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B‹R‹NC‹ BÖLÜM
I. TANIMLAR
5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununun sosyal sigorta hükümleri ile getirilen
hak ve yükümlülükleri ve sosyal sigorta iﬂlemlerine
iliﬂkin usul ve esaslar› ile birlikte 5763, 5754, 5797 say›l› kanunlarla yap›lan de¤iﬂikliklerin ele al›nd›¤› el
kitab›m›z Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas›
Kanununa tabi iﬂyeri, iﬂverenler, sigortal›, hak sahipleri ile di¤er ilgili kiﬂi ve kuruluﬂlar aç›s›ndan, sosyal
sigorta iﬂlemlerinin uygulanmas›na iliﬂkin usul ve
esaslar› kapsamaktad›r.
4857 say›l› iﬂ kanununda meydana gelen de¤iﬂikliklerinde ele al›nd›¤› el kitab›m›zda iﬂverenler ile bir
iﬂ sözleﬂmesine dayanarak çal›ﬂt›r›lan iﬂçilerin çal›ﬂma
ﬂartlar› ve çal›ﬂma ortam›na iliﬂkin hak ve sorumluluklar›n› düzenlemektir.
Bu kitapta bahsedilen;
a) Alt iﬂveren: Bir iﬂverenden, iﬂyerinde yürüttü¤ü
mal veya hizmet üretimine iliﬂkin bir iﬂte veya bir iﬂin
bölüm veya eklentilerinde, iﬂ alan ve bu iﬂ için görevlendirdi¤i sigortal›lar› çal›ﬂt›ran üçüncü kiﬂiyi,
b) Araﬂt›rma: Kamu idareleri, döner sermayeli ku23
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ruluﬂlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluﬂlar ile
19/10/2005 tarihli ve 5411 say›l› Kanun kapsam›ndaki
kuruluﬂlar taraf›ndan ihale mevzuat›na göre yapt›r›lan
iﬂlerden ve özel nitelikteki inﬂaat iﬂlerinden dolay› bu
iﬂleri yapan iﬂveren taraf›ndan yeterli iﬂçilik bildirilmiﬂ
olup olmad›¤› hususunda Kurumca yap›lan de¤erlendirmeyi,
c) Bakanl›k: Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›n›,
ç) Durum tespiti: Sigortal›l›k niteli¤ini, tescil iﬂlemlerini, sigorta olaylar›n›, asgari iﬂçili¤in tespiti amac›yla
yap›lan denetim ve kontrolleri,
d) esigorta: ‹ﬂveren, alt iﬂveren, sigortal›, genel sa¤l›k sigortal›s›, hak sahibi ve di¤er ilgili kiﬂi ve kuruluﬂlarca bu Yönetmelikte belirtilen belgelerde yer alan bilgileri internet, elektronik ve benzeri ortamda Kurumun
veri taban›na aktar›lmas›n› ve bu ﬂekilde aktar›lan bilgiler ve talepler ile Kurumca yürütülen sosyal sigorta
iﬂlemleri sonuçlar›ndan uygun görülenlerin iﬂveren, sigortal›, hak sahibi ve di¤er ilgili kiﬂi ve kuruluﬂlara verilmesini sa¤layan elektronik portal›,
e) Geçici iﬂ iliﬂkisi kurulan iﬂveren: 22/5/2003 tarihli ve 4857 say›l› ‹ﬂ Kanununun 7 nci maddesinde yer
alan sigortal›y› devralan iﬂverenler ile kamu iﬂyerlerinde geçici görevlendirilen sigortal›lar›n iﬂverenlerini,
f) Genel Müdürlük: Sosyal Sigortalar Genel Müdürlü¤ünü,
Mevzuat Serisi 8
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g) Genel sa¤l›k sigortas› primi: Kanunda genel sa¤l›k
sigortal›s› için al›nmas› öngörülen prim tutar›n›,
¤) ‹ste¤e ba¤l› sigorta: Kiﬂilerin iste¤e ba¤l› olarak
prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollar›na ve
genel sa¤l›k sigortas›na tabi olmalar›n› sa¤layan sigortay›,
h) ‹ﬂkolu kodu: Yap›lan iﬂin, iﬂ kazas› ve meslek hastal›¤› bak›m›ndan tehlikenin a¤›rl›¤›n› gösteren ve k›sa
vadeli sigorta kollar› prim tarife cetveline göre hangi iﬂkoluna tabi oldu¤unu belirleyen numaray›,
›) ‹ﬂveren: Sigortal› say›lan kiﬂileri çal›ﬂt›ran gerçek
veya tüzel kiﬂiler ile tüzel kiﬂili¤i olmayan kurum ve
kuruluﬂlar›,
i) ‹ﬂveren vekili: ‹ﬂveren ad›na ve hesab›na, iﬂin
veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini
yapan kiﬂiyi,
j) ‹ﬂyeri: Sigortal› say›lanlar›n maddi olan ve olmayan unsurlar› ile birlikte iﬂlerini yapt›klar› yerler ile bu
yerlerde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik
yönünden ba¤l›l›¤› bulunan ve ayn› yönetim alt›nda
örgütlenen yerler ile ba¤l› yerler, dinlenme, çocuk
emzirme, yemek, uyku, y›kanma, muayene ve bak›m,
beden veya meslek e¤itimi yerleri, avlu ve büro gibi
di¤er eklentiler ile araçlar›,
k) ‹ﬂyeri sahibi: Kanuna göre sigortal› olanlar›n iﬂ25
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lerini yapt›klar› iﬂyerlerinin sahibi veya kullan›c›s›
olan gerçek ya da tüzel kiﬂilikler ile tüzel kiﬂili¤i olmayan kurum ve kuruluﬂlar›,
l) ‹ﬂyeri sicil numaras›: ‹ﬂyerinin Kanun kapsam›na al›nmas› üzerine Kurumca verilen numaray›,
m) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumu Baﬂkanl›¤›n›,
n) Muafiyet;
1) Kendi ad›na ve hesab›na ba¤›ms›z çal›ﬂanlardan
gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kay›t olanlar için ayl›k faaliyet gelirinden bu faaliyetine iliﬂkin masraflar düﬂüldükten sonra kalan tutar›n prime esas günlük kazanç alt s›n›r›n›n otuz kat›ndan az olma hâlini,
2) Tar›mda kendi ad›na ve hesab›na ba¤›ms›z çal›ﬂanlardan tar›msal faaliyette bulunan ve y›ll›k tar›msal faaliyet gelirlerinden bu faaliyete iliﬂkin masraflar
düﬂüldükten sonra kalan tutar›n ayl›k ortalamas›n›n
prime esas günlük kazanç alt s›n›r›n›n otuz kat›ndan
az olma hâlini,
o) Prime esas kazanç: Kanunun 80 inci maddesine göre belirlenecek tutar›,
p) Sigorta primi: Sigortal›lar için 5510, 5434 ve
2925 say›l› Kanunlarda belirtilen prime esas kazançlar
ve oranlar üzerinden al›nacak tutar›,
r) Ünite: Merkezde daire baﬂkanl›¤›n›, taﬂrada sosMevzuat Serisi 8
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yal güvenlik il müdürlükleri ile sosyal güvenlik merkezlerini,
s) SSGSSK : Sosyal Sigortalar Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununu
ﬂ) SS‹Y: Sosyal Sigortalar ‹ﬂlemleri Yönetmeli¤ini
t) GSSY: Genel Sa¤l›k Sigortas› Yönetmeli¤ini,
ifade etmektedir.

27
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‹K‹NC‹ BÖLÜM
II . ‹ﬁÇ‹ ‹ﬁVEREN ‹L‹ﬁK‹LER‹
A. ‹ﬁ SÖZLEﬁMES‹N‹N YAPILMASI – ‹ﬁE
ALMA SÜREC‹
‹ﬂ sözleﬂmesi, bir taraf›n (iﬂçi) ba¤›ml› olarak iﬂ
görmeyi, di¤er taraf›n (iﬂveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluﬂan sözleﬂmedir. ‹ﬂ sözleﬂmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir ﬂekle tâbi de¤ildir. (4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu md.8.)
Süresi bir y›l ve daha fazla olan iﬂ sözleﬂmelerinin
yaz›l› ﬂekilde yap›lmas› zorunludur. Bu belgeler damga vergisi ve her çeﬂit resim ve harçtan muaft›r.
Yaz›l› sözleﬂme yap›lmayan hallerde iﬂveren iﬂçiye
en geç iki ay içinde genel ve özel çal›ﬂma koﬂullar›n›, günlük ya da haftal›k çal›ﬂma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleﬂmenin süresini, fesih halinde taraflar›n uymak zorunda olduklar› hükümleri gösteren
yaz›l› bir belge vermekle yükümlüdür.

Mevzuat Serisi 8

KASIM - 2008

28

G ‹K‹NC‹ BÖLÜM - II. ‹ﬂçi ‹ﬂveren ‹liﬂkileri - A. ‹ﬂ Sözleﬂmesinin Yap›lmas› - ‹ﬂe Alma
Süreci

1. ‹ﬁ SÖZLEﬁMES‹N‹N TÜRLER‹
1. A) BEL‹RL‹ SÜREL‹ ‹ﬁ SÖZLEﬁMES‹
Belirli süreli iﬂlerde veya belli bir iﬂin tamamlanmas› veya belirli bir olgunun ortaya ç›kmas› gibi objektif
koﬂullara ba¤l› olarak iﬂveren ile iﬂçi aras›nda yaz›l› ﬂekilde yap›lan iﬂ sözleﬂmesi belirli süreli iﬂ sözleﬂmesidir.
Belirli süreli iﬂ sözleﬂmesi, esasl› bir neden olmad›kça, birden fazla üst üste (zincirleme) yap›lamaz.
Esasl› nedene dayal› zincirleme iﬂ sözleﬂmeleri, belirli süreli olma özelli¤ini korurlar. (Bknz.Belge 1)

1. B) BEL‹RS‹Z SÜREL‹ ‹ﬁ SÖZLEﬁMES‹
‹ﬂ iliﬂkisinin bir süreye ba¤l› olarak yap›lmad›¤› halde sözleﬂme belirsiz süreli say›l›r.
(4857 md 11.) (Bknz. Belge 2)
Belirli ve belirsiz süreli iﬂ sözleﬂmesi ay›r›m›n s›n›rlar›;
Belirli süreli iﬂ sözleﬂmesi ile çal›ﬂt›r›lan iﬂçi, ay›r›m›
hakl› k›lan bir neden olmad›kça, salt iﬂ sözleﬂmesinin süreli olmas›ndan dolay› belirsiz süreli iﬂ sözleﬂmesiyle çal›ﬂt›r›lan emsal iﬂçiye göre farkl› iﬂleme tâbi tutulamaz.
29
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Belirli süreli iﬂ sözleﬂmesi ile çal›ﬂan iﬂçiye, belirli
bir zaman ölçüt al›narak ödenecek ücret ve paraya
iliﬂkin bölünebilir menfaatler, iﬂçinin çal›ﬂt›¤› süreye
orant›l› olarak verilir. Herhangi bir çal›ﬂma ﬂart›ndan
yararlanmak için ayn› iﬂyeri veya iﬂletmede geçirilen
k›dem arand›¤›nda belirli süreli iﬂ sözleﬂmesine göre
çal›ﬂan iﬂçi için farkl› k›dem uygulanmas›n› hakl› gösteren bir neden olmad›kça, belirsiz süreli iﬂ sözleﬂmesi ile çal›ﬂan emsal iﬂçi hakk›nda esas al›nan k›dem
uygulan›r.
Emsal iﬂçi, iﬂyerinde ayn› veya benzeri iﬂte belirsiz
süreli iﬂ sözleﬂmesiyle çal›ﬂt›r›lan iﬂçidir. ‹ﬂyerinde
böyle bir iﬂçi bulunmad›¤› takdirde, o iﬂkolunda ﬂartlara uygun bir iﬂyerinde ayn› veya benzer iﬂi üstlenen
belirsiz süreli iﬂ sözleﬂmesiyle çal›ﬂt›r›lan iﬂçi dikkate
al›n›r.

1. C) KISM‹ SÜREL‹ (Part – Time) VE TAM
SÜREL‹ ‹ﬁ SÖZLEﬁMES‹
‹ﬂçinin normal haftal›k çal›ﬂma süresinin, tam süreli iﬂ sözleﬂmesiyle çal›ﬂan emsal iﬂçiye göre önemli
ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleﬂme
k›smî süreli iﬂ sözleﬂmesidir. (Belge 3)
K›smî süreli iﬂ sözleﬂmesi ile çal›ﬂt›r›lan iﬂçi, ay›r›Mevzuat Serisi 8
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m› hakl› k›lan bir neden olmad›kça, salt iﬂ sözleﬂmesinin k›smî süreli olmas›ndan dolay› tam süreli emsal
iﬂçiye göre farkl› iﬂleme tâbi tutulamaz. K›smî süreli
çal›ﬂan iﬂçinin ücret ve paraya iliﬂkin bölünebilir
menfaatleri, tam süreli emsal iﬂçiye göre çal›ﬂt›¤› süreye orant›l› olarak ödenir.
Emsal iﬂçi, iﬂyerinde ayn› veya benzeri iﬂte tam süreli çal›ﬂt›r›lan iﬂçidir. ‹ﬂyerinde böyle bir iﬂçi bulunmad›¤› takdirde, o iﬂkolunda ﬂartlara uygun iﬂyerinde
ayn› veya benzer iﬂi üstlenen tam süreli iﬂ sözleﬂmesiyle çal›ﬂt›r›lan iﬂçi esas al›n›r.
‹ﬂyerinde çal›ﬂan iﬂçilerin, niteliklerine uygun aç›k
yer bulundu¤unda k›smî süreliden tam süreliye veya
tam süreliden k›smî süreliye geçirilme istekleri iﬂverence dikkate al›n›r ve boﬂ yerler zaman›nda duyurulur. (4857 md 13) (Bknz.Belge 3)

1. D) ÇA⁄RI ÜZER‹NE ÇALIﬁMA S‹STEM‹NE
DAYALI ‹ﬁ SÖZLEﬁMES‹
Yaz›l› sözleﬂme ile iﬂçinin yapmay› üstlendi¤i iﬂle
ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulmas› halinde iﬂ
görme ediminin yerine getirilece¤inin kararlaﬂt›r›ld›¤›
iﬂ iliﬂkisi, ça¤r› üzerine çal›ﬂmaya dayal› k›smi süreli
bir iﬂ sözleﬂmesidir.
31
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Hafta, ay veya y›l gibi bir zaman dilimi içinde iﬂçinin ne kadar süreyle çal›ﬂaca¤›n› taraflar belirlemedikleri takdirde, haftal›k çal›ﬂma süresi yirmi saat kararlaﬂt›r›lm›ﬂ say›l›r. Ça¤r› üzerine çal›ﬂt›r›lmak için belirlenen
sürede iﬂçi çal›ﬂt›r›ls›n veya çal›ﬂt›r›lmas›n ücrete hak
kazan›r.
‹ﬂçiden iﬂ görme borcunu yerine getirmesini ça¤r›
yoluyla talep hakk›na sahip olan iﬂveren, bu ça¤r›y›,
aksi kararlaﬂt›r›lmad›kça, iﬂçinin çal›ﬂaca¤› zamandan
en az dört gün önce yapmak zorundad›r. Süreye uygun
ça¤r› üzerine iﬂçi iﬂ görme edimini yerine getirmekle
yükümlüdür. Sözleﬂmede günlük çal›ﬂma süresi kararlaﬂt›r›lmam›ﬂ ise, iﬂveren her ça¤r›da iﬂçiyi günde en az
dört saat üst üste çal›ﬂt›rmak zorundad›r. (4857 sy ‹.K.
md.14) (Bknz Belge 4)

1. E) DENEME SÜREL‹ ‹ﬁ SÖZLEﬁMES‹
Taraflarca iﬂ sözleﬂmesine bir deneme kayd› konuldu¤unda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak
deneme süresi toplu iﬂ sözleﬂmeleriyle dört aya kadar
uzat›labilir.
Deneme süresi içinde taraflar iﬂ sözleﬂmesini bildirim süresine gerek olmaks›z›n ve tazminats›z feshedebilir. ‹ﬂçinin çal›ﬂt›¤› günler için ücret ve di¤er haklar›
sakl›d›r. (4857 sy. ‹.K. md 15) (Bknz.Belge 5)
Mevzuat Serisi 8
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1. F) TAKIM SÖZLEﬁMES‹
Birden çok iﬂçinin meydana getirdi¤i bir tak›m› temsilen bu iﬂçilerden birinin, tak›m k›lavuzu s›fat›yla iﬂverenle yapt›¤› sözleﬂmeye tak›m sözleﬂmesi denir.
Tak›m sözleﬂmesinin, oluﬂturulacak iﬂ sözleﬂmeleri için hangi süre kararlaﬂt›r›lm›ﬂ olursa olsun, yaz›l›
yap›lmas› gerekir. Sözleﬂmede her iﬂçinin kimli¤i ve
alaca¤› ücret ayr› ayr› gösterilir.
Tak›m sözleﬂmesinde isimleri yaz›l› iﬂçilerden her
birinin iﬂe baﬂlamas›yla, o iﬂçi ile iﬂveren aras›nda tak›m sözleﬂmesinde belirlenen ﬂartlarla bir iﬂ sözleﬂmesi yap›lm›ﬂ say›l›r. Ancak, tak›m sözleﬂmesi hakk›nda Borçlar Kanununun 110 uncu maddesi hükmü
de uygulan›r.
‹ﬂe baﬂlamas›yla iﬂ sözleﬂmesi kurulan iﬂçilere ücretlerini iﬂveren veya iﬂveren vekili her birine ayr› ayr› ödemek zorundad›r. Tak›m k›lavuzu için, tak›ma
dahil iﬂçilerin ücretlerinden iﬂe arac›l›k veya benzeri
bir nedenle kesinti yap›lamaz. (4857 sy ‹.K.md.16)
(Bknz.Belge 6)

1. G) ÇIRAKLIK SÖZLEﬁMES‹
Bakanl›kça ç›rakl›k e¤itimi kapsam›na al›nan illerde ve meslek alanlar›nda iﬂveren veya vekili aday ç›33
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rak ve ç›rak çal›ﬂt›rmaya baﬂlamadan evvel, bunlar›n
reﬂit ise kendisi, de¤ilse, velisi veya vasisi ile yaz›l› ç›rakl›k sözleﬂmesi yapmak zorundad›rlar.
Sözleﬂmelerde; e¤itime kat›lma, e¤itim ﬂartlar›, y›ll›k izin, taraflar›n görev ve sorumluluklar›, sözleﬂmenin fesih sebepleri, ödenecek ücret ve gerekli görülen di¤er hususlar bulunur.
Sözleﬂmeler dörder nüsha olarak düzenlenir ve
merkez müdürlü¤ünce onaylanarak yürürlü¤e girer.
Onaylanan sözleﬂmenin birer sureti ilgili taraflara bir
sureti ilgili meslek kuruluﬂuna verilir, bir sureti de
merkezde saklan›r.
Sözleﬂme formlar›n›n düzenlenmesi feshi ve di¤er
hususlar Bakanl›kça belirlenir. (Bknz.Belge 7)

1. H) ÇOCUKLARA YAPILAN ‹ﬁ SÖZLEﬁMES‹
Onbeﬂ yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ çocuklar›n çal›ﬂt›r›lmas› yasakt›r. Ancak, ondört yaﬂ›n› doldurmuﬂ ve ilkö¤retimi tamamlam›ﬂ olan çocuklar, bedensel, zihinsel
ve ahlaki geliﬂmelerine ve e¤itime devam edenlerin
okullar›na devam›na engel olmayacak hafif iﬂlerde
çal›ﬂt›r›labilirler.
Çocuk ve genç iﬂçilerin iﬂe yerleﬂtirilmelerinde ve
çal›ﬂt›r›labilecekleri iﬂlerde güvenlik, sa¤l›k, bedensel,
Mevzuat Serisi 8
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zihinsel ve psikolojik geliﬂmeleri, kiﬂisel yatk›nl›k ve
yetenekleri dikkate al›n›r. Çocu¤un gördü¤ü iﬂ onun
okula gitmesine, mesleki e¤itiminin devam›na engel
olamaz, onun derslerini düzenli bir ﬂekilde izlemesine zarar veremez.
Temel e¤itimi tamamlam›ﬂ ve okula gitmeyen çocuklar›n çal›ﬂma saatleri günde yedi ve haftada otuzbeﬂ saatten fazla olamaz. Ancak, onbeﬂ yaﬂ›n› tamamlam›ﬂ çocuklar için bu süre günde sekiz ve haftada
k›rk saate kadar art›r›labilir.
Okula devam eden çocuklar›n e¤itim dönemindeki çal›ﬂma süreleri, e¤itim saatleri d›ﬂ›nda olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir.
Okulun kapal› oldu¤u dönemlerde çal›ﬂma süreleri
yukar›da birinci f›krada öngörülen süreleri aﬂamaz.
(Bknz. Belge 8)

1. ‹) KAPICILARLA YAPILAN ‹ﬁ SÖZLEﬁMES‹
Kap›c›lar›n hizmetlerinin kapsam ve niteli¤i ile
günlük çal›ﬂma süresi, hafta tatili, Ulusal Bayram ve
genel tatil günleri, y›ll›k ücretli izin haklar› ve kap›c›
konutlar›na iliﬂkin ulus ve esaslar› kap›c› iﬂ sözleﬂmesiyle düzenlemektir. (Bknz. Belge 9)
Kap›c›; Kaloriferli konut kap›c›lar› ile çal›ﬂmas›n›
35

KASIM - 2008

Mevzuat Serisi 8

G Mali Müﬂavirin Sosyal Güvenlik Mevzuat› El Kitab›

ayn› iﬂverene veya ayn› konuta hasreden konut kap›c›lar›, ‹ﬂveren; Konutun maliki veya ortaklar›, Yönetici; ‹ﬂveren vekili olarak hareket eden kiﬂi, ‹ﬂyeri; Kap›c›n›n çal›ﬂt›¤› konut ile ba¤›ms›z bölüm, ortak yerler, eklenti ve tesislerin tümünü ifade etmektedir.
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Süreci

BEL‹RL‹ SÜREL‹ ‹ﬁ SÖZLEﬁMES‹

(Belge 1)

Aﬂa¤›da isim (unvan) ve adresleri yaz›l› bulunan iﬂveren ile iﬂçi aras›nda, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen ﬂartlarla
"BEL‹RL‹ SÜREL‹ ‹ﬁ SÖZLEﬁMES‹ yap›lm›ﬂt›r. Taraflar bundan sonra "iﬂveren" ve "iﬂçi" olarak
an›lacakt›r.
1. TARAFLAR
‹ﬁVEREN‹N
Ad› soyad› (ünvan›)
Adresi
‹ﬁÇ‹N‹N
Ad› soyad›
Baba ad›
Do¤um yeri ve y›l›
‹kamet adresi

:
:
:
:
:
:

2. ‹ﬁÇ‹N‹N ÇALIﬁMA YER‹: ‹ﬂverenin ........
............s›n›rlar› içindeki de¤iﬂik iﬂyerlerinde, iﬂveren veya velinin gösterece¤i yerler.
3. YAPILACAK ‹ﬁ: .........................................
4.SÖZLEﬁMEN‹N SÜRES‹ : ....Y›l...........Ay süreli olan bu iﬂ sözleﬂmesi, ...../...../.......... tarihinde
baﬂlam›ﬂ olup, ...../..../...... tahinde her hangi bir
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bildirim yap›lmaks›z›n kendili¤inden sona erer.
‹ﬂveren gerekti¤inde süresi dolmadan da sözleﬂmeyi feshedebilir.
5. ‹ﬁE BAﬁLAMA TAR‹H‹: ..../...../........
6. DENEME SÜRELER‹: Deneme süresi iki ayd›r. Taraflar, bu süre içinde iﬂ sözleﬂmesini ihbars›z ve tazminats›z feshedebilirler.
7. ÇALIﬁMA SÜRELER‹: Haftal›k çal›ﬂma süresi en çok 45 saattir. Bu süre, haftan›n çal›ﬂ›lan
günlerine eﬂit ﬂekilde bölünerek uygulan›r.
Ancak, 45 saatlik haftal›k normal çal›ﬂma süresi, iﬂveren taraf›ndan gerekli görüldü¤ünde:
a) Haftan›n çal›ﬂ›lan günlerine, günde 11 saati aﬂmamak koﬂulu ile, farkl› ﬂekillerde da¤›t›labilir. Ayr›ca, iﬂin niteli¤i ve ﬂartlar›na göre, iﬂe
baﬂlama ve bitiﬂ saatleri de, iﬂçiler için farkl› ﬂekillerde düzenlenebilir ve gerekli¤inde de¤iﬂtirilebilir.
b) 45 saatlik haftal›k normlar çal›ﬂma süresinin, haftan›n çal›ﬂ›lan günlerine farkl› ﬂekillerde
da¤›t›larak çal›ﬂ›lmas› durumunda, iki ayl›k çal›ﬂma süresi içinde, iﬂçinin haftal›k ortalama
normlar çal›ﬂma süresi 45 saati aﬂamaz.
c) Ara dinlenme zamanlar› zamanlar› iﬂveren taraf›ndan belirlenir.
Mevzuat Serisi 8

KASIM - 2008

38
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Süreci

d) ‹ﬂçi bu maddede çal›ﬂma ﬂekil ve ﬂartlar›n›
peﬂinen kabul eder.
8. FAZLA ÇALIﬁMA: ‹ﬂveren, ülkenin genel yararlar›, iﬂin niteli¤i veya üretimin art›r›lmas› gibi nedenlerle iﬂçiye, günlük toplam çal›ﬂma süresi 11 saati aﬂmamak koﬂulu ile, y›lda 270 saate
kadar fazla çal›ﬂma yapt›rabilir.
haftal›k 45 saati aﬂan çal›ﬂmalar fazla çal›ﬂma
say›l›r. Ancak, denkleﬂtirme esas› uyguland›¤› durumlarda, iﬂçinin iki ayl›k süre içindeki haftal›k ortama çal›ﬂma süresi 45 saati aﬂmamak koﬂulu ile,
baz› haftalarda 45 saatten fazla çal›ﬂt›rma olsa dahi, bu haftalardaki 45 saati aﬂan çal›ﬂma süreleri
fazla çal›ﬂma say›lmaz ve fazla çal›ﬂma ücreti
ödenmez.
9. TELAF‹ ÇALIﬁMASI: Zorunlu nedenlerle iﬂin
durmas›, ulusal bayram ve genel tatillerden önce
veya sonra iﬂyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle normal çal›ﬂma sürelerinin önemli ölçüde
alt›nda çal›ﬂ›lmas› ya da iﬂin tümüyle durdurulmas› veya iﬂçinin talebi ile kendisine izin verilmesi
hallerinde, iﬂveren, iki ay içerisinde iﬂçiye, çal›ﬂ›lmayan bu süreler karﬂ›l›¤› olarak telafi çal›ﬂmas›
yapt›rabilir.
Telafi çal›ﬂmas›, günlük en çok çal›ﬂma süresi
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olan 11 saati ve günde en fazla 3 saati aﬂamaz. tatil günlerinde telafi çal›ﬂmas› yapt›r›lamaz.
Telafi çal›ﬂmas› fazla çal›ﬂma say›lmaz ve karﬂ›l›¤›nda fazla çal›ﬂma ücreti ödenmez.
10. ÜCRET: ‹ﬂçinin ayl›k NET/BRÜT ücreti ............
...........TL dir. ‹ﬂçinin ücreti kural olarak imza karﬂ›l›¤›nda kendisine ödenir. Ancak iﬂçinin yaz›l› talebi ile belirledi¤i ve bu talebin alt›nda tatbiki imzas› bulunan mutemedine de yine imzas› karﬂ›l›¤›nda ödenebilir.
11. FAZLA ÇALIﬁMA ÜCRET‹: ‹ﬂçinin her bir saat
fazla çal›ﬂmas› için iﬂverence ödenecek fazla çal›ﬂma
ücreti, iﬂçinin normal çal›ﬂma ücretinin saat baﬂ›na
düﬂen miktar›n›n yüzde elli art›r›lm›ﬂ tutar›d›r.
12. ÜCRET ÖDEME ZAMANI: ‹ﬂçi ücreti ayda
bir ödenir. Her ay›n ücreti, mücbir bir neden olmad›kça, her ay›n ücreti, ödeme gününde itibaren en geç 20 gün içinde ödenir.
13. ÖZEL ﬁARTLAR :
a) ‹ﬂverenin, iﬂçilerin bir bölümüne veya tümüne sözleﬂme gere¤i olmaks›z›n, teﬂvik amaçl›
olarak yapaca¤› süreklilik arzetmeyen nakdi ayni ödemeler, iﬂçiler bak›m›ndan kazan›lm›ﬂ hak
niteli¤inde olmay›p, tekrarlanaca¤› anlam›na
gelmez.
Mevzuat Serisi 8
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b) ‹ﬂçi, iﬂyerinde, çal›ﬂma mevzuat› ve iﬂveren
taraf›ndan belirlenmiﬂ bulunan çal›ﬂma ﬂartlar›na, iﬂ disiplinine, iﬂ sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i kurallar›na, iﬂveren taraf›ndan ç›kart›lm›ﬂ ve ç›kart›lacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelere uymay› kabul ve taahhüt eder.
c) ‹ﬂçi, iﬂverenin istemesi halinde, hafta tatili
ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çal›ﬂmay› peﬂinen kabul eder.
d) ‹ﬂçi, iﬂverenin istemesi halinde fazla çal›ﬂma yapmay› peﬂinen kabul eder.
e) ‹ﬂçi iﬂ sözleﬂmesi devam etti¤i sürece, özel
de olsa baﬂka bir iﬂte çal›ﬂmamay› taahüt eder.
f) ‹ﬂçi, iﬂverene ve iﬂyerine ait her türlü iﬂ s›rlar›n› saklamay›, iﬂverene zarar verecek davran›ﬂlarda bulunmamay› taahüt eder.
g) ‹ﬂçi, iﬂyerindeki makine, alet ve teçhizat›
usulüne uygun olarak ve özenle kullanmay›, görevi ile ilgili olmayan iﬂlerle u¤raﬂmamay›, kendisine teslim edilmemiﬂ makine, alet ve edevat›
kullanmamay› taahüt eder.
h) ‹ﬂçi, kendsine iﬂinde kullan›lmak üzere teslim edilen malzeme, araç ve gereçleri iﬂyeri d›ﬂ›na ç›karmamay›, amac› d›ﬂ›nda kullanmamay›
taahhüt eder.
41
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i) ‹ﬂçi, iﬂyerine, alkollü içki veya uyuﬂturucu
madde alm›ﬂ olarak gelmemeyi ve bu maddeleri
iﬂyerinde kullanmamay›, çal›ﬂmas› ile ilgili olmayan eﬂya ve maddeler ile taﬂ›nmas› ya da kullan›lmas› yasaklanm›ﬂ maddeleri iﬂyerine sokmamay› taahhüt eder.
j) ‹ﬂçi, ‹ﬂ Kanununa göre hak kazanaca¤› y›ll›k ücretli iznini, iﬂverenin iﬂ ﬂartlar›na göre belirleyece¤i zamanda kallanmay› kabul eder.
k) ‹ﬂçi, iﬂ sözleﬂmesinin feshinde, kendisine
teslim edilmiﬂ bulunan her türlü demirbaﬂ eﬂyay› eksiksiz olarak teslim etmeyi, kendi kas›t veya
kusurundan meydana gelmiﬂ zararlar varsa,
tazmin etmeyi taahüt eder.
l) ‹ﬂveren, iﬂçinin ücretini ve bu sözleﬂme ile ‹ﬂ
Kanunundan do¤an di¤er haklar›n› süresinde
ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
m) Bu iﬂ sözleﬂmesinde yer almayan hususlarda ‹ﬂ Kanunu ve di¤er ilgili mevzuat uygulan›r.
n) Sözleﬂmenin uygulanmas›nda ç›kacak
uyuﬂmazl›klarda, iﬂyerinin bulundu¤u yer mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
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G ‹K‹NC‹ BÖLÜM - II. ‹ﬂçi ‹ﬂveren ‹liﬂkileri - A. ‹ﬂ Sözleﬂmesinin Yap›lmas› - ‹ﬂe Alma
Süreci

BEL‹RS‹Z SÜREL‹ ‹ﬁ SÖZLEﬁMES‹

(Belge 2)

Aﬂa¤›da isim (unvan) ve adresleri yaz›l› bulunan iﬂveren ile iﬂçi aras›nda, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen ﬂartlarla "
BEL‹RS‹Z SÜREL‹ ‹ﬁ SÖZLEﬁMES‹" yap›lm›ﬂt›r.
Taraflar bundan sonra "iﬂveren" ve "iﬂçi" olarak
an›lacakt›r.
1. TARAFLAR
‹ﬁVEREN‹N
Ad› soyad› (unvan›)
Adresi

:
:

‹ﬁÇ‹N‹N
Ad› soyad›
Baba ad›
Do¤um yeri ve y›l›
‹kamet adresi

:
:
:
:

2. ‹ﬁÇ‹N‹N ÇALIﬁMA YER‹: ‹ﬂverenin..............
.....s›n›rlar› içindeki de¤iﬂik iﬂyerlerinde, iﬂveren
veya velinin gösterece¤i yerler.
3. YAPILACAK ‹ﬁ: .........................................
4.SÖZLEﬁMEN‹N SÜRES‹: Bu iﬂ sözleﬂmesi,
.../.../...... tarihinde baﬂlam›ﬂ olup, belirsiz sürelidir.
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5. ‹ﬁE BAﬁLAMA TAR‹H‹: ..../...../........
6. DENEME SÜRELER‹: Deneme süresi iki ayd›r. Taraflar, bu süre içinde iﬂ sözleﬂmesini ihbars›z ve tazminats›z feshedebilirler.
7. ÇALIﬁMA SÜRELER‹: Haftal›k çal›ﬂma süresi en çok 45 saattir. Bu süre, haftan›n çal›ﬂ›lan
günlerine eﬂit ﬂekilde bölünerek uygulan›r.
Ancak, 45 saatlik haftal›k normal çal›ﬂma süresi, iﬂveren taraf›ndan gerekli görüldü¤ünde:
a) Haftan›n çal›ﬂ›lan günlerine, günde 11 saati aﬂmamak koﬂulu ile, farkl› ﬂekillerde da¤›t›labilir. Ayr›ca, iﬂin niteli¤i ve ﬂartlar›na göre, iﬂe
baﬂlama ve bitiﬂ saatleri de, iﬂçiler için farkl› ﬂekillerde düzenlenebilir ve gerekli¤inde de¤iﬂtirilebilir.
b) 45 saatlik haftal›k normlar çal›ﬂma süresinin, haftan›n çal›ﬂ›lan günlerine farkl› ﬂekillerde
da¤›t›larak çal›ﬂ›lmas› durumunda, iki ayl›k çal›ﬂma süresi içinde, iﬂçinin haftal›k ortalama
normlar çal›ﬂma süresi 45 saati aﬂamaz.
c) Ara dinlenme zamanlar› zamanlar› iﬂveren taraf›ndan belirlenir.
d) ‹ﬂçi bu maddede çal›ﬂma ﬂekil ve ﬂartlar›n›
peﬂinen kabul eder.
8. FAZLA ÇALIﬁMA: ‹ﬂveren, ülkenin genel yaMevzuat Serisi 8
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G ‹K‹NC‹ BÖLÜM - II. ‹ﬂçi ‹ﬂveren ‹liﬂkileri - A. ‹ﬂ Sözleﬂmesinin Yap›lmas› - ‹ﬂe Alma
Süreci

rarlar›, iﬂin niteli¤i veya üretimin art›r›lmas› gibi
nedenlerle iﬂçiye, günlük toplam çal›ﬂma süresi 11
saati aﬂmamak koﬂulu ile, y›lda 270 saate kadar
fazla çal›ﬂma yapt›rabilir.
haftal›k 45 saati aﬂan çal›ﬂmalar fazla çal›ﬂma say›l›r. Ancak, denkleﬂtirme esas› uyguland›¤› durumlarda, iﬂçinin iki ayl›k süre içindeki haftal›k ortama
çal›ﬂma süresi 45 saati aﬂmamak koﬂulu ile, baz› haftalarda 45 saatten fazla çal›ﬂt›rma olsa dahi, bu haftalardaki 45 saati aﬂan çal›ﬂma süreleri fazla çal›ﬂma say›lmaz ve fazla çal›ﬂma ücreti ödenmez.
9. TELAF‹ ÇALIﬁMASI: Zorunlu nedenlerle iﬂin
durmas›, ulusal bayram ve genel tatillerden önce
veya sonra iﬂyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle normal çal›ﬂma sürelerinin önemli ölçüde
alt›nda çal›ﬂ›lmas› ya da iﬂin tümüyle durdurulmas› veya iﬂçinin talebi ile kendisine izin verilmesi
hallerinde, iﬂveren, iki ay içerisinde iﬂçiye, çal›ﬂ›lmayan bu süreler karﬂ›l›¤› olarak telafi çal›ﬂmas›
yapt›rabilir.
Telafi çal›ﬂmas›, günlük en çok çal›ﬂma süresi
olan 11 saati ve günde en fazla 3 saati aﬂamaz. tatil günlerinde telafi çal›ﬂmas› yapt›r›lamaz.
Telafi çal›ﬂmas› fazla çal›ﬂma say›lmaz ve karﬂ›l›¤›nda fazla çal›ﬂma ücreti ödenmez.
45
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10. ÜCRET: ‹ﬂçinin ayl›k NET/BRÜT ücreti
................TL dir. ‹ﬂçinin ücreti kural olarak imza
karﬂ›l›¤›nda kendisine ödenir. Ancak iﬂçinin yaz›l› talebi ile belirledi¤i ve bu talebin alt›nda tatbiki imzas› bulunan mutemedine de yine imzas›
karﬂ›l›¤›nda ödenebilir
11. FAZLA ÇALIﬁMA ÜCRET‹: ‹ﬂçinin her bir
saat fazla çal›ﬂmas› için iﬂverence ödenecek fazla çal›ﬂma ücreti, iﬂçinin normal çal›ﬂma ücretinin saat baﬂ›na düﬂen miktar›n›n yüzde elli art›r›lm›ﬂ tutar›d›r
12. ÜCRET ÖDEME ZAMANI: ‹ﬂçi ücreti ayda
bir ödenir. Mücbir bir neden olmad›kça, her
ay›n ücreti, ödeme gününde itibaren en geç 20
gün içinde ödenir
13. ÖZEL ﬁARTLAR: a) ‹ﬂverenin, iﬂçilerin bir
bölümüne veya tümüne sözleﬂme gere¤i olmaks›z›n, teﬂvik amaçl› olarak yapaca¤› süreklilik
arzetmeyen nakdi ayni ödemeler, iﬂçiler bak›m›ndan kazan›lm›ﬂ hak niteli¤inde olmay›p, tekrarlanaca¤› anlam›na gelmez.
b) ‹ﬂçi, iﬂyerinde, çal›ﬂma mevzuat› ve iﬂveren
taraf›ndan belirlenmiﬂ bulunan çal›ﬂma ﬂartlar›na, iﬂ disiplinine, iﬂ sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i kurallar›na, iﬂveren taraf›ndan ç›kart›lm›ﬂ ve ç›kart›Mevzuat Serisi 8
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lacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat
gibi düzenlemelere uymay› kabul ve taahhüt
eder.
c) ‹ﬂçi, iﬂverenin istemesi halinde, hafta tatili
ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çal›ﬂmay› peﬂinen kabul eder.
d) ‹ﬂçi, iﬂverenin istemesi halinde fazla çal›ﬂma yapmay› peﬂinen kabul eder.
e) ‹ﬂçi iﬂ sözleﬂmesi devam etti¤i sürece, özel
de olsa baﬂka bir iﬂte çal›ﬂmamay› taahüt eder.
f) ‹ﬂçi, iﬂverene ve iﬂyerine ait her türlü iﬂ s›rlar›n› saklamay›, iﬂverene zarar verecek davran›ﬂlarda bulunmamay› taahüt eder.
g) ‹ﬂçi, iﬂyerindeki makine, alet ve teçhizat›
usulüne uygun olarak ve özenle kullanmay›, görevi ile ilgili olmayan iﬂlerle u¤raﬂmamay›, kendisine teslim edilmemiﬂ makine, alet ve edevat›
kullanmamay› taahüt eder.
h) ‹ﬂçi, kendsine iﬂinde kullan›lmak üzere teslim edilen malzeme, araç ve gereçleri iﬂyeri d›ﬂ›na ç›karmamay›, amac› d›ﬂ›nda kullanmamay›
taahhüt eder.
i) ‹ﬂçi, iﬂyerine, alkollü içki veya uyuﬂturucu
madde alm›ﬂ olarak gelmemeyi ve bu maddeleri
iﬂyerinde kullanmamay›, çal›ﬂmas› ile ilgili ol47
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mayan eﬂya ve maddeler ile taﬂ›nmas› ya da kullan›lmas› yasaklanm›ﬂ maddeleri iﬂyerine sokmamay› taahhüt eder.
j) ‹ﬂçi, ‹ﬂ Kanununa göre hak kazanaca¤› y›ll›k ücretli iznini, iﬂverenin iﬂ ﬂartlar›na göre belirleyece¤i zamanda kallanmay› kabul eder.
k) ‹ﬂçi, iﬂ sözleﬂmesinin feshinde, kendisine
teslim edilmiﬂ bulunan her türlü demirbaﬂ eﬂyay› eksiksiz olarak teslim etmeyi, kendi kas›t veya
kusurundan meydana gelmiﬂ zararlar varsa,
tazmin etmeyi taahüt eder.
l) ‹ﬂveren, iﬂçinin ücretini ve bu sözleﬂme ile ‹ﬂ
Kanunundan do¤an di¤er haklar›n› süresinde
ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
m) Sözleﬂmenin iﬂveren taraf›ndan feshinde;
fesih bildiriminde sebep gösterildi¤i veya gösterilen sebebin geçerli olmad›¤› hususunda ortaya
ç›kacak uyuﬂmazl›klar, bir ay içinde Özel Hakem'e götürülür.
n) Bu iﬂ sözleﬂmesinde yer almayan hususlarda ‹ﬂ Kanunu ve di¤er ilgili mevzuat uygulan›r.
o) Sözleﬂmenin uygulanmas›nda ç›kacak
uyuﬂmazl›klarda, iﬂyerinin bulundu¤u yer mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
14. ‹ki sayfadan oluﬂan iﬂ bu belirsiz süreli iﬂ
Mevzuat Serisi 8
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G ‹K‹NC‹ BÖLÜM - II. ‹ﬂçi ‹ﬂveren ‹liﬂkileri - A. ‹ﬂ Sözleﬂmesinin Yap›lmas› - ‹ﬂe Alma
Süreci

sözleﬂmesi, ...../..../........... tarihinden taraflarca iki
nüsha olarak tanzim edilip, okunarak imzalanmakla, iﬂveren iﬂçiyi iﬂ ve ücret vermeyi, iﬂçi de
belirtilen ﬂartlarla iﬂ görmeyi karﬂ›l›kl› olarak
kabul, beyan ve taahhüt etmiﬂlerdir
‹ﬁVEREN VEYA VEK‹L‹
Ad› Soyad›:
‹mzas›

49
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KISM‹ SÜREL‹ ‹ﬁ SÖZLEﬁMES‹

(Belge 3)

Aﬂa¤›da isim (ünvan) ve adresleri yaz›l› bulunan
iﬂveren ile iﬂçi aras›nda “SÜRES‹ BEL‹RL‹ KISM‹ SÜREL‹ ‹ﬁ SÖZLEﬁMES‹” yap›lm›ﬂt›r. Taraflar bundan
sonra “iﬂveren” ve “iﬂçi” olarak an›lacakt›r.
I. TARAFLAR
‹ﬁVEREN‹N
Ad› soyad› (ünvan›) : ............................................
Adresi
: ............................................
Tlf, faks, E mail
: ............................................
‹ﬁVEREN VEK‹L‹
Ad›, soyad›, ünvan› : ............................................
Tlf, faks, E mail
: ............................................
‹ﬁÇ‹N‹N
Ad› soyad›
: ............................................
Baba ad›
: ............................................
Do¤um yeri ve y›l› : ............................................
‹kamet adresi
: ............................................
Tlf, faks, E mail
: ............................................
2. ‹ﬁÇ‹N‹N ÇALIﬁMA YER‹: ‹ﬂverenin.....................
s›n›rlar› içindeki de¤iﬂik iﬂyerlerinde, iﬂveren veya
vekilinin gösterece¤i yerler.
3. YAPILACAK ‹ﬁ : .....................................................
4. SÖZLEﬁMEN‹N SÜRES‹: Bu iﬂ sözleﬂmesi,
Mevzuat Serisi 8
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G ‹K‹NC‹ BÖLÜM - II. ‹ﬂçi ‹ﬂveren ‹liﬂkileri - A. ‹ﬂ Sözleﬂmesinin Yap›lmas› - ‹ﬂe Alma
Süreci

.../.../.... tarihinde yürürlü¤e girmek üzere .... y›l /.... ay
süreli olup, sürenin bitiminde herhangi bir bildirime gerek kalmaks›z›n kendili¤inden sona erer.
5. ‹ﬁE BAﬁLAMA TAR‹H‹ : .../...../........
6. DENEME SÜRES‹: Deneme süresi (bireysel iﬂ
sözleﬂmelerinde en fazla iki ay olabilir.) .... ayd›r. Taraflar, bu süre içinde iﬂ sözleﬂmesini ihbars›z ve tazminats›z olarak feshedebilirler.
7. ÇALIﬁMA SÜRES‹: Haftal›k çal›ﬂma süresi haftan›n .... gününde (Bu süre Kanunun 13 üncü maddesi ile
madde gerekçesi ve Fazla Çal›ﬂma ve Fazla Sürelerle Çal›ﬂma Yönetmeli¤i gere¤i, iﬂyerindeki tam süreli iﬂ sözleﬂmesiyle çal›ﬂan iﬂçilerin haftal›k normal çal›ﬂma sürelerinin 2 / 3 ünden daha az olacakt›r)...... saattir. Bu süre, haftan›n çal›ﬂ›lan günlerine eﬂit ﬂekilde bölünerek
uygulan›r. ‹ﬂverenin gerekli görmesi halinde (haftal›k çal›ﬂma gün say›s› 6 günden az olarak belirlenen iﬂyerlerinde) haftal›k çal›ﬂma gün say›s› en fazla 6 güne kadar
ç›kart›l›r.
Ayr›ca, iﬂin niteli¤i ve ﬂartlar›na göre, iﬂe baﬂlama ve
bitiﬂ saatleri de, iﬂçiler için farkl› ﬂekillerde düzenlenebilir ve gerekti¤inde de¤iﬂtirilebilir.
Ara dinlenme süresi ve kullanma zamanlar› iﬂveren
taraf›ndan Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen süreden az olmamak üzere iﬂin durumuna göre belirlenir.
51
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8.ÜCRET VE ÖDEME ZAMANI: ‹ﬂçinin ayl›k
NET/ BRÜT ücreti ...........YTL dir. ‹ﬂçinin ücreti imza
karﬂ›l›¤›nda kendisine ödenir / veya banka hesab›na
yat›r›l›r / iﬂçinin yaz›l› talebi ile belirledi¤i ve bu talepte kendisi ve mutemedin tatbik imzalar› bulunmak koﬂulu ile mutemedine imza karﬂ›l›¤›nda ödenir.
Ücret ayda bir ödenir.Kural olarak iﬂlemiﬂ ücretlerin ödeme tarihi, ertesi ay›n ilk iﬂ günüdür. Zorunlu
bir neden olmad›kça, ücretler ödeme gününden itibaren en geç 20 gün içinde ödenir.
Ücret ödemelerinde ücret hesap pusulas› verilir.
9. DENKLEﬁT‹RME UYGULAMASI: ‹ﬂçi denkleﬂtirme uygulamas› yap›lmas›n› kabul eder.
Haftal›k .... saatlik normal çal›ﬂma süresi, iﬂveren
taraf›ndan gerekli görüldü¤ünde:
a) Haftal›k normal çal›ﬂma süresi, iﬂyerinde haftan›n çal›ﬂ›lan günlerine günde onbir saati aﬂmamak
koﬂuluyla farkl› ﬂekilde da¤›t›labilir. Bu halde, yo¤unlaﬂt›r›lm›ﬂ iﬂ haftas› veya haftalar›ndan sonraki dönemde iﬂçinin daha az sürelerle çal›ﬂt›r›lmas› suretiyle, toplam çal›ﬂma süresi, çal›ﬂ›lmas› gereken toplam
normal süreyi geçmeyecek ﬂekilde (Denkleﬂtirme uygulanmas›n›n bireysel iﬂ sözleﬂmesi ile yap›lan çal›ﬂmada iki ayl›k süre içinde tamamlanmas› gerekmekte
olup, bu sürenin toplu iﬂ sözleﬂmeleri ile dört aya kaMevzuat Serisi 8
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G ‹K‹NC‹ BÖLÜM - II. ‹ﬂçi ‹ﬂveren ‹liﬂkileri - A. ‹ﬂ Sözleﬂmesinin Yap›lmas› - ‹ﬂe Alma
Süreci

dar art›r›labilece¤i gibi 76 nc› madde gere¤i ç›kart›lan
Haftal›k ‹ﬂ Günlerine Bölünemeyen Çal›ﬂma Süreleri
Yönetmeli¤i’ nde belirtilen hallerde de alt› aya kadar
ç›kart›labilecektir.
Parça baﬂ›na, akort veya götürü gibi yap›lan iﬂ tutar›na göre ücret ödenen iﬂlerde de ilgili Yönetmeli¤in denkleﬂtirmeye iliﬂkin hükümleri uygulan›r.
Denkleﬂtirme dönemi içinde günlük ve haftal›k
çal›ﬂma süreleri ile denkleﬂtirme süresi uygulamas›n›n
baﬂlang›ç ve bitiﬂ tarihleri iﬂverence belirlenir) denkleﬂtirilir.
b) ...... saatlik haftal›k normal çal›ﬂma süresinin,
haftan›n çal›ﬂ›lan günlerine farkl› ﬂekillerde da¤›t›larak çal›ﬂ›lmas› (denkleﬂtirme uygulanmas›) durumunda, iki ayl›k çal›ﬂma süresi içinde, iﬂçinin haftal›k ortalama normal çal›ﬂma süresi olan ..... saati aﬂamaz.
10. TELAF‹ ÇALIﬁMASI: Zorunlu nedenlerle iﬂin
durmas›, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra iﬂyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle normal çal›ﬂma sürelerinin önemli ölçüde alt›nda çal›ﬂ›lmas› ya da iﬂin tümüyle durdurulmas› veya
iﬂçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde,
iﬂveren, iki ay içerisinde iﬂçiye, çal›ﬂ›lmayan bu süreler karﬂ›l›¤› olarak telafi çal›ﬂmas› yapt›rabilir.
Telafi çal›ﬂmas›, günlük 3 saati geçemez ve günlük
53

KASIM - 2008

Mevzuat Serisi 8

G Mali Müﬂavirin Sosyal Güvenlik Mevzuat› El Kitab›

çal›ﬂma süresi ile birlikte de çal›ﬂma süresi toplam›
11 saati aﬂamaz.
Telafi çal›ﬂmas› fazla sürelerle çal›ﬂma veya fazla
çal›ﬂma say›lmaz, karﬂ›l›¤›nda fazla sürelerle çal›ﬂma
veya fazla çal›ﬂma ücreti ödenmez.
11. YILLIK ÜCRETL‹ ‹Z‹N (Sözleﬂme süresi bir
y›ldan fazla ise): Y›ll›k ücretli izin süresi ve izine iliﬂkin hususlar ‹ﬂ Kanunu’ nda belirtilen koﬂullarda uygulan›r. ‹zin kullanma zaman› iﬂ koﬂullar›na
göre iﬂveren taraf›ndan belirlenir. ‹zin süresi, iﬂçinin
hizmet süresine göre :
Bir y›ldan beﬂ y›la kadar (5 y›l dahil) .... gün (en
az 14 gün),
Beﬂ y›ldan fazla onbeﬂ y›ldan az .... gün (en az
20 gün),
Onbeﬂ y›l (dahil) ve daha fazla olanlara .... gün
(en az 26 gün),
Hizmet süresi beﬂ y›ldan az olsa dahi onsekiz ve
daha küçük yaﬂtaki iﬂçi ile, 50 ve daha yukar› yaﬂtaki iﬂçiye .... gün (en az 20 gün) olarak kulland›r›l›r.
‹ﬂçi acil bir durum olmad›kça izine ayr›laca¤› tarihten bir ay önce, yaz›l› talepte bulunmak zorunda
olup,belirtilen tarihte izin verilip verilmeyece¤i de talep tarihinden itibaren bir hafta içinde yaz›l› olarak iﬂçiye bildirilir.
Mevzuat Serisi 8
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G ‹K‹NC‹ BÖLÜM - II. ‹ﬂçi ‹ﬂveren ‹liﬂkileri - A. ‹ﬂ Sözleﬂmesinin Yap›lmas› - ‹ﬂe Alma
Süreci

Y›ll›k ücretli izin ve di¤er izinlerle ilgili hususlara
‹ﬂ Kanunu ve Y›ll›k Ücretli ‹zin Yönetmeli¤i’nin ilgili
hükümleri uygulan›r.
‹zin dönemine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram
ve genel tatil günleri ayr›ca izin süresine eklenir.
‹zin dönemine iliﬂkin ücreti peﬂin veya avans olarak ödenir.
‹zinli olunan dönemde iﬂçinin hastalanmas› halinde doktor raporu (özel doktor olmamak kayd›yla) ile
belgelenmek koﬂulu ile istirahat dönemi izin süresinden say›lmaz.
Di¤er izinler: ‹ﬂçinin evlenmesi halinde 3 , çocu¤unun do¤umunda, ana, baba , eﬂ ve çocu¤unun ölümünde, yang›n sel gibi tabii afetlerde üç gün ücretli
izin verilir.
12. HAFTA TAT‹L‹ ÇALIﬁMASI VE ÜCRET‹: Çal›ﬂ›lmayan hafta tatili günü ücreti bir iﬂ karﬂ›l›¤› olmaks›z›n iﬂçiye ödenir. ‹ﬂçi gerek görülmesi halinde hafta
tatilinde çal›ﬂmay› kabul eder. Gerekti¤inde hafta tatili hafta içinde de kulland›r›labilir. Hafta tatili yap›lmayarak çal›ﬂ›lmas› halinde bu günün ücreti ayr›ca %
50 zaml› olarak ödenir.
13. ULUSAL BAYRAM GENEL TAT‹L ÇALIﬁMASI:
Çal›ﬂ›lmayan ulusal bayram ve genel tatil günlerine
ait ücret iﬂçiye ödenir. ‹ﬂçi gerek görüldü¤ünde ulu55
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sal bayram ve genel tatillerde çal›ﬂmay› kabul eder.
Tatil yap›lmayarak çal›ﬂ›lan ulusal bayram ve genel
tatil günleri için ayr›ca bir günlük daha ücret ödenir.
14. D‹⁄ER KOﬁULLAR:
a) ‹ﬂçi ‹ﬂ Kanunu’nun 7 inci maddesine göre, geçici iﬂ iliﬂkisi ile çal›ﬂmay› kabul eder.
b) ‹ﬂçi, iﬂyerinde çal›ﬂma mevzuat› ve iﬂveren taraf›ndan belirlenmiﬂ bulunan çal›ﬂma ﬂartlar›na, iﬂ disiplinine, iﬂ sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i kurallar›na, iﬂveren taraf›ndan ç›kart›lm›ﬂ ve ç›kart›lacak olan yönetmelik,
genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelere uymay›
kabul eder.
c) ‹ﬂçiye bireysel veya toplu iﬂ sözleﬂmesi veyahut
da iﬂyeri yönetmeli¤i ekinde bulunan disiplin ceza
cetvelinde yer alan çal›ﬂma, disiplin ve k›l›k – k›yafet konular›na uymamas› halinde, disiplin suçu oluﬂturan hususun karﬂ›s›nda yer alan cezalar uygulamas› yap›l›r. Ücret kesme cezas› yap›lmas› halinde (Kanunun 38 inci maddesine göre ücret kesme cezas›n›n
uygulanabilmesi, hangi konularda ve ne kadar yap›laca¤›na iliﬂkin sözleﬂme veya sözleﬂme ekinde veyahut da iﬂyeri yönetmeli¤inde hüküm bulunmas›na
ba¤l› olup cezaya iliﬂkin sözleﬂme eki cetvel veya iﬂyeri yönetmeli¤inin imzas› karﬂ›l›¤›nda iﬂçiye verilmeMevzuat Serisi 8
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G ‹K‹NC‹ BÖLÜM - II. ‹ﬂçi ‹ﬂveren ‹liﬂkileri - A. ‹ﬂ Sözleﬂmesinin Yap›lmas› - ‹ﬂe Alma
Süreci

si ve imzal› belgesinin iﬂçi özlük dosyas›nda saklanmas› gerekmektedir.) kesinti tutar› ile gerekçesi derhal yaz›l› olarak iﬂçiye bildirilir. Yap›lan kesinti bir ay
içinde Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’ n›n T.C.
Ziraat Bankas› Ankara Merkez ﬁubesindeki 30401 /
276505 nolu hesab›na yat›r›l›r.
d) ‹ﬂçi iﬂ sözleﬂmesi devam etti¤i sürece, özel de
olsa iﬂverenin yaz›l› izni olmadan baﬂka bir iﬂte çal›ﬂamaz.
e) ‹ﬂçi, iﬂverene ve iﬂyerine ait her türlü iﬂ s›rlar›n›
saklamay›, iﬂverene zarar verecek davran›ﬂlarda bulunmamay› kabul eder.
f) ‹ﬂçi, iﬂyerindeki makine, alet ve teçhizat› usulüne uygun olarak ve özenle kullanmay›, görevi ile ilgili olmayan iﬂlerle u¤raﬂmamay›, kendisine teslim
edilmemiﬂ makine, alet ve edevat› kullanmamay› kabul eder. ‹ﬂinde kullan›lmak üzere teslim edilen malzeme, araç ve gereçleri iﬂyeri d›ﬂ›na ç›karmaz, amac›
d›ﬂ›nda kullanamaz. ‹ﬂçi, iﬂ sözleﬂmesinin sona ermesinde, kendisine teslim edilmiﬂ bulunan her türlü demirbaﬂ eﬂyay› eksiksiz olarak teslim etmeyi, kendi kas›t veya kusurundan meydana gelmiﬂ zararlar varsa,
tazmin etmeyi taahhüt eder.
g) ‹ﬂçi, iﬂyerine alkollü içki veya uyuﬂturucu madde alm›ﬂ olarak gelmemeyi ve bu maddeleri iﬂyerin57
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de kullanmamay›, çal›ﬂmas› ile ilgili olmayan eﬂya ve
maddeler ile taﬂ›nmas› ya da kullan›lmas› yasaklanm›ﬂ
maddeleri iﬂyerine sokmamay› taahhüt eder.
h) ‹ﬂverenin, iﬂçilerin bir bölümüne veya tümüne
sözleﬂme gere¤i olmaks›z›n, teﬂvik amaçl› olarak yapaca¤› süreklilik arz etmeyen nakdi ve ayni ödemeler, iﬂçi bak›m›ndan kazan›lm›ﬂ hak niteli¤inde olmay›p, tekrarlanaca¤› anlam›na gelmez.
›) ‹ﬂveren taraf›ndan sözleﬂme süresi dolmadan ve
herhangi bir bildirimde bulunmadan ve bildirim süresine iliﬂkin ücret ödenmeksizin iﬂ sözleﬂmesi sona erdirebilir. Bu durumda, sözleﬂmenin sona erdirildi¤i
tarihle, sözleﬂmede belirtilen sona erme tarihine kadar geçecek olan süreye ait ücretleri iﬂçiye ödenir.
j) ‹ﬂ sözleﬂmesinin iﬂveren taraf›ndan feshinde; fesih bildiriminde sebep gösterilmedi¤i veya gösterilen
sebebin geçerli olmad›¤› hususunda ortaya ç›kacak
uyuﬂmazl›klar, bir ay içinde iﬂ mahkemesine veya
anlaﬂma sa¤lanmas› halinde özel hakeme götürülür.
k) ‹ﬂçi, özel bir beceri gerektirmedi¤i takdirde ve
Haz›rlama Tamamlama ve Temizleme ‹ﬂleri Yönetmeli¤ine ayk›r› olmamak koﬂulu ile kendi bölümündeki
haz›rlama tamamlama ve temizleme iﬂini yapar,
l) ‹ﬂ sözleﬂmesinin k›smi süreli olmas› nedeniyle
Fazla çal›ﬂma ve Fazla Sürelerle Çal›ﬂma Yönetmeli¤i’
Mevzuat Serisi 8
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G ‹K‹NC‹ BÖLÜM - II. ‹ﬂçi ‹ﬂveren ‹liﬂkileri - A. ‹ﬂ Sözleﬂmesinin Yap›lmas› - ‹ﬂe Alma
Süreci

nin 8 inci maddesi (d) f›kras›na göre, fazla çal›ﬂma ve
fazla sürelerle çal›ﬂma yapt›r›lamayacakt›r.
m) Bu sözleﬂmede yer almayan hususlarda ‹ﬂ Kanunu ve di¤er ilgili mevzuat uygulan›r.
n) Sözleﬂmenin uygulanmas›nda ç›kacak uyuﬂmazl›klarda, 5521 say›l› ‹ﬂ Mahkemeleri Kanunu’nun
5 inci maddesi gere¤i, dava olunan›n ikametgah› say›lan yer veya iﬂçinin iﬂini yapt›¤› iﬂyeri mahkemeleri
ve icra daireleri yetkilidir.
Süresi belirli k›smi süreli bu iﬂ sözleﬂmesi...... sayfa ve her sayfas› ..... suret olarak düzenlendi, taraflarca okundu, ilk sayfalar› parafland›, son sayfas› imzaland› ve birer sureti taraflara verildi. .../..../...
‹ﬁVEREN VEYA VEK‹L‹
‹ﬁÇ‹
Ad›, soyad›, imzas›
Ad›, soyad›, imzas›
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ÇA⁄RI ÜZER‹NE YAPILAN ÇALIﬁMA ‹ﬁ SÖZLEﬁMES‹
(BELGE 4)
1. Bu ça¤r› üzerine iﬂ sözleﬂmesinde:.................
............... A.ﬁ., LTD ﬁti.,veya .........ﬂah›s iﬂveren,.............. ﬂah›s ise iﬂçi olarak adland›r›lm›ﬂt›r.
I.TARAFLAR
1.‹ﬁVEREN
ﬁirketin Ad›
:
Ad› Soyad›
:
Adresi
:
Vergi Dairesi
:
Telefon
:
Fax
:
email
:
2.‹ﬁÇ‹
Sicil no
:
Ad› soyad›
:
Baba ad›
:
D.Yeri ve Tarihi :
Ev Adresi
:
Görevi
:
T.C. Kimlik No :
SSK Sicil No
:
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G ‹K‹NC‹ BÖLÜM - II. ‹ﬂçi ‹ﬂveren ‹liﬂkileri - A. ‹ﬂ Sözleﬂmesinin Yap›lmas› - ‹ﬂe Alma
Süreci

II. ‹ﬁÇ‹N‹N ÇALIﬁMA YER‹
‹ﬂverenin ..................... s›n›rlar› içindeki iﬂyeri / iﬂyerleri veya gösterece¤i yerlerdir.
I. ‹ﬁÇ‹N‹N YAPACA⁄I ‹ﬁ
II. SÖZLEﬁMEN‹N BAﬁLAMA TAR‹H‹
‹ﬂ bu ça¤r› üzerine çal›ﬂma iﬂ sözleﬂmesi
............................. tarihinde baﬂlar.
III. SÖZLEﬁMEN‹N SÜRES‹
IV. ÇALIﬁMA SÜRELER‹
V. FAZLA SÜRELERLE ÇALIﬁMA
VI. FAZLA ÇALIﬁMA
VII. ÜCRET ÖDEME ZAMANI VE ﬁEKL‹ : ‹ﬂçinin
saatlik ücreti çal›ﬂt›¤› dönemde 4857 say›l› yasaya göre tespit edilen yasal asgari ücretin bir saatlik tutar›d›r.
VIII. FAZLA SÜRELERLE ÇALIﬁMA ÜCRET‹
IX. FAZLA ÇALIﬁMA ÜCRET‹
X. ‹ﬂyerinde iﬂçi haftan›n 6 günü ........... saatleri
aras› olmak üzere hergün .... saat çal›ﬂacakt›r.‹ﬂçinin
haftal›k çal›ﬂma süresi .... saattir. ‹ﬂçi haftada bir gün
hafta tatili kullan›r.
XI. GENEL ﬁARTLAR
‹ﬂçi ................................. ﬂirketinin iﬂyeri personel
ve/veya iç yönetmeliklerine uymak, ...........................
ﬂirketi ile ilgili resmi daire ve / veya özel daire ve özel
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kuruluﬂlar nezdinde ................... ﬂirketi yönetmeliklerinde yer alan kurallar› ve ilkeleri göz önünde bulundurarak .................. ﬂirketinin yarar›na davranmak zorundad›r.
XII. ÖZEL ﬁARTLAR
1
2
3
‹ﬂbu Ça¤r› Üzerine Çal›ﬂma ‹ﬂ Sözleﬂmesi
...................... tarihinde, 4857 say›l› ‹ﬂ Kanununun 14.
Maddesinde uygun olarak taraflarca tanzim ve imza
edilmiﬂ ve bir nüshas› iﬂçiye verilmiﬂtir.
‹ﬂçinin
‹ﬂveren / ‹ﬂveren Vekili
Ad› Soyad›
Ad› Soyad› ve Ünvan›
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G ‹K‹NC‹ BÖLÜM - II. ‹ﬂçi ‹ﬂveren ‹liﬂkileri - A. ‹ﬂ Sözleﬂmesinin Yap›lmas› - ‹ﬂe Alma
Süreci

DENEME SÜREL‹ ‹ﬁ SÖZLEﬁMES‹

(Belge 5)

I.TARAFLAR
1.‹ﬁVEREN
ﬁirketin Ad›
:
Ad› Soyad›
:
Adresi
:
Vergi Dairesi
:
Telefon
:
Fax
:
email
:
2.‹ﬁÇ‹
Ad› soyad›
:
Baba ad›
:
D.Yeri ve Tarihi
:
Ev Adresi
:
Görevi
:
T.C. Kimlik No
:
SSK Sicil No
:
II. ‹ﬁÇ‹N‹N ÇALIﬁMA YER‹
‹ﬂverenin ..................... s›n›rlar› içindeki iﬂyeri / iﬂyerleri veya gösterece¤i yerlerdir.
III. ‹ﬁÇ‹N‹N YAPACA⁄I ‹ﬁ
IV.SÖZLEﬁMEN‹N SÜRES‹ Deneme süresi ............. ayd›r.
V. ‹ﬁE BAﬁLAMA TAR‹H‹
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VI. ÜCRET
VII. ÜCRET ÖDEME ZAMANI
VIII. GENEL ﬁARTLAR
‹ﬂçi ................................. ﬂirketinin iﬂyeri personel
ve/veya iç yönetmeliklerine uymak, ...........................
ﬂirketi ile ilgili resmi daire ve / veya özel daire ve özel
kuruluﬂlar nezdinde ................... ﬂirketi yönetmeliklerinde yer alan kurallar› ve ilkeleri göz önünde bulundurarak .................. ﬂirketinin yarar›na davranmak zorundad›r.
IX. ÖZEL ﬁARTLAR
‹ﬂbu Deneme Süreli ‹ﬂ Sözleﬂmesi .................
............ tarihinde, 4857 say›l› ‹ﬂ Kanununun 14. Maddesinde uygun olarak taraflarca tanzim ve imza edilmiﬂ ve bir nüshas› iﬂçiye verilmiﬂtir.
‹ﬂçinin
‹ﬂveren / ‹ﬂveren Vekili
Ad› Soyad›
Ad› Soyad› ve Ünvan›
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G ‹K‹NC‹ BÖLÜM - II. ‹ﬂçi ‹ﬂveren ‹liﬂkileri - A. ‹ﬂ Sözleﬂmesinin Yap›lmas› - ‹ﬂe Alma
Süreci

TAKIM SÖZLEﬁMES‹

(Belge 6)

I.TARAFLAR
1.‹ﬁVEREN
ﬁirketin Ad›
:
Ad› Soyad›
:
Adresi
:
Vergi Dairesi
:
Telefon
:
Fax
:
email
:
2.‹ﬁÇ‹LER (Ad› Soyad›
/ Adresi)
.............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
3. TAKIM KILAVUZU
Ad› Soyad›
:
Baba Ad› ...............................:
D.Yeri ve Tarihi.....................:
Ev Adresi................................:
Görevi.................................... :
SSK Sicil No...........................:
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II. ‹ﬁYER‹ (UNVAN VE ADRES) :
III. SÖZLEﬁMEN‹N KONUSU :
IV.SÖZLEﬁMEN‹N SÜRES‹
:
V.ÜCRET
VI.ÜCRET ÖDEME ZAMANI
V. GENEL ﬁARTLAR
‹ﬂçi ................................. ﬂirketinin iﬂyeri personel
ve/ veya iç yönetmeliklerine uymak, ...........................
ﬂirketi ile ilgili resmi daire ve / veya özel daire ve özel
kuruluﬂlar nezdinde ................... ﬂirketi yönetmeliklerinde yer alan kurallar› ve ilkeleri göz önünde bulundurarak .................. ﬂirketinin yarar›na davranmak zorundad›r.
VI. ÖZEL ﬁARTLAR
‹ﬂbu Deneme Süreli ‹ﬂ Sözleﬂmesi ...................
.......... tarihinde, 4857 say›l› ‹ﬂ Kanununun 14. Maddesinde uygun olarak taraflarca tanzim ve imza edilmiﬂ ve bir nüshas› iﬂçiye verilmiﬂtir.
‹ﬂçinin
‹ﬂveren / ‹ﬂveren Vekili
Ad› Soyad›
Ad› Soyad› ve Ünvan›
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G ‹K‹NC‹ BÖLÜM - II. ‹ﬂçi ‹ﬂveren ‹liﬂkileri - A. ‹ﬂ Sözleﬂmesinin Yap›lmas› - ‹ﬂe Alma
Süreci

ÇIRAKLIK SÖZLEﬁMES‹

(Belge 7)

I.TARAFLAR
1. ‹ﬁYER‹
‹ﬂveren / ‹ﬂveren Vekili Ad› Soyad› :
‹ﬂyerinin Ünvan›
:
‹ﬂyerinin Adresi
:
2. ÇIRAK
Ad› Soyad›
:
Do¤um Yeri ve Tarihi
:
Baba Ad›
:
3. ÇIRA⁄IN VEL‹ / VAS‹S‹
Ad› Soyad›
:
Do¤um Yeri ve Tarihi
:
Baba Ad›
:
II. SÖZLEﬁMEN‹N KONUSU
Yukarda kimli¤i ve adresleri yaz›l› taraflar aras›nda Borçlar Kanunun 318. Maddesine göre düzenlenen ç›rakl›k sözleﬂmesidir.
III. ‹ﬁVEREN‹N MÜKELLEF‹YET‹
‹ﬂveren; iﬂyerinde iﬂini ve sanat›n› ö¤renmek üzere .............................. adl› kiﬂiyi ç›rak olarak istihdam
etmeyi ve söz konusu iﬂleri kendisine ö¤retmeyi taahhüt eder. Usta; ö¤retim esnas›nda bütün bilgisini
ç›ra¤a verecek, ayr›ca ç›ra¤›n gündüz ve gece mesle67
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ki ve umumi bilgisini artt›rmas› için iﬂtirak edebilece¤i kurslara devam›na izin verecektir. Usta; ö¤retim s›ras›nda ç›ra¤›n ahlaki yönden sosyal durumu ile de
yak›ndan ilgilenecek ve ç›ra¤›n iyi bir sanatkar olmas›na çal›ﬂacakt›r.
IV. ÇIRA⁄IN MÜKELLEF‹YET‹
Ç›rak; ustaya sadakat itaat ve verilen vazifeyi ifa
ile mükelleftir. Ç›rak, çal›ﬂt›¤› iﬂyerinin adet ve malzemelerini muhafaza etmek düzgün ve itinal› kullanmak kendisine verilen gösterilen ve tarif edilen iﬂleri
azami dikkatle ö¤renmeyi ve gerekli gayreti göstermeyi taahhüt eder. Ç›rak ; iﬂine muntazam devam etmeye iﬂyerindeki iﬂçilerle ve di¤er ç›raklarla iyi geçinmeye ve iﬂyeri s›lar›n› muhafazaya mecburdur. BU
ﬂartlara uymad›¤› takdirde sözleﬂmenin bitim tarihi
beklenmeden iﬂine son verilir.
V. ÇIRA⁄IN ÜCRET‹
‹ﬂe baﬂlama tarihinden itibaren yol ve zaruri masraf karﬂ›l›¤› olarak..................... YTL brüt gündelik verilecektir. Ç›ra¤a ödenen ücret ödemenin yap›ld›¤› tarihteki asgari ücretin ç›ra¤›n yaﬂ›na uygun olarak belirlenen miktar›n›n % 30 ›ndan az olamaz.
VI.TECRÜBE MÜDDET‹
Tecrübe müddeti ç›ra¤›n iﬂe baﬂlama tarihinden
itibaren .........ayd›r. Bu süre içinde taraflar 15 gün önMevzuat Serisi 8
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G ‹K‹NC‹ BÖLÜM - II. ‹ﬂçi ‹ﬂveren ‹liﬂkileri - A. ‹ﬂ Sözleﬂmesinin Yap›lmas› - ‹ﬂe Alma
Süreci

ceden haber vermek ﬂart›yla sözleﬂmeyi feshedebilirler.
VII.ÇIRA⁄IN ‹ﬁE BAﬁLAMA TAR‹H‹
VIII.D‹⁄ER HÜKÜMLER
Sözleﬂmede hüküm bulunmayan konularda
borçlar kanunu hükümleri uygulan›r.
Bu sözleﬂme taraflar›n r›zas›yla ç›ra¤›n velisi/vasisi ile iﬂveren/iﬂveren vekili aras›nda ...................... tarihinde düzenlenmiﬂtir.
Ç›ra¤›n Velisi /Vasisi
‹ﬂveren / ‹ﬂveren Vekili
Ad› Soyad›
Ad› Soyad› ve Unvan›
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ÇOCUKLARA YAPILAN ‹ﬁ SÖZLEﬁMES‹

(Belge 8)

I.TARAFLAR 1.‹ﬂveren / ‹ﬂveren Vekili :
Ad› Soyad› / Ünvan›
:
Adresi
:
2.Çocuk veya Genç ‹ﬂçi
Ad› Soyad›
:
Baba Ad›
:
Do¤um Yeri / Y›l›
:
Görevi
:
SGK Sicil no
:
‹kamet Adresi
:
3.Çocuk veya Genç ‹ﬂçinin Velisi / Vasisi
Ad› Soyad›
:
Baba Ad›
:
Adresi
:
Telefon No
:
II. ÇALIﬁMA YER‹: ‹ﬂverenin ..................ili s›n›rlar›
içindeki de¤iﬂik iﬂyerlerinde veya iﬂveren / ‹ﬂveren
vekilinin gösterece¤i yerler.
III.YAPILACAK ‹ﬁ
:
IV. SÖZLEﬁMEN‹N SÜRES‹
:
V. ‹ﬁE BAﬁLAMA TAR‹H‹
:
VI. ÜCRET
:
VII.ÜCRET ÖDEME ZAMANI. :
Mevzuat Serisi 8
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G ‹K‹NC‹ BÖLÜM - II. ‹ﬂçi ‹ﬂveren ‹liﬂkileri - A. ‹ﬂ Sözleﬂmesinin Yap›lmas› - ‹ﬂe Alma
Süreci

VIII.ÖZEL ﬁARTLAR:
Bu ‹ﬂ Sözleﬂmesi .......................... tarihinde , 4857
say›l› ‹ﬂ Kanunun 71, maddesine uygun olarak tanzim
ve imza edilmiﬂ ve bir örne¤i çocuk veya genç iﬂçinin velisine/ vasisine verilmiﬂtir.
Çocu¤un Velisi / Vasisi ‹ﬂveren / ‹ﬂveren Vekili
Ad› Soyad›
Ad› Soyad› ve Ünvan›

71

KASIM - 2008

Mevzuat Serisi 8

G Mali Müﬂavirin Sosyal Güvenlik Mevzuat› El Kitab›

Kap›c› ‹ﬂ Sözleﬂmesi
‹ﬂverenin ad› ve adresi:
Kap›c›n›n kimli¤i:
‹ﬂyerinin adresi:
Kap›c›n›n iﬂe baﬂlama tarihi:
Kap›c›n›n yapaca¤› iﬂler:
Ücret ödeme ﬂekli ve zaman›:
‹ﬂ süresi ve ara dinlenmesi:
Özel hükümler:
Düzenleme tarihi ve taraflar›n imzas›:

(Belge 9)

Yaz›l› hizmet sözleﬂmesi yap›lmamas› halinde, kap›c›ya iﬂvereni ve yöneticinin kimli¤ini gösteren, çal›ﬂma koﬂullar›n› ve görevlerini belirten imzal› bir belge verilir.
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G ‹K‹NC‹ BÖLÜM - II. ‹ﬂçi ‹ﬂveren ‹liﬂkileri - A. ‹ﬂ Sözleﬂmesinin Yap›lmas› - ‹ﬂe Alma
Süreci

2. ‹ﬁÇ‹ ÖZLÜK DOSYASININ OLUﬁTURULMASI
‹ﬂveren çal›ﬂt›rd›¤› her iﬂçi için bir özlük dosyas›
düzenler. ‹ﬂveren bu dosyada, iﬂçinin kimlik bilgilerinin yan›nda, bu Kanun ve di¤er kanunlar uyar›nca
düzenlemek zorunda oldu¤u her türlü belge ve kay›tlar› saklamak ve bunlar› istendi¤i zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundad›r. ‹ﬂveren, iﬂçi
hakk›nda edindi¤i bilgileri dürüstlük kurallar› ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmas›nda iﬂçinin hakl› ç›kar› bulunan bilgileri aç›klamamakla yükümlüdür. (4857 Say›l› ‹.K. 75.madde)
‹ﬂçi özlük dosyas›nda bulunmas› gereken belge ve
formlar aﬂa¤›da s›ralanm›ﬂt›r:
1. ‹ﬂe Baﬂvuru Formu
2. Hizmet Akdi (4857 Say›l› Yasa Gere¤i Zorunludur)
3. ‹mza Beyannamesi
4. Sigortal› ‹ﬂe Giriﬂ Bildirgesi
5. Sigorta kart› fotokopisi
6. ‹kametgah Belgesi
7. Çal›ﬂan›n kendisi ve Bakmakla Yükümlü oldu¤u Aile Üyelerinin Nüfus Cüzdanlar› Fotokopileri, Evli Personelin Evlilik Cüzdan› Fotokopisi
8. Savc›l›k Belgesi
73
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9. Sa¤l›k Raporu
10. Bonservisler
11. T.C. Kimlik Numaras› ve Vergi Kimlik Numaras›
12. Askerlik Belgesi
13. Kan Grubu kart›
14. Fazla Çal›ﬂma Muvafakatnamesi
15. ‹ﬂçinin Çal›ﬂt›¤› Birim ve Görevlendirmeler ile
‹lgili Belgeleri
16. ‹htarnameler
17. Performans De¤erlendirmesi
18. Ücretsiz ‹zin Y›ll›k Ücretli ‹zin ‹le ilgili Formlar
19. ‹hbar ve K›dem Tazminat› Belgeleri
20. ‹ﬂ Sözleﬂmesinin Sona Ermesine ‹liﬂkin Düzenlenen Belge ve Tutanaklar
21. ‹ﬂçinin Foto¤raf›

Mevzuat Serisi 8
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G ‹K‹NC‹ BÖLÜM - II. ‹ﬂçi ‹ﬂveren ‹liﬂkileri - A. ‹ﬂ Sözleﬂmesinin Yap›lmas› - ‹ﬂe Alma
Süreci

A.‹ﬁ BAﬁVURU VE B‹LG‹ FORMU
‹ﬁVEREN:………………………………………
‹ﬁ BAﬁVURUSUNDA
K‹ML‹K B‹LG‹LER‹
Ad›, Soyad›
Do¤um Yeri Do¤um Tarihi
Cinsiyeti
Adresi
Telefonu
Askerlik Durumu
Ba¤l› Oldu¤u Sosyal Güvenlik
Kurumu ve No veya Emekli
Tahsis No
Vergi Numaras›
T.C. Ki m li k Numaras›
Kan Grubu
A‹LE B‹LG‹LER‹
Medeni Durumu
Bakmakla Yükümlü Oldu¤u
Eﬂ
Anne
Baba
Çocuklar
1234E⁄‹T‹M Ö⁄REN‹M B‹LG‹LER‹

Tarih:: ...... /..../…

Foto¤raf

Erkek ( )

Kad›n ( )

Ev:

Cep:
Adresi :

Evli

( )

Bekar ( )

Dul

Ad›-Soyad›

Yaﬂ›

Okul Ad› ve Bölümü
‹lkö¤retim
Lise
Yüksekö¤renim
Lisans Üstü
Di¤er
Yabanc› Dil Biliyor musunuz?
Derecesi
Bilgisayar Kullanma ve

Sürücü Belgeniz var m›? Tarih
ve S›n›f›
Bu ‹ﬂle ‹lgili Kulland›¤›n›z Araç
ve Cihazlar

Özel ‹ﬂaret ve

( )
Mesle¤i /Okulu

Mezuniyet Durumu

12123-

123-

Kat›ld›¤›n›z Kurslar

Konusu

Süresi

Kursun Al›nd›¤› Yer

12-
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Kat›ld›¤›n›z Kurslar

Konusu

Süresi

Kursun Al›nd›¤› Yer

Süresi

Ayr›l›ﬂ Sebebi

12‹ﬂ Deneyimleriniz

‹ﬂyeri ve Görev
123-

K‹ﬁ‹SEL B‹LG‹LER
Sa¤l›k Sorununuz Var m› ?
Sürekli Kulland›¤›n›z Bir ilaç
Yada Protez Var m› ?
Seyahate Engel Bir Durumunuz
Sigara ve Alkol Kullan›yor
Adli Sicil Kayd›n›z Var m› ?
Mecburi Hizmet Borcunuz Var
Hobileriniz Nelerdir ?
Üyesi Oldu¤unuz Dernek veya
Vak›flar
Boyunuz ve Kilonuz
REFERANSLAR
Ad› Soyad›-‹ﬂyeri
123GÖREVLE ‹LE ‹LG‹L‹ B‹LG‹LER
‹ﬂ Baﬂvurusu Yap›lan Görev
Bu Görev ‹çin Talep Edilen
Ne Zaman Çal›ﬂmaya
Görev Gere¤i ‹kamet
Görev Gere¤i Fazla Mesai
Yapabilir misiniz?
Görev Gere¤i Vardiyal›
En Son Çal›ﬂt›¤›n›z Yerden
Ald›¤›n›z Ücret?
Bu Görev ‹çin Talep Etti¤iniz

Telefon Numaras›

Bu ‹ﬂ Baﬂvuru ve Bilgi Formundaki verdi¤im bilgilerin tam ve do¤ru oldu¤unu, zamanla
de¤iﬂecek bilgilerimi en geç on gün içerisinde yaz›l› olarak bildirece¤imi, gerçek d›ﬂ›
beyan›mla iﬂe al›nmam halinde bu durumun anlaﬂ›lmas›yla her hangi bir ihbar ve tazminata
gerek olmadan iﬂime son verilece¤ini ve bundan dolay› herhangi bir talep ve iddiada
bulunmayaca¤›m› ve bu nedenle iﬂverenin u¤rayaca¤› zarar ve ziyan› tazmin edece¤imi kabul
ve beyan ederim.
Tarih : .... / ... /……

Mevzuat Serisi 8
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G ‹K‹NC‹ BÖLÜM - II. ‹ﬂçi ‹ﬂveren ‹liﬂkileri - A. ‹ﬂ Sözleﬂmesinin Yap›lmas› - ‹ﬂe Alma
Süreci

B. H‹ZMET AKD‹
Belirli Süreli ‹ﬂ Sözleﬂmesi (Bknz Belge 1)
Belirsiz Süreli ‹ﬂ Sözleﬂmesi (Bknz Belge 2)
K›smi Süreli ‹ﬂ Sözleﬂmesi (Bknz Belge 3)
Ça¤r› Üzerine Çal›ﬂma Sistemine Dayal› Sistemine
Dayal› ‹ﬂ Sözleﬂmesi (Bknz Belge 4)
Deneme Süreli ‹ﬂ Sözleﬂmesi ( Bknz Belge 5)
Tak›m Sözleﬂmesi (Bknz Belge 6)
Ç›rakl›k Sözleﬂmesi (Bknz Belge 7)
Çocuklara Yap›lan ‹ﬂ Sözleﬂmesi (Bknz Belge 8)
Kap›c›lara Yap›lan ‹ﬂ Sözleﬂmesi (Bknz Belge 9)
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C. TOPLU ‹ﬁÇ‹ ÇIKARILMASI ‹LE ‹LG‹L‹
OLARAK B‹R AY ÖNCEDEN BÖLGE ÇALIﬁMA
MÜDÜRLÜ⁄Ü'NE VER‹LECEK YAZI ÖRNE⁄‹
……./……./ …….
T.C.
ÇALIﬁMA VE SOSYAL GÜVENL‹K BAKANLI⁄I
BÖLGE ÇALIﬁMA MÜDÜRLÜ⁄Ü'NE
Bölge Çal›ﬂma Müdürlü¤ünüzde ....... iﬂveren unvan› ile .............................Adresinde kurulu.......sicil
say›l› dosyada iﬂlem gören ve ....... adet iﬂçinin
çal›ﬂt›¤› iﬂyerimizde, (ekonomik kriz, iﬂ daralmas›
vb.) nedenlerinden dolay› aﬂa¤›da ad›soyad›, nitelikleri ve adresleri belirtilen. adet iﬂçinin hizmet akitleri
bir ay sonra 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunun 17. maddesine
göre feshedilecektir. 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunun 29. maddesi gere¤ince iﬂçilere ait bilgiler aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir.
Bilgilerinize arz ederiz.
‹ﬂverenin Kaﬂe ve ‹mzas›
…………………………….
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G ‹K‹NC‹ BÖLÜM - II. ‹ﬂçi ‹ﬂveren ‹liﬂkileri - A. ‹ﬂ Sözleﬂmesinin Yap›lmas› - ‹ﬂe Alma
Süreci

‹ﬂçinin Ad›-Soyad›
Niteli¤i
Adresi
1 ……………………………………………………..
2 ……………………………………………………..
3 ……………………………………………………..
4 ……………………………………………………..
5 ……………………………………………………..
6 ……………………………………………………..
7 ……………………………………………………..
8 ……………………………………………………..
9 ……………………………………………………..
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D.TOPLU ‹ﬁÇ‹ ÇIKARILMASI ‹LE ‹LG‹L‹
OLARAK B‹R AY ÖNCEDEN TÜRK‹YE ‹ﬁ
KURUMU ﬁUBE MÜDÜRLÜ⁄Ü'NE VER‹LECEK
YAZI ÖRNE⁄‹
…. / …. / …..
T.C.
ÇALIﬁMA VE SOSYAL GÜVENL‹K BAKANLI⁄I
TÜRK‹YE ‹ﬁ KURUMU
ﬁUBE MÜDÜRLÜ⁄Ü'NE
..................... Bölge Çal›ﬂma Müdürlü¤ünde
….…… iﬂveren unvan› ile, adresinde kurulu ......……
sicil say›l› dosyada iﬂlem gören ve adet iﬂçinin
çal›ﬂt›¤› iﬂyerimizde. ………………….. (ekonomik
kriz, iﬂ daralmas› vb.) nedenlerinden dolay› aﬂa¤›da
ad›soyad›, nitelikleri ve adresleri belirtilen..............
adet iﬂçinin hizmet akitleri bir ay sonra 4857 say›l› ‹ﬂ
Kanunun 17. maddesine göre feshedilecektir.4857 say›l› ‹ﬂ Kanunun 29. maddesi gere¤ince iﬂçilere ait bilgiler aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir.
Bilgilerinize arz ederiz.
‹ﬂverenin Kaﬂe ve ‹mzas›
…………………………….
Mevzuat Serisi 8
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G ‹K‹NC‹ BÖLÜM - II. ‹ﬂçi ‹ﬂveren ‹liﬂkileri - A. ‹ﬂ Sözleﬂmesinin Yap›lmas› - ‹ﬂe Alma
Süreci

‹ﬂçinin Ad›-Soyad›
Niteli¤i
Adresi
1 ……………………………………………………..
2 ……………………………………………………..
3 ……………………………………………………..
4 ……………………………………………………..
5 ……………………………………………………..
6 ……………………………………………………..
7 ……………………………………………………..
8 ……………………………………………………..
9 ……………………………………………………..

E. H‹ZMET AKD‹ FESÎH B‹LD‹R‹M‹D‹R
Bildirimin tarihi ve say›s› : ……………………

‹ﬁVEREN‹N :
Ad› Soyad›Unvan› : ……………………….....
Adresi
: ……………………........
SSK ‹ﬂyeri Sicil Numaras› : ……………………
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Say›n Bay/Bayan
…./ … /……….Tarihinde yap›lm›ﬂ olan Belirli/Belirsiz süreli hizmet akdiniz .… /…. /………….. tarihi itibariyle
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
……………
nedenlerden dolay› ve 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunun
Maddesine göre taraf›m›zca feshedilmiﬂtir.
Hizmet Akdi Feshedilen ‹ﬂçi

Hizmet Akdini
Fesheden ‹ﬂveren / Vekili
Ad› Soyad›
Ad› Soyad›/Unvan
Fesih Bildirimini Ald›m
Fesih Bildirimini Temsil Eden
..../...../.........
‹mza
imza
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G ‹K‹NC‹ BÖLÜM - II. ‹ﬂçi ‹ﬂveren ‹liﬂkileri - A. ‹ﬂ Sözleﬂmesinin Yap›lmas› - ‹ﬂe Alma
Süreci

F. (FES‹H B‹LD‹R‹M‹N‹N ALINMADI⁄INDA
DÜZENLENECEK TUTANAK)
TUTANAKTIR
‹ﬁVEREN‹N:
Ad› Soyad›Unvan›
Adresi
SSK ‹ﬂyeri Sicil Numaras›
Yukar›da Unvan ve adresi yaz›l› ……………
Bölge Çal›ﬂma Müdürlü¤ünde sicil numaras› ile kay›tl› iﬂyerimizde çal›ﬂmakta olan ……………………
SSK Sigorta Sicil Numaral› iﬂçinin hizmet akdi … / …
/ ….. tarih itibariyle 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunun ………
maddesine göre feshedilmiﬂtir.
Feshe ait ......./...
/........tarih ve...... say›l› bildirim iﬂçi taraf›ndan tebellü¤ edilmemiﬂtir.
Söz konusu bildirim, ﬂahitler huzurunda kendisine
okunarak tespiti için … /…./........ tarihinde ﬂahitlerle
birlikte imza alt›na al›nm›ﬂt›r.
‹ﬂveren / Vekili
Ad› Soyad›/Unvan›
imza
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G.‹ﬁE ‹Z‹NS‹Z GELMEME / ‹ﬁE GEÇ GELME
TUTANA⁄I
TUTANAKTIR
‹ﬁVEREN‹N;
Ad› Soyad›Unvan›
:
................................................
Adresi
:
................................................
SSK ‹ﬂyeri Sicil Numaras›
:
................................................
Yukar›da Ad› Soyad›/Unvan› adresi yaz›l› Bölge Çal›ﬂma
Müdürlü¤ü.................................. iﬂyeri sicil numaras›
ile kay›tl› iﬂyerimizde çal›ﬂan sigorta sicil numaral›
iﬂçimiz; … / … / ……. tarihinde iznimiz ve bilgimiz
olmaks›z›n mazeretsiz olarak mesaisine gelmemiﬂtir
......../..… defa olarak geç gelmiﬂtir.
Bu tutanak ......../......./........ tarihinde aﬂa¤›da isimleri yaz›l› ﬂahitler huzurunda düzenlenmiﬂ ve okunmuﬂtur.
‹ﬂveren / Vekili / Bölüm Amiri
Ad› Soyad›/Unvan›
imza

Mevzuat Serisi 8
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G ‹K‹NC‹ BÖLÜM - II. ‹ﬂçi ‹ﬂveren ‹liﬂkileri - A. ‹ﬂ Sözleﬂmesinin Yap›lmas› - ‹ﬂe Alma
Süreci

H.‹ﬁE ‹Z‹NS‹Z GEÇ GELME / GELMEME ‹HTARI
‹HTARDIR
‹HTAR VEREN
‹ﬁVEREN‹N:
Ad› Soyad›Unvan›
: ...............................
SSK ‹ﬂyeri Sicil Numaras›
: ...............................
‹HTAR ALAN
: ...............................
‹ﬁÇ‹N‹N :
Ad› Soyad›Unvan›
: ...............................
SSK Sigorta Sicil Numaras› : ...............................
TEBL‹GATIN TAR‹H VE NUMARASI:.....................
UYGUN GÖRÜLEN CEZA : ...............................
VARSA MAZERET‹
: ...............................
Say›n : .....................................................................
........... /.........../ ........... tarihinde/ tarihlerinde............
süreyle iznimiz ve bilgimiz olmaks›z›n mesainize gelmediniz / ........... defa olarak geç
geldiniz.
Bilginize rica olunur.
Birim Amiri
ONAY
Personel Müdürü
Ad› Soyad›‹mza
Ad› Soyad›‹mza
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‹.‹ﬁE GELMEYEN ‹ﬁÇ‹N‹N EN SON ADRES‹NE
GÖNDER‹LECEK NOTER TEBL‹GATI
‹HTARNAME
Say›n
:
Baba Ad›
:
Do¤um Tarihi ve Yeri
:
SSK Sigorta Sicil Numaras› :
Adresi
:
‹ﬁVEREN :
Ad› Soyad›Unvan›
:
SSK ‹ﬂyeri Sicil Numaras›
:
Yukar›da Ad› Soyad› / Unvan› adresi yaz›l› iﬂyerimizde çal›ﬂmakta iken ……./……./……….
ve ……./……./………. tarihlerinde / tarihinden
itibaren amirlerinizin izni ve bilgisi d›ﬂ›nda mazeret
belirtmeden iﬂinize gelmedi¤iniz tespit edilmiﬂtir.
Hakk›n›zda yap›lacak ‹ﬂ Yasas› hükümlerine uygun iﬂlemlere esas olmak üzere;
‹ﬂe devams›zl›¤›n›z› izah edecek hakl› ve yasal bir
sebebiniz var ise bunu belgeleyen resmi evrak›n›z› 3
gün içinde iﬂyerimize ibraz ediniz. Aksi takdirde, kabul edilebilir bir mazeretle iﬂe gelmedi¤inizin anlaﬂ›lmas› halinde ‹ﬂ Akdinizin 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunun 25.
Mevzuat Serisi 8
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G ‹K‹NC‹ BÖLÜM - II. ‹ﬂçi ‹ﬂveren ‹liﬂkileri - A. ‹ﬂ Sözleﬂmesinin Yap›lmas› - ‹ﬂe Alma
Süreci

maddesine göre bildirimsiz ve tazminats›z olarak fesih edilece¤i konusunda bilginizi rica ederim.
‹ﬂveren / Vekili
‹mzaKaﬂe
Tarih
* Bu ihtarnamenin bir nüshas› muhataba tebli¤
edilecek, bir nüshas› noterde kalacak, bir nüshas› noter ﬂerhi düﬂülerek taraf›m›za iade edilecektir.
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J.‹BRANAME
‹ﬁVEREN‹N :
Ad› Soyad›Unvan›
: ......................................
Adresi
: ......................................
SSK ‹ﬂyeri Sicil Numaras›: ....................................
‹SÇ‹N‹N :
Ad› Soyad›
: ......................................
SSK Sigorta Sicil Numaras›: .................................
‹ﬂe Baﬂlama Tarihi
: ....../......../.......
‹ﬂten Ayr›l›ﬂ Tarihi
: ....../......../........
‹ﬂten Ayr›l›ﬂ Nedeni
: (Terk, ‹stifa, Ç›kar›lma,
Vatani Görev, Emeklilik, Vefat, Di¤er)
....../......../........ Tarihinden itibaren çal›ﬂmakta oldu¤um …………………………………………….'den
………………………. nedeniyle ayr›l›yorum. Ayr›ld›¤›m tarihe kadar hak etmiﬂ oldu¤um bütün ücret
ve haklar›mdan kalan›n› ayr›ld›¤›m esnada aﬂa¤›da
gösterildi¤i ﬂekilde ald›m. ‹ﬂyerimden hizmet akdimden ve yasal haklar›mdan dolay› herhangi bir ayni,
nakdi yada sosyal hak alaca¤›m kalmam›ﬂt›r.
Bu nedenle iﬂyerimden maddi ve manevi herhangi bir talepte bulunmayaca¤›m. ‹ﬂverenimi ayr›ld›¤›m
tarihten hizmet akdimin baﬂlang›c›na kadar tüm haklar›m› ald›¤›m› beyanla ibra ederim ......./ …/ …....
Mevzuat Serisi 8
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G ‹K‹NC‹ BÖLÜM - II. ‹ﬂçi ‹ﬂveren ‹liﬂkileri - A. ‹ﬂ Sözleﬂmesinin Yap›lmas› - ‹ﬂe Alma
Süreci

Ayr›l›ﬂ tarihinde iﬂçinin hesab›n›n kesilmesiyle hak
etmiﬂ oldu¤undan verilen ücret ve di¤er ödemeler :
ÖDEMEN‹N NEV’‹

BRÜT TUTARI

YASAL VE ÖZEL KES‹NT‹LER

NET ÖDENEN

1Hak Edilmiﬂ Ayl›k Ücretler

……………….. …………………………………. ............................

2Fazla Mesai Ücretleri

……………….. …………………………………. ............................

3Kullan›lmayan ‹zin Ücretleri

……………….. …………………………………. ............................

4Sosyal Haklar

……………….. …………………………………. ............................

5‹hbar Tazminat›

……………….. …………………………………. ............................

6K›dem Tazminat›

……………….. …………………………………. ............................

TOPLAM ÖDEME

……………….. …………………………………. ............................
‹BRA EDEN
Ad› Soyad› ‹mzas›
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K.DAHA EVVEL ÎﬁTEN ÇIKARILAN ‹ﬁÇ‹N‹N
TEKRAR ‹ﬁE ALINMA DAVET‹
‹SE DAVET B‹LD‹R‹M‹D‹R
Say›n
: .....................................
SSK Sigorta Sicil Numaras›: .....................................
Adresi
: .....................................
‹ﬁVEREN ;
Ad› Soyad›Unvan›
: .....................................
SSK ‹ﬂyeri Sicil Numaras› : .....................................
Yukar›da Ad› Soyad›/Unvan› adresi yaz›l› iﬂyerimizde çal›ﬂmakta iken ......./......./..........................
.......... tarihinde ‹ﬂ Kanununu 17. maddesine göre iﬂten ç›kart›lm›ﬂt›n›z. Bu tarihten itibaren alt› ayl›k süre
içinde ayn› nitelikte personele ihtiyaç duymakta oldu¤umuzdan; 4857 Say›l› ‹ﬂ Kanununun 29. maddesi gere¤ince bu tebligat› ald›¤›n›z tarihten itibaren 15 gün
içerisinde iﬂyerimize müracaat etti¤iniz takdirde tekrar iﬂe al›nacaks›n›z.
Bu süre içerisinde müracaat etmez ve iﬂe baﬂlamaz
iseniz yada iﬂe baﬂlamayaca¤›n›z› bildirirseniz, yerinize baﬂka iﬂçi al›nacakt›r.
Bilgilerinize arz ve rica ederiz.
‹ﬂveren /vekili
‹mzaKaﬂe
Tarih
Mevzuat Serisi 8
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Bir y›l
önceki izin
hakk›n›
ikt i sap
etti¤i tarih

Hastal›k Askerlik
Gün
Gün

Mücbir Devams›zl›k
Sebep
Gün

Hizmet
Kesilmesi

Di¤er
Sebeplerle
kesilen Gün

Bir y › ll ›k çal›ﬂma süresi bak›m›ndan kesilmeler

‹zne Hak
kazand›¤›
tarih
‹ﬂyerinde
ki k›demi

‹zin
Süresi

Yol
‹zni

‹zn e
baﬂlang›çtarihi

‹zinden
dönüﬂ
tarihi

‹ﬂe Giriﬂ Tarihi :
Düﬂünceler

/
Çal›ﬂan›n
‹mzas›

/

NOT: ilk defa y›ll›k ücretli izin hakk›ndan faydaland›r›lanlar için (Bir y›l önceki izin hakk›n› iktisap etti¤i tarih) sütunu boﬂ b›rak›lacakt›r.

YI LLAR

L.YILLIK ÜCRETL‹ ‹Z‹N CETVEL‹
Çal›ﬂan›n :Soyad› :
Ad› : Sicil No :

G ‹K‹NC‹ BÖLÜM - II. ‹ﬂçi ‹ﬂveren ‹liﬂkileri - A. ‹ﬂ Sözleﬂmesinin Yap›lmas› - ‹ﬂe Alma
Süreci
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
B. S‹GORTALIYA ‹L‹ﬁK‹N YASAL HÜKÜMLER
1. S‹GORTALI SAYILANLAR
A. BA⁄IMLI ÇALIﬁANLARIN S‹GORTALILI⁄I
1. Hizmet akdi ile bir veya birden fazla iﬂveren taraf›ndan çal›ﬂt›r›lanlar Kanunun 4 üncü maddesi birinci f›kras›n›n (a) bendine göre sigortal› say›l›rlar.
2. ‹ﬂçi sendikalar› ve konfederasyonlar› ile sendika ﬂubelerinin baﬂkanl›klar›na ve yönetim kurullar›na seçilenler.
3. Bir veya birden fazla iﬂveren taraf›ndan çal›ﬂt›r›lan
ve Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan belirlenen
Ek1’de yer alan tabloda say›lan; film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatç›lar› ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri di¤er u¤raﬂlar› içine alan bütün güzel sanat kollar›nda çal›ﬂanlar ile düﬂünürler ve yazarlar.
4. Mütekabiliyet esas›na dayal› olarak sosyal güvenlik
sözleﬂmesi yap›lm›ﬂ ülkelerin uyru¤unda olanlar hariç, yabanc› uyruklu, uyruksuz, göçmenler ve s›¤›nmac› kiﬂiler
ile uluslararas› sosyal güvenlik sözleﬂmesi imzalanm›ﬂ ülke sigortal›lar›ndan, sözleﬂmede belirlenen istisna hâlleri
d›ﬂ›nda çal›ﬂmalar›n› hizmet akdine tabi sürdürenler.
Mevzuat Serisi 8
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G ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - II. ‹ﬂçi ‹ﬂveren ‹liﬂkileri - B. Sigortal›ya ‹liﬂkin Yasal Hükümler

5. Büyükelçilik, konsolosluk mensuplar›n›n özel hizmetlerinde çal›ﬂt›r›lanlardan gönderen devlette veya
üçüncü bir devlette sigortal›l›klar›n› belgeleyemeyenler
ile Türkiye’de ikamet etmekte iken buralarda çal›ﬂt›r›lan
Türk vatandaﬂlar›.
6. 4081 say›l› Çiftçi Mallar›n›n Korunmas› Hakk›nda
Kanuna göre, çiftçi mallar› koruma baﬂkanl›klar› veya
meclisleri taraf›ndan çal›ﬂt›r›lan koruma bekçileri.
7. 1593 say›l› Umumi H›fz›ss›hha Kanununda belirtilen umumi kad›nlar.
8. Millî E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan düzenlenen
kurslarda usta ö¤retici olarak çal›ﬂt›r›lanlar,
9. Kamu idarelerinde ders ücreti karﬂ›l›¤› görev verilenler
10. 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanununun 4 üncü maddesinin (C) bendi kapsam›nda çal›ﬂt›r›lanlar.
11. Haklar›nda baz› sigorta kollar› uygulanacak sigortal›lar ve sigorta kollar›;
a) Hizmet akdi ile çal›ﬂmamakla birlikte, ceza infaz kurumlar› ile tutukevleri bünyesinde oluﬂturulan
tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çal›ﬂt›r›lan hükümlü ve tutuklular hakk›nda, Kanunun iﬂ kazas› ve meslek hastal›¤› ile anal›k hükümleri,
b) 5/6/1986 tarihli ve 3308 say›l› Meslekî E¤itim
Kanununda belirtilen aday ç›rak, ç›rak ve iﬂletmeler93
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de meslekî e¤itim gören ö¤renciler hakk›nda iﬂ kazas› ve meslek hastal›¤› ile hastal›k sigortas›, meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek ö¤renimleri s›ras›nda zorunlu staja tabi tutulan ö¤renciler hakk›nda
ise iﬂ kazas› ve meslek hastal›¤› sigortas› hükümleri,
c) Vazife malullerinden;
1) Harp malulleri ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 say›l› Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve
2330 say›l› Nakdi Tazminat ve Ayl›k Ba¤lanmas› Hakk›nda Kanuna göre vazife malullü¤ü ayl›¤› ba¤lanm›ﬂ
malullerden, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a) ve (b) bentleri kapsam›nda sigortal› olarak
çal›ﬂmaya baﬂlayanlar hakk›nda iﬂ kazas› ve meslek
hastal›¤› sigortas› hükümleri uygulan›r, ancak uzun
vadeli sigorta kollar›na tabi olmay› istemeleri hâlinde
bu isteklerini Kuruma bildirdikleri tarihi takip eden
ay baﬂ›ndan itibaren, haklar›nda uzun vadeli sigorta
kollar› uygulan›r.
2) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n
(c) bendi kapsam›nda bir göreve baﬂlayan tüm vazife malulleri hakk›nda uzun vadeli sigorta kollar› hükümleri uygulan›r.
3) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n
(a), (b) ve (c) bentleri kapsam›nda sigortal› olarak çal›ﬂmaya baﬂlad›klar› hâlde, ayl›klar› kesilmeyen harp
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ve vazife malullerinden genel sa¤l›k sigortas› primi
al›nmaz.
ç) Türkiye ‹ﬂ Kurumu taraf›ndan düzenlenen meslek edindirme, geliﬂtirme ve de¤iﬂtirme e¤itimine kat›lan kursiyerler hakk›nda Kanunun iﬂ kazas› ve meslek hastal›¤› hükümleri,
d) Ülkemiz ile uluslararas› sosyal güvenlik sözleﬂmesi bulunmayan ülkelerde iﬂ üstlenen iﬂverenlerce
yurt d›ﬂ›ndaki iﬂyerlerinde çal›ﬂt›r›lmak üzere götürülen Türk iﬂçileri hakk›nda k›sa vadeli sigorta kollar›
ile genel sa¤l›k sigortas› hükümleri, bu sigortal›lar›n
uzun vadeli sigorta kollar›na tabi olmak istemeleri hâlinde ise Kanunun 50 nci maddesinin ikinci f›kras›n›n
Türkiye’de yasal olarak ikamet etme ﬂart› ile ayn› f›kran›n (a) bendinde belirtilen ﬂartlar aranmaks›z›n
haklar›nda genel sa¤l›k sigortas› primi hariç iste¤e
ba¤l› sigorta hükümleri,uygulan›r.

B. BA⁄IMSIZ ÇALIﬁANLARIN S‹GORTALILI⁄I
5510 say›l› SSGSSS Kanunun 4 üncü maddesi birinci f›kras›n›n (b) bendine göre, köy veya mahalle
muhtar› seçilenler ile hizmet akdine ba¤l› olmaks›z›n
kendi ad›na ve hesab›na ba¤›ms›z çal›ﬂanlardan;
a) Ticari kazanç veya serbest meslek kazanc› ne95
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deniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,
b) Gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkâr
siciline kay›tl› olanlar,
c) Kollektif ﬂirketlerin ortaklar›,
ç) Limited ﬂirketlerin ortaklar›,
d) Sermayesi paylara bölünmüﬂ komandit ﬂirketlerin komandite ortaklar›,
e) Adi komandit ﬂirketlerin komandite ve komanditer ortaklar›,
f) Donatma iﬂtirakleri ortaklar›,
g) Anonim ﬂirketlerin yönetim kurulu üyesi olan
ortaklar›,
¤) Tar›msal faaliyette bulunanlar,
h) 6132 say›l› At Yar›ﬂlar› Hakk›nda Kanuna tabi
jokey ve antrenörler
›)2108 say›l› Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik
Kanunu kapsam›ndaki Köy ve Mahalle Muhtarlar›
sigortal› say›l›rlar.

C. KAMU GÖREVL‹LER‹N‹N S‹GORTALILI⁄I
1.5510 say›l› SSGSS Kanunun 4 üncü maddesi birinci f›kras›n›n (a) bendine tabi olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çal›ﬂ›p, ilgili mevMevzuat Serisi 8

KASIM - 2008

96

G ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - II. ‹ﬂçi ‹ﬂveren ‹liﬂkileri - B. Sigortal›ya ‹liﬂkin Yasal Hükümler

zuat›nda (a) bendi kapsam›na girenler gibi sigortal›
olmas› öngörülmemiﬂ olanlar,
2.5510 say›l› SSGSS Kanunun 4 üncü maddesi birinci f›kras›n›n (a) ve (b) bentlerine tabi olmayanlardan, sözleﬂmeli olarak çal›ﬂ›p ilgili mevzuat›nda (a)
bendi kapsam›na girenler gibi sigortal› olmas› öngörülmemiﬂ olanlar ile 657 say›l› Kanunun 86 nc› maddesi uyar›nca aç›ktan vekil atananlar,
Kanunun 4 üncü maddesi birinci f›kras›n›n (c)
bendi kapsam›nda sigortal› say›l›rlar.
5510 say›l› SSGSS Kanunun 4 üncü maddesi birinci f›kras›n›n (c) bendi hükümleri;
a) Kuruluﬂ ve personel kanunlar› veya di¤er kanunlar gere¤ince seçimle veya atama yoluyla kamu
idarelerinde göreve gelenlerden; bu görevleri sebebiyle kendilerine ilgili kanunlar›nda Devlet memurlar› gibi emeklilik hakk› tan›nm›ﬂ olanlardan hizmet akdi ile çal›ﬂmayanlar,
b) Baﬂbakan, bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, belediye baﬂkanlar›, il encümeninin seçimle gelen üyeleri,
c) Bu kapsamda sigortal› iken ayn› kapsamdaki kiﬂilerin kurdu¤u sendikalar ve konfederasyonlar ile
sendika ﬂubelerinin baﬂkanl›klar› ve yönetim kurullar›na seçilenlerden ayl›ks›z izne ayr›lanlar,
97
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ç) Harp okullar› ile fakülte ve yüksek okullarda,
Türk Silahl› Kuvvetleri hesab›na okuyan veya kendi
hesab›na okumakta iken askerî ö¤renci olanlar ile
astsubay meslek yüksek okullar› ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik e¤itimine tabi tutulan
adaylar,
d) Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet Genel Müdürlü¤ü hesab›na okuyan veya
kendi hesab›na okumakta iken Emniyet Genel Müdürlü¤ü hesab›na okumaya devam eden ö¤renciler,
hakk›nda da uygulan›r.

2. S‹GORTALI SAYILMAYANLAR
5510 Say›l› SSGSS Kanunun k›sa ve uzun vadeli sigorta kollar› hükümlerinin uygulanmas›nda;
a) ‹ﬂverenin iﬂyerinde ücretsiz çal›ﬂan eﬂi,
b) Ayn› konutta birlikte yaﬂayan ve üçüncü derece dâhil bu dereceye kadar h›s›mlar aras›nda ve aralar›na d›ﬂardan baﬂka kimse kat›lmaks›z›n, yaﬂad›klar› konut içinde yap›lan iﬂlerde çal›ﬂanlar,
c) Ücretle ve sürekli olarak çal›ﬂanlar hariç ev hizmetlerinde çal›ﬂanlar,
ç) Kanunun 4 üncü maddesi birinci f›kras›n›n (b)
bendinin (1) ve (3) numaral› alt bentleri kapsam›nda
Mevzuat Serisi 8
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sigortal›l›klar› devam edenler hariç olmak üzere, muvazzaf askerlik hizmetlerini er ve erbaﬂ olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu ö¤rencileri,
d) Yabanc› bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluﬂ
taraf›ndan ve o kuruluﬂ ad›na ve hesab›na Türkiye'ye
bir iﬂ için gönderilen ve yabanc› ülkede sosyal sigortaya tabi oldu¤unu belgeleyen kiﬂiler ile Türkiye'de
kendi ad›na ve hesab›na ba¤›ms›z çal›ﬂanlardan, yurt
d›ﬂ›nda ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuat›na tabi olanlar,
e) Resmî meslek ve sanat okullar› ile yetkili resmî
makamlar›n izniyle kurulan meslek veya sanat okullar›nda ve yüksek okullarda fiilen normal e¤itim süreleri içinde yap›lan, tatbikî mahiyetteki yap›m ve
üretim iﬂlerinde çal›ﬂan ö¤renciler,
f) Sa¤l›k hizmet sunucular› taraf›ndan iﬂe al›ﬂt›r›lmakta olan veya rehabilite edilen, hasta veya maluller,
g) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n
(b) ve (c) bentleri gere¤i sigortal› say›lmas› gerekenlerden 18 yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ olanlar,
¤) Kamu idareleri hariç olmak üzere, tar›m iﬂlerinde veya orman iﬂlerinde hizmet akdiyle süreksiz iﬂlerde çal›ﬂanlar,
h) Tar›mda kendi ad›na ve hesab›na ba¤›ms›z çal›99
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ﬂanlardan; tar›msal faaliyette bulunan ve y›ll›k tar›msal
faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete iliﬂkin masraflar düﬂüldükten sonra kalan tutar›n ayl›k ortalamas›n›n, Kanunda tan›mlanan prime esas günlük kazanç alt s›n›r›n›n otuz kat›ndan az oldu¤una dair beyanlar›n› içeren
baﬂvurular› dikkate al›narak ziraat odalar›ndan, bunlar›n bulunmad›¤› yerlerde tar›m il/ilçe müdürlüklerinden alacaklar› Ek2’deki muafiyet belgesi ile belgeleyenler,
›) Kendi ad›na ve hesab›na ba¤›ms›z çal›ﬂanlardan
gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline
kay›tl› olanlardan, ayl›k faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine iliﬂkin masraflar düﬂüldükten sonra kalan tutar›,
prime esas günlük kazanç alt s›n›r›n›n otuz kat›ndan
az oldu¤una dair beyanlar›n› içeren baﬂvurular› dikkate al›narak, Esnaf ve Sanatkârlar Odalar› Birli¤i’nden,
bunlar›n bulunmad›¤› yerlerde meslek odalar›ndan
alacaklar› Ek2’deki muafiyet belgesi ile belgeleyenler,
i) Kamu idarelerinin d›ﬂ temsilciliklerinde istihdam
edilen ve temsilcili¤in bulundu¤u ülkede sürekli ikamet izni veya bu devletin vatandaﬂl›¤›n› da haiz bulunan Türk uyruklu sözleﬂmeli personelden, bulundu¤u
ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortal› oldu¤unu
belgeleyenler ile kamu idarelerinin d›ﬂ temsilciliklerinde istihdam edilen sözleﬂmeli personelin uluslararas›
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sosyal güvenlik sözleﬂmeleri çerçevesinde ve temsilcili¤in bulundu¤u ülkenin ilgili mevzuat›n›n zorunlu k›ld›¤› hâllerde, iﬂverenleri taraf›ndan bulunulan ülkede
sosyal sigorta kapsam›nda sigortal› yap›lanlar,
j) ‹mece usulüyle çal›ﬂanlar
k) Geçici köy korucular›
sigortal› say›lmazlar.
Yukar›da belirtti¤imiz f›kran›n (g) bendinin uygulanmas›yla ilgili olarak, bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerden, 22/11/2001 tarihli ve 4721 say›l›
Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre mahkemece
ergin k›l›nmak suretiyle, ö¤renimleriyle ilgili görevlerde çal›ﬂanlar hakk›nda 18 yaﬂ›n bitirilmiﬂ olmas›
ﬂart› aranmaz.

3. F‹‹L‹ ÇALIﬁMA ‹L‹ﬁK‹S‹NE DAYANMAYAN
S‹GORTALILIK
A. ‹STE⁄E BA⁄LI S‹GORTA
1.‹ste¤e ba¤l› sigorta ﬂartlar›
‹ste¤e ba¤l› sigortal› olabilmek için uluslararas›
sosyal güvenlik sözleﬂmelerinden
do¤an haklar sakl› kalmak kayd›yla, Türkiye'de
yasal olarak ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet et101
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mekte iken sosyal güvenlik sözleﬂmesi imzalanmam›ﬂ
ülkelerde bulunan Türk vatandaﬂlar›ndan;
a) 18 yaﬂ›n› doldurmuﬂ olmak,
b) Kanuna tabi zorunlu sigortal› olmay› gerektirecek
ﬂekilde çal›ﬂmamak veya Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci f›kras›n›n (a) bendi kapsam›nda sigortal› olarak
çal›ﬂmakla birlikte, ay içinde 30 günden az çal›ﬂmak ya
da tam gün çal›ﬂmamak,
c) Kendi sigortal›l›¤› nedeniyle ayl›k ba¤lanmam›ﬂ olmak,
ç) ‹ste¤e ba¤l› sigorta giriﬂ bildirgesiyle Kuruma baﬂvuruda bulunmak,
ﬂartlar› aran›r.
Ülkemiz ile uluslararas› sosyal güvenlik sözleﬂmesi
imzalanmam›ﬂ ülkelerde iﬂ üstlenen iﬂverenlerce yurt d›ﬂ›ndaki iﬂyerlerinde çal›ﬂt›r›lmak üzere götürülen Türk
iﬂçilerinden iste¤e ba¤l› sigortal›l›k talebinde bulunanlardan Türkiye’de ikamet ﬂart› aranmaz.

2.‹ste¤e ba¤l› sigortal›l›k baﬂvurusu ve tescil
‹lk defa iste¤e ba¤l› sigortaya bildirim iﬂlemi, Ek8’de
bulunan iste¤e ba¤l› sigortal›l›k giriﬂ bildirgesinin, baﬂvuru sahibinin ikametini görev bölgesi içine alan Kurum
ünitesine verilmesi ile gerçekleﬂir. Tekrar iste¤e ba¤l› sigortal›l›k talebinde bulunacaklar ise talep dilekçesi ile
Kuruma baﬂvururlar.
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Ay içinde 30 günden az çal›ﬂan veya Kanunun 80
inci maddesi uyar›nca prim ödeme gün say›s›, ay içindeki toplam çal›ﬂma saatinin 4857 say›l› Kanuna göre
belirlenen günlük normal çal›ﬂma saatine bölünmesi
suretiyle hesaplanan sigortal›lar›n prim ödeme gün
say›lar› ay›n baﬂ›ndan baﬂlanarak mal edilir. Bu durumdaki kiﬂilerin zorunlu sigortal›l›k için mal edilen
günler içinde iste¤e ba¤l› sigortaya baﬂvurmalar› hâlinde iste¤e ba¤l› sigortal›l›k, zorunlu sigortal›l›¤a ait son günü takip eden günden baﬂlam›ﬂ say›l›r.
‹ste¤e ba¤l› sigortal›l›k baﬂvurusu kabul edilen sigortal›lardan Kurum tescil kütü¤ünde kayd› bulunmayanlar›n
tescil iﬂlemleri, bu Yönetmelikte yer alan usul ve esaslar
dâhilinde sonuçland›r›l›r.

3.‹ste¤e ba¤l› sigortal›l›¤›n baﬂlang›c› ve
zorunlu sigortal›l›kla çak›ﬂma
‹ste¤e ba¤l› sigortal›l›k, iste¤e ba¤l› sigortal›l›k giriﬂ
bildirgesinin veya talep dilekçesinin Kurum kay›tlar›na intikal etti¤i tarihi takip eden günden itibaren baﬂlar. Adi
posta veya kargo ile gönderilen veya Kuruma do¤rudan
verilen bildirgenin Kurum kay›tlar›na intikal etti¤i tarih,
taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi olarak
gönderilenlerde ise postaya verildi¤i tarih, baﬂvuru tarihi
olarak kabul edilir.
103
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Ancak, iste¤e ba¤l› sigortan›n baﬂlad›¤› tarihten itibaren, ayn› zamanda Kanunun 4 üncü maddesine göre sigortal› olmay› gerektirecek çal›ﬂmas› bulundu¤u tespit
edilenlerin iste¤e ba¤l› sigortal›l›klar›, Kanuna tabi sigortal›l›klar›n›n sona erdi¤i tarihi takip eden günden baﬂlat›l›r. Bunlar›n zorunlu sigortal›l›kla çak›ﬂan sürede iste¤e
ba¤l› sigorta primi ödenmiﬂse, bu süreye iliﬂkin ödedikleri iste¤e ba¤l› sigorta primleri talepleri hâlinde ilgililere iade veya do¤acak borçlar›na mahsup edilir. Kanunun 5 inci maddesinin (a), (b) ve (e) bentlerine göre sigortal›l›k
hâli iste¤e ba¤l› sigortal›l›k için engel teﬂkil etmez.
Ay içinde 30 günden az çal›ﬂan veya Kanunun 80 inci maddesi uyar›nca prim ödeme gün say›s›, ay içindeki
toplam çal›ﬂma saatinin 4857 say›l› Kanuna göre belirlenen günlük normal çal›ﬂma saatine bölünmesi suretiyle
hesaplanan sigortal›lar›n ayn› ay içinde iste¤e ba¤l› sigorta primi ödemeleri hâlinde, ödenen primler zorunlu sigortal›l›¤a iliﬂkin prim ödeme gün say›s›na otuz günü
geçmemek üzere eklenir. Bu sigortal›lar çal›ﬂma durumlar›n› belgelendirmek zorundad›rlar.

4.‹ste¤e ba¤l› sigorta primleri ve ödenmesi
‹ste¤e ba¤l› sigorta primi, Kanunun 82 nci maddesine
göre belirlenen prime esas kazanc›n alt s›n›r› ile üst s›n›r› aras›nda, sigortal› taraf›ndan beyan edilecek prime esas
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ayl›k kazanc›n % 32'sidir. Bunun % 20'si malullük, yaﬂl›l›k ve ölüm sigortalar› primi, % 12'si genel sa¤l›k sigortas› primidir. Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü f›kras›nda belirtilenlerden, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanc›n alt s›n›r› ile üst s›n›r› aras›nda olmak kayd›yla belirlenen günlük kazanç ve gün say›s› üzerinden malullük, yaﬂl›l›k ve ölüm sigortalar› ile genel sa¤l›k sigortas› primi al›n›r. Sigortal›lar›n prime esas
kazanç ile ilgili olarak beyanda bulunmalar› esast›r.
‹ste¤e ba¤l› sigortal› olanlar, bakmakla yükümlü olunan kiﬂi olsa dahi, Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci
f›kras›n›n (b) bendi kapsam›nda genel sa¤l›k sigortal›s›
say›l›r ve genel sa¤l›k sigortas› primini de ödemekle yükümlüdürler. Yabanc› ülke vatandaﬂlar›ndan Türkiye’de
yerleﬂik olma hâli bir y›l› doldurmad›kça genel sa¤l›k sigortas› primi al›nmaz ve bu kiﬂiler genel sa¤l›k sigortal›s›
say›lmaz.
‹ste¤e ba¤l› sigorta primi, ait oldu¤u ay› takip eden
ay›n son gününü geçmemek üzere Kurumca ç›kar›lacak
tebli¤de belirlenecek sürede ödenir. Primleri ait oldu¤u
aydan itibaren en geç 12 ay içinde kendileri veya hak sahipleri taraf›ndan Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci
f›kras›na göre hesaplanacak gecikme cezas› ve gecikme
zamm›yla birlikte ödenmeyen süreler, hizmet olarak de¤erlendirilmez. 12 ayl›k süreden sonra ödenen primler si105
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gortal›n›n veya hak sahiplerinin talebi üzerine Kanunun
89 uncu maddesinin üçüncü f›kras› hükümlerine göre
iade veya do¤acak borçlar›na mahsup edilebilir.
‹ste¤e ba¤l› sigortal›l›ktaki prime esas kazançlar ile
prim ödeme gün say›lar› k›sa vadeli sigorta uygulamalar›nda dikkate al›nmaz.
‹ste¤e ba¤l› sigortal›lardan, zorunlu sigortal›l›k nedeniyle prim borcunun bulunmas› hâlinde, iste¤e ba¤l› sigortaya tabi ödenen primler öncelikle zorunlu sigortal›l›k nedeniyle Kuruma olan borçlar›na mahsup edilir.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a)
bendi kapsam›nda ay içinde 30 günden az çal›ﬂan veya
tam gün çal›ﬂmayan sigortal›lar›n ayn› ay içinde iste¤e
ba¤l› sigortaya prim ödeyebilmeleri için eksik çal›ﬂmaya iliﬂkin belgelerin ibraz› ile talepte bulunmalar› gerekir.
5.‹ste¤e ba¤l› sigortal›l›¤›n sona ermesi ve yeniden
baﬂlamas›
‹ste¤e ba¤l› sigortal›l›k;
a) ‹ste¤e ba¤l› sigortal›l›¤›n› sona erdirme talebinde
bulunanlar›n, buna ait dilekçelerinin Kurum kay›tlar›na
geçti¤i tarihten önceki primi ödenmiﬂ son günü takip
eden günden,
Mevzuat Serisi 8
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b) Ayl›k talebinde bulunanlar›n, ayl›¤a hak kazanm›ﬂ olmak ﬂart›yla talep tarihinden,
c) Uluslararas› sosyal güvenlik sözleﬂmesi imzalanmam›ﬂ ülkelerde iﬂ üstlenen iﬂverenlerce yurt d›ﬂ›ndaki iﬂyerlerinde çal›ﬂt›r›lmak üzere götürülen Türk iﬂçileri hariç,
uluslararas› sosyal güvenlik sözleﬂmelerinden do¤an haklar sakl› kalmak kayd›yla, ikametin yurt d›ﬂ›na taﬂ›nd›¤›
tarihten,
ç) Sigortal›n›n ölümü hâlinde:
1) Prim borcu bulunmuyorsa ölüm tarihinden,
2) Prim borcu varsa borcun hak sahiplerince Kanunun
52 nci maddesi hükümleri sakl› kalmak ﬂart›yla 12 ay içinde ödenmesi hâlinde ölüm tarihinden,
3) Prim borcunun 12 ay içinde ödenmemesi veya hak
sahiplerinin prim borcunu ödemeden ayl›k talebi hâlinde
en son primi ödenmiﬂ ay›n sonundan,
d) Kanunun 51 inci maddesinin ikinci ve üçüncü f›kralar› hükmü sakl› kalmak kayd›yla Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci f›kras›n›n (a) ve (c) bentleri kapsam›nda çal›ﬂmaya baﬂland›¤› tarihten bir gün önce, (b) bendi
kapsam›nda çal›ﬂmaya baﬂland›¤› tarihten,
itibaren sona erer.
Ay içinde 30 günden az veya k›smi çal›ﬂanlar hariç olmak üzere yeniden iste¤e ba¤l› sigortaya devam etmek isteyenler hakk›nda yeniden talep ﬂart› aran›r.
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6. ‹ste¤e ba¤l› sigortal›l›k sürelerinin
de¤erlendirilmesi
‹ste¤e ba¤l› sigorta primi ödenmiﬂ süreler, malullük,
vazife malullü¤ü, yaﬂl›l›k ve ölüm sigortalar› ile genel sa¤l›k sigortas› hükümlerinin uygulamas›nda dikkate al›n›r
ve bu süreler Kanunun 4 üncü maddesinin, birinci f›kras›n›n (b) bendi kapsam›nda sigortal›l›k süresi olarak kabul edilir.

B. F‹‹L‹ H‹ZMET SÜRES‹ ZAMMI
5510 say››l› SSGSS Kanunun 40.madde (De¤iﬂik madde: 17/4/2008– 5754/25. md.)
Aﬂa¤›da belirtilen iﬂyerlerinde ve iﬂlerde 4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (a) ve (c) bentleri kapsam›nda çal›ﬂan sigortal›lar›n prim ödeme gün say›lar›na, bu iﬂyerlerinde ve iﬂlerde geçen çal›ﬂma sürelerinin her 360 günü
için karﬂ›lar›nda gösterilen gün say›lar›, fiilî hizmet süresi
zamm› olarak eklenir. 360 günden eksik sürelere ait fiilî
hizmet süresi zamm›, 360 gün için eklenen fiilî hizmet süresi ile orant›l› olarak belirlenir. Çal›ﬂman›n fiili hizmet süresi zamm› kapsam›nda de¤erlendirilebilmesi için, tablonun (13) ve (14) numaral› s›ralar›nda belirtilen sigortal›lar
hariç sigortal›n›n kapsamdaki iﬂyerleri ile birlikte belirtiMevzuat Serisi 8
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len iﬂlerde fiilen çal›ﬂmas› ve söz konusu iﬂlerin risklerine maruz kalmas› ﬂartt›r.
Aﬂa¤›daki bentlerden birden fazlas›na dahil olanlar
için, en yüksek olan bentten fiilî hizmet süresi zamm› uygulan›r.
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Kapsamdaki
‹ﬂler/‹ﬂyerleri

1) Kurﬂun ve
arsenik iﬂleri

2) Cam fabrika
ve atölyeleri

3) C›va üretimi
iﬂleri sanayii
4) Çimento
fabrikalar›

5) Kok
fabrikalar›yla
termik
santraller

6)Alüminyum
fabrikalar›

Mevzuat Serisi 8

Kapsamdaki Sigortal›l ar

Eklen
ecek
Gün
Say›s›

1) Kurﬂun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin
ç›kar›lmas›na iliﬂkin maden oca¤› iﬂlerinde çal›ﬂanlar.
2) Kurﬂunlu madenlerden yahut içinde kurﬂun bulunan kül,
maden köpü¤ ü, kurﬂun f›r›n kurumu, üstübeç art›¤› ve benzeri
maddelerden kurﬂun üretimi için yap›lan izabe iﬂlerinde çal›ﬂanlar.
3) Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle yap›lan
kurﬂun alaﬂ›m› iﬂlerinde çal›ﬂanlar.
4) Kurﬂun izabe f›r›nlar›n›n teksif odalar›nda biriken kuru
tozlar› kald›rma iﬂlerinde çal›ﬂanlar.
1) Cam yap›m›nda kullan›lan ilkel maddeleri toz haline
getirme, eleme, kar›ﬂt›rma ve k urutma iﬂlerinde (bu iﬂleri yapmak
üzere tam kapal› odalar içinde otomatik makineli tesisat veya
çal›ﬂma ortam›ndaki tozlar› sa¤l›k için tehlike oluﬂturmayacak
düzeye indiren havaland›rma tesisat› bulunmad›¤› ta kdirde)
çal›ﬂanlar.
2) Eritme iﬂlerinde (otomatik besleme f›r›nlar›yla çal›ﬂ›lmad›¤›
takdirde) çal›ﬂanlar.
3) Ateﬂçilik iﬂlerinde çal›ﬂanlar.
4) Üfleme iﬂlerinde (tamamen otomatik makinelerle
yap›lmad›¤› tak dirde) çal›ﬂanlar.
5) Bas›nçla yap›lan cam iﬂlerinde (cam tazyiki iﬂleri)
çal›ﬂanlar.
6) Ayna cam› sanat›nda pota l› cam dökümü iﬂlerinde (potalar
kal›p masas›na mekanik araçlarla taﬂ›nmad›¤› ta kdirde) çal›ﬂanlar.
7) Cam› f›r›n baﬂ›ndan alma iﬂlerinde çal›ﬂanlar.
8) Yayma f›r›nlar›nda düzeltme iﬂlerinde çal›ﬂanlar.
9) Traﬂ iﬂlerinde çal›ﬂanlar.
10) Asitle hak ve cilalama iﬂlerinde çal›ﬂanlar.
11) Bas›nçl› havayla k um püskürten cihazlarla yap›lan iﬂlerde
(çal›ﬂma ortam›ndaki tozlar› sa¤l›k için tehlike oluﬂturmayacak
düzeye indiren havaland›rma tesisat› bulunmad›¤› ta kdirde)
çal›ﬂanlar.
12) Pota ve ta ﬂ odalar›nda görülen iﬂlerde çal›ﬂanlar.
1) C›va izab e f›r›nlar›nda görülen iﬂlerde çal›ﬂanlar.
2) Elementer c›va bulunan ocaklarda görülen iﬂlerde
çal›ﬂanlar.
1) ‹lkel maddeleri k›rma, uf alama, ezme, eleme ve kar›ﬂt›rma
iﬂlerinde çal›ﬂanlar.
2) Otomatik f›r›nlarda piﬂirme iﬂlerinde çal›ﬂanlar.
3) Klinkeri ö¤ütme, eleme, torba ve f›ç›lara koyma iﬂlerinde
(otomatik olarak tozun etrafa yay›lmas›n› önleyici bir düzenleme
yap›lmad›¤› tak dirde) çal›ﬂanlar.
1) Ateﬂçilik, ocak temizli¤i, jeneratör, doldurma, boﬂaltma ve
temizleme iﬂlerinde çal›ﬂanlar.
2) Kimyasal ar›tma iﬂlerinde çal›ﬂanlar.
3) Gaz›n geçti¤i cihaz ve borular›n onar›lmas› ve temizlenmesi
iﬂlerinde çal›ﬂanlar.
4) Kok fabrikalar›nda kömür ve ocak iﬂlerinde çal›ﬂanlar.
5) Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan dairesindeki
ateﬂçilik, kül ve kömürlerin taﬂ›nmas› iﬂlerinde çal›ﬂanlar.
6) Termik santrallerle her çeﬂit buhar k azanlar›n›n kazan
dairesindeki at eﬂçilik, kül ve kömürlerin taﬂ›nmas› iﬂlerinde
çal›ﬂanlar.
1) Alüminyum oksit üretimi iﬂlerinde çal›ﬂanlar.
2) Alüminyum bronzu haz›rlama iﬂlerinde çal›ﬂanlar.
3) Alüminyum madeni üretimi iﬂlerinde çal›ﬂanlar.
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7)Demir ve çelik
fabrikalar›

8) Döküm
fabrikalar›

9) Asit üretimi
yapan fabrika ve
atölyeler
10) Yer alt› iﬂleri

11)Radyoaktif ve
radyoiyonizan
maddelerle
yap›lan iﬂler
12) Su alt›nda
veya Su alt›nda
bas›nçl› hava
içinde çal›ﬂmay›
gerektiren iﬂler

13) Türk Silâhl›
Kuvvetlerinde
14)Emniyet ve
polis
mes le¤inde, Milli
‹stihbarat
Teﬂkilat›nda
15) ‹tfaiye veya
yang›nsöndürme
iﬂleri

1) Demir izabe fabrikalar›nda cevherin demire çevrilmesi iﬂleriyle
boru fabrikalar›n›n f›r›n ve döküm dairelerinde yap›lan iﬂlerinde
çal›ﬂanlar.
2) Çelikhaneler in çelik yap›lan f›r›nlar›yla bunlar›n teferr uat ve
eklentilerinden olan ikinci derecedeki f›r›nlarda ve konvertörlerde
yap›lan iﬂlerinde çal›ﬂanlar.
3) S›v› haldeki demir ve çeli¤in tesisat ve teçhizatla veya mekanik
olarak taﬂ›nmas›na iliﬂkin iﬂlerde çal›ﬂanlar.
4) S›cak veya s›v› haldeki cürufun taﬂ›nmas› ve iﬂlenmesi iﬂlerinde
çal›ﬂanlar.
5) Haddehanelerde (so¤uk demirle çal›ﬂ›lan haddehaneler hariç),
f›r›nlarda, hadde serilerinde, haddehaneyi k› zg›n veya s›v› çelik yahut
demirle besleyen tesisat ve araçlarla görülen iﬂlerle k›zg›n halde olan
yar› mamul parçalar›n kesilmesi ve haz›r lanmas› iﬂlerinde ç al›ﬂanlar.
1) Döküm kal›p ve maçalar›n›n yap›lmas› ve döküme haz›r
duruma getirilmesi iﬂlerinde ç al›ﬂanlar.
2) Döküm ﬂarj›n›n haz›rlanmas› ve her çeﬂit maden eritme (iz abe)
f›r›nlar›n›n döküme haz›r duruma getirilmesi iﬂlerinde çal›ﬂanlar.
3) Maden eritme ve dökme iﬂlerinde çal›ﬂanlar.
1) Asit için hammaddelerin haz›rlanmas› iﬂlerinde çal›ﬂanlar.
2) Asidin yap›lma safhalar›ndaki iﬂlerinde çal›ﬂanlar.
3) Baca gazlar›ndan asit elde edilmes i iﬂlerinde çal›ﬂanlar.
M aden ocaklar› (elementer c›va bulundu¤u saptanan c›va maden
ocaklar› hariç), kanalizasyon ve tünel yap›m› gibi yer alt›nda yap›lan
iﬂlerde çal›ﬂanlar.
Do¤al ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün
di¤er korpüsküler emanasyon kaynaklar› ile yap›lan iﬂlerde çal›ﬂanlar.

90

60
90

180

90
1) Su alt›nda bas›nçl› hava içinde çal›ﬂmay› gerektiren iﬂlerden
20-35 metreye kadar derinlik veya 2-3,5 kg/cm2 bas›nçta yap›lan
iﬂlerde çal›ﬂanlar.
2) Su alt›nda bas›nçl› hava içinde çal›ﬂmay› gerektiren iﬂlerden
35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm2 bas›nçta
yap›lan iﬂlerde çal›ﬂanlar.
3) Dalg›çl›k iﬂinde ç al›ﬂanlar.
S ubay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman
erbaﬂlar.

60
_____
__
90

90

Asaleti onaylanm›ﬂ olmak ﬂar t›yla adayl›kta geçirilen süreler dahil
polis, komiser yard ›mc›s›, komiser, baﬂ komiser, emniyet amiri,
emniyet müdü rleri ile bu ve daha yukar › maaﬂ ve derecelerdeki
emniyet mensuplar›, Milli ‹stihbarat Teﬂkilat› mensuplar›.
90
Yang›n söndürme iﬂlerinde çal›ﬂanlar.

60

Bu maddenin birinci f›kras› hükmüne göre hesaplanan fiilî hizmet süresi zamm›, yukar›daki tablonun
(13) ve (14) numaral› s›ras›nda yer alan sigortal›lar
için sekiz, di¤er sigortal›lar için beﬂ y›l› geçmemek
üzere uzun vadeli sigorta kollar› uygulamas›nda prim
111
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ödeme gün say›s›na eklenir. Bu sürelerin, üç y›l› geçmemek üzere yar›s› emeklilik yaﬂ hadlerinden indirilir. Tablonun (10) numaral› s›ras›nda yer alan sigortal›lar için bu f›kradaki süre s›n›r› uygulanmaz.
Yukar›daki f›krada belirtilen yaﬂ haddi indiriminden yararlanabilmek için ölüm ve malûliyet halleri
hariç tablonun (10) numaral› s›ras›nda yer alan sigortal›lar›n en az 1800 gün, di¤er s›ralarda yer alan sigortal›lar›n ise en az 3600 gün belirtilen iﬂyeri ve iﬂlerde
çal›ﬂm›ﬂ olmalar› ﬂartt›r.
C. H‹ZMET BORÇLANMASI
5510 say›l› SSGSS Kanuna göre sigortal› say›lanlar›n;
a) (De¤iﬂik: 17/4/2008– 5754/67. md.) Kanunlar› gere¤i verilen ücretsiz do¤um ya da anal›k izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (a)
bendi kapsam›ndaki sigortal› kad›n›n, iki defaya mahsus olmak üzere do¤um tarihinden sonra iki y›ll›k süreyi geçmemek kayd›yla hizmet akdine istinaden iﬂyerinde çal›ﬂmamas› ve çocu¤unun yaﬂamas› ﬂart›yla
talepte bulunulan süreleri,
b) Er veya erbaﬂ olarak silâh alt›nda veya yedek
subay okulunda geçen süreleri,
Mevzuat Serisi 8
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c) 4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (c) bendi
kapsam›nda olanlar›n, personel mevzuat›na göre ayl›ks›z izin süreleri,
d) Sigortal› olmaks›z›n doktora ö¤renimi veya t›pta uzmanl›k için yurt içinde veya yurt d›ﬂ›nda geçirdikleri normal doktora veya uzmanl›k ö¤renim süreleri,
e) Sigortal› olmaks›z›n avukatl›k staj›n› yapanlar›n
normal staj süreleri,
f) Sigortal› iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözalt›na al›nanlardan bu suçtan dolay› beraat
edenlerin tutuklulukta veya gözalt›nda geçen süreleri,
g) Grev ve lokavtta geçen süreleri,
h) Hekimlerin fahrî asistanl›kta geçen süreleri,
›) Seçim kanunlar› gere¤ince görevlerinden istifa
edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yap›ld›¤› tarihi takip eden ay baﬂ›na kadar aç›kta geçirdikleri süreleri,
kendilerinin veya hak sahiplerinin yaz›l› talepte
bulunmalar› ve talep tarihinde 82 nci maddeye göre
belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst s›n›rlar› aras›nda olmak üzere, kendilerince belirlenecek
günlük kazanc›n % 32'si üzerinden hesaplanacak
primlerini borcun tebli¤i tarihinden itibaren bir ay
113
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içinde ödemeleri ﬂart› ile borçland›r›larak, borçland›r›lan süreleri sigortal›l›klar›na say›l›r.
Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar için ise yeni baﬂvuru ﬂart› aran›r. Primi ödenmeyen borçlanma
süreleri hizmetten say›lmaz. Borçlanma sürelerinin ne
ﬂekilde belgelenece¤ini belirlemeye Kurum yetkilidir.
5510 say›l› SSGSS Kanuna göre tespit edilen sigortal›l›¤›n baﬂlang›ç tarihinden önceki süreler için borçland›r›lma halinde, sigortal›l›¤›n baﬂlang›ç tarihi,
borçland›r›lan gün say›s› kadar geriye götürülür. Sigortal›l›k borçlanmas› ile ayl›k ba¤lanmas›na hak kazan›lmas› durumunda, ilgililere borcun ödendi¤i tarihi takip eden ay baﬂ›ndan itibaren ayl›k ba¤lan›r.
Borçlan›lan süreler, uzun vadeli sigorta ve genel
sa¤l›k sigortas› bak›m›ndan;
a) Birinci f›kran›n (a), (b), (d), (e), (f), (g) ve (h)
bentleri gere¤i borçlananlar, borçland›¤› tarihteki 4
üncü maddenin birinci f›kras›n›n ilgili bendine göre,
b) Birinci f›kran›n (c) ve (›) bentleri gere¤i borçlananlar, 4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (c) bendine göre,
sigortal›l›k süresi olarak de¤erlendirilir.
5510 say›l› SSGSS Kanunun yürürlük tarihinden
sonraki sürelere ait borçlanmalarda; borçlan›lan prime esas gün say›s› borçlan›lan ilgili aylara mal edilir.
Mevzuat Serisi 8
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Seçilen prime esas kazanç, borcun ödendi¤i tarihteki
prime esas asgarî kazanca oranlanarak, söz konusu
oran ilgili ay›n prime esas asgarî kazanc› ile çarp›l›r.
Bulunan tutar, ilgili ay›n prime esas kazanc› kabul
edilir. Ancak hesaplanan prime esas kazanç hiçbir suretle o ay›n prime esas azamî kazanc›n› geçemez.

4. S‹GORTALILARIN B‹LD‹R‹M‹ VE TESC‹L‹
A. S‹GORTALILI⁄IN BAﬁLANGICI VE
B‹LD‹R‹M YÜKÜMLÜLÜ⁄Ü
Sigortal› bildirimi ve tescili
5510 sy SSGSSK . MADDE 8 (De¤iﬂik birinci f›kra:
17/4/2008– 5754/6. md.) ‹ﬂverenler, 4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (a) bendi kapsam›nda sigortal›
say›lan kiﬂileri, 7 nci maddenin birinci f›kras›n›n (a)
bendinde belirtilen sigortal›l›k baﬂlang›ç tarihinden
önce, sigortal› iﬂe giriﬂ bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ancak iﬂveren taraf›ndan sigortal› iﬂe giriﬂ bildirgesi;
a) ‹nﬂaat, bal›kç›l›k ve tar›m iﬂyerlerinde iﬂe baﬂlat›lacak sigortal›lar için, en geç çal›ﬂmaya baﬂlat›ld›¤›
gün,
b) Yabanc› ülkelere sefer yapan ulaﬂt›rma araçlar›115
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na sefer esnas›nda al›narak çal›ﬂt›r›lanlar ile Kuruma
ilk defa iﬂyeri bildirgesi verilecek iﬂyerlerinde; ilk defa sigortal› çal›ﬂt›rmaya baﬂlan›lan tarihten itibaren bir
ay içinde çal›ﬂmaya baﬂlayan sigortal›lar için, çal›ﬂmaya baﬂlad›klar› tarihten itibaren en geç söz konusu bir
ayl›k sürenin doldu¤u tarihe kadar,
c) Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 say›l›
‹ﬂsizlik Sigortas› Kanununa göre iﬂsizlik sigortas›na tabi olmayan sözleﬂmeli personel ile kamu idarelerince
yurt d›ﬂ› görevde çal›ﬂmak üzere iﬂe al›nanlar›n, çal›ﬂmaya baﬂlad›klar› tarihten itibaren bir ay içinde,
Kuruma verilmesi halinde, sigortal›l›k baﬂlang›c›ndan önce bildirilmiﬂ say›l›r.
Sigortal›lar, çal›ﬂmaya baﬂlad›klar› tarihten itibaren
en geç bir ay içinde, sigortal› olarak çal›ﬂmaya baﬂlad›klar›n› Kuruma bildirirler. Ancak, sigortal›n›n kendini bildirmemesi, sigortal› aleyhine delil teﬂkil etmez.
(De¤iﬂik üçüncü f›kra: 17/4/2008– 5754/6. md.) 4
üncü maddenin birinci f›kras›n›n (b) bendinin (4) numaral› alt bendinde bulunanlar hariç olmak üzere di¤er alt bentleri kapsam›nda sigortal› say›lan kiﬂiler
için 7 nci maddenin birinci f›kras›n›n (b) bendinde
belirtilen sigortal›l›k baﬂlang›c›ndan; (4) numaral› alt
bendi kapsam›nda sigortal› say›lanlar için ise kanunla kurulu meslek kuruluﬂlar›na kay›t tarihinden itibaMevzuat Serisi 8
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ren kendi mevzuat›na göre kay›t veya tescili yapan ilgili kurum, kuruluﬂ ve birlikler, vergi daireleri ve esnaf sicil memurlu¤u sigortal› iﬂe giriﬂ bildirgesi düzenleyerek Kuruma vermekle yükümlüdür. 4 üncü
maddenin birinci f›kras›n›n (b) bendinin (1), (2) ve
(3) numaral› alt bentlerinde say›lanlar›n bildirimleri
en geç 15 gün, (4) numaral› alt bendinde say›lanlar›n
bildirimleri ise en geç bir ay içinde yap›l›r. Ayr›ca 4
üncü maddenin birinci f›kras›n›n (b) bendinin (4) numaral› alt bendinde say›lanlar›n kendileri taraf›ndan
da sigortal›l›k bildirimleri yap›labilir. 4 üncü maddenin üçüncü f›kras›nda belirtilenlerin ise çal›ﬂmaya
baﬂlad›klar› tarihten itibaren en geç bir ay içinde tescil eden kuruluﬂ taraf›ndan Kuruma bildirilmesi zorunludur. Kurum bu bildirimlerden itibaren bir ay
içinde tescili yap›lan kiﬂilere, sigortal›l›k hak ve yükümlülüklerinin baﬂlad›¤›n› bildirir.
Mülga dördüncü f›kra (17/4/2008– 5754/3. md.)
(De¤iﬂik beﬂinci f›kra: 17/4/2008– 5754/6. md.)
4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (c) bendi kapsam›nda sigortal› say›lan kiﬂileri çal›ﬂt›racak iﬂverenler,
bu kapsamda ilk defa veya tekrar çal›ﬂt›rmaya baﬂlatt›klar› kiﬂileri, 7 nci maddenin birinci f›kras›n›n (c)
bendinde belirtilen sigortal›l›k baﬂlang›c›ndan itibaren, onbeﬂ gün içinde sigortal› iﬂe giriﬂ bildirgesi ile
117
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Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. Ayn› kamu idaresinin farkl› birimleri aras›ndaki naklen tayin ve görevlendirmelerde bildirim yap›lmaz.
Mülga alt›nc› f›kra (17/4/2008– 5754/3. md.)
Kamu idareleri ile bankalar, Kurumca sa¤lanacak
elektronik altyap›dan yararlanmak suretiyle, Kurumca
belirlenecek iﬂlemlerde, iﬂlem yapt›¤› kiﬂilerin sigortal›l›k bak›m›ndan tescilli olup olmad›¤›n› kontrol etmek ve
sigortas›z oldu¤unu tespit etti¤i kiﬂileri, Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.
Bu maddenin ikinci ve beﬂinci f›kralar› hariç olmak
üzere, di¤er f›kralar›nda belirtilen yükümlülükleri yerine
getirmeyen ilgililer hakk›nda, 102 nci madde hükümlerine göre idarî para cezas› uygulan›r.
Sigortal› iﬂe giriﬂ bildirgesinin ﬂekli ve içeri¤i, bildirgenin verilme yöntemleri ve bu maddenin uygulanmas›na iliﬂkin di¤er usûl ve esaslar, Kurum taraf›ndan ç›kar›lacak yönetmelikle düzenlenir.
28.08.2008 tarihli Sosyal Sigortalar ‹ﬂlemleri Yönetmeli¤ine göre;
Sigortal›l›¤›n baﬂlang›c› ve bildirim yükümlülü¤ü
MADDE 11 – (1) Kanunun 4 üncü maddesi birinci
f›kras›n›n (a) bendi kapsam›nda sigortal› say›lanlar için çal›ﬂmaya, meslekî e¤itime veya zorunlu staja baﬂlad›klar› tarihten itibaren sigortal› hak ve yükümlülükleri baﬂlar.
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(2) ‹ﬂverenler, Kanunun 4 üncü maddesi birinci
f›kras›n›n;
a) (a) bendi kapsam›nda sigortal› say›lanlar›, çal›ﬂmaya baﬂlad›klar› tarihten önce,
b) (c) bendi kapsam›nda sigortal› say›lanlar, göreve baﬂlad›klar› veya okullar›nda ö¤retime baﬂlad›klar› tarihten, kendi hesab›na okumakta iken Türk Silahl› Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlü¤ü hesab›na
okumaya baﬂlayanlar ise bu tarihten itibaren sigortal›
say›l›rlar ve bu tarihten itibaren on beﬂ gün içinde,
Kuruma esigorta yoluyla bildirmekle yükümlüdür.
(3) ‹ﬂverenlerce Kanunun 4 üncü maddesi birinci
f›kras›n›n (a) bendi kapsam›nda sigortal› say›lanlardan;
a) ‹nﬂaat, bal›kç›l›k ve tar›m iﬂyerlerinde hizmet
akdiyle iﬂe baﬂlat›lacak sigortal›lar için, en geç çal›ﬂmaya baﬂlat›ld›¤› gün,
b) Yabanc› ülkelere sefer yapan ulaﬂt›rma araçlar›na sefer esnas›nda al›narak çal›ﬂt›r›lanlar ile Kuruma
ilk defa iﬂyeri bildirgesi verecek iﬂyerlerinde; ilk defa
sigortal› çal›ﬂt›rmaya baﬂlan›lan tarihten itibaren bir ay
içinde çal›ﬂmaya baﬂlayan sigortal›lar için, çal›ﬂmaya
baﬂlad›klar› tarihten itibaren en geç söz konusu bir
ayl›k sürenin doldu¤u tarihe kadar,
c) Kamu idarelerince istihdam edilen 8/9/1999 tarih ve 4447 say›l› ‹ﬂsizlik Sigortas› Kanununa göre iﬂ119
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sizlik sigortas›na tabi olmayan sözleﬂmeli personel ile
kamu idarelerince yurt d›ﬂ› görevde çal›ﬂmak üzere
iﬂe al›nanlar›n, çal›ﬂmaya baﬂlad›klar› tarihten itibaren
bir ay içinde,
ç) ‹lk iﬂyerindeki çal›ﬂmas›na ait sigortal› iﬂe giriﬂ
bildirgesi Kuruma verilerek, tescil iﬂlemi yap›lm›ﬂ
olan sigortal›n›n, naklen ve hizmet akdi sona ermeden ayn› iﬂverenin ayn› ya da baﬂka ünitede tescil
edilmiﬂ di¤er iﬂyerinde çal›ﬂmaya baﬂlamas› hâlinde,
yasal süresi d›ﬂ›nda,
d) Kanunda belirtilen sürede Kuruma bildirilme
imkân› olmamakla birlikte;
1) Maliye Bakanl›¤› vizesine ba¤l› olarak kamu
idarelerinde çal›ﬂacak sigortal›lar için vize iﬂleminin
gerçekleﬂtirildi¤ine iliﬂkin yaz›n›n, ilgili kamu idaresine intikal etti¤i günü izleyen ikinci iﬂ günü sonuna
kadar,
2) 24/11/1994 tarihli ve 4046 say›l› Özelleﬂtirme
Kanunu uyar›nca özelleﬂtirilen iﬂyerlerinden di¤er kamu kurum ve kuruluﬂlar›na naklen atanan sözleﬂmeli veya kapsam d›ﬂ› personelin nakledildikleri kamu
idarelerinde iﬂe baﬂlad›klar› tarihi takip eden ikinci iﬂ
günü sonuna kadar,
Kuruma yap›lan bildirimler de süresinde yap›lm›ﬂ
say›l›r.
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(4) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n
(b) bendi kapsam›nda sigortal› say›lanlardan;
a) Ticari kazanç veya serbest meslek kazanc› nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar›n sigortal›l›klar›, bu mükellefiyetlerinin
baﬂlang›ç tarihi itibar›yla baﬂlar ve bu tarih vergi dairelerince,
b) Gelir vergisinden muaf olanlar›n sigortal›l›klar›,
esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerine tescil tarihi itibar›yla baﬂlar ve bu tarih esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerince,
c) ﬁirket ortaklar›ndan;
1) Kollektif ﬂirket, adi komandit ﬂirketlerin komandite ve komanditer ortaklar› ile donatma iﬂtiraki ortaklar›n›n sigortal›l›klar›, vergi mükellefiyetlerinin
baﬂlad›¤› tarihte baﬂlar ve bu tarih vergi dairelerince,
2) Anonim ﬂirketlerin yönetim kurulu üyesi olan
ortaklar›n›n sigortal›l›klar›, yönetim kurulu üyeli¤ine
seçildikleri tarihte baﬂlar ve bu tarih ﬂirket yetkililerince,
3) Limited ﬂirket ve sermayesi paylara bölünmüﬂ
komandit ﬂirketlerin komandite ortaklar›n›n sigortal›l›klar›, ﬂirketin ticaret siciline tescil edildi¤i tarihte
baﬂlar ve bu tarih ticaret sicil memurluklar›nca,
4) Limited ﬂirket ve sermayesi paylara bölünmüﬂ
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komandit ﬂirketlerin komandite ortaklar›ndan hisse
devri alan yeni ortaklar›n›n sigortal›l›klar›, ortaklar
kurulunca devrin yap›lmas›na karar verildi¤i tarihte
baﬂlar ve bu tarih ortaklar kurulu karar›n›n, hisse devrine iliﬂkin tanzim edilen noter devir sözleﬂmesinin,
devrin yap›ld›¤›n›n iﬂlendi¤i pay defterinin birer sureti veya devir ticaret sicil memurlu¤unca tescil edilmiﬂ
ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildi¤i nüshas›n›n ibraz edilmesi kayd›yla ﬂirket yetkililerince,
ç) Köy ve mahalle muhtarlar›n›n sigortal›l›klar›,
muhtar seçildikleri tarih itibar›yla baﬂlar ve bu tarih il
veya ilçe mülki amirliklerince,
onbeﬂ gün içinde,
d) Kanunun 4 üncü maddesi birinci f›kras› (b)
bendi kapsam›nda sigortal› say›lanlardan tar›mda
kendi ad›na ve hesab›na ba¤›ms›z çal›ﬂanlar›n sigortal›l›klar›, ba¤l› olduklar› ziraat odalar›nca veya kendilerince bir y›l içinde bildirilmesi hâlinde odaya kaydedildikleri tarihten, bu süre içinde bildirilmemesi hâlinde ise bildirimin Kuruma yap›ld›¤› tarihten baﬂlar
ve bu tarih meslek kuruluﬂuna kay›tlar›n›n yap›ld›¤›
tarihten itibaren bir ay içinde ziraat odalar›nca veya
ziraat odalar›n›n bulunmad›¤› yerlerde tar›m il/ilçe
müdürlüklerince,
e) 6132 say›l› Kanuna tabi jokey ve antrenörlerin
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sigortal›l›klar› lisans belgesine istinaden fiilen çal›ﬂmaya baﬂlad›klar› tarihte baﬂlar ve bu tarih, kayd›n
yap›ld›¤› tarihten itibaren bir ay içinde Türkiye Jokey
Kulübünce,
Kuruma esigorta yoluyla bildirilmek zorundad›r.
f) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n
(b) bendinin dört numaral› alt bendi kapsam›ndaki sigortal›lardan Kanunun 6 nc› maddesinin (›) bendi
kapsam›na girmeleri nedeniyle sigortal›l›klar› sona
erenlerden muafiyet ﬂartlar›n›n ortadan kalkt›¤›n›, ziraat odalar›ndan, ziraat odalar›n›n bulunmad›¤› yerlerde tar›m il/ilçe müdürlüklerinden alacaklar› belge
ile birlikte bir y›l içinde Kuruma bildirenlerin sigortal›l›klar› belgenin düzenlendi¤i tarihten bu süreyi geçirenlerin sigortal›l›klar› ise bildirimin Kurum kay›tlar›na intikal etti¤i tarihten baﬂlar. Bu tarih sigortal›larca
ve ilgili kuruluﬂlarca Kuruma bildirilir.
g) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n
(b) bendi kapsam›ndaki sigortal›lardan gelir vergisinden muaf olup, Kanunun 6 nc› maddesinin (k) bendi
kapsam›na girmeleri nedeniyle sigortal›l›klar› sona
erenlerden muafiyet ﬂartlar›n›n ortadan kalkt›¤›n› Esnaf ve Sanatkârlar Odalar› Birli¤inden alacaklar› belge ile birlikte 15 gün içinde Kuruma bildirenlerin sigortal›l›klar›, belgenin düzenlendi¤i tarihten, 15 gün123
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lük süreyi geçirenlerin ise, bildirimin Kurum kay›tlar›na intikal etti¤i tarihten itibaren baﬂlar. Bu tarih sigortal›larca ve ilgili kuruluﬂlarca Kuruma bildirilir.
¤) Muafiyet ﬂartlar›n›n ortadan kalkt›¤›na iliﬂkin
olarak ilgili kuruluﬂlardan al›nan belgenin adi posta
veya kargo ile gönderilmesi hâlinde Kurum kay›tlar›na intikal tarihi, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile yap›lan bildirimlerde postaya veriliﬂ tarihi
Kuruma intikal tarihi olarak kabul edilir.
(5) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n
(b) bendi kapsam›ndaki sigortal›larla ilgili bildirim
yükümlülü¤ü bulunan kurum ve kuruluﬂlar, bildirimlerini merkez birimlerince yapmalar› durumunda, bildirim zorunlulu¤u yerine getirilmiﬂ say›l›r. Kurum bildirimden itibaren bir ay içinde tescili yap›lan kiﬂilere,
sigortal›l›k hak ve yükümlülüklerinin baﬂlad›¤›n› ve
yapt›¤› iﬂin iﬂ kolu kodunu bildirir.
(6) Hizmet akdi ile çal›ﬂmamakla birlikte 5/6/1986
tarihli ve 3308 say›l› Meslekî E¤itim Kanununda belirtilen aday ç›rak, ç›rak ve iﬂletmelerde meslekî e¤itim
gören ö¤renciler ile meslek liselerinde okumakta
iken veya yüksek ö¤renimleri s›ras›nda zorunlu staja
tabi tutulan ö¤rencilerin bildirimleri, Millî E¤itim Bakanl›¤› veya bu ö¤rencilerin e¤itim gördükleri okullar, yüksek ö¤renim s›ras›nda zorunlu staja tabi tutuMevzuat Serisi 8
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lan ö¤renciler için ise ö¤renim gördükleri yüksek ö¤retim kurumlar›nca yap›l›r.
B. S‹GORTALILARIN KEND‹LER‹N‹ B‹LD‹RMES‹
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a)
bendi kapsam›ndaki sigortal›lar, çal›ﬂmaya baﬂlad›klar›n›, çal›ﬂmaya baﬂlad›klar› tarihten itibaren en geç bir
ay içinde, örne¤i Ek3’te bulunan sigortal› bildirim belgesi ile do¤rudan veya internet ya da benzeri ortamda Kuruma bildirirler. Kurumca, sigortal›n›n ilgili iﬂveren taraf›ndan bildirilmedi¤inin ya da bildirildi¤i
hâlde sigortal› bildirimi aras›nda farkl›l›k bulundu¤unun tespiti hâlinde, durum, taahhütlü bir yaz›yla sigortal›ya, gerekirse iﬂverene bildirilir. Yap›lan bildirimlerin sonucunda farkl›l›k giderilemezse, kontrol ve
denetim sonucuna göre iﬂlem yap›l›r. Sigortal›n›n
kendini bildirmemesi, sigortal› aleyhine delil teﬂkil etmez.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (b)
bendinin (4) numaral› alt bendinde belirtilen tar›msal
faaliyette bulunanlar faaliyetlerine baﬂlad›klar› tarihten itibaren bir ay içinde sigortal›l›klar›n› sigortal› bildirim belgesi ile do¤rudan veya internet ya da benzeri ortamda Kuruma bildirirler. Bu kapsamdaki kiﬂile125
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re iliﬂkin yap›lan bildirimlerde farkl›l›k olmas› hâlinde
yap›lacak yaz›ﬂmalar sonucunda farkl›l›k giderilemezse, kontrol ve denetim sonucuna göre iﬂlem yap›l›r.
C. S‹GORTALILARIN KAMU ‹DARELER‹ ‹LE
BANKALARCA B‹LD‹R‹LMES‹
Kamu idareleri ile 5411 say›l› Kanun kapsam›ndaki
kuruluﬂlar, Kurumca sa¤lanacak elektronik altyap›dan
yararlanmak suretiyle, Kurumca belirlenecek iﬂlemlerde,
iﬂlem yapt›¤› kiﬂilerin sigortal›l›k bak›m›ndan tescilli olup
olmad›¤›n› kontrol etmek ve sigortas›z oldu¤unu tespit
etti¤i kiﬂileri, Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.
Bu maddenin uygulamas›na iliﬂkin usül ve esaslar
tebli¤ ile düzenlenir.
D. S‹GORTALI ‹ﬁE G‹R‹ﬁ B‹LD‹RGES‹
Sigortal›l›k baﬂlang›c› ile ilgili bildirim yükümlülü¤ü,
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n; (a) ve
(b) bentlerine tabi olanlar için Ek4; (c) bendine tabi
olanlar için ise Ek4A’da bulunan sigortal› iﬂe giriﬂ bildirgelerinin, Kuruma esigorta ile verilmesiyle yerine
getirilir. Sigortal› iﬂe giriﬂ bildirgesi d›ﬂ›nda, baﬂka biçimlerde yap›lan bildirimler geçerli say›lmaz.
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Süresi içinde veya sonradan elden veya posta yoluyla gönderilen sigortal› iﬂe giriﬂ bildirgeleri Kurum
gelen evrak kayd›na al›nd›ktan sonra sigortal›lar›n
tescil iﬂlemleri sonuçland›r›l›r. (Bknz SS‹Y EKLER‹)
E. S‹GORTALI TESC‹L‹ VE SOSYAL GÜVENL‹K
S‹C‹L NUMARASI
Sigortal›lar, Kuruma verilen ilk veya tekrar sigortal› iﬂe giriﬂ bildirgelerine göre Türkiye Cumhuriyeti
kimlik numaralar› ile bilgisayar ortam›nda tutulan tescil kütü¤üne kay›t edilir. Türkiye Cumhuriyeti kimlik
numaras›, ayn› zamanda sigortal›lar›n sosyal güvenlik
sicil numaras›n› oluﬂturur. Sigortal›lar›n tescil, hizmet
ve her türlü bilgisayar kay›tlar› ile di¤er sosyal sigorta iﬂlemleri, sosyal güvenlik sicil numaras› alt›nda tutulur.
Yabanc› uyruklulara Nüfus ve Vatandaﬂl›k ‹ﬂleri
Genel Müdürlü¤ünce verilecek kimlik numaralar› ayn› zamanda bunlar için sosyal güvenlik sicil numaras› olarak kullan›l›r.
Sigortal› tescil iﬂlemlerinde kay›tlar›n hatas›z, tam
ve güncel olmas› esast›r.

127

KASIM - 2008

Mevzuat Serisi 8

G Mali Müﬂavirin Sosyal Güvenlik Mevzuat› El Kitab›

F. S‹GORTA S‹C‹L DOSYALARI ELEKTRON‹K
ARﬁ‹V‹
Sigortal›larla ilgili Kurum d›ﬂ›ndan al›nan veya Kurumca düzenlenen kâ¤›t ortam›ndaki belgelerden gerekli görülenlerin muhafazas› ve bu belgelere eriﬂimi
sa¤lamak üzere elektronik arﬂiv oluﬂturulur. Bunlara
Kurumca belirlenen usullerle birer numara verilir.
G.SOSYAL GÜVENL‹K ‹ﬁLEMLER‹NDE MANYET‹K
ÖZELL‹KL‹ KART KULLANILMASI
Kurum, ihtiyaç hâlinde Kurum iﬂlemlerinde manyetik özelliklere sahip kart›n kullan›lmas›n› zorunlu
tutmaya buna iliﬂkin usul ve esaslar› belirlemeye yetkilidir.
H. S‹GORTALININ RESEN TESC‹L‹
Kanun kapsam›nda sigortal› olmas› gerekti¤i hâlde;
a) Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlar›nca fiilen yap›lan denetimler veya iﬂyeri kay›tlar›ndan yap›lan tespitler ya da kamu idarelerinin denetim
elemanlar›nca kendi mevzuatlar› gere¤ince yapacaklar› soruﬂturma, denetim ve incelemeler veya kamu
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kurum ve kuruluﬂlar› ile 5411 say›l› Kanun kapsam›ndaki kuruluﬂlar taraf›ndan düzenlenen belge veya al›nan bilgiler sonucu,
b) Kanunun 8 inci maddesinin yedinci f›kras›na
göre kamu idareleri ile Kanunun 100 üncü maddesine göre 5411 say›l› Kanun kapsam›ndaki kuruluﬂlar,
döner sermayeli kuruluﬂlar, di¤er gerçek ve tüzel kiﬂilerden do¤rudan kamu idareleri ile kanunla kurulan
kurum ve kuruluﬂlarla yap›lan protokoller çerçevesinde al›nan bilgiler sonucu,
c) Hizmet tespitine iliﬂkin kesinleﬂen yarg› kararlar›na göre,
Kuruma bildirilmedi¤i tespit edilenlerin,
8/5/1985 tarihli ve 3201 say›l› Yurtd›ﬂ›nda Bulunan
Türk Vatandaﬂlar›n›n Yurtd›ﬂ›nda Geçen Sürelerinin
Sosyal Güvenlikleri Bak›m›ndan De¤erlendirilmesi
Hakk›nda Kanun uyar›nca yap›lan hizmet borçlanmalar›nda, Türkiye’de Kanuna veya Kanunla yürürlükten kald›r›lan sosyal güvenlik kanunlar›na tabi hizmetleri bulunmayanlar›n,
Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sand›klardan devir al›nan sand›k üyelerinin, tescil iﬂlemleri Kurumca re’sen sonuçland›r›l›r.
Türkiye’de, Kanuna veya Kanunla yürürlükten
kald›r›lan sosyal güvenlik kanunlar›na tabi hizmetleri
129
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bulunmayanlar›n, 3201 say›l› Kanun uyar›nca yap›lan
hizmet borçlanmalar›nda tescil iﬂlemleri, sigortal› iﬂe giriﬂ bildirgesi düzenlenmeden sonuçland›r›l›r.
‹. S‹GORTALILARIN YERS‹Z TESC‹L‹
Kanuna göre sigortal›l›k niteli¤i taﬂ›mad›¤› hâlde,
gerçe¤e ayk›r› olarak bildirim yap›ld›¤› bu Yönetmeli¤in 25 inci maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre
tespit edilen tescil kay›tlar›, ayn› maddenin ikinci f›kras›ndaki usul dâhilinde iptal edilir. Yersiz tescil yap›lan
sigortal›lara iliﬂkin Kurumca yap›lan her türlü masraf ve
ödemeler, ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil olunur.
J. ‹ﬁYER‹, ‹ﬁYER‹N‹N B‹LD‹R‹LMES‹, DEVR‹,
‹NT‹KAL‹ VE NAKL‹
‹ﬂyeri, sigortal› say›lanlar›n maddî olan ve olmayan
unsurlar ile birlikte iﬂlerini yapt›klar› yerlerdir.
‹ﬂyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden ba¤l›l›¤› bulunan ve ayn› yönetim alt›nda
örgütlenen iﬂyerine ba¤l› yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, y›kanma, muayene ve bak›m, beden veya meslek e¤itimi yerleri, avlu ve büro gibi di¤er eklentiler ile araçlar da iﬂyerinden say›l›r.
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‹ﬂveren, örne¤i Kurumca haz›rlanacak iﬂyeri bildirgesini en geç sigortal› çal›ﬂt›rmaya baﬂlad›¤› tarihte,
Kuruma vermekle yükümlüdür. ﬁirket kuruluﬂu aﬂamas›nda, çal›ﬂt›raca¤› sigortal› say›s›n› ve bunlar›n iﬂe
baﬂlama tarihini, ticaret sicili memurluklar›na bildiren
iﬂverenlerin, bu bildirimleri Kuruma yap›lm›ﬂ say›l›r.
Ticaret sicili memurluklar›, kendilerine yap›lan bu bildirimi en geç on gün içinde Kuruma bildirmek zorundad›r.
29/6/1956 tarihli ve 6762 say›l› Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi ﬂirketlerin nevilerinin de¤iﬂmesi,
birleﬂmesi veya di¤er bir ﬂirkete kat›lmas› durumunda, bu hususlar›n ticaret siciline tesciline iliﬂkin ilân
tarihini; adi ﬂirketlerde ﬂirkete yeni ortak al›nmas› durumunda ise en geç yeni orta¤›n al›nd›¤› tarihi takip
eden on gün içinde, iﬂyeri bildirgesi ile Kuruma bildirilmek zorundad›r.
‹ﬂyerinin faaliyette bulundu¤u adresten baﬂka bir
ildeki adrese nakledilmesi, sigortal› çal›ﬂt›r›lan bir iﬂin
veya iﬂyerinin baﬂka bir iﬂverene devredilmesi veya
intikal etmesi halinde, iﬂyerinin nakledildi¤i, yeni iﬂverenin iﬂi veya iﬂyerini devrald›¤› tarihi takip eden
on gün içinde, iﬂyerinin miras yoluyla intikali halinde
ise mirasç›lar›, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay
içinde, iﬂyeri bildirgesini Kuruma vermekle yükümlü131
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dür. ‹ﬂyerinin ayn› il s›n›rlar› içinde Kurumun di¤er
bir ünitesinin görev alan›na giren baﬂka bir adrese
nakledilmesi halinde, adres de¤iﬂikli¤inin yaz› ile bildirilmesi yeterlidir. Bu iﬂlerde çal›ﬂan sigortal›lar›n, sigorta hak ve yükümlülükleri devam eder.
Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili di¤er kamu ve özel hukuk tüzel kiﬂileri, yap› ruhsat› ve
di¤er tüm ruhsat veya ruhsat niteli¤i taﬂ›yan iﬂlemlerine iliﬂkin bilgi ve belgeler ile varsa bunlar›n verilmesine esas olan istihdama iliﬂkin bilgileri, verildi¤i
tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.
Bu maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakk›nda, 102 nci maddenin birinci f›kras›n›n (b) bendi uyar›nca idarî para cezas› uygulan›r.
‹darî para cezas› uygulanmas›, bu yükümlülüklerin
yerine getirilmesine engel teﬂkil etmez.
Alt iﬂveren, as›l iﬂverenin iﬂyerinde çal›ﬂt›rd›¤› sigortal›lar›, iﬂverenle aralar›nda yapt›klar› sözleﬂmenin
ibraz› kayd›yla, Kurumdan alaca¤› özel bir numara ile
as›l iﬂverenin kay›tl› oldu¤u dosyadan bildirir.
‹ﬂyeri bildirgesinin verilmemesi veya geç verilmesi, bu Kanunda belirtilen hak ve yükümlülükleri ortadan kald›rmaz. ‹ﬂyeri bildirgesinin ﬂekli ve içeri¤i ile
bu maddenin uygulanmas›na iliﬂkin usûl ve esaslar
Mevzuat Serisi 8
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Kurum taraf›ndan ç›kar›lacak yönetmelikle düzenlenir.
(5510 sy SSGSSK. MD 11)
28.08.2008 tarihli Sosyal Sigortalar ‹ﬂlemleri Yönetmeli¤ine göre;
‹ﬂyeri bildirgesi
‹ﬂyerinde, Kanunun 4 üncü maddesi birinci f›kras›n›n (a) bendi ile (c) bendi kapsam›nda sigortal› çal›ﬂt›ran, böyle bir iﬂyerini devir alan veya bu nitelikte iﬂyeri kendisine intikal eden iﬂveren, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen sürelerde vermekle yükümlü oldu¤u
örne¤i Ek6 ve Ek6A’da bulunan iﬂyeri bildirgesini düzenleyerek esigorta ile göndermek zorundad›r. (Bknz
SS‹Y EKLER)
Ayn› iﬂverenin, birden fazla iﬂyeri kurmas› veya devir almas› yahut kendisine intikal etmesi hâlinde her iﬂyeri için ayr› iﬂyeri bildirgesi düzenlenir.
Ayn› ünite bölgesinde olmak ve yaz›l› olarak talep
edilmek kayd›yla, devaml› mahiyette iﬂlem gören veya
görecek olan ayn› iﬂverene ait iﬂyerlerinin, tehlike s›n›flar›n›n en yükse¤i veya tehlike s›n›flar› ayn› olanlar
grupland›r›lmak suretiyle ünitelerce, farkl› ünite bölgesinde olanlar›n ise Genel Müdürlükçe tek dosyada veya
birden fazla dosyada iﬂlem görmesine izin verilebilir.
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Ayn› iﬂverenlere ait olup, ayn› iﬂkolunda bulunan
birden fazla kara veya deniz yahut hava ulaﬂt›rma
araçlar›na tek sicil numaras› verilir.
Kanunun 90 ›nc› maddesine göre ihale yoluyla yap›lan iﬂlerin konsorsiyum ﬂeklinde üstlenilmesi hâlinde, konsorsiyumu oluﬂturan üstlenicilerin her birine
müstakilen istihkak ödenmesi ve bu üstleniciler taraf›ndan idareye ayr› ayr› teminat verilmiﬂ olmas› kayd›yla
üstlenicilerin her birine, verecekleri iﬂyeri bildirgelerine
istinaden Kurumca ayr› ayr› sicil numaras› verilebilir. ‹hale konusu iﬂin iﬂ ortakl›¤› ﬂeklinde üstlenilmesi durumunda ise, iﬂyeri, iﬂ ortakl›¤› ad›na ve tek iﬂyeri sicil numaras› verilerek tescil edilir.
ﬁirketlerin kuruluﬂ aﬂamas›nda sigortal› çal›ﬂt›rmaya
baﬂlayaca¤› tarihi ve çal›ﬂt›r›lacak sigortal› say›s›n› ticaret
sicil memurluklar›na bildirmesi üzerine, ticaret sicil memurluklar›nca ilgili üniteye gönderilecek bu bildirime istinaden, iﬂyeri ünitece tescil edilir. Bu durumda ﬂirketlerce ayr›ca iﬂyeri bildirgesi düzenlenmez.
Esas iﬂin ayr›nt›s› veya tamamlay›c›s› niteli¤inde olan
ve sigortal›lar› birbirine kar›ﬂmayan iﬂlerin ayr› ve ba¤›ms›z olarak yürütüldü¤ü yerler de ba¤›ms›z iﬂyeri say›l›r.
Tek ihale ile birden çok iﬂin yap›lmas› hâlinde istihkaklar›n›n bir ödenmesi ve teminatlar›n›n tek olmas› ﬂart›yla, iﬂe ilk baﬂlan›lan yeri çevresine alan ünitece tek siMevzuat Serisi 8
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cil numaras› verilebilir. Ayn› anda birden fazla ünitede
iﬂe baﬂlan›lmas› hâlinde, hangi ünitede tek sicil numaras› al›naca¤›n› iﬂveren belirler. ‹lgisi bulunan ünitelere yaz›l› olarak bilgi verir.
Ayn› iﬂveren taraf›ndan yapt›r›lan ve birden fazla yap› ruhsat› bulunan özel bina inﬂaat› iﬂyerlerinde, parsellerinin bitiﬂik ya da yak›n olmas› ve sigortal›lar›n birbirine kar›ﬂmas› ﬂart›yla inﬂaatlar›n tek sicil numaras›nda yürütülmesine ünitece izin verilebilir.
Süresi içinde verilmeyip, sonradan verilen iﬂyeri
bildirgesi elden veya posta yoluyla Kuruma verilir.
Adi posta veya kargo ile gönderilen veya Kuruma
do¤rudan verilen iﬂyeri bildirgelerinde, bildirgenin
Kurumun gelen evrak kay›tlar›na intikal etti¤i tarih;
taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi
olarak gönderilenlerde ise postaya verildi¤i tarih bildirim tarihi olarak kabul edilir. Sonradan verilen iﬂyeri bildirgelerinin esigorta ile kabul edilmesi hususunda Kurum yetkilidir.
‹ﬂyeri sicil numaras›
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a)
bendi gere¤ince sigortal› çal›ﬂt›r›lan iﬂyerine;
a) Kurumca "Mahiyet Kodu", "‹ﬂkolu Kodu", "Üni135
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te Kodu", "S›ra Numaras›", "‹l Kodu", "‹lçe Kodu,"
"Kontrol Numaras›" ve varsa "Geçici ‹ﬂ ‹liﬂkisi Kurulan ‹ﬂveren Numaras›" ile "Alt ‹ﬂveren Numaras›" n›
ihtiva eden bir sicil numaras› verilir ve bu numara iﬂverene tebli¤ edilir.
b) Yap›lan iﬂin özel veya kamu sektörüne ait daimi veya geçici oldu¤unu belirleyen "Mahiyet Kodu"
ile ilgili haneye; kamu sektörüne ba¤l› devaml› iﬂyerleri için "1", özel sektöre ba¤l› devaml› iﬂyerleri için
"2", kamu sektörüne ba¤l› geçici veya mevsimlik iﬂyerleri için " 3", özel sektöre ba¤l› geçici veya mevsimlik iﬂyerleri için "4" rakam› yaz›l›r.
c) Yap›lan iﬂin "K›sa Vadeli Sigorta Kollar› Prim
Tarifesi" ne göre hangi iﬂ koluna girdi¤ini belirleyen
bölüme, Prim Tarifesinde bu iﬂe karﬂ›l›k gösterilen dört
rakaml› iﬂkolu kodu yaz›l›r.
ç) Ünite kodu hanesine, iﬂyerinin iﬂlem gördü¤ü ünitenin kodu yaz›l›r.
d) Her iﬂyerine ilgili ünite taraf›ndan iller itibar›yla ve
s›ra takip etmek suretiyle bir s›ra numaras› verilir.
e) Kurumca, sigorta iﬂlemlerinde kullan›lmak üzere iﬂyeri hangi "il"de ise, o "il"e ait trafik kod numaras› ilgili
bölüme yaz›l›r.
f) ‹llere ba¤l› ilçelerin her birine iﬂyeri hangi ilçede ise
bu ilçe kodu ilgili bölüme yaz›l›r.
Mevzuat Serisi 8

KASIM - 2008

136

G ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - II. ‹ﬂçi ‹ﬂveren ‹liﬂkileri - B. Sigortal›ya ‹liﬂkin Yasal Hükümler

g) ‹ﬂyeri sicil numaras›n›n do¤ru kullan›lmas› amac›yla Kurumca "Kontrol Numaras›" verilir.
¤) Alt iﬂverenlerin iﬂlemlerinde kullan›lmak üzere her bir
alt iﬂverene o iﬂyeri için bir "Alt ‹ﬂveren Numaras›" verilir.
h) ‹ﬂyeri numaras›ndan önce gelmek üzere gerçek ve
tüzel kiﬂilere iﬂveren numaras› verilebilir. Bu numara gerçek kiﬂi iﬂverenlerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaras›, yabanc› uyruklu gerçek kiﬂi iﬂverenlere Nüfus ve Vatandaﬂl›k ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ünce verilecek numaras›,
tüzel kiﬂi iﬂverenlerde ise vergi kimlik numaras›d›r.
Kanunun 4 üncü maddesi birinci f›kras›n›n (c) bendi
kapsam›nda sigortal› çal›ﬂt›r›lan iﬂyerlerine, Kurumca ünite kodu, saymanl›k ve kurum numaras›, il kodu, ilçe kodu ve kontrol numaras›n› ihtiva eden sicil numaras› verilir ve bu numara iﬂverene tebli¤ edilir.
a) Saymanl›k numaras›, alt› haneli olup ilk iki hanesi saymanl›¤›, takip eden iki hanesi sigortal›n›n çal›ﬂt›¤› iﬂyerinin bulundu¤u ili, son iki hanesi ise ilçe
kodunu ifade eder.
b) Kurum numaras›, alt› haneli olup sigortal› çal›ﬂt›r›lan kamu kurumunu ifade etmek üzere Kurumca
verilen numaray› ifade eder.
c) ‹l kodu, ilçe kodu ve ünite kodu bu maddenin
birinci f›kras›nda aç›klanan esaslar çerçevesinde bu
iﬂyerleri için de verilir.
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‹ﬂyeri bildirgesi ile birlikte verilecek di¤er
belgeler
‹ﬂveren iﬂyeri bildirgesi ekinde Kuruma vermesi
gereken;
a) Yerleﬂim belgesi ile imza sirkülerini,
b) Varsa iﬂveren vekiline ait noterden onayl› vekaletname ve imza sirkülerini,
c) Di¤er kanunlar uyar›nca tutmak zorunda olduklar› defterin türünü gösteren resmî nitelikteki belgelerini,
bir ay içinde elden, posta yoluyla veya elektronik
ortamda göndermek zorundad›r. ‹ﬂyerinin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde, iﬂyeri bildirgesinde yer
alan bilgilerin do¤rulu¤u sosyal güvenlik kontrol memurlar›nca durum tespiti yap›larak kontrol ettirilebilir. ‹ﬂverenden iﬂ alan alt iﬂverenler, Kanundan do¤an
yükümlülükleri baﬂlamadan önce iﬂyeri bildirgesi hariç yukar›da say›lan belgeleri Kuruma elden veya
posta yoluyla gönderirler.
Birinci f›krada belirtilen belgelerin yan› s›ra;
a) Tüzel kiﬂilerde, hükmi ﬂahsiyetin tescil edildi¤i
Ticaret Sicil Gazetesi ile imza sirkülerini,
b) Adi ortakl›klarda, noter onayl› ortakl›k sözleﬂmesini,
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c) Kap›c›l›k iﬂyerinde, kat maliklerinin isim, adres ve
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaras›n› gösterir listesini,
ç) ‹hale konusu iﬂlerde, iﬂin sözleﬂmesi veya iﬂin
üstlenildi¤ini gösterir idarenin yaz›s›n›,
d) ‹nﬂaat iﬂyerlerinde, yap› ruhsat›n›n fotokopisi,
varsa arsa sahibi ile müteahhit aras›ndaki noter onayl›
inﬂaat yap›m sözleﬂmesini,
birinci f›krada belirlenen usulle verirler.
‹ﬂvereni kamu idaresi olan iﬂyerlerinin tescilinde,
iﬂyeri bildirgesi yeterli olup eki belgeler ihtiyaç olmas›
hâlinde ünitece istenir. Ayr›ca sosyal güvenlik kontrol
memuru tespitine gerek duyulmaz.
Belirli yerde yap›lmayan ve belirli bir
merkezden sevk ve idare edilen iﬂlerin tescili
‹ﬂyeri bildirgesi, sigortal› çal›ﬂt›r›lmaya baﬂlan›lan,
devir al›nan veya baﬂka bir iﬂverene intikal eden iﬂin
belirli bir yerde yap›lmamas› hâlinde, iﬂverenin ikametgâh›n›n bulundu¤u, bir "il"den di¤er bir "il"e geçmesi ve devam etmesi hâlinde ise iﬂin baﬂlad›¤› yeri
çevresine alan üniteye verilir.
Büro, yaz›hane gibi belli bir merkezden sevk veya
idare edilmeyen ve faaliyeti belirli bir yere ba¤l› olmayan iﬂler, belirli yerde yap›lmayan iﬂler olarak kabul
olunur.
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Belirli bir yerde yap›lmayan iﬂlerde iﬂverenin ikametgâh› ile iﬂin görüldü¤ü yerler, Kuruma ait ayr›
ünite bölgelerinde bulunuyorsa, sigorta iﬂlemlerinin
iﬂverenin yaz›l› baﬂvurmas› üzerine, iﬂin yap›ld›¤› yeri çevresine alan ünite veya ünitelerinden biri taraf›ndan yürütülmesine, Kurumca izin verilebilir.
Faaliyeti belirli bir yere ba¤l› olmamakla beraber,
büro, yaz›hane gibi belirli bir merkezden sevk ve idare edilen iﬂler, belirli bir yerde yap›lm›ﬂ say›l›r ve iﬂyeri bildirgesi, iﬂin sevk ve idare edildi¤i yeri çevresine alan üniteye verilir.
Alt iﬂveren ve sigortal›y› devir alan›n
yükümlülü¤ü
Alt iﬂveren, sigortal› çal›ﬂt›rmaya baﬂlamadan önce
as›l iﬂverenle yapm›ﬂ oldu¤u sözleﬂmenin Kuruma ibraz edilmesi kayd›yla mevzuattan do¤an yükümlülüklerini, Kurumca verilecek alt iﬂveren numaras› ile as›l
iﬂverenin iﬂyeri dosyas› üzerinden yerine getirir. Alt
iﬂveren ad›na iﬂyeri dosyas› aç›lmaz.
Sigortal›y› devralan iﬂveren, devrald›¤› sigortal›y›
çal›ﬂt›rmaya baﬂlamadan önce, sigortal›s›n› devir ald›¤› iﬂverenle yapm›ﬂ oldu¤u sözleﬂmeyi Kuruma ibraz
etmesi kayd›yla müﬂtereken ve müteselsilen sorumlu
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oldu¤u yükümlülüklerini, Kurumca kendisine verilecek
geçici iﬂ iliﬂkisi kurulan iﬂveren numaras› ile sigortal›y›
devir ald›¤› iﬂverene ait iﬂyeri dosyas› üzerinden yerine
getirebilir. Sigortal›y› geçici iﬂ iliﬂkisi çerçevesinde devralan iﬂveren ad›na iﬂyeri dosyas› aç›lmaz.
Tespit veya resmî belgelere istinaden tescil
‹ﬂveren taraf›ndan iﬂyeri bildirgesinin verilmemiﬂ olmas› hâlinde, iﬂyeri;
a) Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiﬂ
memurlar›nca, fiilen yap›lan denetimler sonucunda veya iﬂyeri kay›tlar›ndan yap›lan tespitlere,
b) Kamu idarelerinin denetim elemanlar›nca kendi
mevzuatlar› gere¤ince yapacaklar› soruﬂturma, denetim
ve incelemeler neticesinde veya Kanunun 8 inci maddesinin yedinci f›kras›na göre kamu idareleri ile Kanunun 100 üncü maddesine göre 5411 say›l› Kanun kapsam›ndaki kuruluﬂlar, döner sermayeli kuruluﬂlar, di¤er
gerçek ve tüzel kiﬂilerden, kamu idareleri ile kanunla
kurulan kurum ve kuruluﬂlardan, Kanunun 90 ›nc›
maddesinin birinci ve dördüncü f›kralar›na göre Kuruma yap›lacak bildirimlerden veya ruhsat vermeye yetkili mercilerden al›nan bilgilere,
c) Mahkeme kararlar›na,
istinaden re’sen tescil edilir.
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‹ﬂyerinin nakli, devri, intikali
Sigortal› çal›ﬂt›r›lan bir iﬂyerinin;
a) Faaliyette bulundu¤u adresten baﬂka bir ildeki
adrese nakledilmesi hâlinde nakleden iﬂverence, baﬂka bir iﬂverene devredilmesi hâlinde ise devralan iﬂverence; nakil veya devir tarihini takip eden on gün
içinde,
b) ‹ﬂverenin ölümü ile iﬂyerinin mirasç›lar›na intikali hâlinde ise mirasç›lar›nca ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde,
iﬂyeri bildirgesi verilir.
‹ﬂyerinin ayn› il içinde baﬂka bir ünitenin görev
bölgesine nakledilmesi hâlinde iﬂyeri bildirgesi verilmez, ancak, nakil tarihini takip eden 10 gün içinde
durum, iﬂverence eski ve yeni üniteye bir yaz› ile bildirilir. Yeni ünite, nakil bilgilerine dayanarak yeni bir
iﬂyeri sicil numaras› verir. Eski ünitedeki iﬂyeri dosyas›ndaki tescile esas bilgi ve belgelerin birer örne¤i yeni ünitede aç›lan dosyaya konulur.
29/6/1956 tarihli ve 6762 say›l› Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi ﬂirketlerin nevilerinin de¤iﬂmesi,
birleﬂmesi, bölünmesi veya di¤er bir ﬂirkete kat›lmas›
durumunda, bu hususlar›n ticaret siciline tesciline iliﬂkin ilan tarihini, adi ﬂirketlerde ise ﬂirkete yeni ortak
Mevzuat Serisi 8
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al›nmas› durumunda en geç yeni orta¤›n al›nd›¤› tarihi takip eden on gün içinde, iﬂverenlerce bu husus iﬂyeri bildirgesi ile Kuruma bildirilir. ‹ﬂyerlerinde iﬂletme ad› de¤iﬂikliklerinde iﬂyeri bildirgesi verilmez.
De¤iﬂiklik, Ticaret Sicil Gazetesinin de ekli oldu¤u bir
yaz› ile Kuruma bildirilir.
Ayn› iﬂverene ait olup, ayn› veya birden fazla ünite bölgesinde oldu¤u hâlde tek dosyada iﬂlem gören
iﬂyerlerinden, bir veya bir kaç›n›n baﬂka bir iﬂverene
devredilebilmesi, iﬂyerlerinin Kuruma borcunun bulunmamas› veya devredilecek iﬂyerinin borcunun belirlenebilmesi koﬂuluyla kabul edilebilir.
Maaﬂ ödemeleri Maliye Bakanl›¤›na ba¤l› saymanl›klarca yap›lan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
f›kras›n›n (c) bendinde belirtilen sigortal›lar› çal›ﬂt›ran
kamu idarelerinden saymanl›¤› de¤iﬂenler de¤iﬂiklik
tarihini takip eden on gün içinde yaz›l› olarak bildirilir.
Kamu idaresinin baﬂka bir kamu idaresine devri
veya birleﬂmesi hâlinde, devir alan veya birleﬂen kamu idaresince dayana¤› bilgi ve belgelerle birlikte durum, devir veya birleﬂme tarihini takip eden on gün
içinde Kuruma yaz›l› olarak bildirilir.
‹ki veya daha fazla kamu idaresinin yeni bir kamu
idaresi ad› alt›nda birleﬂmesi durumunda yeni kuru143
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lan kurumca, birleﬂme tarihini takip eden on gün
içinde iﬂyeri bildirgesi verilerek birleﬂmeye iliﬂkin bilgi ve belgeler gönderilir.
Kamu idarelerinin ayn› il içindeki adres veya isim
de¤iﬂiklikleri, dayana¤› bilgi ve belgeleriyle birlikte
de¤iﬂiklik tarihini takip eden on gün içinde Kuruma
bildirilir.
Kamu idaresinin özelleﬂtirilmek suretiyle sat›ﬂ›n›n
yap›lmas› hâlinde, sat›ﬂ› yap›lan kurum, durumu sat›ﬂ
iﬂleminin onayland›¤› tarihi takip eden on gün içinde
ilgili belgeleriyle birlikte Kuruma bildirir.
‹ﬂyeri veya iﬂyerinin bir bölümü hukukî bir iﬂleme
dayal› olarak baﬂka birine devredildi¤inde, devir tarihinde iﬂyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iﬂ
sözleﬂmeleri bütün hak ve borçlar› ile birlikte devralana geçer.
Devralan iﬂveren, iﬂçinin hizmet süresinin esas
al›nd›¤› haklarda, iﬂçinin devreden iﬂveren yan›nda
iﬂe baﬂlad›¤› tarihe göre iﬂlem yapmakla yükümlüdür.
Yukar›daki hükümlere göre devir halinde, devirden önce do¤muﬂ olan ve devir tarihinde ödenmesi
gereken borçlardan devreden ve devralan iﬂveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden
devreden iﬂverenin sorumlulu¤u devir tarihinden itibaren iki y›l ile s›n›rl›d›r.
Mevzuat Serisi 8

KASIM - 2008

144

G ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - II. ‹ﬂçi ‹ﬂveren ‹liﬂkileri - B. Sigortal›ya ‹liﬂkin Yasal Hükümler

Tüzel kiﬂili¤in birleﬂme veya kat›lma ya da türünün de¤iﬂmesiyle sona erme halinde birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmaz.
Devreden veya devralan iﬂveren iﬂ sözleﬂmesini
s›rf iﬂyerinin veya iﬂyerinin bir bölümünün devrinden
dolay› feshedemez ve devir iﬂçi yönünden fesih için
hakl› sebep oluﬂturmaz. Devreden veya devralan iﬂverenin ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut iﬂ
organizasyonu de¤iﬂikli¤inin gerekli k›ld›¤› fesih haklar› veya iﬂçi ve iﬂverenlerin hakl› sebeplerden derhal
fesih haklar› sakl›d›r.
Yukar›daki hükümler, iflas dolay›s›yla malvarl›¤›n›n tasfiyesi sonucu iﬂyerinin veya bir bölümünün
baﬂkas›na devri halinde uygulanmaz. (4857 sy
‹.K.madde 6)
‹ﬂyeri dosyalar›n›n iﬂlemden kald›r›lmas›
‹ﬂyerinin yanl›ﬂ veya yersiz olarak tescil edildi¤inin tespiti hâlinde, ünitece tescil iﬂleminin iptali yap›l›r.
Ayn› iﬂ veya iﬂyerine birden fazla sicil numaras›
verilmiﬂ oldu¤unun anlaﬂ›lmas› hâlinde, sonradan verilen numaralar ünitece re’sen iptal edilir. ‹ptal edilen
numaralar baﬂka iﬂyerine verilmez. Ancak iﬂlemler
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sonradan verilen numaradan yürütülmüﬂse geriye dönük iﬂlem yapmamak için di¤er numaralar, iﬂlem gören iﬂyeri dosyas›n›n numaras›nda birleﬂtirilir.
‹nﬂaat ve ihale konusu iﬂyerleri hariç olmak üzere,
kapanma, terk veya tasfiye olmad›¤› hâlde, iﬂyerinde
en az iki y›ll›k bir süreden beri sigortal› çal›ﬂt›r›lmad›¤›, iﬂverenler taraf›ndan bildirilen veya Kurumca tespit edilen iﬂyeri dosyalar›, sigortal› çal›ﬂt›r›lmaya son
verilen tarih itibar›yla ünitece Kanun kapsam›ndan ç›kar›l›r ve taahhütlü bir yaz›yla iﬂverene bildirilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
C. S‹GORTA PR‹M‹NE TAB‹ OLAN KAZANÇLAR

1. H‹ZMET AKD‹ ‹LE ÇALIﬁANLAR AÇISINDAN
PR‹ME ESAS KAZANÇLAR
5510 say›l› SSGSS Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a) bendi kapsam›ndaki sigortal›lar›n
prime esas kazançlar› aﬂa¤›daki ﬂekilde belirlenir.
a) Prime esas kazançlar›n hesab›nda;
1) Hak edilen ücretlerin,
2) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeﬂit istihkaktan o ay içinde yap›lan ödemelerin ve iﬂverenler
taraf›ndan sigortal›lar için özel sa¤l›k sigortalar›na ve
bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarlar›n,
3) ‹dare veya yarg› mercilerince verilen karar gere¤ince yukar›daki (1) ve (2) numaral› alt bentlerde
belirtilen kazançlar niteli¤inde olmak üzere sigortal›lara o ay içinde yap›lan ödemelerin,
brüt toplam› esas al›n›r.
b) Ayni yard›mlar, ölüm, do¤um ve evlenme yard›mlar›, görev yolluklar›, seyyar görev tazminat›, k›dem tazminat›, iﬂ sonu tazminat› veya k›dem tazminat› mahiyetindeki toplu ödeme, keﬂif ücreti, ihbar ve
kasa tazminatlar› ile Kurumca tutarlar› y›llar itibar›yla
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belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamlar›, iﬂverenler
taraf›ndan sigortal›lar için özel sa¤l›k sigortalar›na ve
bireysel emeklilik sistemine ödenen ve ayl›k toplam›
asgari ücretin % 30'unu geçmeyen özel sa¤l›k sigortas› primi ve bireysel emeklilik katk› pay› tutarlar›, prime esas kazanca tabi tutulmaz.
c) (b) bendinde belirtilen istisnalar d›ﬂ›nda her ne
adla yap›l›rsa yap›ls›n tüm ödemeler ile ayni yard›m
yerine geçmek üzere yap›lan nakdi ödemeler prime
esas kazanca tabi tutulur. Di¤er kanunlardaki prime
tabi tutulmamas› gerekti¤ine dair muafiyet ve istisnalar Kanunun uygulanmas›nda dikkate al›nmaz.
ç) Ücretler hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulur. Di¤er ödemeler ise öncelikle
ödendi¤i ay›n kazanc›na dâhil edilir ve ücret d›ﬂ›ndaki bu ödemelerin yap›ld›¤› ayda üst s›n›r›n aﬂ›lmas›
nedeniyle prime tabi tutulamayan k›sm›, ödemenin
yap›ld›¤› ay› takip eden aydan baﬂlanarak iki ay› geçmemek üzere üst s›n›r›n alt›nda kalan sonraki aylar›n
prime esas kazançlar›na ilave edilir. Toplu iﬂ sözleﬂmelerine tabi iﬂyerleri iﬂverenlerince veya kamu idareleri veya yarg› mercilerince verilen kararlara istinaden, sonradan ödenen ücret d›ﬂ›ndaki ödemelerin
hizmet akdinin mevcut olmad›¤› veya ask›da oldu¤u
bir tarihte ödenmesi durumunda, Kanunun 82 nci
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maddesi hükmü de dikkate al›nmak suretiyle prime
esas kazanc›n tabi oldu¤u en son ay›n kazanc›na dâhil edilir. Bu durumlarda sigorta primlerinin, yukar›da belirtilen mercilerin kararlar›n›n kesinleﬂme tarihini izleyen ay›n sonuna kadar ödenmesi hâlinde, gecikme cezas› ve gecikme zamm› al›nmaz ve Kanunun
102 nci maddesi hükümleri uygulanmaz.
d) Saatlik, günlük, haftal›k veya ayl›k olarak belirli bir ücrete dayanm›ﬂ olmay›p da komisyon ücreti ve
kâra kat›lma gibi belirsiz zaman ve tutar üzerinden
ücret alan sigortal›lar›n prim ve ödeneklerinin hesab›nda esas tutulacak günlük kazançlar›, Kanunun 82
nci maddesi hükmüne göre belirlenen alt s›n›rd›r.
e) Bir iﬂverene tabi olarak çal›ﬂan sigortal›n›n, belirli ücretinin d›ﬂ›nda ayr›ca (d) bendi kapsam›nda ücret almas› hâlinde, prime esas günlük kazanc› bunlar›n toplam›ndan oluﬂur.
f) Primlerin hesab›na esas tutulacak günlük kazanç, sigortal›n›n, bir ay için prime esas tutulan kazanc›n›n otuzda biridir. Ancak günlük kazanc›n hesab›na esas tutulan ay içindeki baz› günlerde çal›ﬂmam›ﬂ ve çal›ﬂmad›¤› günler için ücret almam›ﬂ sigortal›n›n günlük kazanc›, o ay için prime esas tutulan kazanc›n›n ücret ald›¤› gün say›s›na bölünmesi suretiyle hesaplan›r.
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g) Sigortal›lar›n günlük kazançlar›n›n hesab›nda
esas tutulan gün say›lar›, ayn› zamanda, bunlar›n
prim ödeme gün say›lar›n› gösterir. Ancak, iﬂveren ve
sigortal› aras›nda k›smi süreli hizmet akdinin yaz›l›
olarak yap›lm›ﬂ olmas› kayd›yla, ay içinde günün baz› saatlerinde çal›ﬂan ve çal›ﬂt›¤› saat karﬂ›l›¤›nda ücret alan sigortal›n›n ay içindeki prim ödeme gün say›s›, ay içindeki toplam çal›ﬂma saati süresinin
22/5/2003 tarihli ve 4857 say›l› ‹ﬂ Kanununa,
20/4/1967 tarihli ve 854 say›l› Deniz ‹ﬂ Kanununa ve
13/6/1952 tarihli ve 5953 say›l› Bas›n Mesle¤inde Çal›ﬂanlarla Çal›ﬂt›ranlar Aras›ndaki Münasebetlerin Tanzimi Hakk›nda Kanuna göre belirlenen haftal›k çal›ﬂma süresine göre hesaplanan günlük çal›ﬂma saatine
bölünmesi suretiyle bulunur. Bu ﬂekildeki hesaplamada gün kesirleri bir gün kabul edilir.
¤) ‹ﬂveren ve sigortal› aras›nda ça¤r› üzerine çal›ﬂmaya dayal› yaz›l› iﬂ sözleﬂmesinde taraflar aras›nda
çal›ﬂma süresi gün, hafta ve ay olarak belirlenmemiﬂ
ise, sigortal›n›n ay içindeki prim ödeme gün say›s›
haftal›k çal›ﬂma süresi en az yirmi saat kararlaﬂt›r›lm›ﬂ
say›larak (g) bendi hükmüne göre hesaplan›r.
h) Kanunun 88 inci maddesinin dördüncü f›kras›na göre ay içinde 30 günden az prim ödeme gün say›lar›na ait eksik günlerin genel sa¤l›k sigortas› primMevzuat Serisi 8
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leri, eksik çal›ﬂma süreleri dikkate al›nmak suretiyle
hesaplan›r.
Bunlardan geçici iﬂ göremezlik ödene¤i alan sigortal›lara istirahatl› bulunduklar› sürede;
a) Geçici iﬂ göremezlik ödene¤i dikkate al›nmadan verilmesine devam edilen tam ücret,
b) Bireysel veya toplu iﬂ sözleﬂmesine istinaden
verilen geçici iﬂ göremezlik ödene¤inin iﬂverene iadesi ile al›nan tam ücret,
c) Geçici iﬂ göremezlik ödene¤i ile ödenek al›nan
süredeki kazanc› aras›ndaki ücret fark›,
ç) Bireysel veya toplu iﬂ sözleﬂmesine dayal› olmadan geçici iﬂ göremezlik ödene¤i ald›¤› sürede at›fet kabilinde yap›lan ödemeler,
çal›ﬂ›lan sürelerde ödenen ücretler olarak prime
tabi tutulur. ‹stirahatl› olunan süre için (c) bendine
göre ödenen günlük fark tutar, günlük sigorta primine esas kazanc›n alt s›n›r›n›n alt›nda kalmas› durumunda günlük alt s›n›ra yükseltilir.
Bu sigortal›lardan, birden çok iﬂverenin iﬂinde çal›ﬂanlar›n, bu iﬂlerden elde etti¤i ayl›k ve günlük kazanç tutar› ayr› ayr› dikkate al›n›r ve primler buna göre hesaplan›r.
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2. BA⁄IMSIZ ÇALIﬁANLAR AÇISINDAN PR‹ME
ESAS KAZANÇALAR
5510 say›l› SSGSS Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendi kapsam›ndaki sigortal›lar›n
prime esas kazançlar› aﬂa¤›daki ﬂekilde belirlenir.
a) Ayl›k prime esas kazanç, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt
s›n›r› ile üst s›n›r› aras›nda kalmak ﬂart› ile kendileri taraf›ndan beyan edilecek günlük kazanc›n otuz kat›d›r.
Sigortal›lar prime esas kazançlar› ile ilgili ayl›k olarak
beyanda bulunur. Sigorta primine esas kazanç s›n›rlar› dâhilinde yap›lan ödemeler ödemenin ait oldu¤u ay
için beyan olarak kabul edilir. Bu ay için baﬂkaca beyanlar› dikkate al›nmaz. ‹liﬂkin oldu¤u aya ait primini
süresinde ödemeyen veya bu süre içinde yaz›l› beyanda bulunmayan sigortal›n›n primleri, asgari ayl›k prime esas kazanç üzerinden tahakkuk ve tahsil edilir.
Ancak, iﬂ kazas›n›n oldu¤u veya meslek hastal›¤› dolay›s›yla iﬂ göremezli¤in baﬂlad›¤› tarihte, verilecek
ödenek veya ba¤lanacak gelirin hesab›na esas tutulan
son aya ait prime esas kazanç beyan›nda bulunulmam›ﬂ ise varsa son aydan bir önceki ay için prim tahakkuku yap›lan prime esas kazanç, yok ise asgari prime
esas kazanç üzerinden prim tahakkuku yap›l›r.
Mevzuat Serisi 8
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b) Sigortal› ayn› zamanda iﬂveren ise birinci f›kran›n (a) bendine göre belirlenen ayl›k prime esas kazanc›, çal›ﬂt›rd›¤› sigortal›lar›n prime esas günlük kazanc›n›n en yükse¤inin otuz kat›ndan az olamaz. Ayl›k prime esas kazanc›, çal›ﬂt›rd›¤› sigortal›n›n otuz
günlük prime esas kazanc›ndan düﬂük oldu¤u tespit
edilen sigortal›lar›n ayl›k prime esas kazançlar›, tespit
edilen kazanç düzeyine ç›kart›larak aradaki fark›n
primi, Kanunun 89 uncu maddesi hükümlerine göre
gecikme cezas› ve gecikme zamm› uygulanmak suretiyle tahsil edilir.
c) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n
(b) bendi kapsam›nda sigortal› say›lmay› gerektirecek
birden fazla durumun söz konusu olmas› hâlinde, bu
f›kran›n (a) ve (b) bentlerinde belirtilen esaslara göre
tek beyanda bulunulur.
ç) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n
(b) bendi kapsam›nda sigortal› say›lmay› gerektirecek
birden fazla durumun söz konusu olmas› hâlinde, k›sa vadeli sigorta kollar›na iliﬂkin sigorta primi tehlike
s›n›f ve derecesi en yüksek olan iﬂyeri üzerinden hesaplan›r. Ayn› ay içinde faaliyetini sonland›r›p yine
ayn› ay içinde yeniden faaliyete baﬂlayan sigortal›lar›n k›sa vadeli sigorta kollar›na iliﬂkin sigorta primi,
son faaliyet konusu iﬂine göre hesap ve tahsil olunur.
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d) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n
(b) bendi kapsam›nda sigortal› say›lanlardan, köy
muhtarlar› ile tar›m iﬂlerinde kendi ad›na ve hesab›na
ba¤›ms›z çal›ﬂanlar›n prime esas kazançlar›n›n belirlenmesinde; Kanunun yürürlü¤e girdi¤i y›ldan baﬂlamak üzere, 80 inci maddesine göre belirlenen günlük
kazanc›n 15 kat› dikkate al›n›r. Bu oran 30 kat› geçmemek üzere her y›l 1 puan art›r›larak uygulan›r.
3. KAMU GÖREVL‹LER‹ AÇISINDAN PR‹ME
ESAS KAZANÇLAR
5510 say›l› SSGSS Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (c) bendi kapsam›nda ilk defa sigortal› olanlar›n prime esas kazançlar›n›n hesab›nda;
a) Ayl›klar›n› personel kanunlar›na göre alan sigortal›lar için;
1) ‹lgili kanunlar› uyar›nca ayl›k gösterge, ek gösterge, memuriyet taban ayl›k ve k›dem ayl›klar› üzerinden ödenen ayl›k tutarlar›,
2) Makam, temsil ve görev tazminatlar›, 657 say›l›
Devlet Memurlar› Kanununun 152 nci maddesi uyar›nca ödenen tazminatlar, 27/7/1967 tarihli ve 926 say›l› Türk Silahl› Kuvvetleri Personel Kanununun ek 17
nci maddesinin (A) bendinde yer alan cetvelde belirMevzuat Serisi 8
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tilen oranlar üzerinden ödenen hizmet tazminat›,
(28/2/1982 tarihli ve 2629 say›l› Kanun ile 17/11/1983
tarihli ve 2955 say›l› Kanuna göre tazminat veya üniversite ödene¤i alanlar›n sadece rütbelerinin karﬂ›l›¤›
hizmet tazminatlar›), 11/10/1983 tarihli ve 2914 say›l›
Yüksekö¤retim Personel Kanununun 12 nci maddesi
uyar›nca ödenen üniversite ödene¤i, 2802 say›l› Hakimler ve Savc›lar Kanununun 106 nc› maddesinin
üçüncü f›kras› uyar›nca ödenen ek ödeme,
esas al›n›r. Ancak, ödenen tazminat ve di¤er ödemelerde bölge, kurum, birim, çal›ﬂma mahalli, görevin niteli¤i ve benzeri kriterlere dayal› olarak as›l tazminatlara ilave, ek veya ayr›ca ödenen tazminatlar
hariç tutulur.
b) Kadro karﬂ›l›¤› sözleﬂmeli olarak görev yapan
sigortal›lar için iﬂgal ettikleri kadrolar esas al›nmak
suretiyle Devlet Memurlar› Kanununa göre girebilecekleri s›n›flardaki görevlerin ayn› kadro, unvan ve
derecesi için, (a) bendinde öngörülen unsurlar üzerinden hesaplanan tutar›,
c) Aç›ktan vekil olarak atanan sigortal›lar için, (a)
bendinde öngörülen unsurlardan ilgili mevzuat› uyar›nca ödenen tutar›,
ç) Baﬂka bir kadro ya da görevin ödeme unsurlar› esas al›nmak ve k›yaslanmak suretiyle ayl›k veya
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ücret ödenen sigortal›lar için; emsal al›nan kadro veya görevin prime esas kazanç tutar›n› geçmemek üzere, bu kazanc›n ayl›k veya ücret ödenmesinde öngörülen oran›nda hesaplanacak tutar›,
d) Büyükﬂehir belediye baﬂkanlar› için bakanl›k
genel müdürünün, di¤er belediye baﬂkanlar› için ise
ö¤renim durumlar› itibar›yla 657 say›l› Kanuna göre
yükselebilecekleri dereceyi aﬂmamak kayd›yla, 657
say›l› Kanuna ekli (I) say›l› ek gösterge cetvelinin "VIII. Mülki ‹dare Amirli¤i Hizmetleri S›n›f›" bölümünün
(d) bendinde belirtilenlerin prime esas kazançlar›,
e) 78 say›l› Yüksek Ö¤retim Kurumlar› Ö¤retim
Elemanlar›n›n Kadrolar› Hakk›nda Kanun Hükmünde
Kararname eki cetvellerde yer alan yüksekö¤retim
kurumlar›na ba¤l› konservatuarlarda 2914 say›l› Yüksek Ö¤retim Personel Kanununun 15 inci maddesi
uyar›nca sözleﬂme ile istihdam edilen ö¤retim elemanlar›ndan sanatç› ö¤retim eleman› olarak istihdam
edilenler için, an›lan Kanunda ö¤retim görevlisi kadro unvan›nda istihdam edilenlerin tahsil ve derecelerine göre belirlenen prime esas kazanç tutar›; kamu
idarelerinde sanatç›, sanatkâr ve sanatç› ö¤retmen
olarak sözleﬂme ile istihdam edilenler için, tahsil ve
dereceleri itibar›yla 657 say›l› Kanuna tabi olarak Teknik hizmetler s›n›f›nda yer alan mühendislerin (a)
Mevzuat Serisi 8
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bendindeki prime esas kazanç tutar›; yüksek ö¤retim
kurumlar› ile di¤er kamu idarelerinde sanat uygulat›c›s› ve sahne uygulat›c›s› olarak sözleﬂme ile istihdam
edilenlerden en az ön lisans mezunu olanlar için tahsil ve dereceleri itibar›yla 657 say›l› Kanuna tabi olarak teknik hizmetler s›n›f›nda yer alan teknikerlerin,
di¤erleri için ise teknisyenlerin prime esas kazanç tutarlar›,
f) ‹lgili kanunlar›nda emeklilik ya da ek gösterge
aç›s›ndan belirli bir kadro, unvan veya görevle ba¤lant› kurulanlar için, ba¤lant› kurulan kadro, unvan
veya görevin derecesi için bu f›kran›n (a) bendinde
belirtilen prime esas kazanç tutar›,
g) Bu f›kran›n (a) ilâ (f) bentleri kapsam› d›ﬂ›nda
kalan sigortal›lar için, atand›klar› görev itibar›yla 657
say›l› Kanuna göre girebilecekleri s›n›flardaki benzer
görevin ayn› kadro, unvan, tahsil ve derecesi için bu
f›kran›n (a) bendinde belirtilen prime esas kazanç tutar›,
esas al›n›r. Vekalet veya ikinci görev karﬂ›l›¤›nda
ilgili mevzuat› uyar›nca yap›lacak ödemeler prime
esas kazanc›n hesab›nda dikkate al›nmaz.
Prime esas kazançlar›n tespitinde personel kanunlar›nda ya da ayl›k ödenmesine dayanak teﬂkil eden
di¤er kanunlarda kendileriyle 657 say›l› Kanuna gire157
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bilecekleri s›n›flardaki benzeri kadro veya görev unvan› bulunmayanlar hakk›nda Devlet Personel Baﬂkanl›¤›n›n görüﬂü al›nmak suretiyle Maliye Bakanl›¤›
ile Sosyal Güvenlik Kurumu Baﬂkanl›¤› taraf›ndan
benzeri kadro ve görev unvan› belirlenir.
5510 say›l› SSGSS Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (c) bendi kapsam›na giren sigortal›lar›n prime esas kazançlar›n›n tespitinde Kanunun 82
nci maddesinde belirtilen üst s›n›r aranmaz.
5510 say›l› SSGSS Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (c) bendi kapsam›na giren sigortal›lardan görevden uzaklaﬂt›r›lan, görevi ile ilgili olsun veya olmas›n herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözalt›na al›nanlardan, kanunlar› gere¤ince eksik ayl›¤a
müstahak bulunanlar›n prime esas kazançlar›n›n yar›s›; kanunlar›na göre bu müddetler için sonradan görevlerine iade edilerek tam ayl›¤a hak kazananlar›n
ayl›klar›n›n ödenmesi hâlinde, prime esas kazançlar›n›n tamam› üzerinden prim al›n›r. Prime esas kazançlar›n yar›s› üzerinden prim al›nanlar›n prim ödeme
gün say›s› bu sürelerin yar›s› olarak hesap edilir.
5510 say›l› SSGSS Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (c) bendi kapsam›nda olup, görevlerine son verilenlerden yarg› karar› ile görevlerine iade
edilenlerin primleri, göreve son verildi¤i tarihten göMevzuat Serisi 8
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revine baﬂlad›¤› tarihe kadar kendi kadrosunun veya
emsali kadronun prime esas kazanc›na göre hesaplan›r.
Harp okullar› ile fakülte ve yüksek okullarda silahl› kuvvetler hesab›na okuyanlar›n ve astsubay meslek
yüksek okulu ö¤rencileri ile astsubay naspedilmek
üzere temel askerlik e¤itimine tabi tutulan adaylar›n
ö¤renci harçl›klar› ile ilgisine göre en az ayl›k alan
te¤men veya astsubay çavuﬂun prime esas kazançlar›
aras›ndaki fark›n primi; polis akademisi ile fakülte ve
yüksek okullarda Emniyet Genel Müdürlü¤ü hesab›na okuyan ö¤rencilerin ö¤renci harçl›klar› ile ilgisine
göre en az ayl›k alan komiser yard›mc›s› veya polis
memuru prime esas kazançlar› aras›ndaki fark›n primi, ö¤renciler ad›na kurumlar›nca ödenir.
Talim ve manevra için rütbe ile silah alt›na al›nan
sigortal›lardan rütbelerinin prime esas kazançlar›, vazifelerinin prime esas kazanc›ndan fazla olanlar›n prime esas kazanç farklar›na ait primleri vazife gördükleri kurumlar›nca vazifelerinin prime esas kazançlar›,
rütbelerinin prime esas kazanc›ndan fazla olanlar›n
prime esas kazançlar› aras›ndaki fark›n primleri ise
rütbelerinin prime esas kazanc›n› ödeyen kamu idaresince kesilerek Kuruma ödenir.
Sigortal›lardan, ayl›ks›z izinli say›lmaks›z›n ve tabi
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oldu¤u personel kanunu ile ilgisi devam edecek ﬂekilde yurt d›ﬂ›na geçici ya da sürekli görevle gönderilenlerin prime esas kazanc›n›n hesab›nda; geçici görevle gönderilenlerin bulunduklar› kadroya iliﬂkin
prime esas kazanc›, yurt d›ﬂ› kadrolar›na atananlar›n
ise yurt d›ﬂ›na atanma tarihi itibar›yla, atand›klar› kadro ile atanmadan önceki yurt içi kadrosuna iliﬂkin prime esas kazançtan yüksek olan› esas al›n›r. Sürekli
görevle atananlar›n yurt d›ﬂ› kadrolar›na iliﬂkin prime
esas kazanc›n hesab›nda dikkate al›nacak ödeme unsurlar›ndan, ilgili mevzuat› uyar›nca söz konusu kadroya ba¤l› olarak belirleme yap›lmam›ﬂ ödeme unsur
ve tutarlar›n›, kadrosunun bulundu¤u kurum personelinin yararlanmakta oldu¤u ödeme unsurlar›yla s›n›rl› olmak ve ayn› veya benzer nitelikteki kadroya
iliﬂkin prime esas kazanca tabi ödemeleri göz önünde bulundurmak suretiyle belirlemeye ilgili kamu idaresinin görüﬂü üzerine Kurum ve Maliye Bakanl›¤›
müﬂtereken yetkilidir.
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BEﬁ‹NC‹ BÖLÜM
D. PR‹ME ESAS KAZANCIN TESP‹T‹ VE PR‹M
ORANLARI

1. GÜNLÜK VE AYLIK KAZANCIN SINIRLARI
5510 say›l› SSGSS Kanunu gere¤ince al›nacak prim
ve verilecek ödeneklerin hesab›na esas tutulan günlük kazanc›n alt s›n›r›, asgarî ücretin otuzda biri, üst
s›n›r› ise günlük kazanç alt s›n›r›n›n 6,5 kat›d›r.
Günlük kazançlar› yukar›daki f›krada belirtilen alt
s›n›r›n alt›nda olan sigortal›lar ile ücretsiz çal›ﬂan sigortal›lar›n günlük kazançlar› alt s›n›r üzerinden, günlük kazançlar› üst s›n›rdan fazla olan sigortal›lar›n
günlük kazançlar› da üst s›n›r üzerinden hesaplan›r.
‹kinci f›kraya göre sigortal›n›n kazanc› alt s›n›r›n
alt›nda ise bu kazanç ile alt s›n›r aras›ndaki farka ait
sigorta primleri ile ücretsiz çal›ﬂan sigortal›lara ait sigorta primlerinin tümünü iﬂveren öder.
Sigortal›lar›n bu Kanunun 53 üncü maddesine göre belirlenen ayn› sigortal›l›k haline tâbi olacak ﬂekilde birden fazla iﬂte çal›ﬂmas› nedeniyle Kuruma ödenen primler toplam›, bu sigortal›l›k hali için belirlenen prime esas kazanç üst s›n›r› üzerinden hesaplanacak miktar› aﬂarsa, aﬂan k›sm›n tamam›, sigortal›n›n
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talebi üzerine en geç talep tarihini takip eden ay içinde hissesi oran›nda sigortal›ya defaten geri ödenir.
Geri verilen primler için ayr›ca gecikme cezas› ve gecikme zamm› ile faiz ödenmez.
2. PR‹M ÖDEME GÜN SAYISI VE GÜNLÜK
KAZANÇ
Sigortal›n›n bir günlük prime esas tutulacak kazanc›, bir ay için prime esas tutulacak kazanc›n›n
otuzda biridir.
5510 say›l› SSGSS Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a) bendi kapsam›nda olanlardan;
günlük kazanc›n hesab›na esas tutulan ay içindeki
baz› günlerde çal›ﬂmam›ﬂ ve çal›ﬂmad›¤› günler için
ücret almam›ﬂ sigortal›n›n günlük kazanc›, o ay için
prime esas tutulan kazanc›n›n ücret ald›¤› gün say›s›na bölünmesi suretiyle hesaplan›r.
Sigortal›n›n günlük kazançlar› hesab›na esas tutulan gün say›lar›, ayn› zamanda bunlar›n prim ödeme
gün say›lar›d›r.
Sigortal›n›n ayn› ay içinde birden fazla iﬂyerinde
çal›ﬂmas› hâlinde, o aydaki toplam prim ödeme gün
say›s› 30 günü geçemez.
Sigortal›lar›n Kanunun 53 üncü maddesine göre
Mevzuat Serisi 8
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belirlenen ayn› sigortal›l›k hâline tabi olacak ﬂekilde
birden fazla iﬂte çal›ﬂmas› nedeniyle Kuruma ödenen
primler toplam›, bu sigortal›l›k hâli için belirlenen prime esas kazanç üst s›n›r› üzerinden hesaplanacak
miktar› aﬂarsa, aﬂan k›sm›n tamam›, sigortal›n›n talebi
üzerine en geç talep tarihini takip eden ay içinde hissesi oran›nda sigortal›ya defaten geri ödenir. Geri verilen primler için ayr›ca, gecikme cezas› ve gecikme
zamm› ile faiz ödenmez.
5510 say›l› SSGSS Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (c) bendi kapsam›nda bir göreve baﬂlayanlar›n o aya ait k›st ayl›klar›ndan sigorta primi al›n›r. Aybaﬂlar›ndan sonra görevlerinden ayr›lanlar›n
eksik ayl›k ve ücretlerinden o ay›n tamam› için prim
al›n›r. Tam ay çal›ﬂma hâli prim gün say›lar› aç›s›ndan
30 gün olarak kabul edilir.
5510 say›l› SSGSS Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (c) bendi kapsam›nda olan sigortal›lardan görevden uzaklaﬂt›r›lan, görevi ile ilgili olsun veya olmas›n herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözalt›na al›nanlardan, kanunlar› gere¤ince eksik ayl›¤a
müstahak bulunanlar›n onbeﬂ gün; görevlerine iade
edilerek kanunlar›na göre bu müddetler için sonradan tam ayl›¤a hak kazananlar›n ise 30 güne tamamlamak suretiyle bildirimleri yap›l›r.
163

KASIM - 2008

Mevzuat Serisi 8

G Mali Müﬂavirin Sosyal Güvenlik Mevzuat› El Kitab›

5510 say›l› SSGSS Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendi kapsam›nda olan sigortal›lar›n ayl›k prim ödeme gün say›s›, ay içinde iﬂe baﬂlama veya iﬂten ayr›lmalar› hâli hariç olmak üzere her
ay için otuz gün olarak hesaplan›r.
Bir ay içinde tam çal›ﬂan ve buna göre ücret alan
sigortal›, prim ödeme gün say›s› ay›n kaç gün oldu¤una bak›lmaks›z›n 30 gün üzerinden bildirilir. Ay
içinde sigortal›n›n iﬂe baﬂlad›¤› tarih ile ay›n kalan
günleri kadar, iﬂyerinden ayr›lan sigortal›n›n ise çal›ﬂt›¤› gün say›s› kadar bildirimi yap›l›r.
3. YALNIZCA GENEL SA⁄LIK S‹GORTASINA
TAB‹ OLANLARIN PR‹ME ESAS AYLIK
KAZANÇLARI
Yaln›zca genel sa¤l›k sigortas›na tabi olanlar bak›m›ndan prime esas ayl›k kazanc›n tespitinde;
a) Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras›n›n
(d) ve (g) bentlerinde say›lan kiﬂiler için Kanunun 82
nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt s›n›r›n›n iki kat›n›n otuz günlük tutar›,
b) Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras›n›n
(c) bendinde belirtilen kiﬂiler için asgari ücret, (e)
bendinde belirtilen kiﬂiler için ise prime esas asgari
kazanç tutar›,
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c) Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras›n›n
(c) bendinin (1) numaral› alt bendi kapsam›nda genel
sa¤l›k sigortal›s› say›lmak için müracaat eden Türk
vatandaﬂlar›ndan Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullan›larak tespit edilen aile içindeki
gelirin kiﬂi baﬂ›na düﬂen ayl›k tutar›;
1) Asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar
oldu¤u tespit edilen kiﬂiler için Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt
s›n›r›n›n otuz günlük tutar›n›n üçte biri,
2) Asgari ücretten asgari ücretin iki kat›na kadar
oldu¤u tespit edilen kiﬂiler için Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt
s›n›r›n›n otuz günlük tutar›,
3) Asgari ücretin iki kat›ndan fazla oldu¤u tespit
edilen kiﬂiler için Kanunun 82 nci maddesine göre
belirlenen prime esas günlük kazanç alt s›n›r›n›n otuz
günlük tutar›n›n iki kat›,
d) Kanunun geçici 13 üncü maddesinde belirtilen
ve iﬂ kayb› tazminat› alanlar›n iﬂ kayb› tazminat› ayl›k
tutar›,
prime esas kazanç tutar› olarak esas al›n›r.
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4. KISM‹ SÜREL‹ ÇALIﬁMALARDA PR‹M
ÖDEME GÜN SAYISI
‹ﬂyerinde tam süreli iﬂ sözleﬂmesi ile yap›lan emsal
çal›ﬂman›n üçte ikisi oran›na kadar yap›lan çal›ﬂma k›smi süreli çal›ﬂmad›r.
K›smi süreli çal›ﬂma, iﬂveren ile sigortal›n›n yaz›l›
olarak yap›lan iﬂ sözleﬂmesinin niteli¤ine ba¤l›, ayl›k
ücret karﬂ›l›¤› çal›ﬂma biçiminde imzalanm›ﬂsa, sigortal› haftal›k çal›ﬂma süresine bak›lmaks›z›n tam ay olarak
bildirilir.
‹ﬂ sözleﬂmesi saat ücreti karﬂ›l›¤› yap›lm›ﬂ ise k›smi
süreli çal›ﬂan sigortal›lar›n ay içinde çal›ﬂt›¤› toplam sürenin, 4857 say›l› ‹ﬂ Kanununa göre günlük ola¤an çal›ﬂma süresi olan 7,5 saate bölünmesiyle, sigortal› için
bildirilmesi gereken prim ödeme gün say›s› hesaplan›r.
Bu ﬂekilde yap›lacak hesaplamalarda 7,5 saatin alt›ndaki çal›ﬂmalar 1 güne tamamlan›r.
20/4/1967 tarihli ve 854 say›l› Deniz ‹ﬂ Kanunu ve
13/6/1952 tarihli ve 5953 say›l› Bas›n Mesle¤inde Çal›ﬂanlarla Çal›ﬂt›ranlar Aras›ndaki Münasebetlerin Tanzimi Hakk›nda Kanun kapsam›nda çal›ﬂan sigortal›lar›n
ay içinde çal›ﬂt›¤› toplam sürenin sekiz saate bölünmesiyle, ayda kaç gün sigortal› bildirilece¤i hesaplan›r. Bu
ﬂekilde yap›lacak hesaplamalarda 8 saatin alt›ndaki çal›ﬂmalar 1 güne tamamlan›r.
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Yaz›l› sözleﬂme ile sigortal›n›n yapmay› üstlendi¤i
iﬂle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulmas› hâlinde
iﬂ görme ediminin yerine getirilece¤inin kararlaﬂt›r›ld›¤› ça¤r› üzerine çal›ﬂmalarda, çal›ﬂma süresi gün,
hafta ve ay olarak belirlenmiﬂ ise bu süreler üzerinden; taraflar aras›nda çal›ﬂma süresi gün, hafta ve ay
olarak belirlenmemiﬂ ise sigortal›n›n ayl›k çal›ﬂma süresi yukar›daki f›kralar hükmünce hesaplanan gün say›s› üzerinden bildirilir. Ancak, çal›ﬂma süresinin gün,
hafta ve ay olarak belirlenmiﬂ süreden fazla olmas›
hâlinde bu süre dikkate al›narak yukar›daki f›kralar
hükmünce hesaplanan gün say›s› üzerinden bildirilir.
Bu f›kran›n uygulanmas›nda 4857 say›l› ‹ﬂ Kanununun 14 üncü maddesi hükümleri de dikkate al›n›r.
Millî E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l› her derece ve türdeki örgün ve yayg›n e¤itim kurumlar›nda ek ders ücreti karﬂ›l›¤›nda ilgili mevzuat› çerçevesinde uzman
ve usta ö¤retici olarak çal›ﬂt›r›lanlar›n prim ödeme
gün say›s› 30 günü aﬂmamak kayd›yla, bir takvim ay›
içinde hak kazand›klar› brüt ek ders ücreti toplam tutar›n›n, prime esas günlük kazanç alt s›n›r›na bölünmesi sonucu bulunur. Bu ﬂekilde yap›lacak hesaplamalarda tam say›dan sonraki küsuratlar dikkate al›nmaz.
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5.PR‹M ORANLARI VE DEVLET KATKISI
5510 say›l› SSGSS Kanun gere¤ince al›nacak sigorta prim oranlar› aﬂa¤›daki ﬂekildedir:
a) Malûllük, yaﬂl›l›k ve ölüm sigortalar› prim oran›, sigortal›n›n prime esas kazanc›n›n % 20'sidir. Bunun % 9'u sigortal› hissesi, % 11'i iﬂveren hissesidir.
b) 5510 say›l› SSGSS Kanunda belirtilen fiilî hizmet
süresi zamm› uygulanan iﬂlerde 4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n;
1) (a) bendi kapsam›nda çal›ﬂan sigortal›lar için
uygulanacak malûllük, yaﬂl›l›k ve ölüm sigortalar›
prim oran›, bu maddenin (a) bendinde belirtilen % 20
oran›na; 40 ›nc› maddeye göre 60 fiilî hizmet gün say›s› eklenecek iﬂlerde 1 puan, 90 fiilî hizmet gün say›s› eklenecek iﬂlerde 1,5 puan, 180 fiilî hizmet gün
say›s› eklenecek iﬂlerde 3 puan,
2) (c) bendi kapsam›nda çal›ﬂan sigortal›lar için ise
uygulanacak malûllük, yaﬂl›l›k ve ölüm sigortalar›
prim oran›, bu maddenin (a) bendinde belirtilen % 20
oran›na; 40 ›nc› maddeye göre 60 fiilî hizmet gün say›s› eklenecek iﬂlerde 3,33 puan, 90 fiilî hizmet gün
say›s› eklenecek iﬂlerde 5 puan, 180 fiilî hizmet gün
say›s› eklenecek iﬂlerde 10 puan,
eklenmesi suretiyle belirlenir ve bu ﬂekilde buluMevzuat Serisi 8
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nan oran ile bu maddenin (a) bendinde belirtilen %
20 oran› aras›ndaki farka ait primin tamam› iﬂveren
taraf›ndan ödenir.
c) K›sa vadeli sigorta kollar› prim oran›, yap›lan
iﬂin iﬂ kazas› ve meslek hastal›¤› bak›m›ndan gösterdi¤i tehlikenin a¤›rl›¤›na göre % 1 ilâ % 6,5 oranlar›
aras›nda olmak üzere, 83 üncü maddeye göre Kurumca belirlenir. Bu primin tamam›n› iﬂveren öder.
d) 5 inci maddenin birinci f›kras›n›n (b) bendinde
belirtilen ö¤renciler ile (e) bendinde belirtilen kursiyerler için prim oran› prime esas kazançlar›n›n %
1'idir. Kursiyerlerin prime esas günlük kazançlar›n›n
hesaplanmas›nda prime esas günlük kazanç alt s›n›r›
dikkate al›n›r. Aday ç›rak, ç›rak ve meslekî e¤itim gören ö¤rencilerin prime esas kazanc› ilgili kanunlar›nda belirtilen ﬂekilde uygulan›r.
e) Genel sa¤l›k sigortas› primi, k›sa ve uzun vadeli sigorta kollar›na tâbi olanlar için 82 nci maddenin
birinci f›kras›na göre hesaplanan prime esas kazanc›n
% 12,5'idir. Bu primin % 5'i sigortal›, % 7,5'i ise iﬂveren hissesidir. Yaln›zca genel sa¤l›k sigortas›na tâbi
olanlar ile 60 ›nc› maddenin birinci f›kras›n›n (e) bendi ve bu Kanunun geçici 13 üncü maddesinde belirtilenlerin genel sa¤l›k sigortas› primi, prime esas kazanc›n % 12'sidir.
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f) 4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (b) bendi
kapsam›ndaki sigortal›lar (a), (c) ve (f) bentlerindeki
prim oranlar›n›n toplam› üzerinden primlerini öderler.
g) 4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (c) bendi
kapsam›ndaki sigortal›lara ba¤lanan veya ba¤lanacak
vazife malûllü¤ü ayl›klar› ile bunlar›n hak sahiplerine
ba¤lanacak ölüm ayl›klar›n›n karﬂ›l›¤› olmak üzere,
bu kapsamdaki sigortal›lar için kamu idarelerinin bütçelerinden ayr›lan sosyal güvenlik kurumlar›na devlet
primi ödeneklerinin % 20’si oran›nda ek karﬂ›l›k primi al›n›r. Ayr›lan ek karﬂ›l›k priminin tamam› kurum
bütçelerinin yetkili makamlarca onaylanarak yürürlü¤e girdi¤i tarihi takip eden ay baﬂlar›ndan itibaren alt›
ay içinde ve ayl›k eﬂit taksitlerle ödenir. Genel bütçe
kapsam›ndaki idarelerin ek karﬂ›l›k primleri Maliye Bakanl›¤› bütçesine konulacak ödenekten karﬂ›lan›r.
Devlet, Kurumun ay itibar›yla tahsil etti¤i malûllük, yaﬂl›l›k ve ölüm sigortalar› ile genel sa¤l›k sigortas› priminin dörtte biri oran›nda Kuruma katk› yapar.
Devlet katk›s› olarak hesaplanacak tutar talep edilen
tarihi takip eden 15 gün içinde Hazinece Kuruma
ödenir.
Konu baﬂl›klar›na göre sigorta prim oranlar›n› tasnif edecek olursak;
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a) Malullük, Yaﬂl›l›k Ve Ölüm Sigortalar› Primi
Malûllük, yaﬂl›l›k ve ölüm sigortas› uzun vadeli sigorta kollar›d›r. Malûllük, yaﬂl›l›k ve ölüm sigortalar›
prim oran›, sigortal›n›n prime esas kazanc›n›n % 20'sidir. Bunun % 9’u sigortal› hissesi, % 11'i iﬂveren hissesidir.
Yukar›da yer alan yüzde 20 oran›na 4/(a) sigortal›lar›ndan 5510/40 ›nc› maddeye göre 60 fiilî hizmet
gün say›s› eklenecek iﬂlerde 1 puan, 90 fiilî hizmet
gün say›s› eklenecek iﬂlerde 1,5 puan, 180 fiilî hizmet
gün say›s› eklenecek iﬂlerde ise 3 puan ilave edilmesi gerekmektedir. 4/(c) bendi kapsam›nda çal›ﬂan sigortal›lar için ise uygulanacak malûllük, yaﬂl›l›k ve
ölüm sigortalar› prim oran›, % 20 oran›na; 5510/40 ›nc› maddeye göre 60 fiilî hizmet gün say›s› eklenecek
iﬂlerde 3,33 puan, 90 fiilî hizmet gün say›s› eklenecek
iﬂlerde 5 puan, 180 fiilî hizmet gün say›s› eklenecek
iﬂlerde 10 puan eklenerek hesaplanacakt›r.
K›sa Vadeli Sigorta Kollar› Primi
‹ﬂ kazas› ve meslek hastal›¤›, hastal›k ve anal›k sigortas› K›sa vadeli sigorta kollar›d›r. Prim oran›, yap›lan iﬂin iﬂ kazas› ve meslek hastal›¤› bak›m›ndan
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gösterdi¤i tehlikenin a¤›rl›¤›na göre % 1 ilâ % 6,5
oranlar› aras›nda olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca belirlenecektir. Bu primin tamam›n› iﬂveren
ödeyecektir.
Genel Sa¤l›k Sigortas› Primi
Genel sa¤l›k sigortas›: Kiﬂilerin öncelikle sa¤l›klar›n›n korunmas›n›, sa¤l›k riskleri ile karﬂ›laﬂmalar› halinde ise oluﬂan harcamalar›n finansman›n› sa¤layan
sigorta koludur. Genel sa¤l›k sigortas› primi, k›sa ve
uzun vadeli sigorta kollar›na tâbi olanlar için prime
esas kazanc›n % 12,5'idir. Bu primin % 5'i sigortal›, %
7,5'i ise iﬂveren hissesidir.
Yaln›zca genel sa¤l›k sigortas›na tâbi olanlar ile
5510/60.md 1(e) bendi ve 5510 say›l› Kanunun Geçici 13 üncü maddesinde belirtilenlerin genel sa¤l›k sigortas› primi, prime esas kazanc›n % 12'sidir.
Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranlar›
5510 say›l› SSGSS Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce iﬂtirakçi veya sigortal› olanlar ile vazife malullü¤ü, malullük ve yaﬂl›l›k veya emekli ayl›¤› ba¤lananlar ve Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihte sosyal
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güvenlik destek primi ödeyerek çal›ﬂmaya devam
edenler hakk›nda sosyal güvenlik destek primine tabi olma bak›m›ndan Kanunla yürürlükten kald›r›lan
ilgili kanun hükümlerinin uygulanmas›na devam edilir.
Ancak;
a) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n
(a) bendi kapsam›nda çal›ﬂanlar için sosyal güvenlik
destek primi oran› Kanunun 80 inci maddesine göre
tespit edilen prime esas kazançlar üzerinden Kanunun 81 inci maddesinin birinci f›kras›n›n (c) bendinde belirtilen prim oran›na % 30 oran›n›n eklenmesi
suretiyle bulunan toplamd›r. % 30 oran›n›n dörtte biri sigortal›, dörtte üçü iﬂveren hissesidir. Bu kapsamda say›lan kiﬂilerden sosyal güvenlik destek primine
tabi olanlar›n prim ödeme yükümlüsü bunlar›n iﬂverenleridir. Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak
çal›ﬂan sigortal›n›n iﬂ kazas› geçirmesi veya meslek
hastal›¤›na tutulmas› hâlinde bu sigorta kollar›ndan
gerekli yard›mlar yap›l›r.
b) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n
(b) bendi kapsam›nda sigortal› say›lanlardan, ilgili kamu kurum ve kuruluﬂlar›ndan al›nacak belgelerle
do¤rulamak kayd›yla faaliyette bulunulmad›¤›na iliﬂkin süreler hariç olmak üzere çal›ﬂ›lan süreleri için,
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sosyal güvenlik destek primi oran› olarak Kanunun
30 uncu maddesinin üçüncü f›kras›n›n (b) bendinde
belirtilen hükümler uygulan›r. Söz konusu maddede
belirtilen oran, Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten
31/12/2008 tarihine kadar % 12 olarak, takip eden
her y›l›n Ocak ay›nda bir puan art›r›larak uygulan›r.
Ancak bu oran % 15’i geçemez. Kesilecek olan bu tutar, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (b)
bendine tabi sigortal›lara ilgili y›l›n Ocak ay›nda ödenen en yüksek yaﬂl›l›k ayl›¤›ndan al›nabilecek sosyal
güvenlik destek priminden fazla olamaz. 506 say›l›
Kanuna göre yaﬂl›l›k ayl›¤› almakta iken, serbest avukat veya noter olarak çal›ﬂmalar›n› sürdürenler hakk›nda da bu bent hükümleri uygulan›r.
c) Harp malulleri ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 say›l› Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve
2330 say›l› Nakdi Tazminat ve Ayl›k Ba¤lanmas› Hakk›nda Kanuna göre ayl›klar› hesaplanarak ödenen veya asayiﬂ ve güvenli¤in sa¤lanmas› ile ilgili kanunlara göre vazife malullü¤ü ayl›¤› almakta iken; Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarih itibar›yla çal›ﬂmaya devam
edenler ile sonradan Kanuna tabi çal›ﬂmaya baﬂlayacaklar için sosyal güvenlik destek primi uygulanmaks›z›n Kanunun 5 inci maddesinin (c) bendi hükümleri uygulan›r.
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ç) 5434 say›l› Kanuna göre vazife malullü¤ü ayl›¤›
almakta iken bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarih itibar›yla Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a)
ve (b) bendi kapsam›nda çal›ﬂmaya devam edenler
hakk›nda, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir
ay içinde yaz›l› talepleri do¤rultusunda Kanunun iﬂ
kazas› ve meslek hastal›¤› sigortas› hükümleri ve uzun
vadeli sigorta kollar› veya sosyal güvenlik destek primine ait hükümleri uygulan›r. Bunlardan uzun vadeli
sigorta primi ödeyenlerin belirtilen süre içinde yaz›l›
talepte bulunmamalar› hâlinde ayr›ca iﬂ kazas› meslek
hastal›¤› hükümleri uygulan›r, sosyal güvenlik destek
primi kesilmez. Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten
önce iﬂtirakçi olup, Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten sonra 5434 say›l› Kanun hükümlerine göre vazife
malullü¤ü ayl›¤› ba¤lananlardan Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci f›kras›n›n (a) ve (b) bendi kapsam›nda çal›ﬂmaya baﬂlayanlar hakk›nda da yaz›l› talepleri do¤rultusunda iﬂlem yap›l›r. Bu bent kapsam›nda
olanlardan ayr›ca genel sa¤l›k sigortas› primi al›nmaz.
Sosyal güvenlik destek primi ödenmiﬂ veya bildirilmiﬂ süreler Kanuna göre malullük, yaﬂl›l›k ve ölüm sigortalar› prim ödeme gün say›s›na ilave edilmez, 31
inci ve 36 nc› madde hükümlerine göre toptan ödeme
yap›lmaz.
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(4) Sosyal güvenlik destek primi, süresi içinde ve
tam olarak ödenmezse, ödenmeyen k›sm› sürenin bitti¤i tarihten itibaren ilk üç ayl›k sürede her bir ay için
% 3 oran›nda gecikme cezas› uygulanarak art›r›l›r. Ayr›ca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin
bitti¤i tarihten baﬂlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayr› ayr› Hazine Müsteﬂarl›¤›nca aç›klanacak bir önceki aya ait Türk Liras› cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin
ayl›k ortalama faizi bileﬂik bazda uygulanarak gecikme zamm› hesaplan›r. Ancak, ödemenin yap›ld›¤› ay
için gecikme zamm› günlük hesaplan›r.
(5) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n
(b) bendi kapsam›nda çal›ﬂmaya baﬂlamalar›na ra¤men süresinde bildirim yap›lmamas› nedeniyle ödenmekte olan ayl›klar›ndan süresinde kesilemeyen sosyal güvenlik destek primi için de bu maddenin dördüncü f›kras› hükümleri uygulan›r.
3308 Say›l› Kanuna Tabi Ç›raklar Ve
Ö¤rencilerin Prim Oranlar›
Hizmet akdi ile çal›ﬂmamakla birlikte 5/6/1986 tarihli ve 3308 say›l› Meslekî E¤itim Kanununda belirtilen aday ç›rak, ç›rak ve iﬂletmelerde meslekî e¤itim
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gören ö¤renciler hakk›nda iﬂ kazas›, meslek hastal›¤›
ve hastal›k sigortas› uygulanacakt›r. Aday ç›rak, ç›rak
ve meslekî e¤itim gören ö¤rencilerin prime esas kazanc› ilgili 3308 say›l› Meslekî E¤itim Kanununda belirtilen ﬂekilde % 4 olarak uygulanacakt›r.
Aday ç›rak, ç›rak ve iﬂletmelerde meslekî e¤itim görenlerin primi Milli E¤itim Bakanl›¤› veya bu ö¤rencilerin e¤itim gördükleri okullar taraf›ndan ödenecektir.
‹ﬂsizlik Sigortas› Primi
‹ﬂsizlik sigortas›, 4447 say›l› Kanunla getirilen düzenlemeyle 01.06.2000 tarihinden itibaren yürürlü¤e
girmiﬂtir. 4447 say›l› Kanun kapsam›na giren tüm sigortal›lar, iﬂverenler ve Devlet, iﬂsizlik sigortas› primi
ödeyecektir. ‹ﬂsizlik sigortas› primi, sigortal›n›n prime
esas ayl›k brüt kazançlar›ndan, % 1 sigortal›, % 2 iﬂveren ve % 1 Devlet pay› olarak al›nacakt›r.
Zorunlu Staja Tâbi Tutulan Meslek Lisesi ve
Üniversite Ö¤rencilerinin Prim Oranlar›
Yüksek ö¤renimleri s›ras›nda zorunlu staja tâbi tutulan ö¤renciler, sosyal güvenlik reformu öncesinde sigortal› olam›yorlard›.
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5510 say›l› Kanunla yap›lan düzenleme uyar›nca,
zorunlu staja tâbi tutulan meslek lisesi ve üniversite
ö¤rencileri hakk›nda iﬂ kazas› ve meslek hastal›¤› sigortas› uygulanacak ve 4/ (a) bendi kapsam›nda sigortal› say›lacaklard›r. Prim oran›, prime esas kazançlar›n›n % 1'idir. Prime esas günlük kazançlar›n›n hesaplanmas›nda prime esas günlük kazanç alt s›n›r›
dikkate al›nacakt›r.
Meslek liselerinde zorunlu staja tâbi tutulan ö¤rencilerin primi Milli E¤itim Bakanl›¤› veya bu ö¤rencilerin
e¤itim gördükleri okullar, yüksek ö¤renim s›ras›nda zorunlu staja tâbi tutulan ö¤renciler için ö¤renim gördükleri yüksek ö¤retim kurumu taraf›ndan ödenecektir.
‹ﬂKur Kursiyerleri Prim Oranlar›
Türkiye ‹ﬂ Kurumu taraf›ndan düzenlenen meslek
edindirme, geliﬂtirme ve de¤iﬂtirme e¤itimine kat›lan
kursiyerler için prim oran› asgari ücretin % 1'idir. Bu
kursiyerlerin primi ‹ﬂKur taraf›ndan ödenecektir.
‹ste¤e Ba¤l› Sigorta Prim Oranlar›
‹ste¤e ba¤l› sigorta primi, 82 nci maddeye göre
belirlenen prime esas kazanc›n alt s›n›r› ile üst s›n›r›
Mevzuat Serisi 8
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aras›nda, sigortal› taraf›ndan belirlenen günlük kazanç ve prim ödeme gün say›s› üzerinden bulunacak
kazanc›n % 32'sidir. Bunun % 20'si malûllük, yaﬂl›l›k
ve ölüm sigortalar› primi, % 12'si genel sa¤l›k sigortas› primidir.
Ba¤Kur Sigortal›lar›n›n Primi
Ba¤Kur’lular›n yüzde 40 olan sigorta prim oran›
reformla birlikte düﬂürülecektir. Sosyal güvenlik reformu ile birlikte Ba¤Kur’lular›n prim oran› iﬂin tehlikesine ba¤l› olarak yüzde 33,5 ile yüzde 39 aras›nda
uygulanacakt›r. Bunun yüzde 20'si malûllük, yaﬂl›l›k
ve ölüm sigortalar› primi; yüzde 1 ilâ yüzde 6,5 oranlar› aras›ndaki k›sm› k›sa vadeli sigorta kollar› primi
ve genel sa¤l›k sigortas› primi yüzde 12,5'i olacakt›r.
Tehlike s›n›f ve derecelerini etkileyebilecek
de¤iﬂiklikler
‹ﬂverenler ile 4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n
(b) bendine göre sigortal› say›lanlar, tehlike s›n›f ve
derecesini etkileyebilecek her türlü de¤iﬂikli¤i bir ay
içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirim
üzerine Kurum, yapt›raca¤› incelemeler sonunda teh179
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like s›n›f ve derecesini de¤iﬂtirebilir. Tehlike s›n›f ve
derecesini etkileyebilecek de¤iﬂiklik bir ay içinde bildirilirse bu konuda Kurumca verilecek karar, de¤iﬂikli¤in meydana geldi¤i tarihten sonraki ay baﬂ›ndan
baﬂlanarak uygulan›r.
Tehlike s›n›f ve derecesini etkileyebilecek de¤iﬂiklik bir ay içinde bildirilmezse;
a) Tehlike s›n›f› yükseliyorsa, de¤iﬂikli¤in meydana geldi¤i,
b) Tehlike s›n›f› düﬂüyorsa, de¤iﬂikli¤in Kurumca
ö¤renildi¤i,
tarihler esas al›nmak ve bu tarihlerden sonraki ay
baﬂ›ndan itibaren uygulanmak üzere, Kurumca karar
al›n›r ve ilgililere tebli¤ olunur.
6. KISA VADEL‹ S‹GORTA KOLLARI PR‹M
TAR‹FES‹ VE ‹ﬁKOLLARININ VE ‹ﬁLER‹N
TEHL‹KE SINIF VE DERECELER‹N‹N
BEL‹RLENMES‹
K›sa vadeli sigorta kollar› primi, yap›lan iﬂin iﬂ kazas› ve meslek hastal›¤› bak›m›ndan gösterdi¤i tehlikenin a¤›rl›¤›na göre tespit edilir. ‹ﬂ kollar› tehlikenin
a¤›rl›¤›na göre s›n›flara, bu s›n›flar da özel iﬂ ﬂartlar›na ve tehlikeyi önlemek için al›nm›ﬂ olan tedbirlere
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göre derecelere ayr›l›r. Hangi iﬂ kollar›n›n hangi tehlike s›n›f›na girdi¤i, tehlike s›n›f ve derecesine ait prim
oranlar›n›n ve tehlike derecelerinin belirlenmesinde
uygulanacak esaslar, ilgili bakanl›klar›n görüﬂleri de al›narak Bakanl›¤›n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu karar›yla yürürlü¤e konulacak bir tarife ile tespit edilir. Prim tarifesi gerekli görülürse ayn› usûlle de¤iﬂtirilebilir.
Yap›lan iﬂin birinci f›krada belirtilen tarifeye göre
hangi tehlike s›n›f ve derecesine girdi¤i ve ödenecek
k›sa vadeli sigorta kollar› primi oran› Kurumca belirlenerek iﬂverene ve 4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n
(b) bendine göre sigortal› say›lanlara tebli¤ edilir. ‹ﬂ kazas›n› ve meslek hastal›¤›n› önleyecek tedbirler hakk›ndaki mevzuat hükümlerine uygun bulunmad›¤› tespit
edilen iﬂler, Kurumca daha yüksek primli derecelere
konulabilir.
Kurum, iﬂyerinin tespit edilmiﬂ bulunan tehlike s›n›f
ve derecesini yapt›raca¤› incelemelere dayanarak kendili¤inden veya iﬂverenin ya da 4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (b) bendine göre sigortal› say›lanlar›n iste¤i üzerine de¤iﬂtirebilir. Kurumca yap›lacak de¤iﬂikliklere iliﬂkin karar›n takvim y›l›ndan en az bir ay önce iﬂverene, iﬂveren taraf›ndan de¤iﬂiklik iste¤inin de takvim y›l›ndan en az iki ay önce Kuruma bildirilmesi ﬂartt›r.
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Böylece karara ba¤lanacak de¤iﬂiklikler, karar veya istekten sonraki takvim y›l› baﬂ›nda yürürlü¤e girer.
‹ﬂverenler ile 4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n
(b) bendine göre sigortal› say›lanlar, tehlike s›n›f ve
derecesi ile prim oran› hakk›nda Kurumca yap›lacak
yaz›l› bildirimi ald›ktan sonra bir ay içinde Kuruma
itiraz edebilir. Kurum, bu itiraz› inceleyerek en geç üç
ay içinde karara ba¤layarak sonucunu itiraz edene
bildirir. ‹lgililer, Kurumun karar› üzerine, karar›n tebli¤ tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili mahkemeye baﬂvurabilir. Kuruma itiraz edilmesi veya mahkemeye baﬂvurulmas›, primlerin takip ve tahsilini durdurmaz.
‹ﬂverenin veya 4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n
(b) bendine göre sigortal› say›lanlar›n itiraz›; iﬂyerinin
tehlike s›n›f› ve derecesi ile k›sa vadeli sigorta kollar›
prim oran›n›n tebli¤ine iliﬂkin yaz›n›n iﬂverence veya
4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (b) bendine göre
sigortal› say›lanlar taraf›ndan tebellü¤ünden itibaren
bir ay içinde yap›lm›ﬂ ise, de¤iﬂtirilen iﬂ kolu kodu ve
tehlike s›n›f› ile tehlike derecesinin hatal› uyguland›¤› tarihten, bir ayl›k süre d›ﬂ›nda yap›lm›ﬂ ise, itiraz›n
Kurum kay›tlar›na intikali tarihini izleyen y›lbaﬂ›ndan,
üçüncü f›krada belirtilen sürelerin aﬂ›lmas› durumunMevzuat Serisi 8
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da ise, Kurumca yap›lacak de¤iﬂikli¤e iliﬂkin karar›n
tebli¤ini izleyen takvim y›l› baﬂ›ndan geçerli olarak
uygulan›r.
Bu de¤iﬂiklik nedeniyle tehlike s›n›f ve derecesinin yükselmesi halinde, karar›n iﬂverene veya 4 üncü
maddenin birinci f›kras›n›n (b) bendine göre sigortal› say›lanlara tebli¤ edildi¤i tarih ile yürürlük tarihi
aras›ndaki süreye iliﬂkin k›sa vadeli sigorta kollar›na
ait prim fark›n›n tebli¤i tarihini takip eden bir ay içerisinde Kuruma ödenmesi halinde, fark prim için gecikme cezas› ve gecikme zamm› al›nmaz. Aksi takdirde, fark primi 89 uncu madde uyar›nca gecikme cezas› ve gecikme zamm› ile birlikte tahsil olunur. Tehlike s›n›f ve derecesinin düﬂmesi halinde ise, k›sa vadeli sigorta kollar› sigortas› prim fark›, iﬂverenin varsa borçlar›na mahsup edilir, yoksa iade edilir. Bir ay
içinde iade edilmesi halinde faiz ödenmez.
7. KISA VADEL‹ S‹GORTA KOLLARI PR‹M
TAR‹FES‹
Amaç
MADDE 1– (1) Bu Tarifenin amac›, 31/5/2006 tarihli ve 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k
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Sigortas› Kanununun sosyal sigorta hükümlerine göre
iﬂkollar›n›n ve iﬂyerinin hangi tehlike s›n›f›na girdi¤inin,
tehlike s›n›f ve derecesine ait prim oranlar›n›n ve tehlike derecelerinin belirlenmesinde uygulanacak usul ve
esaslar› düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, 5510 say›l› Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a) ve (b) bentlerinde
belirtilen sigortal›lar›, iﬂverenleri ve iﬂyerlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 5510 say›l› Kanunun 83 üncü maddesinin birinci f›kras›na dayan›larak haz›rlanm›ﬂt›r.
Tan›mlar
MADDE 4 – (1) Bu Tarifenin uygulanmas›nda;
a) Kanun: 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununu,
b) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumu Baﬂkanl›¤›n›,
c) ‹ﬂveren: Sigortal› kiﬂileri çal›ﬂt›ran gerçek veya tüzel kiﬂiler ile tüzel kiﬂili¤i olmayan kurum ve kuruluﬂlar›,
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ç) ‹ﬂyeri: Sigortal›lar›n maddi olan ve olmayan unsurlar ile birlikte iﬂlerini yapt›klar› yerler ile bu yerlerde
üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden
ba¤l›l›¤› bulunan, ayn› yönetim alt›nda örgütlenen yerler ile ba¤l› yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek,
uyku, y›kanma, muayene ve bak›m, beden veya meslek
e¤itimi yerleri, avlu ve büro gibi di¤er eklentiler ile
araçlar›n›,
d) ‹ﬂkolu kodu: ‹ﬂyerinde yap›lan veya sigortal›n›n
yapt›¤› iﬂin, prim tarifesine göre hangi iﬂkoluna tabi oldu¤unu belirleyen ve bu tarife eki listenin s›n›f sütununda belirtilen kodlar›,
e) Tehlike s›n›f›: ‹ﬂkollar›n›n, iﬂ kazas› ve meslek
hastal›¤› bak›m›ndan gösterdi¤i tehlikenin a¤›rl›¤›na göre belirlenen oniki tehlike s›n›f›n›,
f) K›sa vadeli sigorta kollar› prim oran›: Yap›lan iﬂin
iﬂ kazas› ve meslek hastal›¤› bak›m›ndan gösterdi¤i tehlikenin a¤›rl›¤›na göre % 1 ilâ % 6,5 aras›nda belirlenen
oran›,
g) Kaç›n›lmazl›k ilkesi: Olay›n meydana geldi¤i tarihte bilimsel ve teknik kurallar ve olanaklar gere¤ince al›nacak tüm önlemlere ra¤men zarar›n k›smen veya
tamamen meydana gelmesi durumunu,
ifade eder.
(2) Kanunun 3 üncü maddesindeki tan›mlar bu
Tarife için de geçerlidir.
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Tehlike s›n›f› ve prim oran›
MADDE 5 – (1) Tarife eki listede iﬂkollar› oniki
tehlike s›n›f›na ayr›lm›ﬂ olup bu s›n›flar›n normal
prim oranlar›, en düﬂük haddi % 1, en yüksek haddi
% 6,5 olarak belirlenmiﬂtir.
(2) Bir iﬂin normal yüzdelik prim oran›, dahil oldu¤u tehlike s›n›f›n›n 2’ye bölümü sonucunda bulunacak rakama, 0,5 de¤erinin eklenmesi suretiyle bulunur.
Esas iﬂin fer’i ve mütemmimi olan iﬂlerde
prim oranlar›
MADDE 6 – (1) Bir iﬂyerinde yürütülen ve esas
iﬂin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olan bütün iﬂlerin sigorta primleri, esas iﬂin tabi tutuldu¤u prim haddine göre hesaplan›r. Ancak, esas iﬂin fer’i ve mütemmimi say›lan iﬂler, sigortal›lar› birbirine kar›ﬂmayacak
ﬂekilde, ayr› ve ba¤›ms›z olarak yürütüldü¤ü ve Kurumda ayr› bir iﬂyeri olarak tescil edilmiﬂ oldu¤u takdirde her biri kendi tehlike s›n›f›n›n prim haddine tabi olur.
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Ayn› iﬂyerinde, ayn› iﬂveren taraf›ndan
yürütülen iﬂler
MADDE 7 – (1) Ayn› iﬂveren taraf›ndan, ayn› iﬂyerinde yürütülen ve mahiyetleri bak›m›ndan ayr› özellikler gösteren ve farkl› tehlike s›n›flar›na dahil olan
bütün iﬂler, iﬂyerinde en yüksek tehlike s›n›f›na giren
iﬂin prim oran›na tabi olur.
Tarife eki listede gösterilmeyen iﬂler
MADDE 8 – (1) Tarife eki listede gösterilmeyen iﬂler, mahiyetleri ve iﬂ kazas› ile meslek hastal›¤› tehlikesinin a¤›rl›¤› gözönünde bulundurulmak suretiyle
kendisine en yak›n iﬂkolunun dahil oldu¤u prim oran›na tabi olur.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n
(b) bendinde say›lan sigortal›lar›n durumu
MADDE 9 – (1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendi kapsam›nda sigortal› say›lanlar, birden fazla iﬂyerinin sahibi veya orta¤› olmas› durumunda tehlike s›n›f› en yüksek olan iﬂyerinin
prim oran›na tabi tutulurlar.
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(2) Ayn› ay içerisinde faaliyetini sonland›r›p, yine
ayn› ay içerisinde yeniden faaliyete baﬂlayan sigortal›lar›n k›sa vadeli sigorta kollar›na iliﬂkin sigorta primi son faaliyet konusu iﬂine göre hesap ve tahsil olunur.
(3) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n
(b) bendi kapsam›nda sigortal› say›lanlar, ayn› zamanda iﬂyerinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
f›kras›n›n (a) bendi kapsam›nda sigortal› çal›ﬂt›rmas›
halinde, çal›ﬂt›rd›¤› sigortal›lar›n tabi oldu¤u tehlike
s›n›f› ve prim oran›na tabi olurlar. Birden fazla iﬂyerinin sahibi veya orta¤› olmas› ve ayn› zamanda her bir
iﬂyerinde sigortal› çal›ﬂt›r›lmas› halinde, tehlike s›n›f›
en yüksek olan iﬂyerinin prim oran›na tabi tutulurlar.
Normal prim oranlar›n›n derecelere ayr›lmas›
MADDE 10 – (1) Her tehlike s›n›f› üst, normal ve
alt derece olmak üzere üç tehlike derecesine ayr›l›r.
(2) Üst derece prim oran› dahil oldu¤u tehlike s›n›f›n›n normal yüzdelik prim oran›ndan 0,2 puan daha yüksek, alt derece prim oran› normal yüzdelik
prim oran›ndan 0,2 puan daha düﬂüktür. ﬁu kadar ki,
I inci tehlike s›n›f›ndaki iﬂyerleri için alt derece prim
oran›, bu s›n›f›n normal prim oran›n›n alt›na düﬂemez
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ve XII nci tehlike s›n›f›ndaki iﬂyerleri için ise üst derece prim oran›, bu s›n›f›n normal prim oran›n› geçemez.
Dereceleme iﬂlemleri
MADDE 11 – (1) Kurum, her y›l yapaca¤› hesaplamalar ile dereceleme hesab›n›n yap›ld›¤› y›ldan önceki 3 takvim y›l› içinde ayn› iﬂkolunda k›rkbin ve daha fazla gün için sigorta primi tahakkuk ettirmiﬂ olan
iﬂyerlerini derecelemeye tabi tutar.
(2) Bu iﬂyerlerinin girecekleri tehlike dereceleri;
derecenin belirlendi¤i y›ldan önceki 3 takvim y›l›
içinde meydana gelerek Kurum kay›tlar›na intikal
eden ve iﬂyerlerinin özel ﬂartlar› ile tehlikeyi önlemek
için al›nm›ﬂ olan emniyet tedbirlerinin de sonucunu
gösteren iﬂ kazalar›, meslek hastal›klar›, sürekli iﬂ göremezlik ve ölüm olaylar›na göre iﬂyerlerinin tehlike
a¤›rl›¤› dikkate al›narak Kurum taraf›ndan üst, normal
veya alt derece olarak belirlenir.
(3) ‹ﬂyerinde meydana gelen iﬂ kazas› ve meslek
hastal›¤›, sürekli iﬂ göremezlik ve ölüm olaylar›n›n, iﬂverence iﬂyerinde al›nan iﬂin niteli¤ine uygun bilimsel ve teknik tedbirlerin al›nmas›na ra¤men veya do¤al afetler sonucu meydana geldi¤inin tespiti halinde
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kaç›n›lmazl›k ilkesi gere¤i bu tür olaylar derecelendirme hesab›nda dikkate al›nmaz.
(4) Yukar›da belirtilen 3 y›ll›k devre için k›rkbin gün
sigorta primi tahakkuk ettirmemiﬂ olan iﬂyerleri, dahil
bulunduklar› iﬂkolunun normal prim oran› üzerinden
prim öderler.
506 say›l› Kanuna iliﬂkin hükümler
GEÇ‹C‹ MADDE 1 – (1) 1/10/2008 tarihinden önce
17/7/1964 tarihli ve 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu
kapsam›na al›nm›ﬂ olan iﬂyerleri için uygulanmakta
olan iﬂ kazas› ve meslek hastal›klar› sigortalar› prim oran› bu tarihten geçerli olmak üzere 0,5 puan düﬂürülerek
uygulan›r.
(2) 506 say›l› Kanuna göre tescil edilen iﬂyerlerinin
mevcut iﬂkolu kodlar›, iﬂverenlerin elektronik veya kâ¤›t ortam›nda yapacaklar› beyana istinaden, Kurumca
gerek görülen haller hariç olmak üzere, ayr›ca tebligat
yap›lmaks›z›n bu tarifedeki uygun iﬂkolu kodlar›na dönüﬂtürülür.
(3) 506 say›l› Kanuna göre tescil edilen iﬂyerlerinin
bu Tarifenin yürürlü¤e girdi¤i tarihten önceki iﬂkolu
kodlar›ndan yap›lm›ﬂ olan prim ödeme gün say›lar›, yeni iﬂkolu kodundan yap›lm›ﬂ bildirim olarak kabul edilerek dereceleme hesaplamalar›nda dikkate al›n›r.
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1479 ve 2926 say›l› kanunlara iliﬂkin hükümler
GEÇ‹C‹ MADDE 2 – (1) 1/10/2008 tarihinden önce 2/9/1971 tarihli ve 1479 say›l› Esnaf ve Sanatkarlar
ve Di¤er Ba¤›ms›z Çal›ﬂanlar Sosyal Sigortalar Kanununa ve 17/10/1983 tarihli ve 2926 say›l› Tar›mda
Kendi Ad›na ve Hesab›na Çal›ﬂanlar Sosyal Sigortalar
Kanununa göre tescil edilmiﬂ sigortal›lar›n meslek
kodlar› Kurumca bu Tarifedeki uygun iﬂkolu kodlar›na dönüﬂtürülür.
(2) Bu maddenin birinci f›kras›na göre meslek
kodlar› bu Tarifedeki uygun iﬂkolu kodlar›na dönüﬂtürülen sigortal›lar, bu iﬂleme karﬂ› Tarifenin yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren 3 ay içerisinde Kuruma itirazda bulunabilirler.
Geçmiﬂ dönemlere iliﬂkin tescil edilen iﬂyerleri
GEÇ‹C‹ MADDE 3 – (1) Bu Tarifenin yürürlü¤e
girmesinden sonra, Kurum ve di¤er kamu idarelerinin denetim veya kontrol ile görevlendirilmiﬂ memurlar›nca yap›lan tespitlere, yarg› kararlar›na, iﬂverenler
taraf›ndan verilen iﬂyeri bildirgesi ve di¤er tespitlere
istinaden tescil edilen iﬂyerlerinin tescil tarihi, bu Tarifenin yürürlük tarihinden önceki bir tarih olmas› ha191
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linde, bu Tarifenin yürürlü¤e girdi¤i tarihe kadar
18/3/1981 tarihli ve 8/2569 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile yürürlü¤e konulan ‹ﬂkazalar› ve Meslek Hastal›klar› Sigortalar› Prim Tarifesi hükümlerine göre, bu
tarihten sonra ise bu Tarifeye göre iﬂlem yap›l›r.

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tarife 1/10/2008 tarihinde
yürürlü¤e girer.

Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tarife hükümlerini Bakanlar
Kurulu yürütür.

Mevzuat Serisi 8

KASIM - 2008

192

G BEﬁ‹NC‹ BÖLÜM - II. ‹ﬂçi ‹ﬂveren ‹liﬂkileri - D. Prime Esas Kazanc›n Tespiti ve Prim
Oranlar›

L‹STE
KISIM
A

BÖLÜM

GRUP

01
011
0111
0112
0113
0114
0115
0116
0119
012
0121
0122
0123
0124
0125
0126
0127
0128
0129
013
0130
014
0141
0142
0143
0144
0145
0146
0147
0149
015
0150
016
0161
0162
0163
0164
017
0170
02
021
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TEHL‹KE
SINIFI

PR‹M
N‹SPET‹

III

2,00

SI NIF
TARIM, OR MANCILIK VE BALI KÇILIK
Bitkisel ve hayvansal üretim i le avc›l›k ve ilgili hizmet
faaliyetleri
Tek y›ll›k (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerin
yetiﬂtirilmesi
Tah›llar›n (pirinç hariç), baklagillerin ve ya¤l› tohumlar›n
yetiﬂtirilmesi
Çeltik (kabuklu prinç) yetiﬂtirilmesi
Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin
yetiﬂtirilmesi
ﬁeker kam›ﬂ› yetiﬂtirilmesi
Tütün yetiﬂtirilmesi
Lifli bitkilerin yetiﬂtirilmesi
Tek y›ll›k (uzun ömürlü olmayan) di¤er bitkisel
ürünlerin yetiﬂtirilmesi
Çok y›ll›k (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiﬂtirilmesi
Üzüm yetiﬂtirilmesi
Tropikal ve subtropikal m eyvelerin yetiﬂtirilmesi
Turun çgillerin yetiﬂtirilmes i
Yumuﬂak çeki rdekli meyvelerin ve sert çekirdekli
meyvelerin yetiﬂtirilmesi
Di¤er a¤aç v e çal› meyvelerinin ve sert kabuklu
meyvelerin yetiﬂtirilmesi
Ya¤l› meyvelerin yetiﬂtirilmesi
‹çecek üretiminde kullan›lan bitkisel ürünlerin
yetiﬂtirilmesi
Baharatl›k, aromatik (›t›rl›), uyuﬂturucu nitelikte ve
eczac›l›kla ilgili bitkisel ürünlerin yetiﬂtirilmesi
Di¤er çok y›ll›k (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin
yetiﬂtirilmesi
Dikim için bitki yetiﬂtirilmesi
Dikim için bitki yetiﬂtirilmesi
Hayvansal üretim
Sütü sa¤›lan büyük baﬂ hayvan yetiﬂtiricili¤i
Di¤er s›¤›r ve manda yetiﬂtiricili¤i
At ve at benzeri di¤er hayvan yetiﬂtiricili¤i
Deve ve devegillerin yetiﬂtiricili¤i
Koyun ve keçi yetiﬂtiricili¤i
Domuz yetiﬂtiric ili¤i
Kümes hayvanlar› yetiﬂtiricili¤i
Di¤er hayvan yetiﬂtiricili¤i
Karma çiftçilik
Karma çiftçilik
Tar›m› destekl eyici faaliyetler ve hasat sonras› bitkisel
ürünler ile ilgili faaliyetler
Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler
Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler
Hasat sonras› bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler
Bitkisel üretim için tohumun iﬂlenmesi
Avc›l›k, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet f aaliyetleri
Avc›l›k, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet f aaliyetleri
Ormanc›l›k ve tomrukçuluk
Orman yetiﬂtirme (silvikültür ) ve di¤er ormanc›l›k
faaliyetleri
Orman yetiﬂtirme (silvikültür ) ve di¤er ormanc›l›k
faaliyetleri
Tomrukçuluk

III

2,00

III

2,00

III
III
III

2,00
2,00
2,00

III

2,00

III
III
III

2,00
2,00
2,00

III

2,00

III

2,00

III

2,00

III

2,00

III

2,00

III

2,00

III

2,00

III
III
III
III
III
III
III
III

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

III

2,00

III
III
III
III

2,00
2,00
2,00
2,00

III

2,00

III

2,00

Mevzuat Serisi 8

G Mali Müﬂavirin Sosyal Güvenlik Mevzuat› El Kitab›

0220
023
0230
024
0240
03
031
0311
0312
0319
032
0321
0322
B
05
051
0510
052
0520
06
061
0610
062
0620
07
071
0710
072
0721
0729
08
081
0811
0812
089
0891
0892
0893
0894
0895
0896
0897
0899
09
091
0910
099
0990
C
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Tomrukçuluk
A¤aç d›ﬂ›ndaki yabani olarak yetiﬂen ürünlerin
toplanmas›
A¤aç d›ﬂ›ndaki yabani olarak yetiﬂen ürünlerin
toplanmas›
Ormanc›l›k için destekleyici faaliyetler
Ormanc›l›k için destekleyici faaliyetler
Bal›kç›l›k ve su ürü nleri yetiﬂtiricili¤i
Bal›kç›l›k
Deniz bal›kç›l›¤›
Tatl› su bal›kç›l›¤›
Sünger avc›l›¤›
Su ür ünleri yetiﬂtiricili¤i
Deniz ürünleri yetiﬂtiricili¤i
Tatl› su ürünleri yetiﬂtiricili¤i
MADENC‹L‹K VE TAﬁ OCAKÇILI⁄I
Kömür ve Linyit Ç›kar t›lmas›
Taﬂkömürü madencili¤i
Taﬂkömürü madencili¤i
Linyit madencili¤i
Linyit madencili¤i
Ham Petrol ve Do¤algaz ç›kar›m›
Ham Petrol ç›kar›m›
Ham Petrol ç›kar›m›
Do¤algaz ç›kar ›m›
Do¤algaz ç›kar ›m›
Metal Cevheri Madenc ili¤i
Demir cevheri madencili¤i
Demir cevheri madencili¤i
Demir d›ﬂ› metal cevherlerin madencili¤i
Uranyum ve toryum cevherlerinin madencili¤i
Di¤er demir d›ﬂ› metal cevherlerin madencili¤i
Di¤er Madencilik ve Taﬂocakç ›l›¤›
Kum, kil ve taﬂ ocakç›l›¤›
Süsleme ve yap› taﬂlar›n›n, kireç taﬂ›, alç› taﬂ›, tebeﬂir ve
kaya¤an taﬂ› (bile¤i taﬂ›) ocakç›l›¤›
Çak›l ve kum ocaklar›n›n faaliyetleri; kil ve kaolin (ar›
kil) ç›kar›m›
Baﬂka yerde s›n›fland›r›lmam›ﬂ di¤er madencilik ve
taﬂocakç›l›¤›
Kimyasal ve gübreleme amaçl› mineral madencili¤i
Turba ç›kar›m› ve br iketlenmes i
Tuz ç›kar›m›
Deniz ve göllerde tuz ç›kar›m›
Kaya tuzu ve di¤er tuzlar›n ç›kar›m›
Alelümum maden arama iﬂleri (Petrol ve tabii gaz arama
iﬂleri hariç)
Müstakilen yap›lan maden ve curu f temizleme, ay›klama
iﬂleri.
Baﬂka yerde s›n›fland›r›lmam›ﬂ di¤er madencilik ve
taﬂocakc›l›¤›
Madencili¤i destekleyici hizmet faaliyetler i
Petrol ve do¤al gaz ç›kar›m›n› destekleyici faaliyetler
Petrol ve do¤al gaz ç›kar›m›n› destekleyici faaliyetler
Madencilik ve taﬂ ocakç›l›¤›n› destekleyici di¤er
faaliyetler
Madencilik ve taﬂ ocakç›l›¤›n› destekleyici di¤er
faaliyetler
‹MALAT

III

2,00

III

2,00

III

2,00

V
V
V

3,00
3,00
3,00

V
V

3,00
3,00

XII

6,50

XII

6,50

VII

4,00

VII

4,00

VI

3,50

VI
VI

3,50
3,50

XI

6,00

III

2,00

VI
IV
II
II
IV

3,50
2,50
1,50
1,50
2,50

VI

3,50

II

1,50

X

5,50

VII

4,00

VII

4,00
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1082
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1084
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1086
1089
109
1091
1092
11
110
1101
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1103
1104
1105
1106
1107
12
120
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G›da ürünlerinin imalat›
Etin iﬂlenmesi ve saklanmas› ile et ü rünlerinin imalat›
Etin iﬂlenmesi ve saklanmas›
Kümes hayvanlar› etlerinin iﬂlenmesi ve saklanmas›
Et ve kümes hayvanlar› etlerinden üretilen ürünlerin
imalat›
Bal›k, kabuklu deniz hayvanlar› ve yumuﬂakçalar›n
iﬂlenmesi ve saklanmas›
Bal›k, kabuklu deniz hayvanlar› ve yumuﬂakçalar›n
iﬂlenmesi ve saklanmas›
Sebze ve meyvelerin iﬂlenmesi ve saklanmas›
Patatesin iﬂlenmesi ve saklanmas›
Sebze ve meyve suyu imalat›
Baﬂka yerde s›n›fland›r›lmam›ﬂ meyve ve sebzelerin
iﬂlenmesi ve saklanmas›
Bitkisel ve hayvansal s›v› ve kat› ya¤lar›n imalat›
S›v› ve kat› ya¤ imalat›
Margarin ve benzeri yenebilir ya¤lar›n imalat›
Süt ürünleri imalat›
Süthane iﬂletmecili¤i ve peynir imalat›
Dondurma imalat›
Ö¤ütülmüﬂ tah›l ü rünleri, niﬂa sta ve n iﬂastal› ürünlerin
imalat›
Ö¤ütülmüﬂ hububat ve sebze ürünleri imalat›
Niﬂasta ve niﬂastal› ürünlerin imalat›
Bulgur, bakliyat ve sebz e unlar› ve bunlara benzeyen
di¤er g›da maddeleri imalat›
F›r›n ve unlu mamuller imalat›
Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalat›
Peksimet ve bisküvi imalat›; dayan›kl› pastane ürünleri
ve dayan›kl› kek imalat›
Makarna, ﬂehriye, kusk us ve benzeri unlu mamullerin
imalat›
Di¤er g›da maddelerinin imalat›
ﬁeker imalat›
Kakao, çikolata ve ﬂekerleme imalat›
Kahve ve çay›n iﬂlenmesi
Baharat, sos, sirke ve di¤er çeﬂni maddelerinin imalat›
Haz›r yemeklerin ve yiyecekl erin imalat›
Haz›r, homojenize g›da maddeleri ile diyet yiyecekleri
imalat›
Baﬂka yerde s›n›fland›r›lmam›ﬂ di¤er g›da maddeler inin
imalat›
Haz›r hayvan yemleri imalat›
Çiftlik hayvanlar› için haz›r yem imalat›
Ev hayvanlar› için haz›r yem imalat›
‹çeceklerin imalat›
‹çecek imalat›
Alkol lü içeceklerin dam›t›lmas›, ar›t›lmas› ve
harmanlanmas›
Üzümden ﬂarap imalat›
Elma ﬂarab› ve di¤er meyve ﬂaraplar›n›n imalat›
Di¤er dam›t›lmam›ﬂ mayal› içeceklerin imalat›
Bira imalat›
Malt imalat›
Alkol süz içeceklerin imalat›; maden sular›n›n ve di¤er
ﬂiﬂelenmiﬂ sular›n üretimi
Tütün ürünleri imalat›
Tütün ürünleri imalat›

II
II

1,50
1,50

II

1,50

II

1,50

II
II

1,50
1,50

II

1,50

III
III

2,00
2,00

I
I

1,00
1,00
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IV

2,00
2,50
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1,50

I
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I
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IV

2,50

II
I
I
I
I

1,50
1,00
1,00
1,00
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I
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I
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II

1,50
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II
II
II
II
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1,50

II
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14
141
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Tütün ürünleri imalat›
Tekstil ürünlerinin imalat›
Tekstil elyaf›n haz›rlanmas› ve bükül mesi
Do¤al ve sentetik pamuk elyaf›n›n haz›rlanmas› ve
e¤rilmesi
Do¤al ve sentetik yün elyaf›n›n haz›rlanmas› ve
e¤rilmesi
Do¤al ve sentetik kamgarn elyaf›n›n haz›rlanmas› ve
e¤rilmesi
Do¤al ve sentetik keten elyaf›n›n haz›rlanmas› ve
e¤rilmesi
Tarak döküntüsü dahil, ipek at›lmas› ve iﬂlenmesi;
sentetik ya da yapay iplik elyaf›n›n at›lmas› ve iﬂlenmesi
Dikiﬂ ipli¤i imalat›
Di¤er tekstil elyaflar›n›n haz›rlanmas› ve e¤rilmesi
Dokuma
Pamuklu dokuma
Yünlü dokuma
Kamgarn dokuma
‹pekli dokuma
Kar›ﬂ›k iplik ve dokuma fabrikalar› (herhangi bir
maddeden %75 veya daha fazla nispette ihtiva eden
dokumalar kendi gruplar›nda tasnif olunur.)
Di¤er dokumalar
Tekstil ürünlerinin bitirilmesi
Tekstil ürünlerinin bitirilmesi
Di¤er tekstil ür ünlerinin imalat›
Örgü ve t›¤ iﬂi kumaﬂlar›n imalat›
Giyim eﬂyas› d›ﬂ›ndaki tamamlanm›ﬂ tekstil ürünlerinin
imalat›
Hal› ve ki lim imalat›
Halat, ip, sicim ve a¤ imalat›
Dokuma olmayan kumaﬂlar ile dokuma olmayan
kumaﬂtan yap›lan ürünlerin imalat›, giyim eﬂyas› hariç
Di¤er teknik ve endüstriyel tekstillerin imalat›
Baﬂka yerde s›n›fland›r›lmam›ﬂ di¤er tekstillerin imalat›
Giyim eﬂyalar›n›n imalat›
Kürk hariç giyim eﬂyas› imalat›
Deri giyim eﬂyas› imalat›
‹ﬂ giysisi imalat›
Di¤er d›ﬂ giyim eﬂyalar› imalat›
‹ç giyim eﬂy as› imalat›
ﬁapka ve kaset imalat›
Terziler (hususi dik iﬂler)
Di¤er giyim eﬂyalar›n›n ve aksesuarlar›n›n imalat›
Kürkten eﬂya imalat›
Kürkten eﬂya imalat›
Örme (Trikotaj) ve t›¤ iﬂi ürünlerinin imalat›
Örme (Trikotaj) ve t›¤ iﬂi çorap imalat›
Örme (Trikotaj) ve t›¤ iﬂi di¤er giyim eﬂyas› imalat›
Deri ve ilgili ürünlerin imalat›
Derinin tabaklanmas› ve iﬂlenmesi; bavul, el çantas›,
saraçl›k ve koﬂum tak›m› imalat›;kürkün iﬂlenmesi ve
boyanmas›
Derinin tabaklanmas› ve iﬂlenmesi
Bavul, el çantas› ve benzerleri ile saraçl›k ve koﬂum
tak›m› imalat› (deri giyim eﬂyas› hariç)
Kürkün iﬂlenmesi ve bo yanmas›
Çi¤ d eri kurutma ve ba¤›rsak iﬂleme yerleri ( sucuk
bumbar hariç)
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Ayakkab›, terlik vb imalat›
Ayakkab›, terlik vb imalat›
A¤aç, a¤aç ürünleri ve mantar ürünleri imalat› (mobilya
hariç); saz, saman ve benzeri m alzemelerden örülerek
eﬂyalar›n imalat›
A¤açlar›n biçilmesi ve planyalanmas›
A¤açlar›n biçilmesi ve planyalanmas›
A¤aç, mantar, kam›ﬂ ve örgü malzeme ürünü imalat›
Ahﬂap plaka ve levha imalat›
Bir leﬂtirilmiﬂ parke yer döﬂemelerinin imalat›
Di¤er bina do¤ramac›l›¤› ve marangozluk ürünlerinin
imalat›
Ahﬂap konteyner imalat›
A¤aç mantar› ürünleri imalat›; saz, saman ve benzeri
malzemelerden örü lerek yap›lan ürünlerin imalat›
Di¤er a¤aç ürünleri imalat›;
Ka¤›t ve ka¤›t ürünlerinin imalat›
Ka¤›t hamuru, ka¤›t ve mukavva imalat›
Ka¤›t hamuru imalat›
Ka¤›t ve mukavva imalat›
Ka¤›t ve mukavva ürünleri imalat›
Oluklu ka ¤›t ve oluklu mukavva imalat› ile ka¤›t ve
mukavvadan yap›lan ambalaj kutular› imalat›
Ka¤›ttan yap›lan ev eﬂyas›, s›hhi ve tu valet malzemeleri
imalat›
Ka¤›t k›rtasiye ürünleri imalat›
Duvar ka¤›d› imalat›
Ka¤›t ve mukavvadan di¤er ürünlerin imalat›
Kay›tl› medyan›n bas›lmas› ve ço¤alt›lmas›
Bas›m ve bas›m ile ilgili hizmet faaliyetleri
Gazetelerin bas›m›
Di¤er matbaac›l›k
Bas›m ve yay›m öncesi hizmetler
Ciltçilik ve ilgili hizmetler
Di¤er bask› ve hakkakl›k iﬂleri (tabaklar ve di¤er eﬂya
üzerine bask›, hakkakl›k ve iﬂleme yap›lmas› gibi)
Kay›tl› medyan›n ço¤alt›lmas›
Kay›tl› medyan›n ço¤alt›lmas› (ses, görüntü ve bilgisayar
kayd›)
Kok kömürü ve rafine edilmiﬂ petrol ürünleri imalat›
Kok f›r›n› ürünlerinin imalat›
Kok f›r›n› ürünlerinin imalat›
Rafine edilmiﬂ petrol ürünleri imalat›
Rafine edilmiﬂ petrol ürünleri imalat›
Kimyasallar›n ve kimyasal ürünlerin imalat›
Temel kimyasal maddelerin, kimyasal güb re ve azot
bileﬂikleri, birincil formda plastik ve sentetik kauçuk
imalat›
Sanayi gazlar› imalat›
Boya maddeleri ve pigment imalat›
Di¤er inor ganik temel kimyasal madd elerin imalat›
Di¤er organik temel kimyasallar›n imalat›
Kimyasal gübre ve azot bileﬂiklerin imalat›
Bir incil formda plastik hammaddelerin imalat›
Bir incil formda sentetik kauçuk imalat›
Haﬂere ilaçlar› ve di¤er zirai-kimyasal ürünlerin imalat›
Haﬂere ilaçlar› ve di¤er zirai-kimyasal ürünlerin imalat›
Boya, vernik ve benzeri ka play›c› maddeler ile matbaa
mürekkebi ve macun imalat›
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Boya, vernik ve benzeri ka play›c› maddeler ile matbaa
mürekkebi ve macun imalat›
Sabun ve deterjan, temizlik ve parlat›c› maddeleri;
parfüm; kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalat›
Sabun ve deterjan, temizlik ve parlat›c› maddeleri imalat›
Parfüm kozmetik ve bak›m malzemelerinin imalat›
Di¤er kimyasal ürünlerin imalat›
Patlay›c› madde imalat›
Tutkal imalat›
Uçucu ya¤lar›n imalat›
Her nevi mum imali
Kibrit imali
Baﬂka yerde s›n›fland›r›lmam›ﬂ di¤er kimyasal ürünlerin
imalat›
Suni veya sentetik elyaf imalat›
Suni veya sentetik elyaf imalat›
Temel ecz ac›l›k ürünlerinin ve eczac›l›¤a iliﬂkin
malzemelerin imalat›
Temel ecz ac›l›k ürünleri imalat›
Temel ecz ac›l›k ürünleri imalat›
Eczac›l›¤a iliﬂkin ilaçlar›n imalat›
Eczac›l›¤a iliﬂkin ilaçlar›n imalat›
Kauçuk ve plastik ürü nlerin imalat›
Kauçuk ürünlerin imalat›
‹ç v e d›ﬂ lastik imalat›; lasti¤e s›rt geçirilmesi ve yeniden
iﬂlenmesi
Di¤er kauçuk ürünleri imalat›
Plastik ürünlerin imalat›
Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalat›
Plastik torba, çanta, poﬂet, çuval, kutu, damacana, ﬂiﬂe,
makara vb. paketleme malzemelerinin imalat›
Plastik inﬂaat malzemesi imalat›
Di¤er plastik ürünlerin imalat›
Di¤er metalik olmayan mineral ürünlerin imalat›
Cam ve cam ürü nleri imalat›
Düz cam imalat›
Düz cam›n ﬂekillendirilmesi ve iﬂlenmes i
Çukur cam imalat›
Cam elyaf› imalat›
Di¤er camlar›n imalat› ve iﬂlenmesi (teknik amaçl› cam
eﬂyalar dahil)
Ateﬂe dayan›kl› ürünlerin imalat›
Ateﬂe dayan›kl› ürünlerin imalat›
Kilden inﬂaat malzemeleri imalat›
Seramikten karo ve kald›r›m taﬂlar› imalat›
F›r›nlanm›ﬂ kilden tu¤la, karo ve inﬂaat malzemeleri imalat›

Di¤er porselen ve seramik ürünlerin imalat›
Seramik ev ve süs eﬂyas› imalat›
Seramikten yap›lan s›hhi ürünlerin imalat›
Seramik izolatörlerin ve izolasyon ba¤lant› parçalar›n›n
imalat›
Di¤er teknik seramik ürünlerin imalat›
Baﬂka yerde s›n›fland›r›lmam›ﬂ di¤er seramik ürünlerin
imalat›
Çimento, kireç ve alç› imalat›
Çimento imalat›
Kireç ve alç› imalat›
Alç› taﬂ› istihrac›ndan ayr› olarak iﬂletilen alç› tozu ve
alç›dan eﬂya imali.
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De¤erli a na metaller ve di¤er demir d›ﬂ› metallerin imalat›
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Beton, çimento ve alç›dan yap›lm›ﬂ eﬂyalar›n imalat›
‹nﬂaat amaç l› beton ürünlerin imalat›
‹nﬂaat amaç l› alç› ürünlerinin imalat›
Haz›r karma beton imalat›
Toz harç imalat›
Lif ve çimento kar›ﬂ›ml› ürünlerin imalat›
Beton, alç› ve ç imentodan yap›lm›ﬂ di¤er ürünlerin
imalat›
Taﬂ ve mermerin kesilmesi, ﬂekil verilmes i ve
kullan›labilir hale getirilmesi
Taﬂ ve mermerin kesilmesi, ﬂekil verilmes i ve
kullan›labilir hale getirilmesi
Aﬂ›nd›r›c› ürünlerin ve baﬂka yerde s›n›fland›r›lmam›ﬂ
metalik olmayan mineral ürünler in imalat›
Aﬂ›nd›r›c› ürünlerin imalat›
Baﬂka yerde s›n›fland›r›lmam›ﬂ metalik olmayan di¤er
mineral ürünlerin imalat›
Ana metal sanayii
Ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaﬂ› mlar› imalat›
Ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaﬂ› mlar› imalat›
Çelikten tüpler, borular, içi boﬂ profiller ve benzeri
ba¤lant› parçalar›n›n imalat›
Çelikten tüpler, borular, içi boﬂ profiller ve benzeri
ba¤lant› parçalar›n›n imalat›
Çeli¤in ilk iﬂlenmesinde elde edilen d i¤er ürünlerin
imalat›
Barlar›n so¤uk çekilmesi
Dar ﬂeritlerin so¤uk haddelenmesi
So¤uk ﬂekillendirme veya katlama
Tellerin so¤uk çeki lmesi
De¤erli metal ür etimi
Alüminyum ü retilmesi
Kurﬂun, çinko ve kalay üretimi
Bak›r üretilmesi
Demir d›ﬂ› di¤er metallerin üretimi
Nükleer yak›tlar›n iﬂlenmesi
Metal döküm sanayii
Demir döküm
Çelik dökümü
Hafif metallerin dökümü
Di¤er demir d›ﬂ› metallerin dökümü
Makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri
imalat›
Metal yap› malzemeleri imalat›
Metal yap› ve yap› parçalar› imalat›
Metal kap› ve pen cere imalat›
Metal tank, rezervuar ve muhafaza kaplar› imalat›
Merkezi ›s›tma radyatörleri (elektrik li radyatörler hariç),
s›cak su kazanlar› (boyler) ve kombi imalat›
Metalden di¤er tank, rezervuar ve büyük m uhafaza
kaplar› (kapasitesi &gt;=300 litre) imalat›
Buhar jeneratörü imalat› (merkezi ›s›tma s›cak su
kazanlar› hariç)
Buhar jeneratörü imalat› (merkezi ›s›tma s›cak su
kazanlar› hariç)
Silah ve mühimmat (cephane) imalat›
Silah ve mühimmat (cephane) imalat›
Metallerin dövülmesi, preslenmesi, bask›lanmas› ve
yuvarlanmas› ; toz metalürjisi
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Metallerin dövülmesi, preslenmesi, bask›lanmas› ve
yuvarlanmas› ; toz metalürjisi
Metallerin iﬂlenmesi ve kaplanmas›; makinede iﬂleme
Metallerin iﬂlenmesi ve kaplanmas›
Metallerin makinede iﬂlenmesi ve ﬂekil verilmesi
Çatal-b›çak tak›m› ve di¤er kesici aletler ile el aletler i ve
genel h›rdavat malz emeleri imalat›
Çatal-b›çak tak›mlar› ve di¤er kesici aletlerin imalat›
Kilit ve menteﬂ e imalat›
El aletleri, tak›m tezgahlar› uçlar›, testere a¤›zlar› vb.
imalat›
Di¤er fabrikasyon metal ürünlerin imalat›
Çelik varil ve benzer muhafazalar›n imalat›
Hafif metalden paketleme malzemeleri imalat›
Tel ürünleri, zincirler ve yaylar›n imalat›
Ba¤lant› malzemelerinin ve vida makin esi ür ünlerinin
imalat›
Baﬂka yerde s›n›fland›r›lmam›ﬂ di¤er fabrikasyon metal
ürünlerin imalat›
Bilgisayarlar›n, elektronik ve optik ürünlerin imalat›
Elektr onik bileﬂenlerin ve devre kartlar›n›n imalat›
Elektr onik bileﬂenlerin imalat›
Yüklü elektronik kar t imalat›
Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalat›
Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalat›
‹letiﬂim ekipmanlar ›n›n imalat›
‹letiﬂim ekipmanlar ›n›n imalat›
Tüketici elektroni¤i ürünlerinin imalat›
Tüketici elektroni¤i ürünlerinin imalat›
Ölçme, test ve seyrü sefer amaçl› alet ve cihazlar ile saat
imalat›
Ölçme, test ve seyrü sefer amaçl› alet ve cihazlar›n
imalat›
Kol saatleri, masa ve duvar saatlerinin imalat›
Iﬂ›nlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili
cihazlar›n imalat›
Iﬂ›nlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili
cihazlar›n imalat›
Optik aletlerin ve foto¤rafç›l›kla ilgili ekipmanlar›n
imalat›
Optik aletlerin ve foto¤rafç›l›kla ilgili ekipmanlar›n
imalat›
Manyetik ve optik kaset, bant, CD vb. ortamlar›n imalat›
Manyetik ve optik kaset, bant, CD vb. ortamlar›n imalat›
Elektr ikli teçhizat imalat›
Elektr ik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik
da¤›t›m ve kontr ol cihazlar›n›n imalat›
Elektr ik motorlar›n›n, jeneratörlerin ve transformatörlerin
imalat›
Elektr ik da¤›t›m ve kontrol c ihazlar› imalat›
Akümülatör ve pil imalat›
Akümülatör ve pil imalat›
Kablolamada kullan›lan teller ve kablolar ile gereçlerin
imalat›
Fiber optik kablolar›n imalat›
Di¤er elektronik ve elektrik telleri ve kablolar›n›n imalat›
Kablolamada kullan›lan gereçlerin imalat›
Elektr ikli ayd›nlatma ekipmanlar›n›n imalat›
Elektr ikli ayd›nlatma ekipmanlar›n›n imalat›
Ev aletleri imalat›
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Elektr ikli ev aletlerinin imalat›
Elektiriksiz ev aletlerinin imalat›
Di¤er elektrikli donan›mlar›n imalat›
Di¤er elektrikli donan›mlar›n imalat›
Baﬂka yerde s›n›fland›r›lmam›ﬂ makine ve ekipman
imalat›
Genel amaçl› makinelerin imalat›
Motor ve türbin imalat›; uçak, motorlu taﬂ›t ve
motosiklet motorlar› hariç
Ak›ﬂkan gücü ile çal›ﬂan ekipmanlar›n imalat› ( pompa
ve kompresör imalat›)
Ak›ﬂkan gücü ile çal›ﬂan ekipmanlar›n imalat›( Musluk
ve vana imalat›)
Di¤er pompalar›n ve kompr esörlerin imalat›
Di¤er musluk ve vana imalat›
Rulman, diﬂli/diﬂli tak›m›, ﬂanz›man ve tahrik
elemanlar›n›n imalat›
Genel amaçl› di¤er makinelerin imalat›
F›r›n, ocak, soba ve brülör (ocak ateﬂleyicileri) imalat›
Kald›rma ve taﬂ›ma ekipmanlar› imalat›
Büro makineleri ve ekipmanlar› imalat› ( bilgisayarlar ve
çevr e birimleri h ariç)
Motorlu veya pnömatik (hava bas›nçl›) el aletlerinin
imalat›
So¤utma ve havaland›rma donan›mlar›n›n imalat›, evde
kullan›lanlar hariç
Mon taj iﬂleri ( imalat yapmaks›z›n makine ve tesisat
montaj›)
Tornac›l›k ve tesviyecilik
Baﬂka yerde s›n›fland›r›lmam›ﬂ di¤er genel amaçl›
makinelerin imalat›
Tar›m ve ormanc›l›k makineleri imalat›
Tar›m ve ormanc›l›k makineleri imalat›
Metal iﬂleme makineleri ve tak›m tezgahlar› imalat›
Metal iﬂleme makinelerinin imalat›
Di¤er tak›m tezgahlar›n›n imalat›
Di¤er özel amaçl› makinelerin imalat›
Metalürji mak ineleri imalat›
Maden, taﬂ oca¤› ve inﬂaat makineleri imalat›
G›da, içecek ve tütün iﬂleme makineleri imalat›
Tekstil, giyim eﬂyas› ve deri üretiminde kullan›lan
makinelerin imalat›
Ka¤›t ve mukavva üretiminde kullan›lan makinelerin
imalat›
Plastik ve kauçuk makinelerinin imalat›
Baﬂka yerde s›n›fland›r›lmam›ﬂ di¤er özel amaçl›
makinelerin imalat›
Motorlu kara taﬂ›t›, treyler (römork) ve yar› treyler (yar›
römork) imalat›
Motorlu kara taﬂ›tlar›n›n imalat›
Motorlu kara taﬂ›tlar›n›n imalat›
Motorlu kara taﬂ›tlar› karoseri (ka porta) i malat›;
treyler(römork) ve yar› treyler (yar› römork ) imalat›
Motorlu kara taﬂ›tlar› karoseri (ka porta) i malat›; treyler
(römork) ve yar› treyler (yar› römork) i malat›
Motorlu kara taﬂ›tlar› için parça ve aksesuar imalat›
Motorlu kara taﬂ›tlar› için elektrik ve elektronik
donan›mlar›n›n imalat›
Motorlu kara taﬂ›tlar› için di¤er parça ve aksesuarlar›n
imalat›
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Di¤er ulaﬂ› m araçlar›n›n imalat›
Gemi ve tekne yap›m›
Gemilerin ve yüzen yap›lar›n inﬂas›
E¤lence ve spor amaçl› teknelerin yap›m›
Demiryolu lokomotifleri ve vagonlar›n›n imalat›
Demiryolu lokomotifleri ve vagonlar›n›n imalat›
Hava ve uzay araçlar› ve ilgili makinelerin imalat›
Hava ve uzay araçlar› ve ilgili makinelerin imalat›
Askeri savaﬂ araçlar›n›n imalat›
Askeri savaﬂ araçlar›n›n imalat›
Baﬂka yerde s›n›fland›r›lmam›ﬂ ulaﬂ›m araçlar›n›n imalat›
Motosiklet imalat›
Bisiklet ve engelli arac› imalat›
Baﬂka yerde s›n›fland› r›lmam›ﬂ di¤er ulaﬂ›m araçlar›n›n imalat›

Mobilya imalat›
Mobilya imalat›
Büro ve ma¤aza mobilyalar› imalat›
Mutfak mobilyalar›n›n imalat›
Yatak imalat›
Döﬂemecilik
Di¤er mobilyalar›n imalat›
Di¤er imalatlar
Mücevherat, bijuteri eﬂy alar› ve ilgili ürünlerin imalat›
Madeni para bas›m›
Mücevherat ve ilgili eﬂyalar›n imalat›
‹mitasyon tak›lar›n ve ilgili eﬂ yalar›n imalat›
Süs eﬂyalar› imalat›
Müzik aletleri imalat›
Müzik aletleri imalat›
Spor malzemeleri imalat›
Spor malzemeleri imalat›
Oyun ve oyuncak imalat›
Oyun ve oyuncak imalat›
T›bbi ve diﬂçili¤e ait araç ve gereçlerin imalat›
T›bbi ve diﬂçili¤e ait araç ve gereçlerin imalat›
Baﬂka yerde s›n›fland›r›lmam›ﬂ imalatlar
Süpürge ve f›rça imalat›
Mür ekkepli ve kurﬂun kalemler, cetvel tahtas› , tampon
vesair büro eﬂyas› imalat›.
Suni çiçekçilik, iﬂlemecilik, s›r mac›l›k ve bunlara benzer
tezyini mahiyette di¤er el iﬂleri.
Baﬂka yerde s›n›fland›r›lmam›ﬂ di¤er imalatlar
Makine ve ekipmanlar›n kurulumu ve onar›m›
Fabrikasyon metal ürünlerin, makinelerin ve
ekipmanlar›n onar›m›
Fabrikasyon metal ürünlerin onar›m›
Makinelerin onar›m›
Elektr onik veya optik ekipmanlar›n onar›m›
Elektr ikli donan›mlar›n onar›m›
Gemi ve teknelerin bak›m ve onar›m›
Hava ve uzay araçlar›n›n bak›m ve onar›m›
Di¤er ulaﬂ› m araçlar›n›n bak›m ve onar›m›
Di¤er ekipmanlar›n onar›m›
Sanai makine ve ekipmanlar›n›n kurulumu
Sanayi makine ve ekipmanlar›n›n kurulumu
ELEKTR‹K, GAZ, BUHAR VE ‹KL‹MLEND‹RME ÜRET‹M‹
VE DA⁄ITIMI
Elektr ik, gaz, buhar ve havaland›rma sistemi üretim ve
da¤›t›m›
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Elektirk enerjisinin üretimi, iletimi ve da¤›t›m›
Elektr ik enerjisi üretimi
Elektr ik enerjisinin iletimi
Elektr ik enerjisinin da¤›t›m›
Elektr ik enerjisinin ticar eti
Gaz imalat›; ana ﬂebeke üzerinden gaz yak›tlar›n
da¤›t›m›
Gaz imalat›
Ana ﬂebeke üzerinden gaz yak›tlar›n da¤›t›m›
Ana ﬂebeke üzerinden gaz ticar eti
Buhar ve iklimlendirme temini
Buhar ve iklimlendirme temini
SU TEM‹N‹; KANAL‹ ZASYO N, ATIK YÖNET‹M‹ VE
‹Y‹LEﬁT‹ RME FAAL‹YETLER‹
Suyun toplanmas›, ar›t›lmas› ve da¤›t›lmas›
Suyun toplanmas›, ar›t›lmas› ve da¤›t›lmas›
Suyun toplanmas›, ar›t›lmas› ve da¤›t›lmas›
Kanaliz asyon
Kanaliz asyon
Kanaliz asyon
At›¤›n toplanmas›, ›slah› ve bertaraf› faaliyetleri;
maddelerin geri kazan›m›
At›klar›n toplanmas›
Tehlikesiz at›klar›n toplanmas›
Tehlikeli at›klar›n toplanmas›
At›klar›n ›slah› ve bertaraf›
Tehlikesiz at›klar›n ›slah› ve bertaraf edilmes i
Tehlikeli at›klar›n ›slah› ve bertaraf edilmesi
Materyallerin geri kazan›m›
Hurdalar›n parçalara ayr›lmas›
Tasnif edilmiﬂ materyallerin geri kazan›m›
‹yileﬂtirme faaliyetleri ve di¤er at›k yönetimi hizmetler i
‹yileﬂtirme faaliyetleri ve di¤er at›k yönetimi hizmetler i
‹yileﬂtirme faaliyetleri ve di¤er at›k yönetimi hizmetler i
Batakl›k kurutma iﬂleri
‹NﬁAAT
Bina inﬂaat›
‹nﬂaat projelerinin geliﬂtirilmesi
‹nﬂaat projelerinin geliﬂtirilmesi
‹kamet veya ikamet amaçl› olmayan binalar›n inﬂaat›
‹kamet veya ikamet amaçl› olmayan binalar›n inﬂaat›
Bina d›ﬂ› yap›lar›n inﬂaat›
Kara ve demir yollar›n›n inﬂaat›
Kara yollar› ve otoyollar›n inﬂaat›
Demir yollar› ve metrolar›n inﬂaat› (demiryolu tünel ve
yer alt› inﬂaat›)
Köp rüler ve tünellerin inﬂaat›
Demir yolu, tünel ve yer alt› tamirat›
Hizmet projelerinin inﬂaat›
S›v›lar için hizmet projelerinin inﬂaat›
Elektr ik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin
inﬂaat›
Dekovil ve tranvay yolu inﬂaat ve tamirat›
Bina d›ﬂ› di¤er yap›lara ait projelerin inﬂaat›
Su projeleri inﬂaat›
‹skele, liman,mendirek inﬂaat ve tamirat›
Baﬂka yerde s›n›fland›r›lmam›ﬂ bina d›ﬂ› di¤er yap›lara
ait projelerin inﬂaat›
Özel inﬂaat faaliyetleri
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Y›k›m ve ﬂantiyenin haz›rlanmas›
Y›k›m
ﬁantiyenin haz›rlanmas›
Test sondaj› ve delme
Elektr ik tesisat›, s›hhi tesisat ve di¤er inﬂaat tesisat›
faaliyetleri
Elektr ik tesisat›
S›hhi tesisat, ›s›tma ve iklimlendirme tesisat›
Bina d›ﬂ› elektrik, gaz, telgraf, telefo n tesisat› ve havai
hat payplan inﬂaat, tamirat ve bak›m iﬂleri
Di¤er inﬂaa t tesisat›
Binan›n tamamlanmas› ve bitirilmesi
S›va iﬂleri
Do¤rama tesisat›
Yer ve duvar kaplama
Boya ve cam iﬂleri
‹nﬂaatlardak i di¤er bütünleyici ve tamamlay›c› iﬂler
Di¤er özel inﬂaat faaliyetleri
Çat› iﬂler i
Baﬂka yerde s›n›fland›r›lmam›ﬂ di¤er özel inﬂaat faaliyetleri

TOPTAN VE PERAKENDE T‹CARET; MOTORLU KARA
TAﬁITLARININ VE MOTOS‹KLETLER‹N ONARI MI
Toptan ve perakende ticaret ve motorlu kara taﬂ›tlar›n›n
ve motosikletlerin onar›m›
Motorlu kara taﬂ›tlar›n›n ticareti
Otomobiller in ve hafif motorlu kara taﬂ›tlar›n›n ticareti
Di¤er motorlu kara taﬂ›tlar›n›n ticareti
Motorlu kara taﬂ›tlar›n›n bak›m ve onar›m›
Motorlu kara taﬂ›tlar›n›n bak›m ve onar›m›
Motorlu kara taﬂ›tlar›n›n parça ve aksesuarlar›n›n ticareti
Motorlu kara taﬂ›tlar›n›n parça ve aksesuarlar›n›n toptan
ticareti
Motorlu kara taﬂ›tlar›n›n parça ve aksesuarlar›n›n
perakende ticareti
Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarlar›n ticareti, bak›m›
ve onar›m›
Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarlar›n ticareti, bak›m›
ve onar›m›
Toptan ticaret, m otorlu kara taﬂ›tlar› ve motosikletler
hariç
Bir ücret veya sözleﬂmeye dayal› olarak yap›lan toptan
ticaret
Tar›msal hammaddelerin, canl› hayvanlar›n, tekstil
hammaddelerinin ve yar› mamul mallar›n sat›ﬂ› ile ilgili
arac›lar
Yak›tlar›n, maden cevherlerinin, metallerin ve
endüstriyel kimyasallar›n sat›ﬂ› ile ilgili arac›lar
Kereste ve inﬂaat malzemelerinin sat›ﬂ› ile ilgili arac›lar
Makine, sanayi araç ve gereçleri ile deniz ve hava
taﬂ›tlar›n›n sat›ﬂ› ile ilgili arac›lar
Mobilya, ev eﬂyalar›, madeni eﬂyalar ve h›rdavatlar›n
sat›ﬂ› ile ilgili arac›lar
Tekstil, giysi, kürk, ayakkab› ve deri eﬂyalar›n sat›ﬂ› ile
ilgili arac›lar
G›da, içecek ve tütün sat›ﬂ› ile ilgili arac›lar
Belirli di¤er ürünlerin sat›ﬂ› ile ilgili uzmanlaﬂm›ﬂ arac›lar
Çeﬂitli mallar›n sat›ﬂ› ile ilgili arac›lar
Tar›msal hammadde ve canl› hayvanlar›n top tan ticareti
Tah›l, iﬂlenmemiﬂ tütün, tohum ve hayvan yemi toptan
ticareti
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Çiçeklerin ve bitkilerin toptan ticareti
Canl› hayvanlar›n toptan ticareti
Ham deri, post ve deri toptan ticareti
G›da, içecek ve tütün top tan ticareti
Meyve ve sebzelerin toptan ticareti
Et ve et ürünlerinin toptan ticar eti
Süt ürünleri, yumurta ve yenilebilir s›v› ve kat› ya¤lar›n
toptan ticareti
‹çecek toptan ticareti
Tütün ürünlerinin toptan ticaret›
ﬁeker, çikolata ve ﬂekerleme toptan ticareti
Kahve, çay, kaka o ve baharat toptan ticareti
Bal›k, kabuklular ve yumuﬂakçalar da dahil di¤er g›da
maddelerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiﬂ ma¤azalardaki g›da,
içecek ve tütün top tan ticareti
Ev eﬂyalar›n›n toptan ticareti
Tekstil ürünlerinin toptan ticareti
Giysi ve ayakkab› toptan ticareti
Elektr ikli ev aletleri toptan ticareti
Porselen ve cam eﬂy a ile temizlik maddelerinin toptan
ticareti
Parfüm ve kozmetik ürünlerinin toptan ticareti
Eczac›l›k ürünlerinin toptan ticareti
Mobilya, hal› ve ayd›nlatma ekipmanlar›n›n toptan
ticareti
Saat ve mücevher toptan ticareti
Di¤er ev eﬂyalar›n ›n toptan ticareti
Bilgi ve iletiﬂim teknolojisi ekipmanlar›n›n toptan ticareti
Bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri ve yaz›l›m toptan
ticareti
Elektr onik ve telekomünikasyon ekipmanlar›n›n ve
parçalar›n›n toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiﬂ ma¤azalardaki di¤er toptan
ticaret
Tar›msal amaçl› makine ve ekipmanlar ile aksam ve
parçalar›n›n toptan ticareti
Tak›m tezgahlar›n›n top tan ticareti
Madencilik, bina ve bina d›ﬂ› inﬂaat makinelerinin toptan
ticareti
Tekstil endüstrisi makineleri ile d ikiﬂ ve örgü
makinelerinin toptan ticareti
Büro mobilyalar›n›n toptan tic areti
Di¤er büro makine ve ekipmanlar›n›n toptan ticareti
Di¤er makine ve ekipmanlar›n toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiﬂ ma¤azalardaki toptan
ticaret
Kat›, s›v› ve gazl› yak›tlar ile bunlarla ilgili ürünlerin
toptan ticareti
Madenler ve maden cevherlerinin toptan ticareti
A¤aç, inﬂaa t malzemesi ve s›hhi teçhizat toptan ticareti
H›rdavat, s›hhi tesisat ve ›s›tma tesisat› malz emelerinin
toptan ticareti
Kimyasal ürü nlerin toptan ticareti
Di¤er ara ürünlerin toptan ticareti
At›k ve hurda toptan ticareti
Di¤er makine, ekipman, aksam ve parçalar› ile büro
mobilyalar›n›n toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiﬂ ma¤azalardaki toptan
ticaret
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Perakende tic aret (Motorlu kara taﬂ›tlar› ve motosikletler
hariç)
Belirli bir mala tahsis edilmemiﬂ ma¤azalardaki
perakende ticaret
Belirli bir mala tahsis edilmemiﬂ ma¤azalarda g›da,
içecek veya tütün a¤›rl›kl› perakende ticaret
Belirli bir mala tahsis edilmemiﬂ ma¤azalarda yap›lan
di¤er perakende ticaret
Belirli bir mala tahsis edilmiﬂ ma¤azalarda g›da, içecek
ve tütün perak ende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiﬂ Meyve ve sebze
perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiﬂ Et ve et ürünlerinin
perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiﬂ bal›k, kabuklu hayvanlar
ve yumuﬂakçalar›n perakende tic areti
Belirli bir mala tahsis edilmiﬂ ekmek, pastalar, unlu
mamuller ve ﬂekerli ürü nlerin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiﬂ içeceklerin perakend e
ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiﬂ tütün ürünlerinin
perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiﬂ ma¤azalardaki di¤er g›da
ürünlerinin perakende tic areti
Belirli bir mala tahsis edilmiﬂ ma¤azalarda otomotiv
yak›t›n›n perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiﬂ ma¤azalarda otomotiv
yak›t›n›n perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiﬂ ma¤azalarda bilgi ve
iletiﬂim teknolojisi (ICT) teçhizat›n›n perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiﬂ ma¤azalarda
bilgisayarlar›n, çevre donan›mlar›n›n ve yaz›l›m
programlar›n›n perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiﬂ ma¤azalarda
telekomünikasyon teçhizat›n›n perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiﬂ ma¤azalarda ses ve
görüntü cihazlar›n›n perak ende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiﬂ ma¤azalarda di¤er ev
eﬂyalar›n›n perakende ticar eti
Belirli bir mala tahsis edilmiﬂ ma¤azalarda tekstil
ürünleri perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiﬂ ma¤azalarda h›rdavat,
boya ve cam perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiﬂ ma¤azalarda hal›, kilim,
duvar ve yer kaplamalar›n›n perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiﬂ ma¤azalarda elektrikli ev
aletlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiﬂ ma¤azalarda mobilya,
ayd›nlatma teçhizat› ve di¤er ev eﬂyalar›n›n perakende
ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiﬂ ma¤azalarda kültür ve
e¤lence mallar›n›n perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiﬂ ma¤azalarda kitaplar›n
perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiﬂ ma¤azalarda gazeteler ve
k›rtasiye ürünlerinin perak ende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiﬂ ma¤azalarda müzik ve
video kay›tlar›n›n perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiﬂ ma¤azalarda spor
malzemelerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiﬂ ma¤azalarda oyunlar ve
oyuncaklar›n perakende ticareti
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Belirli bir mala tahsis edilmiﬂ ma¤azalarda di¤er mallar›n
perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiﬂ ma¤azalarda giyim
eﬂyalar›n›n perakende ticar eti
Belirli bir mala tahsis edilmiﬂ ma¤azalarda ayakkab› ve
deri eﬂyalar›n perakende tic areti
Belirli bir mala tahsis edilmiﬂ ma¤azalarda ecz ac›l›k
ürünlerinin veya optik aletlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiﬂ ma¤azalarda t›bbi ve
ortopedik ürünlerin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiﬂ ma¤azalarda kozmetik ve
kiﬂisel bak›m malzemelerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiﬂ ma¤azalarda çiçek, bitki,
tohum, gübre, ev hayvanlar› ve ev hayvanlar› yemler i
perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiﬂ ma¤azalarda saat ve
mücevher perak ende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiﬂ ma¤azalarda di¤er yeni
mallar›n perakende ticareti
Kullan›lm›ﬂ mallar›n sat›ld›¤› ma¤azalardaki perakende
ticaret
Tezgahlar ve Pazar yerleri vas›tas› ile yap›lan perakende
ticaret
Tezgahlar ve pazar yerleri vas›tas›yla g›da, içecek ve
tütün ürünleri perakende ticareti
Tezgahlar ve pazar yerleri vas›tas›yla tekstil, giyim eﬂyas›
ve ayakkab› perakende ticareti
Tezgahlar ve pazar yerleri vas›tas›yla di¤er mallar›n
perakende ticareti
Ma¤azalar, tezgahlar ve pazar yerleri d›ﬂ›nda yap›lan
perakende ticaret
Post a yoluyla veya internet üz erinden yap›lan perakende
ticaret
Ma¤azalar, tezgahlar ve pazar yerleri d›ﬂ›nda yap›lan
di¤er perakende ticaret
ULAﬁTIRMA VE DEPOLAMA
Kara taﬂ›mac›l›¤› ve boru hatt› taﬂ›mac›l›¤›
Demiryolu ile ﬂe hirleraras› yolcu taﬂ›mac›l›¤›
Demiryolu ile ﬂe hirleraras› yolcu taﬂ›mac›l›¤›
Demiryolu ile yük taﬂ›mac›l›¤›
Demiryolu ile yük taﬂ›mac›l›¤›
Kara taﬂ›mac›l›¤› ile yap›lan di¤er yolcu taﬂ›mac›l›¤›
Kara taﬂ›mac›l›¤› ile yap›lan ve banliyö yolcu taﬂ›mac›l›¤›
Taksi taﬂ›mac ›l›¤›
Tünel iﬂletmesi
Hayvan arabalar› ve hayvanlarla yap›lan yük nakliyat›
Teleferik iﬂletmesi
ﬁehir içi otobüs ve dolmuﬂ taﬂ›mac›l›¤›
Baﬂka yerde s›n›fland›r›lmam›ﬂ kara taﬂ›mac›l›¤› ile
yap›lan di¤er yolcu taﬂ›mac›l›¤›
Karayolu ile yük taﬂ›mac›l›¤› ve taﬂ›mac›l›k hizmetleri
Karayolu ile yük taﬂ›mac›l›¤›
Ev ve iﬂ yerlerine verilen taﬂ› mac›l›k hizmetleri
Boru hatt› taﬂ›mac›l›¤›
Boru hatt› taﬂ›mac›l›¤›
Su yolu taﬂ›mac›l›¤›
Deniz ve k› y› sular›nda yolcu taﬂ› mac›l›¤›
Deniz ve k› y› sular›nda yolcu taﬂ› mac›l›¤›
Gemi tahmil ve tahliye iﬂleri (su üzerinde, iskele veya
r›ht›mda)
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Kurtarma gemilerinde yap›lan bütün iﬂler.
Dalg›ç gemilerinde yap›lan bütün iﬂler.
Motorlu ve motorsuz küçük deniz vas›talar› ile yüzer
vinçlerde yap›lan di¤er bütün iﬂler
Deniz ve k› y› sular›nda yük taﬂ›mac›l›¤›
Deniz ve k› y› sular›nda yük taﬂ›mac›l›¤›
‹ç sularda yolcu taﬂ›mac›l›¤›
‹ç s ularda yolcu taﬂ›mac›l›¤›
‹ç sularda yük taﬂ›mac ›l›¤›
‹ç sularda yük taﬂ›mac ›l›¤›
Havayolu taﬂ›mac›l›¤›
Havayolu ile yolcu taﬂ›mac›l›¤›
Havayolu ile yolcu taﬂ›mac›l›¤›
Havayolu ile yük taﬂ›mac›l›¤› ve uzay taﬂ›mac›l›¤›
Hava yolu ile yük taﬂ›mac›l›¤›
Uzay taﬂ›mac›l›¤›
Taﬂ›mac›l›k için depolama ve destekleyici faaliyetler
Depolama ve ambarlama
Depolama ve ambarlama
Uçaklarda yap›lan bütün iﬂler ( Havac›l›k kulüpleri
dahil)
Taﬂ›mac›l›k için destekleyici faaliyetler
Kara taﬂ›mac›l›¤›n› destekleyici hizmet faaliyetleri
Suyolu taﬂ›mac›l›¤›n› destekleyici hizmet faaliyetleri
Havayolu taﬂ›mac›l›¤›n› destekl eyici hizmet faaliyetleri
Kargo yükleme boﬂaltma hizmetleri
Taﬂ›mac›l›¤› destekleyici di¤er faaliyetler
Post a ve kurye faaliyetleri
Evrensel hizmet yükümlülü¤ü alt›nd a postac›l›k
faaliyetleri
Evrensel hizmet yükümlülü¤ü alt›nd a postac›l›k
faaliyetleri
Di¤er posta ve kurye faaliyetleri
Di¤er posta ve kurye faaliyetleri
KONAKLAMA VE Y‹YECEK H‹ZMET ‹ FAAL ‹YETLER‹
Konaklama
Oteller vb. konak lama yerleri
Oteller ve benzer konaklama yerleri
Tatil ve di¤er k›sa süreli konak lama yerleri
Tatil ve di¤er k›sa süreli konak lama yerleri
Kamp alanlar›, motorlu karavan ve karavan tipi treyler
park hizmetleri
Kamp alanlar›, motorlu karavan ve karavan tipi treyler
park hizmetleri
Di¤er konaklama yerleri
Di¤er konaklama yerleri
Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri
Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri
Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri
D›ﬂar›ya yemek hizmeti sunan iﬂletmelerin (catering)
faaliyetleri ve di¤er yiyecek hizmetleri faaliyetleri
Özel günlerde d›ﬂar›ya yemek hizmeti sunan iﬂletmelerin
faaliyetleri
Di¤er yiyecek hizmeti faaliyetleri
‹çecek sunu m hizmetleri
‹çecek sunu m hizmetleri ve bilardo, bezik salonu
iﬂletenler
B‹LG‹ VE ‹LET‹ﬁ‹M
Yay›mc›l›k faaliyetleri
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Kitaplar›n, süreli yay›nlar›n yay›mlanmas› ve di¤er
yay›mlama faaliyetleri
Kitap yay›m›
Rehberlerin ve posta adres listelerinin yay›mlanmas›
Gazetelerin yay›mlanmas›
Dergi ve süreli yay›nlar›n yay›mlanmas›
Di¤er yay›nc›l›k faaliyetleri
Yaz›l›m programlar ›n›n yay›mlanmas›
Bilgisayar oyunlar›n›n yay›mlanmas›
Di¤er yaz›l›m programlar›n›n yay›mlanmas›
Sinema filmi, video ve televizyon programlar›
yap›mc›l›¤›, ses kayd› ve müzik yay›mlama faaliyetleri
Sinema filmi, video ve televizyon program› faaliyetleri
Sinema filmi, video ve televizyon programlar› yap›m
faaliyetleri
Sinema filmi, video ve televizyon programlar› çekim
sonras› faaliyetleri
Sinema filmi, video ve televizyon programlar› da¤›t›m
faaliyetleri
Sinema filmi göster im faaliyetleri
Ses kayd› ve müzik yay›nc›l›¤› faaliyetleri
Ses kayd› ve müzik yay›nc›l›¤› faaliyetleri
Programc›l›k ve yay›nc›l›k faal iyetleri
Radyo yay›nc ›l›¤›
Radyo yay›nc ›l›¤›
Televizyon programc›l›¤› ve yay›nc›l›¤›
Televizyon programc›l›¤› ve yay›nc›l›¤› faaliyetleri
Telekomünikasyon
Kablolu telekomünikasyon faaliyetler i
Kablolu telekomünikasyon faaliyetler i
Kablosuz (telsiz) telekomünikasyon faaliyetleri
Kablosuz (telsiz) telekomünikasyon faaliyetleri
Uydu üzerinden telekomünik asyon faaliyetleri
Uydu üzerinden telekomünik asyon faaliyetleri
Di¤er telekomünikasyon faaliyetleri
Di¤er telekomünikasyon faaliyetleri
Bilgisayar programlama, dan›ﬂmanl›k ve ilgili faaliyetler
Bilgisayar programlama, dan›ﬂmanl›k ve ilgili faaliyetler
Bilgisayar programlama faaliyetleri
Bilgisayar dan›ﬂmanl›k faaliyetleri
Bilgisayar tes isleri yönetim faaliyetleri
Di¤er bilgi teknoloj isi ve bilgisa yar hizmet faaliyetleri
Bilgi hizmet faaliyetleri
Veri iﬂleme, bar›nd›rma ve ilgili faaliyetler; web portallar›
Veri iﬂleme, bar›nd›rma (hosting) ve ilgili faaliyetler
Web portallar›
Di¤er bilgi hizmet f aaliyetleri
Haber ajanslar›n›n faaliyetleri
Baﬂka yerde s›n›fland›r›lmam›ﬂ di¤er bilgi hizmet
faaliyetleri
F‹NANS VE S‹GORTA FAAL‹YETLER‹
Sigorta ve emeklilik fonlar› hariç finansal hizmet
faaliyetleri
Parasal arac › kuruluﬂlar›n faaliyetleri
Merkez bankas› faaliyetleri
Di¤er parasal arac›l›k faaliyetleri
Holding ﬂirketlerinin faaliyetleri
Holding ﬂirketlerinin faaliyetleri
Tröstler, fonlar ve di¤er mali varl›klar
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Tröstler, fonlar ve di¤er mali varl›klar
Sigorta ve emeklilik fonlar› hariç finansal hizmet
faaliyetleri
Finansal kiralama
Di¤er kredi verme faaliyetleri
Sigorta ve emeklilik fonlar› hariç baﬂka yerde
s›n›fland›r›lmam›ﬂ di¤er finansal hizmet faaliyetleri
Zorunlu sosyal güvenlik hariç, sigor ta, reasürans ve
emeklilik fonlar›
Sigorta
Hayat sigortas›
Hayat sigortas› d›ﬂ›ndaki sigortalar
Reasürans
Reasürans
Emeklilik fo nlar›
Emeklilik fo nlar›
Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetler i için yard›mc›
faaliyetler
Sigorta ve emeklilik fonlar› hariç finansal hizmetler için
yard›mc› faaliyetler
Finansal piyasalar›n yönetimi
Menkul k›ymetler ve emtia sözleﬂmeleri simsarl›¤›
Sigorta ve emeklilik fonlar› hariç, finansal hizmetler için
yard›mc› di¤er faaliyetler
Sigorta ve emeklilik onuna yard›mc› faaliyetler
Risk ve hasar de¤erlemesi
Sigorta acentelerinin ve brokerlar›n faaliyetleri
Sigorta ve emeklilik fonuna yard›mc› di¤er faaliyetler
Fon yönetimi faaliyetleri
Fon yönetimi faaliyetleri
GAYR‹ MENKUL FAAL‹YETLER‹
Gayrimenkul faaliyetleri
Kendine ait gayr imenkulün al›n›p sat›lmas›
Kendine ait gayr imenkulün al›n›p sat›lmas›
Kendine ait gayr imenkulün al›n›p sat›lmas›
Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya
verilmesi veya iﬂletilmesi
Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya
verilmesi veya iﬂletilmesi
Gayrimenkul acenteleri
Bir ücret veya sözleﬂme temeline dayal› olarak
gayrimenkulün yönetilmesi
MESLEK‹, B‹L‹MSEL VE TEKN‹K F AAL‹YETLER
Hukuki ve muhasebe faaliyetleri
Hukuk faaliyetleri
Hukuk faaliyetleri
Noterler
Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi
müﬂavirli¤i
Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi
müﬂavirli¤i
‹dar e merkezi faaliyetleri; idari dan›ﬂmanl›k faaliyetleri
‹dar e merkezi faaliyetleri
‹dar e merkezi faaliyetleri
‹dari dan›ﬂmanl›k faaliyetleri
Halkla iliﬂkiler ve iletiﬂim faaliyetleri
‹ﬂletme ve di¤er idari dan›ﬂmanl›k faaliyetleri
Mimarl›k ve mühendislik faaliyetleri; teknik muayene ve
analiz
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Mimarl›k ve mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik
dan›ﬂmanl›k
Mimarl›k faaliyetler i
Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik dan›ﬂmanl›k
Teknik test ve analiz faaliyetleri
Teknik test ve analiz faaliyetleri
Bilimsel araﬂt›rm a ve geliﬂtirme faaliyetleri
Do¤al bilimler ve mühendislikl e ilgili araﬂt›rma ve
deneysel geliﬂtirme faaliyetleri
Biyoteknolojiyle ilgili araﬂt›rma ve deneysel geliﬂtirme
faaliyetleri
Do¤al bilimlerle ve mühendislikle ilgili di¤er araﬂt›rma
ve deneysel geliﬂtir me faaliyetleri
Sosyal bilimler ve beﬂeri bilimlerle ilgili araﬂt›rma ve
deneysel geliﬂtirme faaliyetleri
Sosyal bilimlerle ve beﬂeri bilimlerle ilgili araﬂt›rma ve
deneysel geliﬂtirme faaliyetleri
Reklamc›l›k ve pazar araﬂt›rmas›
Reklamc›l›k
Reklam ajanslar›n›n faaliyetleri
Çeﬂitli medya reklamlar› için alan ve zaman›n bir ücret
veya sözleﬂmeye dayal› olarak sat›ﬂ›
Piyasa ve kamuoyu araﬂt›rma faaliyetleri
Piyasa ve kamuoyu araﬂt›rma faaliyetleri
Di¤er mes leki, b ilimsel ve teknik faaliyetler
Uzmanlaﬂm›ﬂ tasar›m faaliyetleri
Uzmanlaﬂm›ﬂ tasar›m faaliyetleri
Foto ¤rafç›l›k faaliyetleri
Foto ¤rafç›l›k faaliyetleri
Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri
Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri
Baﬂka yerde s›n›fland›r›lmam›ﬂ di¤er mesleki, bilimsel ve
teknik faaliyetler
Baﬂka yerde s›n›fland›r›lmam›ﬂ di¤er mesleki, bilimsel ve
teknik faaliyetler
Veterinerlik hizmetleri
Veterinerlik hizmetleri
Veterinerlik hizmetleri
‹DAR‹ VE DESTEK H‹ZMET FAAL‹YETLER‹
Kiralama ve leasing fa aliyetleri
Motorlu taﬂ›tlar›n kiralanmas› ve leasingi
Hafif motor lu taﬂ›tlar›n ve arabalar›n ki ralanmas› ve
leasingi
Kamyonlar›n kiralanmas› ve leasingi
Kiﬂise l ve ev eﬂy alar›n›n kiralanmas› ve leasingi
E¤lence ve spor eﬂyalar›n›n kiralanmas› ve leasingi
Video kasetlerin ve diskl erin kiralanmas›
Baﬂka yerde s›n›fland›r›lmam›ﬂ di¤er kiﬂisel ve ev
eﬂyalar›n›n kiralanmas› ve leasingi
Di¤er makine, ekipman ve maddi mallar›n kiralanmas›
ve leasingi
Tar›msal makine ve ekipmanlar›n kiralanmas› ve leasingi
Bina ve bina d›ﬂ› inﬂaatlarda kullan›lan makine ve
teç hizat›n kiralanmas› ve leasingi
Büro makine ve ekipman›n (bilgisayarlar dahil)
kiralanmas› ve leasingi
Su taﬂ›mac›l›¤› ekipman›n›n kiralanmas› ve leasingi
Hava taﬂ›mac›¤› araçlar›n›n kiralanmas› ve leasingi
Baﬂka yerde s›n›fland›r›lmam›ﬂ di¤er makine, teçhizat ve
eﬂyalar›n kiralanmas› ve leasingi
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Telif hakk› al›nm›ﬂ olan çal›ﬂmalar d›ﬂ›nda, fikri mülkiyet
haklar›n›n ve benzer ürünlerin leasi ngi
Telif hakk› al›nm›ﬂ olan çal›ﬂmalar d›ﬂ›nda, fikri mülkiyet
haklar›n›n ve benzer ürünlerin leasi ngi
‹stihdam faaliyetleri
‹ﬂ bulma acentelerinin faaliyetleri
‹ﬂ bulma acentelerinin faaliyetleri
Geçici iﬂ bulma acentelerinin faaliyetleri
Geçici iﬂ bulma acentelerinin faaliyetleri
Di¤er insan kaynaklar›n›n sa¤lanmas›
Di¤er insan kaynaklar›n›n sa¤lanmas›
Seyahat acentesi, tur op eratörü ve di¤er rezervasyon
hizmetleri ile ilgili faaliyetler
Seyahat acentesi ve tur operatörlerinin faaliyetleri
Seyahat acentesi faaliyetleri
Tur operatörü faaliyetleri
Di¤er rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler
Di¤er rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler
Güvenlik ve soruﬂturma faaliyetler i
Özel güvenlik faaliyetleri
Özel güvenlik faaliyetleri
Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri
Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri
Soruﬂturma faaliyetleri
Soruﬂturma faaliyetleri
Binalar ve çevre düzenlemesi faaliyetleri
Tesis bünyesindeki ortak destek hizmetleri
Tesis bünyesindeki ortak destek hizmetleri
Temizlik faaliyetleri
Binalar›n genel temizli¤i
Di¤er bina ve endüstriyel temiz lik faaliyetleri
Di¤er temizlik faaliyetleri
Çevre düzenlemesi ve bak›m faaliyetleri
Çevre düzenlemesi ve bak›m faaliyetleri
Büro yönetimi, büro deste¤i ve iﬂ destek faaliyetleri
Büro yönetimi ve destek faaliyetleri
Ortak büro yönetim hizmeti faaliyetleri
Fotokopi, doküman haz›r lama ve di¤er özel büro destek
hizmetleri
Ça¤r› merkezlerinin faaliyetleri
Ça¤r› merkezlerinin faaliyetleri
Kongre ve ticari fuar organizasyonu
Kongre ve ticari fuar organizasyonu
Baﬂka yerde s›n›fland›r›lmam›ﬂ ﬂirket destek hizmet
faaliyetleri
Tahsilat daireleri ve kredi kay›t bürolar›n›n faaliyetleri
Paketleme faaliyetleri
Baﬂka yerde s›n›fland›r›lmam›ﬂ di¤er ﬂirket destek hizmet
faaliyetleri
E⁄‹T‹M
E¤itim
Okul öncesi e¤itim
Okul öncesi e¤itim
‹lkö¤retim
‹lkö¤retim
Ortaö¤retim
Genel ortaö¤retim
Teknik ve mesleki orta ö¤r etim
Yüksekö¤retim hizmetleri
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Ortaö¤retim sonras› üniversite derecesinde olmayan
e¤itim
Yüksekö¤retim
Di¤er e¤itim
Sporlar ve e¤lence e¤itimi
Kültürel e¤itim
Sürücü kursu faaliyetleri
Baﬂka yerde s›n›fland›r›lmam›ﬂ di¤er e¤itim
E¤itimi destekl eyici faaliyetler
E¤itimi destekl eyici faaliyetler
‹NSAN SA⁄LI⁄I VE SOSYAL H‹ZMET FAAL‹ YET LER‹
‹nsan sa¤l›¤› hizmetleri
Hastahane hizmetleri
Hastahane hizmetleri
T›p ve diﬂçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri
Genel hekimlik uygulama faal iyetleri
Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri
Diﬂçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri
‹nsan sa¤l›¤› ile ilgili di¤er hizmetler
‹nsan sa¤l›¤› ile ilgili di¤er hizmetler
Yat›l› bak›m faaliyetleri
Hemﬂireli yat›l› bak ›m faaliyetleri
Hemﬂireli yat›l› bak ›m faaliyetleri
Zihinsel engellilere, ruh hastalar›na ve madde
ba¤›ml›lar›na yönelik yat›l› bak›m faaliyetleri
Zihinsel engellilere, ruh hastalar›na ve madde
ba¤›ml›lar›na yönelik yat›l› bak›m faaliyetleri
Yaﬂl ›lar ve bedensel engellilere yönelik yat›l› bak›m
faaliyetleri
Yaﬂl ›lar ve bedensel engellilere yönelik yat›l› bak›m
faaliyetleri
Di¤er yat›l› bak›m faaliyetler i
Di¤er yat›l› bak›m faaliyetler i
Bar›nacak yer sa¤lanmaks›z›n verilen sosyal hizmetler
Yaﬂl ›lar ve bedensel engelliler için bar›nacak yer
sa¤lanmaks›z›n verilen sos yal hizmetler
Yaﬂl ›lar ve bedensel engelliler için bar›nacak yer
sa¤lanmaks›z›n verilen sos yal hizmetler
Bar›nacak yer sa¤lanmaks›z›n verilen di¤er sosyal
hizmetler
Çocuk bak›m (kreﬂ, vb.) faaliyetleri
Baﬂka yerde s›n›fland›r›lmam›ﬂ bar›nacak yer
sa¤lanmaks›z›n verilen di¤er sosyal yard›m hizmetleri
KÜLTÜR, SANAT E⁄LENCE, D‹NLENCE VE SPOR
Yarat›c› sanatlar, gösteri sanatlar› ve e¤lence faaliyetleri
Yarat›c› sanatlar, gösteri sanatlar› ve e¤lence faaliyetleri
Gösteri sanatlar› ( Tiyatro , opera gösterimi ve konser ler)
Gösteri sanatlar›n› destekleyici faaliyetler
Sanatsal yarat›c›l›k faaliyetleri
Sanat tesislerinin iﬂletilmesi
Kütüphaneler, arﬂivler, müzeler ve di¤er kültürel
faaliyetler
Kütüphaneler, arﬂivler, müzeler ve di¤er kültürel
faaliyetler
Kütüphane ve arﬂivlerin faaliyetleri
Müzelerin faaliyetleri
Tarihi alanlar ve yap›lar ile turistik yerlerin iﬂletilmesi
Botanik ve hayvanat bahçeleri ile koruma alt›ndaki
alanlarla ilgili faaliyetler
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Kumar ve müﬂterek bahis faaliyetleri
Kumar ve müﬂterek bahis faaliyetleri
Kumar ve müﬂterek bahis faaliyetleri
Spor faaliyetleri, e¤lence ve dinlence faaliyetleri
Spor faaliyetleri
Spor tesislerinin iﬂletilmesi
Spor klüplerinin faaliyetleri
Form tutma salonlar› ile vücut geliﬂtirme salonlar›
Di¤er spor faaliyetleri
E¤lence ve dinlence faaliyetleri
E¤lence parkl ar› ve lunaparklar›n faaliyetleri
Pavyon, bar, gazino, dansing, diskotek, kulüp, çay
bahçesi iﬂletme faaliyetleri
Di¤er e¤lence ve dinlence faaliyetleri
D‹⁄ER H‹ZMET FAAL‹YETLER‹
Üye olunan kuruluﬂlar›n faaliyetleri
‹ﬂ , iﬂver en ve meslek kuruluﬂlar›n›n faaliyetleri
‹ﬂ ve iﬂveren kuruluﬂlar›n›n faaliyetleri
Profesyonel meslek kuruluﬂlar›n›n faaliyetleri
Sendika faaliyetleri
Sendika faaliyetleri
Di¤er üyelik organizasyonlar›n›n faaliyetleri
Dini kuruluﬂlar›n faaliyetleri
Siyasi kuruluﬂlar›n faaliyetleri
Baﬂka yerde s›n›fland›r›lmam›ﬂ di¤er üye olunan
kuruluﬂla r›n faaliyetleri
Bilgisayarlar›n ve kiﬂisel ve ev eﬂyalar›n›n onar›m›
Bilgisayarlar›n iletiﬂim araç v e gereçlerinin onar›m›
Bilgisayarlar›n ve bilgisayar çevre birimlerinin onar›m›
‹letiﬂim araç ve gereçlerinin onar›m›
Kiﬂise l eﬂyalar ile ev eﬂyalar›n›n onar›m›
Tüketici elektronik eﬂyalar›n›n onar›m›
Evde kullan›lan cihazlar ile ev ve bahçe gereçlerinin ona r›m›

Ayakkab› ve deri eﬂy alar›n onar›m›
Mobilyalar›n ve ev döﬂemelerinin onar›m›
Saatlerin ve mücevherlerin onar›m›
Baﬂka yerde s›n›fland›r›lmam›ﬂ di¤er kiﬂisel ve ev
eﬂyalar›n›n onar›m›
Di¤er hiz met faaliyetleri
Di¤er hiz met faaliyetleri
Tekstil ve kürk ürünlerinin y›kanmas›,kuru temizlenmesi
Kuaförlük ve di¤er güzellik salonlar›n ›n faaliyetleri
Cenaze iﬂleri ile ilgili faaliyetler
Hamam, sauna, solaryum salonu, masa j salonu ve
benzeri yerlerin faaliyetleri
Baca ve cam temizleyicileri, haﬂerat, itlaf ve
dezenfeksiyon iﬂleri )
Hal› y›ka ma ve temizleme iﬂleri
Baﬂka yerde s›n›fland›r›lmam›ﬂ di¤er hizmet faaliyetleri
HANE HALKLARININ ‹ﬁVERENLER OLARAK
FAAL‹YETLER‹; HANE HALKL ARI TARAFIN DAN KEND‹
KULLANIMLARINA YÖNEL‹K OLARAK AYRIM
YAPILMAMIﬁ MAL VE ÜRET‹M FAAL‹ YETLER‹
Ev içi çal›ﬂan personelin iﬂverenleri olarak hane
halklar›n›n faaliyetleri
Ev içi çal›ﬂan personelin iﬂverenleri olarak hane
halklar›n›n faaliyetleri
Ev içi çal›ﬂan personelin iﬂverenleri olarak
hanehalklar›n›n faaliyetleri
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Hane halklar› taraf›ndan kendi kullan›mlar›na yönelik
olarak üretilen ayr›m yap›lmam›ﬂ mal ve hizmetler
Hane halklar› taraf›ndan kendi kullan›mlar›na yönelik
olarak üretilen ayr›m yap›lmam›ﬂ mallar
Hanehalklar› taraf›ndan kendi kullan›mlar›na yönelik
olarak üretilen ayr›m yap›lmam›ﬂ mallar ( Yurt d›ﬂ›nda
çal›ﬂanlar›n eﬂleri)
Hane halklar› taraf›ndan kendi kullan›mlar›na yönelik
olarak üretilen ayr›m yap›lmam›ﬂ hizmetler
Hanehalklar› taraf›ndan kendi kullan›mlar›na yönelik
olarak üretilen ayr›m yap›lmam›ﬂ hizmetler
ULUSLAR ARASI ÖRGÜTLER VE TE MS‹LC‹L‹KLER‹N‹N
FAAL‹YETLER‹
Uluslar aras› örgütler ve t emsilciliklerinin faaliyetleri
Uluslar aras› örgütler ve t emsilciliklerinin faaliyetleri
Uluslararas› örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri
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ALTINCI BÖLÜM
E. AYLIK PR‹M VE H‹ZMET BELGES‹

1.AYLIK PR‹M VE H‹ZMET BELGES‹N‹N
DÜZENLENMES‹, VER‹LMES‹ VE SAKLANMASI
‹ﬂverenler, bir ay içinde Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerine tabi çal›ﬂt›rd›¤› sigortal›lar, 5434 say›l›
Kanunun mülga hükümlerine tabi iﬂtirakçiler ve 4857
say›l› ‹ﬂ Kanununun 7 nci maddesine göre iﬂ görme
edimini yerine getirmek üzere baﬂka iﬂverene geçici
olarak devretti¤i sigortal›lar ile sosyal güvenlik destek
primine tabi sigortal›lar›n;
a) Sosyal güvenlik sicil numaralar›n› (TC Kimlik
Numaralar›n›),
b) Ad ve soyadlar›n›,
c) Sigorta, iﬂsizlik ve ayl›k sosyal güvenlik destek
primlerini,
ç) Prime esas kazançlar tutar›n›,
d) Prim ödeme gün say›lar›n›,
yan› s›ra;
e) Varsa 3568 say›l› Kanuna tabi olan meslek mensubunun ad› ve soyad› ile bunlar›n meslekî oda kay›t
numaras›n›,
Mevzuat Serisi 8
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f) ‹ﬂverenin kamu idaresi olmas› hâlinde tahakkuk
veya tediye görevlisinin ad›, soyad›n›,
g) Kurumca belirlenen di¤er bilgileri,
taﬂ›yan ve örne¤i Ek9, Ek9A ve Ek9A1’de bulunan
ayl›k prim ve hizmet belgesini ve yine örne¤i Ek9B,
Ek9B1’de bulunan ayl›k fiilî hizmet süresi zamm›
prim belgesini, Kurumca ç›kar›lacak tebli¤de belirtilen süre içinde Kuruma vermekle; sigortal›y› çal›ﬂt›rmaya son verdi¤i veya sigortal›n›n iﬂten ç›kmas› durumlar›nda, sigortal›n›n iﬂten ayr›ld›¤› tarihten itibaren 15 gün içinde durumu ilgili üniteye bildirmekle
yükümlüdür. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendi gere¤ince sigortal› olan ve sigortal›
çal›ﬂt›ran iﬂverenlerin kendilerinin veya tüzel kiﬂi ﬂirket ortaklar›n›n da bu belge ile Kuruma bildirilmesi
hususunda Kurum yetkilidir. Kurum, elektronik imza
uygulamas›na geçildi¤inde bu f›kran›n (e) ve (f) bentlerinde belirtilen kiﬂiler ile iﬂverenlerin veya vekilinin
elektronik imzalar›n› isteyebilir.
Kurum, bu maddede belirtilen ayl›k prim ve hizmet belgesini, di¤er kamu idarelerine verilen ve çal›ﬂanlara ait bilgileri ihtiva eden belgelerle birleﬂtirmeye, kamu idarelerinin internet veya elektronik bilgi iﬂlem ortam›ndan almaya ve iﬂverenleri bu yönde yükümlü k›lmaya yetkilidir.
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Kurumca ç›kar›lacak tebli¤de belirtilecek sürelerde verilmemiﬂ olmakla beraber;
a) 7/5/1983 tarihli ve 2822 say›l› Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi Grev ve Lokavt Kanununa göre toplu iﬂ sözleﬂmesi akdedilen iﬂyerlerinden dolay›, toplu iﬂ sözleﬂmesine istinaden geriye yönelik olarak düzenlenmesi
gereken ek ayl›k prim ve hizmet belgelerinin, toplu iﬂ
sözleﬂmesinin imzaland›¤› tarihten,
b) Kamu kurum ve kuruluﬂlar›nda çal›ﬂan ve toplu iﬂ sözleﬂmesi d›ﬂ›nda kalan sigortal› personel ile
toplu iﬂ sözleﬂmesine tabi olmakla beraber sendikalara üye olmamalar› sebebiyle özel sektöre ait iﬂyerlerinde sözleﬂme kapsam›nda bulunmayan personele
yap›lan geriye dönük ücret art›ﬂlar›na iliﬂkin al›nan
karar tarihlerinden,
c) Ücretleri Maliye Bakanl›¤›n›n vizesine tabi olmas› sebebiyle ödenmesine sonradan karar verilen
kamu idarelerinde görevli, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a) bendi kapsam›nda sigortal›
personel için vizenin gecikmesine ba¤l› olarak yasal
süresi d›ﬂ›nda, ancak, vize iﬂleminin gerçekleﬂti¤ine
iliﬂkin yaz›n›n tarihinden,
ç) Bir aydan fazla istirahat alan sigortal›lara Kurumca ödenen geçici iﬂ göremezlik ödene¤inin yan›
s›ra iﬂverenlerince toplu iﬂ sözleﬂmesine dayan›larak
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istirahatl› bulunulan süre için ücret ödenmesi hâlinde,
istirahat süresinin sona erdi¤i tarihten,
d) 4857 say›l› ‹ﬂ Kanununun 21 inci maddesine istinaden iﬂ mahkemelerince veya özel hakem taraf›ndan verilen kararlar uyar›nca, göreve iadesine karar
verilen sigortal› personel için, kesinleﬂen mahkeme
veya özel hakem karar›n›n, sigortal›ya tebli¤inden
sonra on iﬂ günü içinde sigortal› iﬂverene iﬂe baﬂlamak üzere baﬂvurdu¤u takdirde, onuncu günün iﬂ
gününün içinde bulundu¤u ay› takip eden ay baﬂ›ndan,
e) ‹dare mahkemesi kararlar›na göre görevlerine
iade edilen sigortal› personel ile ilgili olarak kesinleﬂen mahkeme karar›n›n idareye tebli¤ edildi¤i tarihini takip eden günden,
f) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n
(c) bendinde belirtilen sigortal›lar için kanunî düzenleme veya Bakanlar Kurulu Karar› ile enflasyon fark›
veya baﬂka ad alt›nda geriye yönelik olarak yap›lan
ödemelere iliﬂkin ek nitelikteki ayl›k prim ve hizmet
belgeleri, ödemenin yap›ld›¤› tarihi takip eden günden,
g) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n
(c) bendi kapsam›nda sigortal› olanlardan görevden
uzaklaﬂt›r›lmas› veya görevine son verilmesine ra¤219
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men idarî tasarrufla ya da yarg› karar› ile görevlerine
iade edilenler için geriye dönük olarak ödenen ayl›k,
ücret veya tahsisata iliﬂkin ayl›k prim ve hizmet belgeleri ödemenin yap›ld›¤› tarihi takip eden günden,
baﬂlamak üzere Kurumca ç›kar›lacak tebli¤de belirtilecek süreler içinde verilecek ek veya as›l ayl›k
prim ve hizmet belgeleri yasal süresi içinde verilmiﬂ
kabul edilir.
Operasyonlara kat›lmak amac›yla görev yerleri de¤iﬂtirilen askerî birliklerin bu durumunu belgelemeleri kayd›yla yasal süresi d›ﬂ›nda verilen belgeler süresinde verilmiﬂ say›l›r.
Yasal süresi içinde vermiﬂ olduklar› prim belgesi
türünde yanl›ﬂl›k yap›ld›¤›n›n anlaﬂ›lmas› üzerine, düzeltme amac›yla yasal süresi geçirildikten sonra verilen ek veya as›l ayl›k prim ve hizmet belgeleri süresinde verilmiﬂ say›l›r.
Yabanc› ülkelere sefer yapan ulaﬂt›rma araçlar›,
ayl›k prim ve hizmet belgesinin Kuruma verilme süresi içinde Türkiye’ye dönmemiﬂse, bu araçlarda çal›ﬂt›r›lan sigortal›ya ait ayl›k prim ve hizmet belgesi,
araçlar›n Türkiye’ye dönüﬂünü takip eden ay›n sonuna kadar Kuruma verilir. Ancak, ayl›k prim ve hizmet
belgesinin Kuruma verilmesi ve sigorta primlerinin
ödenmesi, bu maddede belirtilen belgenin, Kurumca
Mevzuat Serisi 8

KASIM - 2008

220

G ALTINCI BÖLÜM - II. ‹ﬂçi ve ‹ﬂveren ‹liﬂkileri - E. Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesi

ç›kar›lacak tebli¤de belirtilecek verilme süresinin sona erdi¤i tarihten itibaren bir ay› geçemez.
Ayl›k prim ve hizmet belgesi, her iﬂyeri için ve sigortal›lar›n tabi olduklar› sigorta kollar› ve farkl› prim
oranlar› dikkate al›narak ayr› ayr› düzenlenir. Belgelerde, sigortal›lar sosyal güvenlik numaralar›na göre
küçükten büyü¤e do¤ru s›ralan›r.
Bir iﬂte, bir iﬂin bölüm veya eklentilerinde iﬂverenden iﬂ alan alt iﬂverenler de, çal›ﬂt›rd›klar› sigortal›lar
için as›l iﬂyerine Kurumca verilmiﬂ olan sicil numaras›n› ve alt iﬂveren kodunu yazarak bu maddenin birinci f›kras›nda öngörülen biçimde ve sürede ayl›k
prim ve hizmet belgesini düzenleyip Kuruma vermek
zorundad›rlar.
‹ﬂveren, alt iﬂverenlerin çal›ﬂt›rd›klar› sigortal›lar
için, hangi alt iﬂverene, sigortal›y› devir alan da, hangi iﬂverene ait oldu¤unu belirterek bu ﬂah›slar ad›na
ayl›k prim ve hizmet belgesi düzenleyip Kuruma verebilir.
Kendisine ait iﬂyeri müstakilen tescil edilmiﬂ olan
iﬂverenlerin baﬂka iﬂverenlerden ald›klar› iﬂlerde çal›ﬂt›rd›klar› sigortal›larla ilgili belgeler, kendilerine ait
tescilli iﬂyerinden Kuruma verilir.
Kurum barkodu bulunan, ayl›k prim ve hizmet
belgesinin bir nüshas› Kuruma verilmesi gereken sü221
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renin son gününü takip eden günden baﬂlanarak müteakip belgenin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar iﬂyerinde sigortal›lar›n görebilece¤i bir yere as›l›r.
Sigortal›s›n› geçici olarak bir baﬂka iﬂverene devreden
iﬂverenler ayl›k prim ve hizmet belgesinin bir nüshas›n› iﬂyerine as›lmak üzere sigortal›s›n› devretti¤i iﬂverene verir.
Ayn› iﬂverene ait olup, tek sicil numaras› verilmiﬂ
olan birden fazla iﬂyerlerinde de, ayl›k prim ve hizmet belgesinin Kurum barkodlu ç›kt›lar›n›n ayn› süre
içinde sigortal›lar›n görebilecekleri bir yere as›lmas›
zorunludur.
Ayl›k prim ve hizmet belgesi ile birlikte ay içinde
otuz günden az çal›ﬂan veya eksik ücret ödenen sigortal›lara iliﬂkin;
a) Kurumca yetkilendirilmiﬂ sa¤l›k hizmeti sunucular›ndan veya iﬂyeri hekimlerinden al›nm›ﬂ istirahatl› oldu¤unu gösteren raporu,
b) Ücretsiz veya ayl›ks›z izinli oldu¤unu kan›tlayan izin belgesi,
c) Disiplin cezas› uygulamas›, gözalt›na al›nma ile
tutukluluk hâline iliﬂkin belgeleri,
ç) K›smi süreli çal›ﬂmalara ait yaz›l› iﬂ sözleﬂmesi,
d) ‹ﬂverenin imzas›n› da taﬂ›yan puantaj kay›tlar›,
e) Grev, lokavt, genel hayat› etkileyen olaylar, doMevzuat Serisi 8
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¤al afetler nedeniyle iﬂyerinde faaliyetin durduruldu¤unu veya iﬂe ara verildi¤ini gösteren ilgili resmî makamlardan al›nan yaz› örne¤i,
sigortal›lar›n eksik gün bildirimine iliﬂkin bilgi formu (Ek10) ekinde Kuruma verilir veya Acele Posta
Servisi, iadeli taahhütlü ya da taahhütlü olarak gönderilir.
(14) Onüçüncü f›krada say›lan hâllere iliﬂkin belgelerin geriye yönelik olarak her zaman düzenlenebilir nitelikte olanlar›, ayl›k prim ve hizmet belgesinin
verilmesi gereken süreden sonra verilmesi hâlinde iﬂleme konulmaz. Bu durumlar›n d›ﬂ›ndaki otuz günden az çal›ﬂ›lan sürelere ait geçerli belgeleri belirlemeye Kurum Yönetim Kurulu yetkilidir.
(15) Toplu iﬂ sözleﬂmesi yap›lan iﬂyerleriyle kamu
iﬂyerlerinde çal›ﬂan sigortal›lara iliﬂkin eksik bildirim
nedenlerinin ayl›k prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi ﬂart›yla ayr›ca belge aranmaz.
(16) ‹ﬂyerinde sigortal› çal›ﬂt›rmaya ara verdi¤ini
sigortal›y› çal›ﬂt›rmaya son verdi¤i tarihten itibaren 15
gün içinde yaz›l› olarak bildiren iﬂverenin, her ay ayr›ca sigortal› çal›ﬂt›rmad›¤›na ve ücret ödemedi¤ine
iliﬂkin bir bildirimde bulunmas› gerekmez.
(17) Yaln›zca genel sa¤l›k sigortas›na tabi olanlar
için ayl›k prim ve hizmet belgesi verilmez. Genel sa¤223
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l›k sigortas› priminin al›nmas›na esas tahakkuk iﬂlemi,
Kurumca oluﬂturulur.
2.AYLIK PR‹M VE H‹ZMET BELGES‹N‹N
SONRADAN VER‹LMES‹
‹ﬂveren taraf›ndan yasal süresi geçirildikten sonra
Kuruma verilen as›l, ek veya iptal mahiyetteki ayl›k prim
ve hizmet belgesi, ayl›k fiilî hizmet süresi zamm› prim
belgesi ve y›ll›k itibari hizmet süresi prim belgesi muhteviyat›n›n iﬂyeri defter ve belgelerinden tespit edilecek
her türlü bilgi ya da kamu idareleri taraf›ndan düzenlenen belge veya al›nan bilgi ile do¤rulanmas› hâlinde iﬂleme konulur. Di¤er kanunlar gere¤i defter tutmakla yükümlü olan iﬂverenlerce yasal süresi geçirildikten sonra
verilen ayl›k prim ve hizmet belgelerinin fiilî tespitler sonucunda iﬂleme al›nmas›nda geriye do¤ru en fazla bir
y›ll›k süre esas al›n›r.
Defter tutmakla yükümlü olmayan iﬂveren, alt iﬂveren veya sigortal›y› devir alanlar taraf›ndan yasal süresi
geçirildikten sonra üç ay içinde verilen ayl›k prim ve
hizmet belgeleri, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlar› taraf›ndan yap›lacak incelemeye göre iﬂleme konulup konulmayaca¤› karara ba¤lan›r. Söz konusu üç ayl›k süre d›ﬂ›nda verilen ayl›k prim ve hizmet belgeleri ise iﬂleme al›nmaz.
Mevzuat Serisi 8
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Defter tutmak zorunda olan iﬂveren, alt iﬂveren ve
sigortal›y› devir alanlar taraf›ndan yasal süresi geçirildikten sonra ve cari y›l içinde verilen ayl›k prim ve
hizmet belgeleri için, aksine yap›lm›ﬂ bir tespit yoksa
ayl›k prim ve hizmet belgesinde bulunan sigortal›lar›n, iﬂe giriﬂ bildirgelerinin yasal süresi içinde verilmiﬂ
olmas› hâlinde ayr›ca incelemeye gidilmez.
‹hbar, ﬂikayet ve ﬂüphe hâllerinde, bu maddenin
birinci f›kras›nda belirtilen belgelerden, sonradan verilenlerin içeri¤i bildirimleri iﬂverenin yasal kay›t ve
belgelerinden do¤rulanmas› koﬂuluyla kabul edilir.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (c)
bendinde say›lan sigortal›lar›n, ihbar, ﬂikayet ve ﬂüphe hâlleri bulunmad›¤› sürece sonradan verilen ayl›k
prim hizmet belgesi kay›t incelemesine gidilmeden
kabul edilir.
‹ﬂverenin; sigortal›lar›n sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çal›ﬂ›rken sehven tüm sigorta kollar›ndan veya tüm sigorta kollar›na tabi çal›ﬂ›rken sehven sosyal güvenlik destek primine tabi bildirildi¤ini
ileri sürerek, yap›lan bu yanl›ﬂl›¤› düzeltmek amac›yla verdi¤i iptal ve as›l/ek ayl›k prim ve hizmet belgeleri incelemeye gerek kalmaks›z›n iﬂleme al›n›r. Bu
amaçla verilen as›l/ek ayl›k prim ve hizmet belgelerine idarî para cezas› uygulanmaz.
225
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3.AYLIK PR‹M VE H‹ZMET BELGES‹N‹N
VER‹LME SÜRES‹N‹N ERTELENMES‹
‹ﬂyerleri yang›n, su bask›n›, yer kaymas›, deprem
gibi afete u¤rayan, tabii afet nedeniyle tar›msal faaliyetinden dolay› zarar gören iﬂverenler ile 4 üncü
maddenin birinci f›kras›n›n (b) bendi kapsam›ndaki
sigortal›lar, bu durumu belgelemeleri kayd›yla olay›n
meydana geldi¤i tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmalar› ve prim ödeme aczine düﬂtüklerinin,
yap›lacak inceleme sonucu anlaﬂ›lmas› halinde, afet
tarihinden önce ödeme süresi dolmuﬂ mevcut prim
borçlar› ile afetin meydana geldi¤i tarihten itibaren tahakkuk edecek üç ayl›k prim borçlar›, olay›n meydana geldi¤i tarihten itibaren bir y›la kadar Kurumca ertelenebilir.
Birinci f›krada belirtilen durumlarda, afetin meydana geldi¤i ayda verilmesi gereken ayl›k prim ve
hizmet belgeleri, afetin meydana geldi¤i ay› takip
eden üç ay içinde Kuruma verildi¤i takdirde, süresinde verilmiﬂ say›l›r.
15/5/1959 tarihli ve 7269 say›l› Umumi Hayata
Müessir Afetler Dolay›siyle Al›nacak Tedbirlerle Yap›lacak Yard›mlara Dair Kanun uyar›nca genel hayat›
etkiledi¤ine karar verilen afetler nedeniyle, afet bölMevzuat Serisi 8
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gesinde do¤rudan veya dolayl› olarak zarar gören iﬂverenlerle sigortal› ve hak sahiplerinin bu Kanuna göre vermekle yükümlü olduklar› belgelerin verilme süresi ile ödenmesi gereken primlerin ve di¤er Kurum
alacaklar›n›n ödeme sürelerini bu Kanundaki sürelere ba¤l› olmaks›z›n, afet bölgesindeki ﬂartlar› ve geliﬂmeleri göz önünde tutarak belirlemeye ve ertelemeye
Kurum yetkilidir.
Prim borcunun ertelendi¤i sürede zamanaﬂ›m› iﬂlemez ve ertelenen k›sm›na gecikme cezas› ve gecikme zamm› uygulanmaz.
4.AYLIK PR‹M VE H‹ZMET BELGES‹N‹N
DAYANA⁄I
‹ﬂverenlerin tutmak zorunda olduklar› defterlerle
dayana¤› belgeler, ayl›k prim ve hizmet belgesinin,
ayl›k fiilî hizmet süresi zamm› prim belgesinin ve y›ll›k itibari hizmet süresi prim belgesinin dayana¤› belgeler niteli¤inde say›l›r.
5510 say›l SSGSS Kanunun 102 nci maddesinin birinci f›kras›n›n (e) bendinin 4 üncü alt bendinde belirtilen ﬂekilde tutulmuﬂ kay›tlar geçerli say›lmaz ve
her bir geçersizlik hâli için idarî para cezas› uygulan›r.
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‹ﬂverenler, iﬂyeri sahipleri, alt iﬂverenler ile sigortal›y› devralanlar›n kanunlar gere¤ince tutmak zorunda
olduklar› defterlerle dayana¤› belgeler, prim belgelerinin dayana¤› belgeler niteli¤inde say›l›r. ﬁu kadar ki;
a) Kullan›lmaya baﬂlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu oldu¤u hâlde tasdiksiz tutulmuﬂ olan defterlerde sigorta primine esas kazanç ödemeleri bulunan ilgili aylara,
b) Kanunî tasdik süresi geçtikten sonra tasdik ettirilmiﬂ olan defterlerin tasdik tarihinden önceki sigorta primine esas kazanç ödemeleri bulunan ilgili aylara,
c) ‹ﬂçilikle ilgili giderlerin iﬂlenmemiﬂ, eksik veya
fazla iﬂlenmiﬂ oldu¤u tespit edilen defterlere iliﬂkin aylara,
ç) Gerçek ve fiilî çal›ﬂmaya dayanmad›¤› hâlde, kay›t ve belgelerde ücret tahakkuk veya ödemesi bulunan aylara,
d) Sigorta primleri hesab›na esas tutulan kazançlar›n kesin olarak tespitine imkân vermeyecek ﬂekilde
usulsüz, kar›ﬂ›k veya noksan tutulmuﬂ defterlere ait aylara,
e) Herhangi bir ay için sigorta primleri hesab›na
esas tutulmas› gereken kazançlar›n ve kazançlarla ilgili
ödemelerin o ay›n dâhil bulundu¤u hesap dönemine ait
defterlere iﬂlenmemiﬂ olmas› hâlinde o aylara,
Mevzuat Serisi 8
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f) 4/1/1961 tarihli ve 213 say›l› Vergi Usul Kanunu
gere¤ince bilanço esas›na göre defter tutulmas› gerekirken iﬂletme hesab› esas›na göre tutulmuﬂ defterlerde, sigorta primine esas kazanç ödemelerinin ilgili oldu¤u aylara,
g) Kanunun 85 inci maddesinin birinci f›kras›nda
getirilen hükümler do¤rultusunda yap›lan inceleme
sonucunda, iﬂin yürütümü için gerekli olan sigorta
primine esas kazanç tutar›n›n Kuruma noksan bildirilmesi dolay›s›yla re’sen tahakkuk yap›lan ay veya aylara,
¤) Durum tespiti, kamu kurum ve kuruluﬂlar› ile
5411 say›l› Kanun kapsam›ndaki kuruluﬂlardan al›nan
bilgi ve belgelerden çal›ﬂt›¤› tespit edilen sigortal›lar›n kaydedilmemiﬂ ücret tediye bordrolar›n›n ait oldu¤u ay veya aylara,
h) Kamu idareleri ile 5411 say›l› Kanun kapsam›ndaki kuruluﬂlardan al›nan kay›tlardan tespit edilen ücretin alt›nda ücret tahakkuklar›n›n bulundu¤u aylara,
›) Tasdikli sayfalar›n›n dolmas› üzerine, yeni defter tasdiki yerine, belgeli bilgilerin yaz›m sayfalar›
kalmayan defterin tasdiksiz sayfalar›na kaydedilen ay
veya aylara,
iliﬂkin defter kay›tlar› geçerli say›lmaz. Kullan›lmaya baﬂlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu oldu229
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¤u hâlde tasdiksiz tutulmuﬂ olan defterler hakk›nda
defter ve belgelerin ibraz edilmemesine iliﬂkin hükümler uygulan›r.
5. E-S‹GORTA UYGULAMASI
5510 say›l› SSGSS kanunun uyguland›¤› yeni dönemde ebildirge art›k esigorta olarak adland›r›lacakt›r.
‹ﬂveren, altiﬂveren, sigortal›, genel sa¤l›k sigortal›s›, haksahibi ve di¤er ilgili kiﬂi ve kuruluﬂlarca sosyal
sigortalar iﬂlemleri yönetmeli¤inde belirtilen belgelerde yer alan bilgileri internet, elektronik ve benzeri ortamda Kurumun veri taban›na aktar›lmas›n› ve bu ﬂekilde aktar›lan bilgiler ve talepler ile Kurumca yürütülen sosyal sigorta iﬂlemleri sonuçlar›ndan uygun
görülenlerin iﬂveren, sigortal›, hak sahibi ve di¤er ilgili kiﬂi ve kuruluﬂlara verilmesini sa¤layan elektronik
portal› esigorta olarak ifade edilmektedir.
Kurum, bu Kanun gere¤i verilecek her türlü belge
veya bilginin internet, elektronik ve benzeri ortamda
gönderilmesi hususunda, gerçek ve tüzel kiﬂileri zorunlu tutmaya, Kuruma verilmesi gereken her türlü
belge, bildirge ve taahhütnameyi di¤er kamu idarelerine ait formlarla birleﬂtirmeye, söz konusu belgeleri
Mevzuat Serisi 8
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kamu idarelerinin internet ve elektronik bilgi iﬂlem
ortam›ndan almaya, bu idarelere yap›lacak bildirimleri Kuruma verilmiﬂ saymaya, bu Kanunun uygulamas› ile ilgili iﬂveren, sigortal› ve di¤er kurum, kuruluﬂ
ve kiﬂilerin talepleri üzerine veya re’sen düzenleyece¤i her türlü bilgi ve belgeyi bilgi iﬂlem ortam›nda
oluﬂturmaya, bu ﬂekilde haz›rlanacak olan bilgi
ve belgelerin sadece internet ve benzeri iletiﬂim
ortam›ndan ilgili kiﬂilere verilmesini kararlaﬂt›rmaya
yetkilidir. Elektronik ortamda haz›rlanacak bilgi ve
belgeler adli ve idari makamlar nezdinde resmi belge
olarak geçerlidir.
Belge veya bilgileri internet, elektronik ve benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulan gerçek ve
tüzel kiﬂilerin, Kurumun bilgi iﬂlem sistemlerinin herhangi bir nedenle hizmet d›ﬂ› kalmas› sonucu belge
ve bilgiyi, bu Kanunda öngörülen sürenin son gününde Kuruma gönderememesi ve muhteviyat› primleri de yasal süresi içinde ödeyememesi halinde, sorunlar›n ortadan kalkt›¤› tarihi takip eden beﬂinci iﬂgününün sonuna kadar belge veya bilgiyi gönderir ve
muhteviyat› primleri de ayn› sürede Kuruma öder ise
bu yükümlülükleri Kanunda öngörülen sürede yerine
getirmiﬂ kabul edilir.
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6. EKS‹K GÜN B‹LD‹R‹M‹NDE USÜL VE ESASLAR
Ay içinde baz› iﬂgünlerinde çal›ﬂt›r›lmad›¤› ve ücret ödenmedi¤i beyan edilen sigortal›lar›n, otuz günden az çal›ﬂt›klar›n› ispatlayan belgelerin iﬂverence ilgili aya ait ayl›k prim ve hizmet belgesine eklenmesi
ﬂartt›r. Kamu idareleri ile toplu iﬂ sözleﬂmesi imzalanan iﬂyerlerinde bu ﬂart aranmaz.
Sigortal›lar›n otuz günden az çal›ﬂt›¤›n› gösteren
bilgi ve belgelerin ayl›k prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli say›lmamas› halinde, otuz günden az bildirilen sürelere ait
ayl›k prim ve hizmet belgesi Kurumca re'sen düzenlenir ve muhteviyat› primler, bu Kanun hükümlerine
göre tahsil olunur.
Sigortal›n›n çal›ﬂt›¤› bir veya birden fazla iﬂte, bu
Kanunda yaz›l› ﬂartlar› yerine getirmiﬂ olmas›na ra¤men, kendisi için verilmesi gereken ayl›k prim ve hizmet belgesinin iﬂveren taraf›ndan verilmedi¤i veya
verilen ayl›k prim ve hizmet belgesinde kazançlar›n
veya prim ödeme gün say›lar›n›n eksik gösterildi¤i
Kurumca tespit edilirse, hastal›k ve anal›k sigortalar›ndan gerekli ödemeler yap›l›r.
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YED‹NC‹ BÖLÜM
F. PR‹M ÖDEME YÜKÜMLÜLER‹ VE S‹GORTA
PR‹MLER‹N‹N ÖDENMES‹

1.PR‹M ÖDEMES‹ GEREKEN K‹ﬁ‹LER
5510 say›l› SSGSSK na gore Prim ödeme yükümlüleri belirtilmiﬂtir.
Bu Kanunun uygulanmas›nda k›sa ve uzun vadeli sigorta kollar› ile genel sa¤l›k sigortas› ve iste¤e ba¤l› sigorta bak›m›ndan;
a) (De¤iﬂik: 17/4/2008– 5754/51. md.) 4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (a) ve (c) bentlerine ve 5 inci
maddenin (a) bendine tabi olanlar için bunlar›n iﬂverenleri,
b) 4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (b) bendine
tâbi olanlar ile bu kapsamda say›lan kiﬂilerden sosyal
güvenlik destek primine tâbi olanlar, iste¤e ba¤l› sigortal› olanlar ve 60 ›nc› maddenin birinci f›kras›n›n (d) ve
(g) bentlerinde say›lan kiﬂilerin kendileri,
c) 60 ›nc› maddenin birinci f›kras›n›n (c) bendinde
say›lan kiﬂiler için primi y›l› merkezî yönetim bütçesinden karﬂ›lanmak üzere ilgili kamu idareleri,
d) (De¤iﬂik: 17/4/2008– 5754/51. md.) 60 ›nc› mad233
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denin birinci f›kras›n›n (e) bendinde say›lan kiﬂiler ile 5
inci maddenin (e) bendinde belirtilenler için Türkiye ‹ﬂ
Kurumu,
e) 5 inci maddenin (b) bendinde belirtilen aday ç›rak, ç›rak ve iﬂletmelerde meslekî e¤itim görenler ile
meslek liselerinde zorunlu staja tâbi tutulan ö¤renciler
için Milli E¤itim Bakanl›¤› veya bu ö¤rencilerin e¤itim
gördükleri okullar, yüksek ö¤renim s›ras›nda zorunlu
staja tâbi tutulan ö¤renciler için ö¤renim gördükleri
yüksek ö¤retim kurumu,
f) (De¤iﬂik: 17/4/2008– 5754/51. md.) 5 inci
maddenin (c) ve (g) bentlerine tabi olanlar için iﬂverenleri veya kendileri,
prim ödeme yükümlüsüdür.
2.S‹GORTA PR‹MLER‹N‹N ‹ﬁVERENLERCE
ÖDENMES‹
4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (a) bendinde
belirtilen sigortal›lar› çal›ﬂt›ran iﬂveren, bir ay içinde
çal›ﬂt›rd›¤› sigortal›lar›n primlerine esas tutulacak kazançlar toplam› üzerinden bu Kanun gere¤ince hesaplanacak sigortal› hissesi prim tutarlar›n› ücretlerinden keserek ve kendisine ait prim tutarlar›n› da bu
tutara ekleyerek en geç Kurumca belirlenecek günün
sonuna kadar Kuruma öder.
Mevzuat Serisi 8
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Hak edilen ancak, ödenmemiﬂ olan ücretler üzerinden hesaplanacak primler hakk›nda da birinci f›kradaki hüküm uygulan›r.
60 ›nc› maddenin birinci f›kras›n›n (b), (c), (d) ve
(g) bentleri gere¤i genel sa¤l›k sigortal›s› say›lanlar
için, her ay otuz tam gün genel sa¤l›k sigortas› primi
ödenmesi zorunludur. ﬁu kadar ki, 60 ›nc› maddenin
birinci f›kras›n›n (b) bendi kapsam›nda genel sa¤l›k
sigortal›s› olanlar›n ayn› ay içinde zorunlu sigorta
kapsam›nda prim ödeme gün say›s› bulunmas› halinde, ay›n kalan günleri için iste¤e ba¤l› sigorta gün say›s› kadar genel sa¤l›k sigortas› primi ödenir.
4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (a) bendi kapsam›nda sigortal› olmakla birlikte, 4857 say›l› Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerine göre k›smi süreli veya ça¤r› üzerine çal›ﬂanlar ile bu Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çal›ﬂan sigortal›lar için eksik günlerine ait genel sa¤l›k sigortas›
primlerinin 30 güne tamamlanmas› zorunludur. Bu
durumda olan sigortal›lar›n eksik günlerine iliﬂkin genel sa¤l›k sigortas› primleri, 60 ›nc› maddenin birinci
f›kras›n›n (c) bendinin (1) numaral› alt bendi veya (g)
bendi kapsam›nda ödenir. Kamu idaresine ait iﬂyerlerinde çal›ﬂt›r›lan sigortal›lar›n iﬂ sözleﬂmesinin ask›da
kald›¤› aylara ait genel sa¤l›k sigortas› primi, 82 nci
235
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maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanc›n
alt s›n›r›n›n 30 günlük tutar› üzerinden ilgili kamu
idaresince ödenir.
60 ›nc› maddenin birinci f›kras›n›n (c) bendi kapsam›na girenler için prim ödeme yükümlülerinin ödeyecekleri genel sa¤l›k sigortas› primi; primin tahakkuk ettirilece¤i ay itibar›yla an›lan bendin (1) ve (2)
numaral› alt bentlerinde say›lan toplam kiﬂi say›s›n›n
üçe bölünmesi suretiyle bulunacak kiﬂi say›s›na (3)
ilâ (10) numaral› alt bentlerde say›lan kiﬂi say›s›n›n
eklenmesi suretiyle bulunacak toplam kiﬂi say›s› esas
al›narak hesaplan›r. Ancak, bu kiﬂilerden ayn› zamanda 60 ›nc› maddenin birinci f›kras›n›n (c) bendi kapsam› d›ﬂ›ndaki bentlerin kapsam›na girerek genel sa¤l›k sigortal›s› say›lanlar, bu f›kraya göre tespit edilecek kiﬂi say›s› hesab›na dahil edilmez.
3.BA⁄IMSIZ ÇALIﬁANLARIN PR‹MLER‹N‹N
ÖDENMES‹
5510 say›l› SSGSS Kanunun 87 nci maddenin birinci f›kras›n›n (b) bendinde belirtilen yükümlülerden;
4. Maddenin birinci f›kras›n›n (b) bendine tabi olanlar ile bu kapsamda say›lan kiﬂilerden sosyal güvenlik destekleme primine tabi olanlar, her aya ait primMevzuat Serisi 8
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lerini takip eden ayda Kurumca belirlenecek günün
sonuna kadar Kuruma öderler. Bu kiﬂiler primlerini
en fazla 360 günle s›n›rl› olmak üzere peﬂin olarak erken ödeyebilir. Erken ödeme halinde erken ödenen
her gün için 21/7/1953 tarihli ve 6183 say›l› Amme
Alacaklar›n›n Tahsil Usûlü Hakk›nda Kanunun ek 1
inci maddesine göre erken ödeme indirimi hükümleri uygulan›r. Ancak yap›lan erken ödeme indirimi,
prime esas kazançtan indirilmez. Erken ödemede sigortal›l›k süresi, sigorta priminin ait oldu¤u her ay›n
ilk gününden itibaren, prim ödeme gün say›s›na dahil edilir. Erken ödeme yap›lan ve prim ödeme gün
say›s›na dahil edilmeyen sürede iste¤e ba¤l› sigortal›l›¤›n sona ermesi halinde, sigortal›l›k süresinden say›lmayan günlere ait primler ilgililere iade edilir.
4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (b) bendinin
(4) numaral› alt bendine tabi sigortal›lar için, genel
sa¤l›k sigortas› primi ile k›sa ve uzun vadeli sigorta
kollar› primlerini ayr› ayr› veya birlikte tahsil edilecek
ﬂekilde prim ödeme tarihlerini veya dönemlerini belirlemeye Kurum yetkilidir.
4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (b) bendi kapsam›nda sigortal› say›lanlar›n, her ay için otuz tam
gün prim ödemesi zorunludur.
4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (c) bendinde
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belirtilen sigortal›lar› çal›ﬂt›ran iﬂverenler, çal›ﬂt›rd›¤›
sigortal›lar›n primlerine esas tutulacak kazançlar toplam› üzerinden bu Kanun gere¤ince hesaplanacak
prim tutarlar›n› ücretlerinden keserek ve kendisine ait
prim tutarlar›n› da bu tutara ekleyerek, en geç Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma
öderler.
87 nci maddenin birinci f›kras›n›n (c) ve (d) bentlerinde belirtilen yükümlüler, her aya ait primleri ilgili ay› takip eden ay›n sonuna kadar Kuruma öderler.
Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarlar›, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamas›nda gider yaz›lamaz.
4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (b) bendinin
(4) numaral› alt bendi kapsam›nda sigortal› olarak
tescil edilmiﬂ olanlar›n prim borçlar›n›, satt›klar› tar›msal ürün bedellerinden borç tutar›n› geçmemek
ﬂart›yla % 1 ilâ % 5 oranlar› aras›nda olmak üzere kesinti yap›lmak suretiyle tahsil etmeye Kurum yetkilidir.
Prim borçlar› katma de¤er vergisi iade alaca¤›ndan
mahsubu suretiyle de ödenebilir. Bu takdirde katma
de¤er vergisi iade hakk› sahibi kendisinin, mal veya
hizmet sat›n ald›¤› veya iﬂtirak veya ortakl›k iliﬂkisi
içinde bulundu¤u iﬂverenlerin prim borçlar› için de
Mevzuat Serisi 8
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mahsup talep edebilir. Bu iﬂverenlerin mahsup talebinde bulunduklar› ayda muaccel olan prim borçlar›n›n birinci f›krada belirtilen ödeme sürelerini izleyen
onbeﬂ gün içinde mahsup suretiyle ödenmesi halinde, yasal süresi içinde ödendi¤i kabul edilir. Ancak
prim borçlar›n›n katma de¤er vergisi iade alaca¤›ndan mahsup suretiyle ödenmesi talebinde bulunuldu¤u halde, süresinde mahsup edilemeyen veya eksik
mahsup edilen prim borçlar› için birinci f›krada belirtilen ödeme sürelerini izleyen günden baﬂlanarak gecikme cezas› ve gecikme zamm› uygulan›r. Kurum,
Maliye Bakanl›¤›n›n uygun görüﬂü ile bu uygulamadan faydalanacak iﬂverenleri; iﬂtigal konusu, iﬂletme
türü ve iﬂletme büyüklü¤ü itibar›yla belirlemeye ve
lehine mahsup talebinde bulunulan iﬂverenlerin prim
borcu ödeme süresini otuz günü aﬂmamak üzere
uzatmaya yetkilidir.
Kurum, prim ve her türlü alacaklar›n›, iﬂverenlere
olan borçlar›ndan mahsup etmek suretiyle tahsil etmeye yetkilidir.
Primlerin özel ödeme ﬂekilleri kullan›lmak suretiyle ödenmesi zorunlulu¤unu getirmeye ve primlerin
yat›r›laca¤› tahsilât kuruluﬂlar›n› belirlemeye Kurum
yetkilidir.
Kurumun süresi içinde ödenmeyen prim ve di¤er
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alacaklar›n›n tahsilinde, 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usûlü Hakk›nda Kanunun 51 inci, 102 nci ve
106 nc› maddeleri hariç, di¤er maddeleri uygulan›r. Kurum, 6183 say›l› Kanunun uygulanmas›nda Maliye Bakanl›¤› ile di¤er kamu kurum ve kuruluﬂlar› ve mercilere verilen yetkileri kullan›r.
Kurum, 6183 say›l› Kanun kapsam›nda takip edilen
alacaklar› hariç olmak üzere her türlü alaca¤›n teminat›n› teﬂkil etmek üzere Yeni Türk Liras› ve/veya yabanc› para birimi üzerinden ticari iﬂletme, taﬂ›n›r ve/veya
taﬂ›nmaz rehni dahil olmak üzere her türlü teminat almaya yetkilidir.
Kurumun 6183 say›l› Kanun kapsam›nda takip edilen prim ve di¤er alacaklar› amme alaca¤› niteli¤inde
olup, imtiyazl› alacakt›r. Kurumun taraf oldu¤u her türlü dava ve icra takiplerinin k›smen veya tamamen aleyhe neticelenmesi halinde 2004 say›l› ‹cra ve ‹flas Kanununda yaz›l› tazminat ve cezalar Kurum hakk›nda uygulanmaz.
Kurumun prim ve di¤er alacaklar›n›n tahsilinde, 6183
say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usûlü Hakk›nda Kanunun uygulamas›ndan do¤acak uyuﬂmazl›klar›n çözümlenmesinde Kurumun alacakl› biriminin bulundu¤u yer
iﬂ mahkemesi yetkilidir. Yetkili iﬂ mahkemesine baﬂvurulmas› alacaklar›n takip ve tahsilini durdurmaz.
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Kurumun sigorta primleri ve di¤er alacaklar› hakl›
bir sebep olmaks›z›n bu Kanunda belirtilen sürelerde
ödenmez ise kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile
görevli kamu görevlileri, tüzel kiﬂili¤i haiz di¤er iﬂverenlerin ﬂirket yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak
üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri Kuruma karﬂ› iﬂverenleri ile birlikte
müﬂtereken ve müteselsilen sorumludur.
Kurum, kamu idarelerinde iﬂyerinin özelli¤i nedeniyle primlerin farkl› zamanlarda ödeme süresini belirlemeye yetkilidir. Prim alacaklar›n›n tahsili için muacceliyet tarihinden itibaren en geç bir y›l içinde icra
yoluna baﬂvurmayan Kurum yetkili personeli hakk›nda genel hükümlere göre kovuﬂturma yap›l›r.
4.GENEL SA⁄LIK S‹GORTASI PR‹MLER‹N‹N
ÖDENMES‹
Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras›n›n (c)
ve (e) bentleri gere¤ince genel sa¤l›k sigortal›lar›n›n
sigorta primleri ilgisine göre kamu idareleri ve Türkiye ‹ﬂ Kurumu taraf›ndan; ayn› maddenin (d) ve (g)
bentlerine göre genel sa¤l›k sigortal›s› olanlar›n sigorta primleri ise kendilerince, Kurumca ç›kar›lacak tebli¤de belirtilecek süre içinde ödenir. Türkiye ‹ﬂ Kuru241
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mu taraf›ndan Kuruma ödenmesi gereken primlerin
an›lan Kuruma aktar›lacak olan iﬂsizlik sigortas› priminden mahsup edilmesine iliﬂkin esaslar iki kurum
aras›nda yap›lacak protokolle düzenlenir.
60 ›nc› maddenin birinci f›kras›n›n (b), (c), (d) ve
(g) bentleri gere¤i genel sa¤l›k sigortal›s› say›lanlar
için, her ay otuz tam gün genel sa¤l›k sigortas› primi
ödenmesi zorunludur. ﬁu kadar ki, 60 ›nc› maddenin
birinci f›kras›n›n (b) bendi kapsam›nda genel sa¤l›k
sigortal›s› olanlar›n ayn› ay içinde zorunlu sigorta
kapsam›nda prim ödeme gün say›s› bulunmas› halinde, ay›n kalan günleri için iste¤e ba¤l› sigorta gün say›s› kadar genel sa¤l›k sigortas› primi ödenir.
4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (a) bendi kapsam›nda sigortal› olmakla birlikte, 4857 say›l› Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerine göre k›smi süreli veya ça¤r› üzerine çal›ﬂanlar ile bu Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çal›ﬂan sigortal›lar için eksik günlerine ait genel sa¤l›k sigortas›
primlerinin 30 güne tamamlanmas› zorunludur. Bu
durumda olan sigortal›lar›n eksik günlerine iliﬂkin genel sa¤l›k sigortas› primleri, 60 ›nc› maddenin birinci
f›kras›n›n (c) bendinin (1) numaral› alt bendi veya (g)
bendi kapsam›nda ödenir. Kamu idaresine ait iﬂyerlerinde çal›ﬂt›r›lan sigortal›lar›n iﬂ sözleﬂmesinin ask›da
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kald›¤› aylara ait genel sa¤l›k sigortas› primi, 82 nci
maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanc›n
alt s›n›r›n›n 30 günlük tutar› üzerinden ilgili kamu
idaresince ödenir.
60 ›nc› maddenin birinci f›kras›n›n (c) bendi kapsam›na girenler için prim ödeme yükümlülerinin ödeyecekleri genel sa¤l›k sigortas› primi; primin tahakkuk ettirilece¤i ay itibar›yla an›lan bendin (1) ve (2)
numaral› alt bentlerinde say›lan toplam kiﬂi say›s›n›n
üçe bölünmesi suretiyle bulunacak kiﬂi say›s›na (3)
ilâ (10) numaral› alt bentlerde say›lan kiﬂi say›s›n›n
eklenmesi suretiyle bulunacak toplam kiﬂi say›s› esas
al›narak hesaplan›r. Ancak, bu kiﬂilerden ayn› zamanda 60 ›nc› maddenin birinci f›kras›n›n (c) bendi kapsam› d›ﬂ›ndaki bentlerin kapsam›na girerek genel sa¤l›k sigortal›s› say›lanlar, bu f›kraya göre tespit edilecek kiﬂi say›s› hesab›na dahil edilmez.
5.PR‹M BORÇLARININ ERTELENMES‹
‹ﬂyerleri yang›n, su bask›n›, yer kaymas›, deprem
gibi afete u¤rayan, tabii afet nedeniyle tar›msal faaliyetinden dolay› zarar gören iﬂverenler ile 4 üncü
maddenin birinci f›kras›n›n (b) bendi kapsam›ndaki
sigortal›lar, bu durumu belgelemeleri kayd›yla olay›n
243
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meydana geldi¤i tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmalar› ve prim ödeme aczine düﬂtüklerinin,
yap›lacak inceleme sonucu anlaﬂ›lmas› halinde, afet
tarihinden önce ödeme süresi dolmuﬂ mevcut prim
borçlar› ile afetin meydana geldi¤i tarihten itibaren tahakkuk edecek üç ayl›k prim borçlar›, olay›n meydana geldi¤i tarihten itibaren bir y›la kadar Kurumca ertelenebilir.
Birinci f›krada belirtilen durumlarda, afetin meydana geldi¤i ayda verilmesi gereken ayl›k prim ve
hizmet belgeleri, afetin meydana geldi¤i ay› takip
eden üç ay içinde Kuruma verildi¤i takdirde, süresinde verilmiﬂ say›l›r.
15/5/1959 tarihli ve 7269 say›l› Umumi Hayata
Müessir Afetler Dolay›siyle Al›nacak Tedbirlerle Yap›lacak Yard›mlara Dair Kanun uyar›nca genel hayat›
etkiledi¤ine karar verilen afetler nedeniyle, afet bölgesinde do¤rudan veya dolayl› olarak zarar gören iﬂverenlerle sigortal› ve hak sahiplerinin bu Kanuna göre vermekle yükümlü olduklar› belgelerin verilme süresi ile ödenmesi gereken primlerin ve di¤er Kurum
alacaklar›n›n ödeme sürelerini bu Kanundaki sürelere ba¤l› olmaks›z›n, afet bölgesindeki ﬂartlar› ve geliﬂmeleri göz önünde tutarak belirlemeye ve ertelemeye
Kurum yetkilidir.
Mevzuat Serisi 8

KASIM - 2008

244

G YED‹NC‹ BÖLÜM - II. ‹ﬂçi ve ‹ﬂveren ‹liﬂkileri - F. Prim Ödeme Yükümlüleri ve
Sigorta Primlerinin Ödenmesi

Prim borcunun ertelendi¤i sürede zamanaﬂ›m› iﬂlemez ve ertelenen k›sm›na gecikme cezas› ve gecikme zamm› uygulanmaz.
6.PR‹M ALACAKLARINDA ZAMANAﬁIMI
5510 say›l› SSGSS Kanunu gere¤ince sigortal›lar ve
hak sahiplerinin gelir, ayl›k ve ödenekleri, sa¤l›k hizmeti sunucular›n›n genel sa¤l›k sigortas› hükümlerinin uygulanmas› sonucu Kurum nezdinde do¤an alacaklar›, devir ve temlik edilemez. Gelir, ayl›k ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken
alacaklar ile nafaka borçlar› d›ﬂ›nda haczedilemez.
Kurumun prim ve di¤er alacaklar› ödeme süresinin doldu¤u tarihi takip eden takvim y›l› baﬂ›ndan
baﬂlayarak on y›ll›k zamanaﬂ›m›na tâbidir. Kurumun
prim ve di¤er alacaklar›; mahkeme karar› sonucunda
do¤muﬂ ise mahkeme karar›n›n kesinleﬂme tarihinden, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlar›nca yap›lan tespitlerden do¤muﬂ ise rapor tarihinden, kamu idarelerinin denetim elemanlar›nca kendi
mevzuat› gere¤ince yapacaklar› soruﬂturma, denetim
ve incelemelerden do¤muﬂ ise bu soruﬂturma, denetim ve inceleme sonuçlar›n›n Kuruma intikal etti¤i tarihten veya bankalar, döner sermayeli kuruluﬂlar, ka245
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mu idareleri ile kanunla kurulmuﬂ kurum ve kuruluﬂlardan al›nan bilgi ve belgelerden do¤muﬂ ise bilgi ve
belgenin Kuruma intikal etti¤i tarihten itibaren, zamanaﬂ›m› on y›l olarak uygulan›r. Bu alacaklar için 89
uncu madde gere¤ince hesaplanacak gecikme cezas›
ve gecikme zamm›, 88 inci maddede belirtilen ödeme
süresinin son gününü takip eden günden itibaren uygulan›r.
Bu Kanuna dayan›larak Kurumca aç›lacak tazminat ve rücû davalar›, on y›ll›k zamanaﬂ›m›na tâbidir.
Zamanaﬂ›m› tarihi; rücû konusu gelir ve ayl›klar bak›m›ndan Kurum onay tarihinden, masraf ve ödemeler
için ise masraf veya ödeme tarihinden itibaren baﬂlar.
Zamanaﬂ›m›ndan sonra yap›lan ödemeler kabul
edilir. Ancak, 4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (b)
bendine tâbi sigortal›lar›n zamanaﬂ›m› nedeniyle prim
ödenmeyen süreleri, sigortal›l›k süresinden say›lmaz
ve bu süreye iliﬂkin sigortal›l›k hak ve yükümlülükleri düﬂer.
7.S‹GORTA PR‹MLER‹N‹N ‹ADES‹
Sigortal›n›n çal›ﬂt›r›ld›¤› iﬂyeri aktif veya pasifi ile
birlikte devral›n›r veya intikal ederse ya da baﬂka bir
iﬂyerine kat›l›r veya birleﬂirse eski iﬂverenin Kuruma
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olan prim ile gecikme cezas›, gecikme zamm› ve di¤er ferilerinden oluﬂan borçlar›ndan, ayn› zamanda
yeni iﬂveren de müﬂtereken ve müteselsilen sorumludur. Bu hükme ayk›r› sözleﬂme hükümleri Kuruma
karﬂ› geçersizdir. Bu f›kran›n uygulanmas›na iliﬂkin
usûl ve esaslar› belirlemeye Kurum yetkilidir.
Kurumun prim ve di¤er alacaklar› süresi içinde ve
tam olarak ödenmezse, ödenmeyen k›sm› sürenin bitti¤i tarihten itibaren ilk üç ayl›k sürede her bir ay için
% 3 oran›nda gecikme cezas› uygulanarak art›r›l›r. Ayr›ca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin
bitti¤i tarihten baﬂlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayr› ayr› Hazine Müsteﬂarl›¤›nca aç›klanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Liras› cinsinden
iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin ayl›k ortalama faizi bileﬂik bazda uygulanarak gecikme zamm› hesaplan›r. Ancak, ödemenin yap›ld›¤›
ay için gecikme zamm› günlük hesaplan›r. Bakanlar
Kurulu, ilk üç ay için uygulanan gecikme cezas› oran›n› iki kat›na kadar art›rmaya veya bu oran› % 1 oran›na kadar indirmeye, yeniden kanunî oran›na getirmeye ve uygulama tarihini belirlemeye yetkilidir. Dava ve icra takibi aç›lm›ﬂ olsa bile, prim ve di¤er Kurum alacaklar›n›n ödenmemiﬂ k›sm› için gecikme cezas› ve gecikme zamm› tahsil edilir.
247

KASIM - 2008

Mevzuat Serisi 8

G Mali Müﬂavirin Sosyal Güvenlik Mevzuat› El Kitab›

Yanl›ﬂ veya yersiz al›nm›ﬂ oldu¤u tespit edilen
primler, al›nd›klar› tarihten on y›l geçmemiﬂ ise, hisseleri oran›nda iﬂverenlere, sigortal›lara, iste¤e ba¤l›
sigortal›lara veya genel sa¤l›k sigortal›lar›na veya hak
sahiplerine kanunî faizi ile birlikte geri verilir. Kanunî faiz, primin Kuruma yat›r›ld›¤› tarihi takip eden ay
baﬂ›ndan, iadenin yap›ld›¤› ay›n baﬂ›na kadar geçen
süre için hesaplan›r. Ancak Borçlar Kanununun 65 inci maddesi hükmü sakl›d›r.
Prim iadesi nedeniyle sigortal›lar›n, iste¤e ba¤l› sigortal›lar›n, genel sa¤l›k sigortal›lar›n›n ayl›k, gelir,
ödenek ve sa¤l›k hizmetlerinden yararlanma ﬂartlar›n› yitirmeleri durumunda, bu Kanuna göre ödenen
ayl›k, gelir ve ödenekler ile sa¤lanan sa¤l›k hizmetleri durdurulur. Yanl›ﬂ veya yersiz yap›lan masraflar 96
nc› madde hükümlerine göre ilgililerden geri al›n›r.
8. S‹GORTA PR‹MLER‹N‹N G‹DER OLARAK
YAZILMASI
5510 say›l› SSGSS Kanunun 88. Maddesi gere¤ince
Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarlar›, gelir vergisi
ve kurumlar vergisi uygulamas›nda gider yaz›lamaz
Primler ancak ödendi¤i zaman gider olarak yaz›labilmektedir.
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SEK‹Z‹NC‹ BÖLÜM
G.ASGAR‹ ‹ﬁÇ‹L‹K UYGULAMASI
‹ﬂverenin, iﬂin emsaline, niteli¤ine, kapsam ve kapasitesine göre iﬂin yürütümü aç›s›ndan gerekli olan
sigortal› say›s›n›n, çal›ﬂma süresinin veya prime esas
kazanç tutar›n›n alt›nda bildirimde bulundu¤unun
tespiti halinde, iﬂin yürütümü aç›s›ndan gerekli olan
asgarî iﬂçilik tutar›; yap›lan iﬂin niteli¤i, kullan›lan teknoloji, iﬂyerinin büyüklü¤ü, benzer iﬂletmelerde çal›ﬂt›r›lan sigortal› say›s›, ilgili meslek veya kamu kuruluﬂlar›n›n görüﬂü gibi unsurlar dikkate al›narak tespit
edilir. Söz konusu tespitler, Kurumun denetim ve
kontrolle görevlendirilmiﬂ memurlar› taraf›ndan yap›l›r.
Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluﬂlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluﬂlar ile bankalar taraf›ndan ihale mevzuat›na göre yapt›r›lan iﬂlerden ve
özel nitelikteki inﬂaat iﬂlerinden dolay› bu iﬂleri yapan
iﬂveren taraf›ndan yeterli iﬂçilik bildirilmiﬂ olup olmad›¤› Kurumca araﬂt›r›l›r. Bu araﬂt›rma sonucunda yeterli iﬂçili¤in bildirilmemiﬂ oldu¤u anlaﬂ›l›rsa, eksik
bildirilen iﬂçilik tutar› üzerinden hesaplanan prim tutar›, 89 uncu madde gere¤i hesaplanacak gecikme ce249
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zas› ve gecikme zamm› ile birlikte bir ay içinde ödenmek üzere iﬂverene tebli¤ edilir. Tebli¤ edilen prim
ve gecikme cezas› ve gecikme zamm›n›n ödendi¤i
veya ödenece¤inin iﬂveren taraf›ndan yaz›l› olarak taahhüt edilmesi halinde borç kesinleﬂir. Kuruma verilecek taahhütnamede üstlenilen ödeme yükümlülü¤ünün yerine getirilmemesi halinde, iﬂveren hakk›nda 88 inci ve 89 uncu maddeler uyar›nca iﬂlem yap›l›r. Tebli¤ edilen prim ve gecikme cezas› ve gecikme
zamm›n›n ödenmemesi, taahhütname verilmemesi
veya Kurumca iﬂyerinin denetlenmesine gerek görülmesi durumunda Kurumca inceleme yap›l›r.
Bu maddenin birinci ve ikinci f›kras›nda belirtilen
usûllerle Kuruma bildirilmedi¤i tespit edilen asgarî iﬂçilik tutar› üzerinden Kurumca re'sen tahakkuk ettirilen sigorta primleri, 88 inci ve 89 uncu maddeler dikkate al›narak iﬂverene tebli¤ edilir. ‹ﬂveren, tebli¤ edilen prim borcuna karﬂ› tebli¤ tarihinden itibaren bir
ay içinde Kuruma itiraz edebilir. ‹tiraz takibi durdurur. Kurumca itiraz›n reddi halinde iﬂveren, karar›n
tebli¤ tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili iﬂ mahkemesine baﬂvurabilir. Mahkemeye baﬂvurulmas›,
prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz.
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiﬂ
memurlar›nca, Kuruma asgarî iﬂçilik tutar›n›n bildirilMevzuat Serisi 8
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medi¤i tespit edilen iﬂyerleri hakk›nda ayr›ca 102 nci
maddenin birinci f›kras›n›n (d) bendi ile (e) bendinin
(4) numaral› alt bendi uyar›nca idarî para cezas› uygulan›r.
Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluﬂlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluﬂlar ile bankalar, bu
maddenin uygulanmas›yla ilgili Kurumca istenilecek
bilgileri ve belgeleri yaz›l› olarak en geç bir ay içinde
vermeye mecburdur.
Kuruma yeterli iﬂçilik tutar›n›n bildirilmiﬂ olup olmad›¤›n›n araﬂt›r›lmas›nda, iﬂin yürütümü için gerekli olan asgarî iﬂçilik tutar›n›n tespitinde dikkate al›nacak asgarî iﬂçilik oranlar›n›n saptanmas› ve asgarî iﬂçilik oranlar›na vaki itirazlar›n incelenerek karara
ba¤lanmas› amac›yla Kurum bünyesinde; Kurum teknik elemanlar›ndan dört üye, Yönetim Kurulunda
temsil edilen iﬂçi ve iﬂveren konfederasyonlar›nca görevlendirilecek iki üye, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤inden bir üye olmak üzere toplam yedi teknik
elemandan oluﬂan, Asgarî ‹ﬂçilik Tespit Komisyonu
kurulur.
Kurumca gerek görüldü¤ünde, ayn› esaslara göre
birden fazla Asgarî ‹ﬂçilik Tespit Komisyonu kurulabilir. Komisyon salt ço¤unlukla toplan›r ve kararlar
en az dört üyenin ayn› yöndeki oyu ile al›n›r. Kurum
251
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d›ﬂ›ndaki üyelerin üst üste üç toplant›ya, son alt› ay
içinde ise beﬂ toplant›ya kat›lmamas› halinde, toplant›ya kat›lmayan üyeyi görevlendiren konfederasyonlar›n yerine, üye say›s› bak›m›ndan en yüksek bir
sonraki konfederasyondan üye davet edilir.
Asgarî ‹ﬂçilik Tespit Komisyonuna Kurum d›ﬂ›ndan
görevlendirilenlere, kat›ld›klar› her toplant› günü için
(2500) gösterge rakam›n›n memur ayl›klar›n›n hesab›nda kullan›lan katsay› ile çarp›larak bulunacak tutar› üzerinden huzur hakk› Kurumca ödenir.
Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlar›
taraf›ndan devaml› mahiyetteki iﬂyerlerinde yap›lan
asgari iﬂçilik incelemesi sonucunda tespiti yap›lan ve
sigortal›lara maledilemeyen fark sigorta primine esas
kazanç matrah› üzerinden gecikme cezas› ve gecikme
zamm› ile birlikte hesaplanacak sigorta primi ve buna ba¤l› uygulanacak idari para cezalar›nda, konuya
iliﬂkin raporun Kurumun ilgili birimine gönderilmesinden önce iﬂverenle uzlaﬂma yap›labilir. Uzlaﬂmaya
var›lmas› halinde, bu durum tutanakla tespit edilir.
Uzlaﬂ›lan tutarlar kesin olup, uzlaﬂma konusu yap›lan
tutarlar hakk›nda iﬂverence dava aç›lamaz ve hiçbir
mercie ﬂikayet ve itirazda bulunulamaz. Uzlaﬂ›lan
prim ve idari para cezalar›, uzlaﬂma tutana¤›n›n düzenlendi¤i tarihten itibaren bir ay içinde ödenir. ‹ﬂveMevzuat Serisi 8
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ren, uzlaﬂ›lan idari para cezas› tutar› için ayr›ca peﬂin
ödeme indiriminden yararland›r›lmaz. Uzlaﬂ›lan tutarlar›n, bu sürede tam olarak ödenmemesi halinde uzlaﬂma bozulur ve uzlaﬂ›lan tutarlar kazan›lm›ﬂ hak
teﬂkil etmez. Uzlaﬂman›n temin edilememiﬂ veya uzlaﬂma müzakeresinde uzlaﬂmaya var›lamam›ﬂ olmas›
veya uzlaﬂman›n bozulmas› hallerinde iﬂveren, bu konuya iliﬂkin daha sonra uzlaﬂma talep edemez.
Uzlaﬂma neticesinde indirim yap›lmas› nedeniyle
tahsil edilmemiﬂ olan sigorta primlerinin daha sonra
Kurum veya mahkeme karar›yla sigortal›lara mal edilmesi halinde, daha önce eksik tahsil olunan sigorta
primleri, sigortal›n›n çal›ﬂt›¤› süre ve sigorta primine
esas kazanc› dikkate al›narak gecikme cezas› ve gecikme zamm› ile birlikte tahsil olunur.
Asgarî ‹ﬂçilik Tespit Komisyonunun çal›ﬂma usûl
ve esaslar›, Komisyonda görev alacak teknik elemanlar›n nitelikleri, asgarî iﬂçilik tespitinde uygulanacak
yöntem, verilerin belirlenmesi, tamamlanm›ﬂ veya devam etmekte olan iﬂlerle ilgili yap›lacak yerinde tespit kriterleri, uzlaﬂma komisyonlar›n›n oluﬂumu, çal›ﬂma usul ve esaslar› ile bu maddenin uygulanmas›na
iliﬂkin di¤er usûl ve esaslar, Kurum taraf›ndan ç›kar›lacak yönetmeliklerle düzenlenir.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
H. GENEL SA⁄LIK S‹GORTALI SAYILANLAR VE
SAYILMAYANLAR
1.GENEL SA⁄LIK S‹GORTALI SAYILANLAR
Türkiye’de ikamet eden kiﬂilerden;
a) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n
(a), (b) ve (c) bentlerine tabi olanlar,
b) ‹ste¤e ba¤l› sigortal› olan kiﬂiler,
c) Yukar›daki (a) ve (b) bentleri kapsam›nda sigortal› say›lmayanlardan;
1) Harcamalar›, taﬂ›n›r ve taﬂ›nmazlar› ile bunlardan do¤an haklar› da dikkate al›narak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullan›larak tespit
edilecek aile içindeki geliri kiﬂi baﬂ›na düﬂen ayl›k tutar› asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaﬂlardan her biri,
2) S›¤›nmac› veya vatans›z olarak kabul edilen kiﬂiler,
3) 1/7/1976 tarihli ve 2022 say›l› 65 Yaﬂ›n› Doldurmuﬂ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaﬂlar›na Ayl›k Ba¤lanmas› Hakk›nda Kanun hükümlerine
göre ayl›k alan kiﬂiler,
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4) 24/2/1968 tarihli ve 1005 say›l› ‹stiklal Madalyas› Verilmiﬂ Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden
ﬁeref Ayl›¤› Ba¤lanmas› Hakk›nda Kanun hükümlerine göre ﬂeref ayl›¤› alan kiﬂiler,
5) 28/5/1986 tarihli ve 3292 say›l› Vatani Hizmet
Tertibi Ayl›klar›n›n Ba¤lanmas› Hakk›nda Kanun hükümlerine göre ayl›k alan kiﬂiler,
6) 3/11/1980 tarihli ve 2330 say›l› Nakdi Tazminat
ve Ayl›k Ba¤lanmas› Hakk›nda Kanun hükümlerine
göre ayl›k alan kiﬂiler,
7) 24/5/1983 tarihli ve 2828 say›l› Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine
göre korunma, bak›m ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kiﬂiler,
8) Harp malullü¤ü ayl›¤› alan kiﬂiler ile 12/4/1991
tarihli ve 3713 say›l› Terörle Mücadele Kanunu kapsam›nda ayl›k alan kiﬂiler,
9) 18/3/1924 tarihli ve 442 say›l› Köy Kanununun
74 üncü maddesinin ikinci f›kras›na göre görevlendirilen kiﬂiler ile ayn› Kanunun ek 16 nc› maddesine
göre ayl›k alan kiﬂiler,
10) 24/6/2008 tarihli ve 5774 say›l› Baﬂar›l› Sporculara Ayl›k Ba¤lanmas› ile Devlet Sporcusu Unvan›
Verilmesi Hakk›nda Kanun hükümlerine göre ayl›k
alan kiﬂiler,
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d) Mütekabiliyet esas› da dikkate al›nmak ﬂart›yla,
oturma izni alm›ﬂ yabanc› ülke vatandaﬂlar›ndan yabanc› bir ülke mevzuat› kapsam›nda sigortal› olmayan kiﬂiler,
e) 25/8/1999 tarihli ve 4447 say›l› ‹ﬂsizlik Sigortas›
Kanunu uyar›nca iﬂsizlik ödene¤i ve ilgili kanunlar›
gere¤ince k›sa çal›ﬂma ödene¤inden yararland›r›lan
kiﬂiler,
f) Kanun veya Kanundan önce yürürlükte bulunan
sosyal güvenlik kanunlar›na göre gelir veya ayl›k alan
kiﬂiler,
g) Yukar›da say›lanlar d›ﬂ›nda kalan ve baﬂka bir
ülkede genel sa¤l›k sigortas›ndan yararlanma hakk›
bulunmayan vatandaﬂlar,
genel sa¤l›k sigortal›s› say›l›r.
Kamu idaresine ait iﬂyerlerinde çal›ﬂt›r›lan sigortal›lardan iﬂ sözleﬂmesi ask›da kalanlar, iﬂ sözleﬂmesinin ask›da kald›¤› süre içinde genel sa¤l›k sigortal›s›
say›l›r.
Kanunun geçici 13 üncü maddesine göre
24/11/1994 tarihli ve 4046 say›l› Kanunun 21 inci
maddesi kapsam›nda iﬂ kayb› tazminat› alanlar, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras› (a) bendi kapsam›nda genel sa¤l›k sigortal›s› say›l›r.
Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi gere¤i ÜlkeMevzuat Serisi 8
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miz ile sosyal güvenlik sözleﬂmesi olmayan ülkelerde
iﬂ üstlenen iﬂverenlerce yurt d›ﬂ›ndaki iﬂyerlerinde çal›ﬂt›r›lmak üzere götürülen Türk iﬂçileri Kanunun 4
üncü maddesinin birinci f›kras› (a) bendi kapsam›nda
genel sa¤l›k sigortal›s› say›l›r.
Kanunun 37 nci maddesi gere¤ince evlenme ödene¤i alan k›z çocuklardan; eﬂleri taraf›ndan bakmakla yükümlü olunmayanlar ile iki y›ll›k süre içinde eﬂlerinden boﬂanan k›z çocuklar›, gelir/ayl›klar›n›n kesildi¤i tarihten itibaren iki y›ll›k sürenin sonuna kadar
Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras› (f) bendi
kapsam›nda genel sa¤l›k sigortal›s› say›l›r.
Kanunun 6 nc› maddesinin birinci f›kras›n›n;
a) (a) bendine göre iﬂverenin iﬂyerinde ücretsiz
çal›ﬂan eﬂi,
b) (b) bendine göre ayn› konutta birlikte yaﬂayan
ve üçüncü derece dâhil bu dereceye kadar h›s›mlar
aras›nda ve aralar›na d›ﬂar›dan baﬂka kimse kat›lmaks›z›n, yaﬂad›klar› konut içinde yap›lan iﬂlerde çal›ﬂanlar,
c) (c) bendine göre ücretle ve sürekli olarak çal›ﬂanlar hariç ev hizmetlerinde çal›ﬂanlar,
ç) (f) bendine göre resmî meslek ve sanat okullar› ile yetkili resmî makamlar›n izniyle kurulan meslek
veya sanat okullar›nda ve yüksek okullarda fiilen nor257
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mal e¤itim süreleri içinde yap›lan, tatbikî mahiyetteki
yap›m ve üretim iﬂlerinde çal›ﬂan ö¤renciler,
d) (g) bendine göre sa¤l›k hizmet sunucular› taraf›ndan iﬂe al›ﬂt›r›lmakta olan veya rehabilite edilen
hasta veya maluller,
e) (›) bendine göre kamu idareleri hariç olmak
üzere, tar›m iﬂlerinde veya orman iﬂlerinde hizmet akdiyle süreksiz iﬂlerde çal›ﬂanlar ile tar›mda kendi ad›na ve hesab›na ba¤›ms›z çal›ﬂanlardan; tar›msal faaliyette bulunan ve y›ll›k tar›msal faaliyet gelirlerinden,
bu faaliyete iliﬂkin masraflar düﬂüldükten sonra kalan
tutar›n ayl›k ortalamas›n›n, bu Kanunda tan›mlanan
prime esas günlük kazanç alt s›n›r›n›n otuz kat›ndan
az oldu¤unu belgeleyenler,
f) (k) bendine göre kendi ad›na ve hesab›na ba¤›ms›z çal›ﬂanlardan gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kay›tl› olanlardan, ayl›k faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine iliﬂkin masraflar düﬂüldükten sonra kalan tutar›, prime esas günlük kazanç
alt s›n›r›n›n otuz kat›ndan az oldu¤unu belgeleyenler,
genel sa¤l›k sigortal›s›n›n bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂi de¤il iseler bu maddenin birinci f›kras›n›n
ilgili bentlerinden durumlar›na uyan bende göre genel sa¤l›k sigortal›s› olurlar.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (c)
Mevzuat Serisi 8
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bendi kapsam›nda sigortal› say›lanlardan ilgili kanunlar› gere¤ince ayl›ks›z izin sürelerini bir y›la kadar
kullananlar, bu süre boyunca genel sa¤l›k sigortal›s›
say›l›rlar. Bir y›la kadar ayl›ks›z izin sürelerinde, bu
sürenin bitiminde göreve baﬂlan›lmas› hâlinde genel
sa¤l›k sigortas›ndan yararlanmak için ayr›ca otuz gün
prim ödenmesi ﬂart› aranmaz.
Genel sa¤l›k sigortal›s› olmamakla beraber, ülkemizin taraf oldu¤u sosyal güvenlik sözleﬂmeleri gere¤ince, akit ülkelerden sa¤l›k yard›m hakk›n› kazanm›ﬂ
sigortal› ile gelir ve ayl›k sahipleri ile bunlar›n bakmakla yükümlü olduklar› aile bireyleri, Türkiye’de
geçici veya daimi olarak bulunduklar› s›rada, sa¤l›k
yard›mlar›na ihtiyaç duyduklar›nda, genel sa¤l›k sigortal›s› gibi akit ülke ad›na sa¤l›k yard›mlar›ndan yararlanma hakk›na sahiptirler.
Bu maddenin birinci f›kras›n›n (d) bendinde say›lan yabanc› ülke vatandaﬂlar›n›n genel sa¤l›k sigortal›s› say›labilmeleri için, kesintisiz bir y›ldan fazla oturma izni alm›ﬂ olmalar› ve yabanc› bir ülke mevzuat›
kapsam›nda sigortal› say›lmamas› ve sa¤l›k sigortas›ndan yararlanma hakk›n›n bulunmamas› ﬂartt›r.
Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras›n›n (c)
bendinin (1) ve (2) numaral› alt bentlerinde belirtilenler ile Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras› ge259
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re¤i zorunlu sigortal› olanlar hariç, 18 yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ çocuklardan;
1) Genel sa¤l›k sigortal›s› olan ana ve babalar›n 18
yaﬂ›n› dolduruncaya kadar ayr›ca bir iﬂleme gerek olmaks›z›n çocuklar› bakmakla yükümlü olunan kiﬂi
olarak,
2) Genel sa¤l›k sigortal›s› olmas› gerekti¤i hâlde tescili yap›lmam›ﬂ olan ana ve babalar›n çocuklar› sa¤l›k
hizmeti sunucular›na baﬂvurdu¤u tarih itibar›yla ana ve
babalar genel sa¤l›k sigortal›s› say›lmak suretiyle 18 yaﬂ›n› dolduruncaya kadar bakmakla yükümlü olunan kiﬂi
olarak,
3) Bakmakla yükümlü olunan kiﬂi olmalar› nedeniyle genel sa¤l›k sigortas› kapsam›ndaki ana ve babalar›n
çocuklar› Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras›n›n
(c) bendinin (1) numaral› alt bendi kapsam›nda,
4) Ana ve babas› taraf›ndan bakmakla yükümlü olunan kiﬂi dahi olsa genel sa¤l›k sigortas›na iliﬂkin primlerinin ödenmemesi hâlinde 18 yaﬂ›n› dolduruncaya kadar
61 inci maddenin ikinci f›kras› kapsam›nda,
5) 2828 say›l› Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bak›m ve
rehabilitasyon hizmetlerinden ana ve babas›n›n bulunup
bulunmad›¤›na bak›lmaks›z›n ücretsiz faydalananlar ile
ana ve babas› olmad›¤› hâlde bu hizmetlerden faydalanMevzuat Serisi 8

KASIM - 2008

260

G DOKUZUNCU BÖLÜM - II. ‹ﬂçi ve ‹ﬂveren ‹liﬂkileri - H.Genel Sa¤l›k Sigortal› Say›lanlar
ve Say›lmayanlar

mayan çocuklar, Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras›n›n (c) bendinin (7) numaral› alt bendi kapsam›nda,
6) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (b)
ve (c) bentleri gere¤i sigortal› say›l›p bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerden 22/11/2001 tarihli ve 4721 say›l› Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre mahkemece ergin k›l›nmak suretiyle, ö¤renimleriyle ilgili görevlerde çal›ﬂanlar hariç, 18 yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ olanlar genel sa¤l›k sigortal›s›n›n bakmakla yükümlü olunan kiﬂi
olarak,
genel sa¤l›k sigortal›s› say›l›rlar.
Kanunun 45 inci maddesinin birinci f›kras› kapsam›nda say›lan kiﬂilerin genel sa¤l›k sigortas› hükümleri bak›m›ndan haklar› devam eder.
2.SOSYAL S‹GORTALI SAYILMAYANLARIN
DURUMU
5510 say›l› SSGSS Kanunun 6. maddesinde say›lanlardan;
a) ‹ﬂverenin iﬂyerinde ücretsiz çal›ﬂan eﬂinin,
b) Ayn› konutta birlikte yaﬂayan ve üçüncü derece dahil bu dereceye kadar h›s›mlar aras›nda ve aralar›na d›ﬂardan baﬂka kimse kat›lmaks›z›n, yaﬂad›klar› konut içinde yap›lan iﬂlerde çal›ﬂanlar›n,
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c) Ev hizmetlerinde çal›ﬂanlar›n (ücretle ve sürekli olarak çal›ﬂanlar hariç),
d) Resmî meslek ve sanat okullar› ile yetkili resmî
makamlar›n izniyle kurulan meslek veya sanat okullar›nda ve yüksek okullarda fiilen normal e¤itim süreleri içinde yap›lan, tatbikî mahiyetteki yap›m ve
üretim iﬂlerinde çal›ﬂan ö¤rencilerin,
e) Sa¤l›k hizmet sunucular› taraf›ndan iﬂe al›ﬂt›r›lmakta olan veya rehabilite edilen, hasta veya malûllerin,
h) 4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (b) ve (c)
bentleri gere¤i sigortal› say›lmas› gerekenlerden 18
yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ olanlar›n,
›) Kamu idareleri hariç olmak üzere, tar›m iﬂlerinde veya orman iﬂlerinde hizmet akdiyle süreksiz iﬂlerde çal›ﬂanlar ile tar›mda kendi ad›na ve hesab›na ba¤›ms›z çal›ﬂanlardan; tar›msal faaliyette bulunan ve
y›ll›k tar›msal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete iliﬂkin masraflar düﬂüldükten sonra kalan tutar›n ayl›k
ortalamas›n›n, bu Kanunda tan›mlanan prime esas
günlük kazanç alt s›n›r›n›n otuz kat›ndan az oldu¤unu belgeleyenlerin,
j)Kendi ad›na ve hesab›na ba¤›ms›z çal›ﬂanlardan
gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kay›tl› olanlardan, ayl›k faaliyet gelirlerinden bu
Mevzuat Serisi 8
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faaliyetine iliﬂkin masraflar düﬂüldükten sonra kalan tutar›, prime esas günlük kazanç alt s›n›r›n›n otuz kat›ndan az
oldu¤unu belgeleyenlerin,
genel sa¤l›k sigortal›s›n›n bakmakla yükümlü kiﬂi olup
olmad›¤›na bak›l›r.
3.BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNANLARIN
DURUMLARI
A) Genel sa¤l›k sigortal›s›n›n bakmakla yükümlü
oldu¤u kiﬂiler
Genel sa¤l›k sigortal›s›n›n, sigortal› veya iste¤e ba¤l› sigortal› say›lmayan, kendi sigortal›l›¤› nedeniyle gelir veya
ayl›k ba¤lanmam›ﬂ olan;
a) Eﬂi,
b) 18 yaﬂ›n›, lise ve dengi ö¤renim görmesi hâlinde 20
yaﬂ›n›, yüksek ö¤renim görmesi hâlinde 25 yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ ve evli olmayan çocuklar› ile yaﬂ›na bak›lmaks›z›n
çal›ﬂma gücünü en az %60 oran›nda yitirdi¤i kurum sa¤l›k
kurulu taraf›ndan tespit edilen evli olmayan çocuklar›,
c) Her türlü kazanç ve irattan elde etti¤i gelirinin asgari ücretin net tutar›ndan daha az olan ve di¤er çocuklar›ndan sa¤l›k yard›m› almayan ana ve babas›,
genel sa¤l›k sigortal›s›n›n bakmakla yükümlü oldu¤u
kiﬂi olarak kabul edilir.
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Ana ve babas› boﬂanm›ﬂ çocuklar›n, genel sa¤l›k
sigortas› kapsam›ndaki haklar›, mahkeme karar› ile
velayet hakk› verilmiﬂ olan genel sa¤l›k sigortal›s› ana
ya da baba üzerinden sa¤lan›r. Velayet hakk› verilmeyen kiﬂinin üzerinden de sa¤l›k hizmeti ile yol gideri,
gündelik ve refakatçi haklar› sa¤lanabilir. Bu durum,
çocu¤un sa¤l›k hizmeti ve yol gideri, gündelik ve refakatçi haklar›ndan yararland›r›laca¤› ana ya da baba
taraf›ndan Kuruma verilecek bir dilekçe ile belgelenir.
Genel sa¤l›k sigortal›s›n›n tescili aﬂamas›nda veya
sonras›nda bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂilerin elektronik ortamda Kurumca tespit edilememesi hâlinde,
genel sa¤l›k sigortal›s› taraf›ndan bildirim yap›l›r.
Kurum, genel sa¤l›k sigortal›s›n›n bakmakla yükümlü oldu¤u; eﬂinin, 18 yaﬂ›n› doldurmuﬂ çocuklar›n›n, ana ve babas›n›n sa¤l›k hizmetlerinden ve yol gideri, gündelik ve refakatçi haklar›ndan yararlanma
hakk›n›n devam edip etmedi¤ini öncelikle elektronik
ortamda periyodik olarak kontrol eder. Bunun mümkün olmamas› hâlinde gerekli belgeleri kiﬂilerden isteyerek kontrolü yapar.
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B) Genel sa¤l›k sigortal›s› ve bakmakla
yükümlü olunan kiﬂi say›lmayanlar
Genel sa¤l›k sigortal›s› ve bakmakla yükümlü olunan kiﬂi olarak;
a) Kanunun 6 nc› maddesinin birinci f›kras›n›n;
1) (d) bendi gere¤ince Kanunun 4 üncü maddesi
birinci f›kras›n›n (b) bendinin (1) ve (3) numaral› alt
bentleri kapsam›nda sigortal›l›klar› devam edenler
hariç askerlik hizmetlerini er ve erbaﬂ olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu ö¤rencileri,
2) (e) bendi gere¤ince yabanc› bir ülkede kurulu
herhangi bir kuruluﬂ taraf›ndan ve o kuruluﬂ ad›na ve
hesab›na Türkiye'ye bir iﬂ için gönderilen ve yabanc›
ülkede sosyal sigortaya tabi oldu¤unu belgeleyen kiﬂiler ile Türkiye'de kendi ad›na ve hesab›na ba¤›ms›z
çal›ﬂanlardan, yurt d›ﬂ›nda ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuat›na tabi olanlar,
3) (l) bendi gere¤ince kamu idarelerinin d›ﬂ temsilciliklerinde istihdam edilen ve temsilcili¤in bulundu¤u ülkede sürekli ikamet izni veya bu devletin vatandaﬂl›¤›n› da haiz bulunan Türk uyruklu sözleﬂmeli personelden, bulundu¤u ülkenin sosyal güvenlik
kurumunda sigortal› oldu¤unu belgeleyenler ile kamu idarelerinin d›ﬂ temsilciliklerinde istihdam edilen
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sözleﬂmeli personelin uluslararas› sosyal güvenlik
sözleﬂmeleri çerçevesinde ve temsilcili¤in bulundu¤u
ülkenin ilgili mevzuat›n›n zorunlu k›ld›¤› hâllerde, iﬂverenleri taraf›ndan bulunulan ülkede sosyal sigorta
kapsam›nda sigortal› yap›lanlar,
b) Ceza infaz kurumlar› ile tutukevleri bünyesinde
bulunan hükümlü ve tutuklular,
c) Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras›n›n
(d) bendi kapsam›ndaki mütekabiliyet esas› da dikkate al›nmak ﬂart›yla oturma izni alm›ﬂ yabanc› ülke vatandaﬂlar›ndan yabanc› bir ülke mevzuat› kapsam›nda sigortal› olmayan ve Kanunun 4 üncü maddesi
kapsam›nda sigortal› say›lmayan kiﬂilerden, Türkiye’de bir y›ldan k›sa süreyle yerleﬂik olanlar,
ç) Sosyal güvenlik sözleﬂmesi hükümleri sakl› kalmak kayd›yla, Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci
f›kras›n›n (f) bendi kapsam›nda olup mülga
30/5/1978 tarihli ve 2147 say›l› ve 8/5/1985 tarihli ve
3201 say›l› kanunlara göre borçlanarak ayl›k ba¤lanan kiﬂilerden Türkiye’de ikamet etmeyenler,
d) ‹ste¤e ba¤l› sigortal› olan yabanc› ülke vatandaﬂlar›ndan Türkiye’de yerleﬂik olma hâli bir y›l› doldurmayanlar,
genel sa¤l›k sigortal›s› say›lmazlar.
Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras›n›n (c)
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bendinin (1) numaral› alt bendine göre harcamalar›,
taﬂ›n›r ve taﬂ›nmazlar› ile bunlardan do¤an haklar› da
dikkate al›narak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullan›larak tespit edilecek aile içindeki geliri, kiﬂi baﬂ›na düﬂen ayl›k tutar› brüt asgari ücretin üçte birinden az olan aile bireyleri ile ayn› bendin (2) numaral› alt bendine göre s›¤›nmac› veya vatans›z olarak kabul edilen kiﬂilerin eﬂ, çocuk, ana ve
babas› Kanun gere¤ince bakmakla yükümlü olunan
kiﬂi olarak de¤erlendirilmez.
26/10/1990 tarihli ve 3671 say›l› Kanunun 4 üncü
maddesinde say›lanlar genel sa¤l›k sigortal›s› say›lmaz.
Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras›n›n (f)
bendi kapsam›nda gelir ve ayl›k alanlar ile genel sa¤l›k sigortal›s›n›n bakmakla yükümlü olduklar› kimseleri ayn› f›kran›n (c) bendinin (7) numaral› alt bendi
kapsam›nda ayr›ca genel sa¤l›k sigortal›s› say›lmazlar.
4.GENEL SA⁄LIK S‹GORTALILI⁄ININ
BAﬁLANGICI, B‹LD‹R‹M‹ VE TESC‹L‹
Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras›n›n (a)
ve (b) bendi kapsam›nda genel sa¤l›k sigortal›s› say›lanlar; sigortal› veya iste¤e ba¤l› sigortal› olarak tescil
edildikleri tarihten itibaren genel sa¤l›k sigortal›s› say›267
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l›r ve ayr›ca bir bildirime gerek olmaks›z›n genel sa¤l›k sigortal›s› olarak tescil edilmiﬂ say›l›r.
Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras›n›n (c)
bendinin (1) numaral› alt bendinde say›lanlar›n genel
sa¤l›k sigortal›l›klar› Kurumca tescil edildi¤i tarihten
itibaren baﬂlar.
Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras›n›n (c)
bendinin;
a) (2) numaral› alt bendinde say›lanlar›n sigortal›l›¤› vatans›z ve s›¤›nmac› say›ld›klar› tarihten itibaren
baﬂlar, bu tarih ‹çiﬂleri Bakanl›¤›nca,
b) (7) numaral› alt bendinde say›lanlar›n sigortal›l›¤› korunma, bak›m ve rehabilitasyon hizmetlerinden
ücretsiz yararlanmaya baﬂlad›klar› tarihten itibaren
baﬂlar, bu tarih Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumunca,
c) (9) numaral› alt bendinde say›lan 442 say›l› Köy
Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci f›kras›na göre
görevlendirilen köy korucular› ile geçici köy korucular›n›n sigortal›l›klar› göreve baﬂlad›klar› tarih itibar›yla baﬂlar, bu tarih görevlendirmelerini ‹çiﬂleri Bakanl›¤›n›n onay›na sunan Valilik taraf›ndan,
bir ay içinde Kuruma verecekleri genel sa¤l›k sigortas› giriﬂ bildirgesi ile tescil edilirler.
Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras›n›n;
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a) (d) bendinde say›lan mütekabiliyet esas› da dikkate al›nmak ﬂart›yla oturma izni alm›ﬂ yabanc› ülke
vatandaﬂlar›ndan yabanc› bir ülke mevzuat› kapsam›nda sigortal› olmayan ve Kanunun 4 üncü maddesi kapsam›nda zorunlu sigortal› say›lmayan kiﬂilerden, Türkiye’de bir y›ldan k›sa süreyle yerleﬂik olanlar, Türkiye'deki yerleﬂim süresinin bir y›l› geçti¤i tarihten itibaren genel sa¤l›k sigortal›s› say›l›r ve bu tarihten itibaren kendilerince,
b) (e) bendinde say›lanlar›n genel sa¤l›k sigortal›l›¤› iﬂsizlik ve ilgili kanunlar› gere¤ince k›sa çal›ﬂma
ödene¤inden yararlanmaya baﬂlad›klar› tarihten baﬂlar, bu tarih Türkiye ‹ﬂ Kurumu taraf›ndan iﬂsizlik
ödene¤inin ba¤land›¤› tarihten itibaren,
bir ay içinde Kuruma verecekleri genel sa¤l›k sigortas› giriﬂ bildirgesi ile tescil edilirler.
Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras›n›n;
a) (c) bendinin; (3), (4), (5), (6), (8), (9) ve (10)
numaral› alt bentlerinde say›lanlar, ayl›¤a hak kazand›klar›,
b) (f) bendinde say›lanlar, gelir veya ayl›k almaya
hak kazand›klar›,
tarihten itibaren ayr›ca bir bildirime gerek olmaks›z›n genel sa¤l›k sigortal›s› olarak tescil edilmiﬂ say›l›r.
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Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras› kapsam›nda genel sa¤l›k sigortal›s› olup tabi olduklar› bent
kapsam›ndaki genel sa¤l›k sigortal›l›¤› sona erenlerden (g) bendi kapsam›na girenler, en geç 1 ay içinde
Kuruma baﬂvurmak zorundad›rlar. Bu kiﬂilerin (g)
bendi kapsam›nda genel sa¤l›k sigortal›l›¤›, durumlar›nda de¤iﬂiklik oldu¤u tarihten baﬂlar.
Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras› gere¤i
genel sa¤l›k sigortal›s› say›lanlar›n çocuklar›, ana ya
da baban›n tescil edilmiﬂ olmas›na bak›lmaks›z›n ve
ayr›ca bir iﬂleme gerek olmaks›z›n 18 yaﬂ›n doldu¤u
tarihe kadar genel sa¤l›k sigortal›s›n›n bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂi olarak sa¤l›k hizmetlerinden ve
yol gideri, gündelik ve refakatçi haklar›ndan yararland›r›l›r. 18 yaﬂ›n tespitinde, nüfus kay›tlar› ve bu kay›tlarda mahkeme karar›na göre yap›lan düzeltmeler
esas al›n›r.
18 yaﬂ›ndan küçük çocu¤un ana ve babas› ölmüﬂ
veya gaipli¤ine karar verilmiﬂ ise 18 yaﬂ›na kadar Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras›n›n (c) bendinin (7) numaral› alt bendi kapsam›nda, primi Devlet
taraf›ndan ödenmek üzere genel sa¤l›k sigortal›s› say›l›r.
Ana ve babas› olmad›¤› hâlde korunma, bak›m ve
rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanmayan 18 yaMevzuat Serisi 8
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ﬂ›ndan küçük çocuklar›n genel sa¤l›k sigortal›l›¤›, varsa kanunî temsilcisi, yoksa yak›nlar› taraf›ndan Kuruma baﬂvurmalar› veya Kurumca bu durumun tespiti
hâlinde tescil edilir.
Nüfus kay›t iﬂlemleri yap›l›ncaya kadar yeni do¤an çocu¤a iliﬂkin gerekli iﬂlemler; öncelikle anas›n›n
üzerinden, ana ölmüﬂ ise babas›n›n üzerinden, ana ve
babas› ölmüﬂ ise Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu taraf›ndan koruma alt›na al›nd›¤› tarihe kadar,
ölen ana üzerinden yap›l›r. Ancak bu süre 25/4/2006
tarihli ve 5490 say›l› Nüfus Hizmetleri Kanununun 15
inci maddesinde belirtilen süreyi geçemez.
Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras›n›n (c)
bendinin (1) numaral› alt bendi kapsam›nda iken bu
niteli¤in yitirilmesi ve ayn› f›kran›n (g) bendi kapsam›nda genel sa¤l›k sigortal›s› say›lmas› hâlinde, (g)
bendine göre tescil iﬂlemi yap›l›r. (g) bendine göre
genel sa¤l›k sigortal›s› iken Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras›n›n (c) bendinin (1) numaral› alt
bendi kapsam›na girilmesi durumunda ise bu bent
kapsam›nda tescil iﬂlemi yap›l›r. Baﬂvuru için geçecek
bir ayl›k sürede bu kiﬂilerin ve bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂilerin sa¤l›k hizmetleri ve yol gideri, gündelik ve refakatçi haklar› kesintisiz verilmeye devam
edilir.
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Genel sa¤l›k sigortal›lar› Kuruma verilen genel
sa¤l›k sigortas› giriﬂ bildirgesine göre Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaras› ile bilgisayar ortam›nda tutulan tescil kütü¤üne kay›t edilir. Türkiye Cumhuriyeti
kimlik numaras›, ayn› zamanda sigortal›lar›n sosyal
güvenlik sicil numaras›n› oluﬂturur. Sigortal›lar›n tescil ve prim ödemelerine iliﬂkin her türlü bilgisayar kay›tlar› sosyal güvenlik sicil numaras› alt›nda tutulur.
Yabanc› uyruklulara Nüfus ve Vatandaﬂl›k ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ünce verilecek kimlik numaras› ayn› zamanda bunlar için sosyal güvenlik sicil numaras› olarak kullan›l›r.
Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras›n›n (a)
ve (b) bentlerine göre genel sa¤l›k sigortal›s› say›lanlar›n bildirimi, tescili, sigortal›l›¤›n sona ermesi ve di¤er iﬂlemler ile genel sa¤l›k sigortas› kay›tlar›n›n tutulmas› ve düzeltilmesinde Sosyal Sigorta ‹ﬂlemleri
Yönetmeli¤inin ilgili hükümleri uygulan›r.
Genel sa¤l›k sigortas› giriﬂ bildirgesini süresi içinde vermeyenler hakk›nda Kanunun 102 nci maddesinin birinci f›kras›n›n (a) bendine göre idarî para cezas› uygulan›r.
Genel sa¤l›k sigortal›lar› ile ilgili Kurum d›ﬂ›ndan
al›nan veya Kurumca düzenlenen kâ¤›t ortam›ndaki
belgelerden gerekli görülenlerin muhafazas› ve bu
Mevzuat Serisi 8
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belgelere eriﬂimi sa¤lamak üzere elektronik arﬂiv
oluﬂturulur. Bunlara Kurumca belirlenen usullerle birer numara verilir.
5.GENEL SA⁄LIK S‹GORTALILI⁄ININ SONA
ERMES‹
Genel sa¤l›k sigortal›l›¤›; sosyal güvenlik sözleﬂmesi hükümleri sakl› kalmak ﬂart›yla Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras› kapsam›ndaki kiﬂilerin
yerleﬂim yerinin Türkiye d›ﬂ›na taﬂ›nd›¤› tarihten veya genel sa¤l›k sigortal›s›n›n ölüm tarihinden itibaren
sona erer.
Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras›n›n;
a) (c) bendinin (1) numaral› alt bendine tabi sigortal›n›n aile içindeki gelirinin asgari ücretin üçte birinden fazla oldu¤u tarihten,
b) (c) bendinin (2) numaral› alt bendine tabi olanlar›n s›¤›nmac› veya vatans›z statüsünü kaybettikleri
tarihten,
c) (c) bendinin (3), (4), (5), (6), (8), (9) ve (10) numaral› alt bentlerinde say›lanlar›n ayl›k alma haklar›n› kaybettikleri tarihten,
ç) (c) bendinin (7) numaral› alt bendine göre koruma, bak›m ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücret273
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siz yararlanma hakk›n›n kaybedildi¤i veya anas›z babas›z çocuklar›n 18 yaﬂ›n› doldurduklar› tarihten,
d) (c) bendinin (9) numaral› alt bendinde say›lan
köy koruculu¤u ve geçici köy koruculu¤u görevinin
sona erdi¤i tarihten,
e) (d) bendinde say›lanlar›n oturma izinlerinin sona erdi¤i veya yabanc› bir ülke mevzuat› kapsam›nda
sigortal› oldu¤u tarihten,
f) (e) bendinde say›lanlar›n iﬂsizlik ödene¤i ve k›sa çal›ﬂma ödene¤inin kesildi¤i tarihten,
g) (f) bendinde belirtilen gelir ve ayl›k alanlar›n
gelir ve ayl›k alma haklar›n› kaybettikleri tarihten,
¤) (g) bendinde say›lanlar›n ayn› f›kran›n di¤er
bentleri kapsam›na girdikleri tarihten,
itibaren tabi olduklar› bent kapsam›ndaki genel
sa¤l›k sigortal›l›klar› sona erer.
Kanunun 4 üncü maddesi birinci f›kras› (a) bendi
kapsam›nda sigortal› olanlar›n sigortal›l›k niteli¤ini yitirildikleri tarihi takip eden 10 uncu günden, (b) ve
(c) bendi kapsam›nda sigortal› olanlar›n ise sigortal›l›k niteli¤ini yitirildikleri tarihten itibaren tabi olduklar› bent kapsam›ndaki genel sa¤l›k sigortal›l›klar› sona erer.
4046 say›l› Kanunun 21 inci maddesi kapsam›nda
iﬂ kayb› tazminat› alanlar›n iﬂ kayb› tazminat› ödemeMevzuat Serisi 8
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sinin bitti¤i tarihten itibaren tabi olduklar› bent kapsam›ndaki genel sa¤l›k sigortal›l›klar› sona erer.
6.GENEL SA⁄LIK S‹GORTALILIK HALLER‹N‹N
DE⁄‹ﬁMES‹, B‹RLEﬁMES‹ VEYA ÇAKIﬁMASI
Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras›n›n (f)
bendine göre Kanun veya Kanundan önce yürürlükte
bulunan mülga 17/7/1964 tarihli ve 506 say›l›, 2/9/1971
tarihli ve 1479 say›l›, 17/10/1983 tarihli ve 2925 say›l›,
17/10/1983 tarihli ve 2926 say›l›, 8/6/1949 tarihli ve 5434
say›l› kanunlara göre gelir veya ayl›k almas› nedeniyle
genel sa¤l›k sigortal›s› say›lanlar, ayn› zamanda Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras›n›n di¤er bentleri
gere¤i de genel sa¤l›k sigortal›s› say›lmalar› hâlinde en
son durumlar›na göre genel sa¤l›k sigortal›s› say›l›r.
Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras›n›n (a)
bendinin (2) numaral› alt bendi ile (b), (d) ve (g) bentleri kapsam›nda genel sa¤l›k sigortal›s› say›lanlar›n, daha sonra Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras›n›n
di¤er bentleri kapsam›nda genel sa¤l›k sigortal›s› say›lmalar› hâlinde, en son sigortal›l›k durumlar› dikkate al›narak genel sa¤l›k sigortas›ndan sa¤l›k hizmetlerinin finansman› ve yol gideri, gündelik ve refakatçi haklar›
sa¤lan›r.
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Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a)
bendi ile Kanunun 60 ›nc› maddesinin (c), (e) ve (f)
bentleri kapsam›nda genel sa¤l›k sigortal›s› say›lanlar›n, daha sonra Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras›n›n di¤er bentleri kapsam›nda genel sa¤l›k sigortal›s› say›lmalar› hâlinde, en son sigortal›l›k durumlar›
dikkate al›narak genel sa¤l›k sigortas›ndan sa¤l›k hizmetlerinin finansman› ve yol gideri, gündelik ve refakatçi haklar› sa¤lan›r.
Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras›n›n (a)
bendinin (2) numaral› alt bendi ile (b), (d) ve (g) bentlerine tabi olan genel sa¤l›k sigortal›s› ile bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂilerin sa¤l›k hizmeti sunucusuna baﬂvurdu¤u tarihte prim borcu ile gecikme cezas›, gecikme zamm› ve faiz borcu bulunanlar, söz konusu borcu
sa¤l›k hizmeti sunucusuna baﬂvuru tarihinden sonraki
bir tarihte ödemiﬂ olsa dahi, sa¤l›k hizmeti sunucusuna
baﬂvurulan tarih ile söz konusu borcun yat›r›ld›¤› tarih
aras›nda yap›lan sa¤l›k hizmeti giderleri ve yol gideri,
gündelik ve refakatçi giderleri Kurumca ödenmez.
Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras›n›n (d)
ve (g) bentlerinin uygulanmas›nda evli olanlar için eﬂlerden hangisinin genel sa¤l›k sigortal›s›, hangisinin
bakmakla yükümlü olunan kiﬂi olaca¤›n›n tespiti için
tescil aﬂamas›nda eﬂlerden yaz›l› beyan al›n›r. Di¤er
Mevzuat Serisi 8
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bentler gere¤i eﬂlerin her ikisi için de genel sa¤l›k sigortal›l›k ﬂartlar›n›n oluﬂmas› hâlinde, her ikisi de ayr›
ayr› genel sa¤l›k sigortal›s› say›l›r.
Harp malulleri ile 3713 say›l› Terörle Mücadele Kanunu kapsam›nda ayl›k almakla birlikte Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a) ve (b) bentleri kapsam›nda sigortal› olarak çal›ﬂmaya baﬂlayanlar Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras›n›n (c) bendinin
(8) numaral› alt bendi kapsam›nda genel sa¤l›k sigortal›s› say›l›r.
3713 say›l› Kanuna göre ayl›k ba¤lanm›ﬂ maluller ile
ayn› Kanun kapsam›na giren olaylar sebebiyle vazife
malullü¤ü ayl›¤› alan er ve erbaﬂlar, Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci f›kras›n›n (c) bendi kapsam›nda sigortal› olarak çal›ﬂmaya baﬂlamas› hâlinde de Kanunun
60 ›nc› maddesinin birinci f›kras›n›n (c) bendinin (8)
numaral› alt bendi kapsam›nda genel sa¤l›k sigortal›s›
say›l›r.
2330 say›l› Nakdi Tazminat ve Ayl›k Ba¤lanmas›
Hakk›nda Kanuna göre vazife malullü¤ü ayl›¤› ba¤lanm›ﬂ maluller, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a) ve (b) bentleri kapsam›nda sigortal› olarak
çal›ﬂmaya baﬂlamas› hâlinde Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras›n›n (c) bendinin (6) numaral› alt bendi kapsam›nda genel sa¤l›k sigortal›s› say›l›r.
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ONUNCU BÖLÜM
‹. GENEL SA⁄LIK S‹GORTASI PR‹MLER‹

1. GENEL SA⁄LIK S‹GORTALISININ PR‹ME
ESAS KAZANÇLARI
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras› kapsam›nda say›lan genel sa¤l›k sigortal›lar›n›n prime esas
kazançlar›, Kanunun 80 inci maddesine göre belirlenir.
‹ste¤e ba¤l› sigorta kapsam›ndaki genel sa¤l›k sigortal›lar›n›n prime esas kazançlar›, Kanunun 82 nci
maddesine göre belirlenen prime esas kazanc›n alt s›n›r› ile üst s›n›r› aras›nda olmak koﬂuluyla kendilerince belirlenir.
Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras› (c)
bendinde belirtilen ve bu maddenin birinci ve ikinci
f›kralar› kapsam›na girmeyen genel sa¤l›k sigortalar›n›n prime esas kazançlar›,
a) An›lan bendin (1) numaral› alt bendi kapsam›nda genel sa¤l›k sigortal›s› say›lmak için müracaat etmekle birlikte bu bent kapsam›nda say›lmayanlardan,
Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullan›larak tespit edilen aile içindeki gelirin kiﬂi baﬂ›na
düﬂen ayl›k tutar›;
Mevzuat Serisi 8
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1) Asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar
oldu¤u tespit edilen kiﬂiler için Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt s›n›r›n›n otuz günlük tutar›n›n üçte biridir.
2) Asgari ücretten asgari ücretin iki kat›na kadar oldu¤u tespit edilen kiﬂiler için Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt s›n›r›n›n otuz günlük tutar›d›r.
3) Asgari ücretin iki kat›ndan fazla oldu¤u tespit
edilen kiﬂiler için 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt s›n›r›n›n otuz günlük tutar›n›n iki kat›d›r.
b) Kanunun 60 ›nc› maddesi birinci f›kras›n›n (c)
bendinde belirtilenler için asgari ücrettir.
Mütekabiliyet esas› da dikkate al›nmak ﬂart›yla,
oturma izni alm›ﬂ yabanc› ülke vatandaﬂlar›ndan yabanc› bir ülke mevzuat› kapsam›nda sigortal› olmayan
genel sa¤l›k sigortal›s›n›n prime esas kazanc›, Kanunun
82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük
kazanç alt s›n›r›n›n iki kat›n›n otuz günlük tutar›d›r.
4447 say›l› Kanun gere¤ince iﬂsizlik ödene¤i ve ilgili kanunlar› gere¤ince k›sa çal›ﬂma ödene¤inden yararland›r›lan genel sa¤l›k sigortal›s›n›n prime esas kazanc›, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime
esas kazanç alt s›n›r›d›r.
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4046 say›l› Kanunun 21 inci maddesi kapsam›nda
iﬂ kayb› tazminat› alanlar›n prime esas ayl›k kazançlar›, iﬂ kayb› tazminat› ayl›k tutar›d›r.
Yukar›da say›lanlar d›ﬂ›nda kalan ve baﬂka bir ülkede sa¤l›k sigortas›ndan yararlanma hakk› bulunmayan vatandaﬂlar için prime esas kazanç, Kanunun 82
nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt s›n›r›n›n iki kat›n›n otuz günlük tutar›d›r.
2.GENEL SA⁄LIK S‹GORTASI PR‹M ORANLARI
Genel sa¤l›k sigortas› prim oran›, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a), (b) ve (c) bentleri ile Kanunun 5 inci maddesi (g) bendi kapsam›ndakiler için Kanunun 82 nci maddesinin birinci f›kras›na göre hesaplanan prime esas kazanc›n %12,5’idir.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a) ve
(c) bentleri ile Kanunun 5 inci maddesi (g) bendine
tabi olanlar için bu primin %5’i sigortal›, %7,5’i ise iﬂveren hissesidir.
‹ste¤e ba¤l› sigorta kapsam›nda genel sa¤l›k sigortal›s› olanlar›n kendilerince belirlenen prime esas ayl›k kazançlar›n›n %12’si genel sa¤l›k sigortas› primidir. Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendine göre Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleﬂmesi olmayan ülkeMevzuat Serisi 8
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lerde iﬂ üstlenen iﬂverenlerce yurt d›ﬂ›ndaki iﬂyerlerinde çal›ﬂt›r›lmak üzere götürülen Türk iﬂçilerinden
iste¤e ba¤l› sigortaya devam edenlerden ayr›ca genel
sa¤l›k sigortas› primi al›nmaz.
Kanunun 60 ›nc› maddesi birinci f›kras› (a) ve (b)
bentleri d›ﬂ›nda kalanlar ile 4046 say›l› Kanunun 21
inci maddesi kapsam›nda iﬂ kayb› tazminat› alanlar›n
genel sa¤l›k sigortas› prim oran›, bu Yönetmeli¤in 12
nci maddesinde belirtilen prime esas kazançlar›n›n
%12’sidir.
Kamu idaresine ait iﬂyerlerinde çal›ﬂt›r›lan sigortal›lar›n iﬂ sözleﬂmesinin ask›da kald›¤› aylara ait genel
sa¤l›k sigortas› primi, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanc›n alt s›n›r›n›n
30 günlük tutar›d›r.
Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras›n›n (c)
bendi kapsam›na girenler için prim ödeme yükümlülerinin ödeyecekleri genel sa¤l›k sigortas› primi; primin tahakkuk ettirilece¤i ay itibar›yla an›lan bendin
(1) ve (2) numaral› alt bentlerinde say›lan toplam kiﬂi say›s›n›n üçe bölünmesi suretiyle bulunacak kiﬂi
say›s›na (3) ilâ (10) numaral› alt bentlerde say›lan kiﬂi say›s›n›n eklenmesi suretiyle bulunacak toplam kiﬂi say›s› esas al›narak hesaplan›r. Ancak, bu kiﬂilerden ayn› zamanda Kanunun 60 ›nc› maddesinin birin281
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ci f›kras›n›n (c) bendi kapsam› d›ﬂ›ndaki bentlerin
kapsam›na girerek genel sa¤l›k sigortal›s› say›lanlar,
bu f›kraya göre tespit edilecek kiﬂi say›s› hesab›na dâhil edilmez.
Bu Yönetmeli¤in 11 inci maddesinin alt›, yedi ve
sekizinci f›kralar›nda say›lanlardan ayr›ca genel sa¤l›k
sigortas› primi al›nmaz.
3.PR‹M ÖDEME YÜKÜMLÜSÜ
Genel sa¤l›k sigortas› bak›m›ndan,
a) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n
(a) ve (c) bentlerine tabi olanlar için bunlar›n iﬂverenleri,
b) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n
(b) bendine tabi olanlar, iste¤e ba¤l› sigortal› olanlar
ile Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras›n›n (d)
ve (g) bentlerinde say›lanlar›n kendileri,
c) Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras›n›n
(c) bendinde say›lan kiﬂiler için primi, y›l› merkezî
yönetim bütçesinden karﬂ›lanmak üzere ilgili kamu
idareleri,
d) Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras›n›n
(e) bendinde say›lan kiﬂiler ile Kanunun geçici 13 üncü maddesinde belirtilenler için Türkiye ‹ﬂ Kurumu,
Mevzuat Serisi 8
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e) Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendine tabi
olanlar için iﬂverenleri,
prim ödeme yükümlüsüdür.
Kamu idaresine ait iﬂyerlerinde çal›ﬂt›r›lan sigortal›lar›n iﬂ sözleﬂmesinin ask›da kald›¤› aylara ait genel
sa¤l›k sigortas› primi, ilgili kamu idaresince ödenir.
‹ste¤e ba¤l› sigortal› olanlar, bakmakla yükümlü
olunan kiﬂi olsa dahi, Kanunun 60 ›nc› maddesinin
birinci f›kras›n›n (b) bendi kapsam›nda genel sa¤l›k
sigortal›s› say›l›r ve genel sa¤l›k sigortas› primini de
ödemekle yükümlüdürler. Yabanc› ülke vatandaﬂlar›ndan Türkiye’de yerleﬂik olma hâli bir y›l› doldurmad›kça genel sa¤l›k sigortas› primi al›nmaz ve bu kiﬂiler genel sa¤l›k sigortal›s› say›lmaz.
4.PR‹MLER‹N ÖDENMES‹ VE AYLIK PR‹M VE
H‹ZMET BELGES‹
Genel sa¤l›k sigortas› primlerinin ödenmesinde,
Kanunun 88 inci maddesi ve Sosyal Sigorta ‹ﬂlemleri
Yönetmeli¤inin ilgili hükümlerine göre iﬂlem yap›l›r.
Yaln›zca genel sa¤l›k sigortas›na tabi olanlar için
ayl›k prim ve hizmet belgesi al›nmaz. Genel sa¤l›k sigortas› priminin al›nmas›na esas tahakkuk iﬂlemi, Kurumca oluﬂturulur.
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Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a)
bendi kapsam›nda sigortal› olmakla birlikte, 4857 say›l› Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerine göre k›smi
süreli veya ça¤r› üzerine çal›ﬂanlar ile Kanuna göre ev
hizmetlerinde ay içinde 30 günden az çal›ﬂan sigortal›lar için eksik günlerine ait genel sa¤l›k sigortas›
primlerinin 30 güne tamamlanmas› zorunludur. Bu
durumda olan sigortal›lar›n eksik günlerine iliﬂkin genel sa¤l›k sigortas› primleri, Kanunun 60 ›nc› maddenin birinci f›kras›n›n (c) bendinin (1) numaral› alt
bendi veya (g) bendi kapsam›nda ödenir.
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ONB‹R‹NC‹ BÖLÜM
J. GENEL SA⁄LIK S‹GORTASI BAKIMINDAN
SA⁄LIK KARTI UYGULAMASI VE ‹ST‹RAHAT
RAPORLARI
1. SA⁄LIK KARTI DÜZENLEMES‹
Kurum, genel sa¤l›k sigortal›s› ve bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂilerin muayene ve tedavileri için sa¤l›k hizmeti sunucular›na baﬂvurular›nda gösterilmek üzere sa¤l›k kart› düzenleyebilir.
Kurum, sa¤l›k kart›n›n ﬂeklini, bu kart›n kullan›m›na
iliﬂkin usul ve esaslar›n› belirlemeye yetkilidir.
2. ‹ST‹RAHAT RAPORLARINDA UYGULANACAK
USÜL VE ESASLAR
‹stirahat raporlar›n›n Kurumla sözleﬂmeli sa¤l›k hizmeti sunucular› taraf›ndan düzenlenmesi ﬂartt›r. Kurumla sözleﬂmesiz sa¤l›k hizmeti sunucular› taraf›ndan verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, Kurumla sözleﬂmeli resmî sa¤l›k hizmeti sunucusu hekimi
taraf›ndan, 10 günü aﬂan raporlar ise Kurumla sözleﬂmeli resmî sa¤l›k hizmeti sunucusu sa¤l›k kurulunca onand›¤› takdirde geçerli olur.
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Ayakta tedavilerde sigortal›ya tek hekim raporu ile
bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir. ‹stirahat
sonras›nda kontrol muayenesi raporda belirtilmiﬂ ise
toplam süre yirmi günü geçmemek kayd› ile istirahat
uzat›labilir. Yirmi günü aﬂan istirahat raporlar› sa¤l›k
kurulunca verilir. Sa¤l›k kurulunun ilk verece¤i istirahat süresi sigortal›n›n tedavi alt›na al›nd›¤› tarihten
baﬂlamak üzere alt› ay› geçemez. Tedaviye devam
edilmesi hâlinde malullük hâlinin önlenebilece¤i veya önemli oranda azalt›labilece¤i sa¤l›k kurulu raporu ile tespit edilirse bu süre uzat›l›r.
Sigortal›lara bir takvim y›l› içinde tek hekim taraf›ndan ayaktan tedavilerde verilecek istirahat sürelerinin toplam› k›rk günü geçemez. Bu süreyi geçen istirahat raporlar› sa¤l›k kurulunca verilir.
Kurumca yetki tan›nan iﬂyeri hekimi bir kerede en
fazla 2 gün istirahat verebilir.
‹stirahat raporlar›nda sigortal›n›n çal›ﬂ›p çal›ﬂamayaca¤› veya kontrol muayenesinin yap›l›p yap›lmayaca¤› hususu belirtilir. ‹stirahat raporunun bir nüshas›
iﬂyerlerine ibraz edilmesi için sigortal›lara verilmek,
bir nüshas› Kuruma gönderilmek üzere en az iki nüsha olarak düzenlenir.
Kurumca yetkilendirilen tek hekim veya sa¤l›k kurulu taraf›ndan verilecek istirahatlar, örne¤i Kurumca
Mevzuat Serisi 8
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belirlenecek belgenin doldurulmas› veya elektronik
ortamda düzenlenmesi suretiyle verilir.
Kurumla sözleﬂmeli sa¤l›k hizmeti sunucular›nca,
geçici iﬂ göremezlik belgeleri ile geçici iﬂ göremezli¤e iliﬂkin sa¤l›k kurulu raporlar›n›n birer nüshas› düzenlendi¤i tarihten itibaren üç iﬂ günü içinde sigortal›n›n iﬂ yerinin kurulu bulundu¤u sosyal güvenlik il
müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine, sözleﬂmeli ülke sigortal›s›n›n belgeleri ise sa¤l›k yard›m›
belgesini düzenleyen sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine gönderilir.
Ülkemizin taraf oldu¤u sosyal güvenlik sözleﬂmeleri hükümleri çerçevesinde akit ülke sigorta kurumu
mevzuat›na göre düzenlenen ve sözleﬂmenin uygulanmas›na iliﬂkin formülerlerle Kuruma bildirilen istirahat raporlar› aynen kabul edilir.
Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleﬂmesi bulunmayan ülkelerdeki tedaviler sonucu verilen istirahat raporlar›n›n ülkemiz d›ﬂ temsilciliklerince onanmas› hâlinde Kurumca ayr›ca tasdik aranmaz.
Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleﬂmesi bulunan
ülke sosyal güvenlik kurumlar› sigortal›lar›n›n, muayene ve tedavileri sonucu düzenlenecek istirahat raporlar›nda bu Yönetmelikte belirlenmiﬂ usul ve esaslar uygulan›r. Bu raporlar›n, akit ülke sosyal güvenlik
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kurumlar›na intikal ettirilebilmesi için Kuruma verilmesi zorunludur.
4/1/1961 tarihli ve 211 say›l› Türk Silahl› Kuvvetleri ‹ç Hizmet Kanununa tabi personel için verilecek
istirahat raporlar› usul ve esaslar›, Milli Savunma Bakanl›¤›n›n görüﬂü al›narak Kurumca belirlenir.
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ON‹K‹NC‹ BÖLÜM
K. F‹NANSMANI SA⁄LANAN SA⁄LIK
H‹ZMETLER‹ VE YOL G‹DER‹, GÜNDEL‹K VE
REFAKATÇI G‹DERLER‹

1. F‹NANSMANI SA⁄LANAN SA⁄LIK
H‹ZMETLER‹N‹N AMACI VE KAPSAMI
Genel sa¤l›k sigortal›s›n›n ve bakmakla yükümlü
oldu¤u kiﬂilerin sa¤l›kl› kalmalar›, hastalanmalar› hâlinde sa¤l›klar›n› kazanmalar›, iﬂ kazas› ile meslek
hastal›¤›, hastal›k ve anal›k sonucu t›bben gerekli görülen sa¤l›k hizmetlerinin karﬂ›lanmas›, iﬂ göremezlik
hâllerinin ortadan kald›r›lmas› veya azalt›lmas›, iﬂ kazas› ve meslek hastal›¤›na, kazaya, hastal›klara veya
konjenital (do¤uﬂtan) nedenlere ba¤l› olarak ortaya
ç›kan durumlarda vücut bütünlü¤ünün sa¤lanmas›
amac›yla Kanunun 63 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde say›lan
sa¤l›k hizmetlerinin finansman› Kurumca sa¤lan›r.

289

KASIM - 2008

Mevzuat Serisi 8

G Mali Müﬂavirin Sosyal Güvenlik Mevzuat› El Kitab›

2. F‹NANSMANI SA⁄LANAN SA⁄LIK
H‹ZMETLER‹N‹N BEL‹RLENMES‹
Kanunun 63 üncü maddesi birinci f›kras› (a), (b),
(c), (d) ve (e) bentleri gere¤i finansman› sa¤lanacak
sa¤l›k hizmetleri, Sa¤l›k Bakanl›¤›nca t›bben sa¤l›k
hizmeti olarak kabul edilen sa¤l›k hizmetleri esas al›narak Kurumca belirlenir.
(2) ‹nsan sa¤l›¤›na zararl› madde ba¤›ml›l›¤›n› önlemeye yönelik koruyucu sa¤l›k hizmetleri, Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n görüﬂü al›narak Kurumca belirlenir.
3. F‹NANSMANI SA⁄LANAN D‹⁄ER SA⁄LIK
H‹ZMETLER‹N‹N BEL‹RLENMES‹
GSS‹ Yönetmeli¤inin 19 uncu maddesi do¤rultusunda sa¤lanacak sa¤l›k hizmetleri ile ilgili teﬂhis ve
tedavileri için gerekli olabilecek kan ve kan ürünleri,
kemik ili¤i, aﬂ›, ilaç, ortez, protez, t›bbî araç ve gereç,
kiﬂi kullan›m›na mahsus t›bbî cihaz, t›bbî sarf, iyileﬂtirici nitelikteki t›bbî sarf malzemelerinin sa¤lanmas›,
tak›lmas›, garanti süresi sonras› bak›m›, onar›lmas› ve
yenilenmesi hizmetlerinin, türleri, miktarlar› ve kullan›m süreleri, ödeme usul ve esaslar›, Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n görüﬂü al›narak Kurumca belirlenir.
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4. F‹NANSMANI SA⁄LANAN ‹LAÇLARIN TESP‹T‹
VE TEM‹N ESASLARI
Kurumca finansman› sa¤lanacak beﬂeri ürün/beﬂeri ilaçlar, Kurum, Sa¤l›k Bakanl›¤› ve Maliye Bakanl›¤› temsilcilerinden oluﬂturulan Ödeme Komisyonu
marifetiyle tespit edilir. Ödeme Komisyonu oluﬂturulmas›, çal›ﬂma usul ve esaslar› Maliye Bakanl›¤› ve
Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n görüﬂü al›narak Kurum taraf›ndan
ç›kar›lacak yönerge ile belirlenir.
Kurumca finansman› sa¤lanan beﬂeri ürün/beﬂeri
ilaçlar›n listesi, Kurumca ç›kar›lacak tebli¤le duyurulur.
Kurumca finansman› sa¤lanan ve ayaktan tedavilerde gerekli görülen ilaçlar›n, Kurumla sözleﬂmeli
eczanelerden temin edilmesi zorunludur. Ancak, acil
hâller nedeniyle genel sa¤l›k sigortal›s› ve bakmakla
yükümlü oldu¤u kiﬂilerin sözleﬂmesiz eczanelerden
reçete karﬂ›l›¤› temin etti¤i ilaçlar›n bedelleri, acil hâlin Kurum ünitelerince kabul olunmas› kayd›yla kiﬂilere ödenir.
Kurum, genel sa¤l›k sigortal›s› ile bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂilerin tedavisi için gerekli görülen
ancak, ülkemizde ruhsatl› olmayan veya ruhsatl› oldu¤u hâlde çeﬂitli nedenlerle üretilmeyen veya itha291
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lat› yap›lmayan ilaçlar›n yurt d›ﬂ›ndan teminine iliﬂkin
usul ve esaslar›, Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n görüﬂünü alarak
belirlemeye yetkilidir.
5. F‹NANSMANI SA⁄LANAN TIBBÎ
MALZEMELER‹N TESP‹T‹ VE TEM‹N ESASLARI
Kurum, finansman› sa¤lanan ortez, protez, t›bbî
araç ve gereç, kiﬂi kullan›m›na mahsus t›bbî cihaz,
t›bbî sarf, iyileﬂtirici nitelikteki t›bbî sarf malzemelerini ve bu malzemelerin temini, garanti süresi sonras›
bak›m›, onar›lmas› ve yenilenmesi hizmetleri ile ödeme usul ve esaslar› Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n görüﬂünü alarak belirlemeye yetkilidir.
Kurumca t›bbî cihaz bilgi bankas›na kaydedilmesi
zorunlu oldu¤u bildirilen t›bbî malzeme bedelleri, kay›t alt›na al›n›ncaya kadar ödenmez. Kurum t›bbî cihaz bilgi bankas›na kay›t iﬂlemlerine iliﬂkin usul ve
esaslar Kurumca ç›kar›lacak yönerge ile belirlenir.
Kurum, finansman› sa¤lanan t›bbî malzemeleri kiralama, sat›n alma vb. usullerle de temin etmeye yetkilidir.
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6. DEVAM EDEN TEDAV‹LER
Kanunun 60 ›nc› maddesi birinci f›kras› hükümlerine göre genel sa¤l›k sigortal›s› olan kiﬂilerin, tabi oldu¤u bent kapsam›ndaki genel sa¤l›k sigortal›l›¤›n›n
sona erdi¤i tarihte devam etmekte olan tedavileri nedeniyle sa¤lanacak sa¤l›k hizmetleri, kiﬂinin iyileﬂmesine kadar Kurumca sa¤lan›r. Devam etmekte olan tedavi, kiﬂilerin genel sa¤l›k sigortal›s› say›lma ﬂartlar›n›n yitirildi¤i tarihte sa¤l›k hizmeti sunucusundaki yatarak sa¤lanmakta olan tedavilerini ifade eder. Kiﬂilerin var olan kronik hastal›klar› nedeniyle müteakip
müracaatlar› devam etmekte olan tedavi olarak de¤erlendirilmez.
7. F‹NANSMANI SA⁄LANMAYAN SA⁄LIK
H‹ZMETLER‹
Kurumca;
a) Vücut bütünlü¤ünü sa¤lamak amac›yla yap›lan
ve iﬂ kazas› ile meslek hastal›¤›na, kazaya, hastal›klara veya konjenital nedenlere ba¤l› olarak ortaya ç›kan
durumlarda yap›lacak sa¤l›k hizmetleri d›ﬂ›nda estetik
amaçl› yap›lan her türlü sa¤l›k hizmeti ile estetik
amaçl› ortodontik diﬂ tedavilerinin,
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b) Sa¤l›k Bakanl›¤›nca insan sa¤l›¤› bak›m›ndan
kullan›lmas›na veya uygulanmas›na izin veya ruhsat
verilmeyen sa¤l›k hizmetlerinin,
c) Sa¤l›k Bakanl›¤›nca t›bben sa¤l›k hizmeti oldu¤u kabul edilmeyen sa¤l›k hizmetlerinin,
ç) Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras›n›n
(d) ve (g) bentleri kapsam›na giren yabanc› ülke vatandaﬂlar›n›n genel sa¤l›k sigortal›s› veya genel sa¤l›k
sigortal›s›n›n bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂi say›ld›¤›
tarihten önce var olan kronik hastal›¤a iliﬂkin sa¤l›k
hizmetlerinin,
finansman› sa¤lanmaz.
8. B‹L‹MSEL KOM‹SYONLAR
Kurum, finansman› sa¤lanan sa¤l›k hizmetlerinin
teﬂhis ve tedavi yöntemleri ile teﬂhis ve tedavileri için
gerekli olabilecek kan ve kan ürünleri, kemik ili¤i,
aﬂ›, ilaç, ortez, protez, t›bbî araç ve gereç, kiﬂi kullan›m›na mahsus t›bbî cihaz, t›bbî sarf, iyileﬂtirici nitelikteki t›bbî sarf malzemelerinin sa¤lanmas›, tak›lmas›, garanti süresi sonras› bak›m›, onar›lmas› ve yenilenmesi hizmetlerinin türlerinin, miktarlar›n›n ve kullan›m sürelerinin, ödeme usul ve esaslar›n›n belirlenmesine yönelik olarak komisyonlar kurabilir, üniverMevzuat Serisi 8
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siteler, ulusal ve uluslararas› tüzel kiﬂilerle iﬂbirli¤i yapabilir.
9. YARDIMCI ÜREME YÖNTEM‹ TEDAV‹LER‹
Kurumca;
a) Evli olmakla birlikte eﬂlerden herhangi birinin
evlat edinilmiﬂ çocuklar› hariç soyba¤› kurulmuﬂ sa¤
çocu¤unun olmamas› koﬂuluyla genel sa¤l›k sigortal›s› kad›n ise kendisinin, erkek ise bakmakla yükümlü oldu¤u kar›s›n›n;
1) Yap›lan t›bbî tedavileri sonras›nda normal t›bbî
yöntemlerle çocuk sahibi olamad›¤›n›n ve ancak yard›mc› üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabilece¤ine
dair Kurumca yetkilendirilen sa¤l›k hizmet sunucular›nca sa¤l›k kurulu raporu düzenlenmiﬂ olmas›,
2) 23 yaﬂ›n› doldurmuﬂ, 40 yaﬂ›ndan gün almam›ﬂ
olmas›,
3) Son üç y›l içinde di¤er tedavi yöntemlerinden
sonuç al›namam›ﬂ oldu¤unun Kurumla sözleﬂmeli
sa¤l›k hizmeti sunucusu sa¤l›k kurullar› taraf›ndan
belgelenmesi,
4) Uygulaman›n yap›ld›¤› merkezin Kurum ile sözleﬂmeli olmas›,
5) En az beﬂ y›ld›r genel sa¤l›k sigortal›s› veya
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bakmakla yükümlü olunan kiﬂi olup, 900 gün genel
sa¤l›k sigortas› prim gün say›s›n›n olmas›,
ﬂartlar›n›n birlikte gerçekleﬂmesi hâlinde en fazla
iki deneme ile s›n›rl› olmak üzere yard›mc› üreme
yöntemi tedavilerinin,
b) Bir hastal›¤›n tedavisinin baﬂka t›bbî bir yöntemle mümkün olmamas› ve Kurumca yetkilendirilen
sa¤l›k hizmet sunucular› sa¤l›k kurullar› taraf›ndan
t›bben zorunlu görülmesi hâlinde yard›mc› üreme
yöntemi tedavilerinin,
finansman› sa¤lan›r.
(2) Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce yap›lan ve bedelleri sosyal güvenlik kurumlar›nca ödenen
yard›mc› üreme yöntemi tedavileri, iﬂlem adetlerinin
hesaplanmalar›nda dikkate al›n›r.
(3) Yard›mc› üreme yöntemi tedavisine baﬂlanan
kad›n›n deneme öncesi 39 yaﬂ›n› doldurmuﬂ olmas›
durumunda, yard›mc› üreme yöntemi tedavisine ait
bedeller, tedaviye daha önce baﬂlanm›ﬂ olsa dahi Kurumca karﬂ›lanmaz.
(4) Yard›mc› üreme yöntemi tedavisinde kullan›lan ilaçlardan hasta kat›l›m pay› tahsil edilir.
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10. ‹ﬁ‹TME C‹HAZI
‹ﬂitmenin cihaz ile düzeltilmesinin mümkün oldu¤unun Kurumla sözleﬂmeli sa¤l›k hizmeti sunucusu
sa¤l›k kurulu raporu ile belgelenmesi kayd›yla Kurumca karﬂ›lan›r.
Her iki kulak için iﬂitme cihaz› bedeli ödenebilmesi için, sa¤l›k kurulu raporunda iﬂitme cihaz› kullan›lmas› gerekti¤inin belirtilmesi gerekmektedir.
‹ﬂitme cihaz›n›n yenilenme süresi beﬂ y›ld›r. Ancak, iﬂitme durumunda de¤iﬂiklik olmas› ve verilen
cihaz›n yeterli gelmemesi durumunda bu durumun
Kurumla sözleﬂmeli sa¤l›k hizmeti sunucusu sa¤l›k
kurulu raporu ile belgelenmesi hâlinde veya ilgililerin
kusuru olmaks›z›n garanti süresi d›ﬂ›nda cihaz›n ar›zalanmas› nedeniyle kullan›lamaz hâle geldi¤inin Kurumla sözleﬂmeli sa¤l›k hizmeti sunucusu taraf›ndan
sa¤l›k kurulu raporuyla belgelenmesi ve onar›m›n›n
yap›lamamas› hâlinde, süresinden önce yenilenmesi
mümkündür.
11. GÖZLÜK CAM VE ÇERÇEVELER‹
Göz hastal›klar› uzmanlar› ile bu dalda ihtisas yapmakta olan hekimler taraf›ndan düzenlenen reçeteye
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dayan›larak al›nacak gözlük camlar› ile çerçeve bedelleri Kurumca karﬂ›lan›r.
Çeﬂitli gözlük cam› kullan›lmas›na lüzum görüldü¤ünde her cam için ayr› bir çerçeve bedeli kurumca
ödenir.
Gözlük cam› ve çerçeve 3 y›l› geçmeden yenilenmez. Bu süre öncesinde temin edilen cam bedellerinin ödenmesine iliﬂkin kriterler Tebli¤le belirlenir.
Gözlük cam ve çerçeve bedellerinin ödenmesine
iliﬂkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.
12. KONUﬁMA C‹HAZI
Kurumla sözleﬂmeli sa¤l›k hizmeti sunucusu sa¤l›k kurulu raporu ile belgelenmek kayd›yla konuﬂma
cihaz› bedelleri, Kurumca karﬂ›lan›r.
Konuﬂma cihaz›n›n yenilenme süresi beﬂ y›l olup,
bu süre dolmadan onar›lmaz ve yenilenmez. Ancak,
temin edilen konuﬂma cihaz›n›n ilgililerin kusuru olmaks›z›n garanti süresi d›ﬂ›nda cihaz›n ar›zalanmas›
nedeniyle kullan›lamaz hâle geldi¤inin Kurumla sözleﬂmeli sa¤l›k hizmeti sunucusu taraf›ndan sa¤l›k kurulu raporuyla belgelenmesi ve onar›m›n›n yap›lamamas› hâlinde, süresinden önce yenilenmesi mümkündür.
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13. A⁄IZ PROTEZLER‹ VE D‹ﬁ TEDAV‹LER‹
Diﬂ tedavileri s›ras›nda; alt›n, platin, paladyum+platin, irrudyum+platin, iropal gibi k›ymetli madenler ile argenco 23, bego gold EWL ve polliagM gibi bileﬂiminde k›ymetli maden bulunan maddelerin
bedelleri ödenmez.
Kemik içi dental implantlar›n bedelleri ödenmez.
Ancak, maksillofasiyal travma ve tümörler sonucu aﬂ›r› kemik kayb› olan ya da damak yar›¤› gibi deformiteleri olan hastalar ile rutin tedavilerle baﬂar›l› olunamayan rezorbe altüst çene vakalar›nda (en az 2 en
fazla 4 implant ile s›n›rl› kalmak koﬂuluyla) klasik
protez ile çözülemeyen ve implant tedavisinin zorunlu oldu¤unun üniversite diﬂ hekimli¤i fakültelerinden
cerrahi, protez ve periodontoloji anabilim dallar›ndan
en az birer ö¤retim üyesinin kat›l›m›yla oluﬂacak sa¤l›k kurulu taraf›ndan karara ba¤lanmas› ve kaç ünite
yap›laca¤›n›n sa¤l›k kurulu raporunda belirtilmesi
ﬂart›yla, kemik içi dental implant ve tedavi bedeli
Sa¤l›k Hizmetleri Fiyatland›rma Komisyonunca belirlenen bedel üzerinden Kurumca karﬂ›lan›r.
Hareketli ve sabit protezler dört y›ldan önce yenilenmez.
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14. YOL G‹DER‹, GÜNDEL‹K VE REFAKATÇI
G‹DERLER‹
Yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri için ödenecek tutarlar Sa¤l›k Hizmetleri Fiyatland›rma Komisyonu taraf›ndan belirlenir.
Genel sa¤l›k sigortal›s› ve bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂilerin yatarak tedavileri s›ras›nda hekimin veya diﬂ
hekiminin t›bben görece¤i lüzum üzerine yan›nda kalan
refakatçinin yatak ve yemek giderleri bir kiﬂi ile s›n›rl›
olmak üzere Kurumca karﬂ›lan›r. 18 yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ
çocuklar için refakatçi kal›nmas›n›n t›bben lüzum görülmesi ﬂart› aranmaz.
Genel sa¤l›k sigortal›s› ve bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂilerin, müracaat ettikleri sözleﬂmeli sa¤l›k hizmeti
sunucusunda yap›lan hekim veya diﬂ hekiminin muayenesi veya tedavisi sonras›nda, gerekli teﬂhis ve tedavi
cihazlar›n›n veya ilgili branﬂ uzman›n›n bulunmamas›
gibi t›bbî ve zorunlu nedenlerle yerleﬂim yeri d›ﬂ›na hekim veya diﬂ hekimi taraf›ndan t›bben lüzum görülmesi üzerine yap›lan sevklerde;
a) Ayakta tedavilerde, kendisinin ve bir kiﬂi ile s›n›rl› olmak üzere refakatçisinin gidiﬂ ve dönüﬂ tarihleri için
yol gideri, sevk edilen sa¤l›k hizmeti sunucusuna müracaat tarihi ile tedavinin sona erdi¤i tarihler aras›nda istirahatli olunan süreler hariç olmak üzere gündelikleri,
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b) Yatarak tedavilerde, kendisinin ve bir kiﬂi ile s›n›rl› olmak üzere refakatçisinin gidiﬂ ve dönüﬂ tarihleri için yol gideri ve gündelikleri ile yatarak tedavi
gördü¤ü tarihlerde refakatçisinin yatak ve yemek gideri,
Kurumca ödenir. 18 yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ çocuklar
hariç olmak üzere, refakatçilere yol gideri ve gündelik ödenebilmesi için, hekim veya diﬂ hekiminin refakatçi kal›nmas›na t›bben lüzum görmesi ﬂartt›r.
Kurumca refakatçi giderlerinin ödenebilmesi için
sevk ile müracaat edilen sa¤l›k hizmet sunucusunca
düzenlenen refakatçi kal›nd›¤›na dair belgelenin ibraz› ﬂartt›r. Yatarak tedavilerde, tedavinin sözleﬂmeli
sa¤l›k hizmeti sunucusunda yap›lmas› hâlinde refakatç› yatak ve yemek gideri sa¤l›k hizmet sunucusu
taraf›ndan faturaland›r›l›r, ayr›ca ﬂahsa ödeme yap›lmaz.
Yerleﬂim yeri d›ﬂ›na sevklerde yol giderinin ödenmesi, kiﬂinin muayene veya tedavi oldu¤u yerleﬂim
yeri d›ﬂ›ndaki sa¤l›k hizmetinin sa¤lanabildi¤i en yak›n sa¤l›k hizmeti sunucusu dikkate al›nmak suretiyle yap›l›r. Kiﬂinin daha uzak bir yerleﬂim yerindeki
sa¤l›k hizmeti sunucusuna gitmesi hâlinde, en yak›n
sa¤l›k hizmeti sunucusunun bulundu¤u yerden itibaren oluﬂacak yol gideri fark› kendisince karﬂ›lan›r. Ki301
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ﬂilerin özel araçlar› ile sa¤l›k hizmeti sunucusuna gidiﬂ ve dönüﬂlerinde mutat taﬂ›t ücreti ödenir.
Sevk yap›lmaks›z›n yerleﬂim yeri d›ﬂ›ndaki bir sa¤l›k hizmeti sunucusundan sa¤l›k hizmeti al›nmas› hâlinde yol gideri ve gündelik ödenmez. Ancak yatarak
tedavilerde hekim veya diﬂ hekimi taraf›ndan t›bben
refakata lüzum görülmesi üzerine, refakatçi için yat›ﬂ
süresi ile s›n›rl› olmak üzere sa¤l›k hizmeti sunucusuna yatak ve yemek gideri ödenir.
Belli bir program çerçevesinde tedavi gören (kemoterapi, radyoterapi, diyaliz vb) genel sa¤l›k sigortal›s› ve bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂilerin ilk sevk
belgesine istinaden tedavilerinin devam› niteli¤indeki
di¤er müracaatlar› nedeniyle yol gideri, gündelik ve
refakatçi giderlerinin ödenmesinde her gidiﬂleri için
sevk belgesi aranmaz. Ödeme iﬂlemleri, ilk sevk belgesine istinaden di¤er müracaatlara iliﬂkin tedavi gördü¤ü tarihleri belirtir müracaat edilen sa¤l›k hizmeti
sunucusunca düzenlenecek belge do¤rultusunda yürütülür.
Hekim ve diﬂ hekimlerince sa¤l›k hizmeti sunucusuna yap›lan sevkler, sevkin yap›ld›¤› gün dâhil üç iﬂgünü geçerlidir.
Sevk edilen yerde, sa¤l›k hizmeti sunucusunda yatarak tedavi edilmesi gerekli görülmesine ra¤men, yaMevzuat Serisi 8
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tak bulunmamas› nedeniyle sa¤l›k hizmeti sunucusuna
yat›r›lmaks›z›n geçen günler için bu durumun sa¤l›k
hizmeti sunucunca belgelenmesi ﬂart›yla beﬂ günü geçmemek üzere gündelik ödenir.
Genel sa¤l›k sigortal›s› veya bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂilerin tedavileri için, yerleﬂim yeri d›ﬂ›ndaki
sa¤l›k hizmeti sunucusuna mutat taﬂ›t d›ﬂ›ndaki taﬂ›tla
nakline iliﬂkin bedellerin ödenebilmesi için bu durumun sa¤l›k kurulu raporu ile belgelenmesi ve raporda
taﬂ›t tipinin belirtilmesi gereklidir.
Kanunun 94 üncü maddesi gere¤ince Kurum taraf›ndan gerekli görülen kontrol muayeneleri için yerleﬂim yeri d›ﬂ›na Kurumca yap›lan sevklerde bu madde
hükümleri uygulan›r.
Yerleﬂim yeri d›ﬂ›ndaki sa¤l›k hizmeti sunucusuna
sevk edilen, ancak yap›lan tedavilere ra¤men vefat
eden genel sa¤l›k sigortas›ndan yararland›r›lan kiﬂilerin
cenazesinin nakline iliﬂkin giderler Kurumca karﬂ›lan›r.
Kanunun 66 nc› maddesinin birinci f›kras›n›n (c)
bendi kapsam›nda yurtd›ﬂ›na yap›lacak sevklerde yol,
gündelik ve refakatçi giderlerinin ödenmesinde bu
madde hükümleri uygulan›r. Bu kiﬂilerin tedavisi s›ras›nda ölümü hâlinde, cenazesinin nakil gideri ile varsa
refakatç›s›n›n yurda dönüﬂ için gerekecek yol giderleri
de Kurumca karﬂ›lan›r.
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Sözleﬂmesiz sa¤l›k hizmeti sunucusu taraf›ndan
yap›lan sevklerdeki yol gideri, gündelik ve refakatç›
giderlerinin ödenebilmesi için sevkin, acil hal nedeniyle yap›ld›¤›n›n Kurumca kabul edilmesi gereklidir.
Uzun ve k›sa vadeli sigorta kollar› bak›m›ndan sürekli iﬂ göremezlik, malullük, çal›ﬂma gücü kayb› hâllerinin tespiti veya bu amaçla yap›lan kontroller nedeniyle oluﬂan sa¤l›k hizmeti giderleri ile sa¤l›k hizmeti sunucusuna yap›lan sevkler nedeniyle ödenecek
gündelik ve yol giderleri, refakatç› giderleri, k›sa ve
uzun vadeli sigorta kollar› prim gelirlerinden karﬂ›lan›r.
Organ, doku ve kök hücre nakline iliﬂkin yol gideri, gündelik ve refakatç› giderleri ile bu maddenin
uygulanmas›na iliﬂkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.
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ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
L. SA⁄LIK H‹ZMETLER‹NDEN VE YOL G‹DER‹,
GÜNDEL‹K VE REFAKATÇI HAKLARINDAN
YARARLANMA ﬁARTLARI
1. SA⁄LIK H‹ZMETLER‹NDEN VE YOL G‹DER‹,
GÜNDEL‹K VE REFAKATÇI HAKLARINDAN
YARARLANMA ﬁARTLARI
Genel sa¤l›k sigortal›s› ve bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂilerin sa¤l›k hizmetlerinden ve yol gideri, gündelik ve refakatç› haklar›ndan yararlanabilmeleri için;
a) Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras›n›n
(c) ve (f) bentleri hariç di¤er bentleri gere¤i genel
sa¤l›k sigortal›s› ve bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂilerin, sa¤l›k hizmeti sunucusuna baﬂvurdu¤u tarihten
önceki son bir y›l içinde toplam otuz gün genel sa¤l›k sigortas› prim gün say›s›n›n olmas›,
b) Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras›n›n
(a) bendinin (2) numaral› alt bendi ile (g) bendine tabi olan genel sa¤l›k sigortal›s› ve bakmakla yükümlü
oldu¤u kiﬂilerin yukar›daki bentte say›lan ﬂartla birlikte, sa¤l›k hizmeti sunucusuna baﬂvurdu¤u tarihte atm›ﬂ günden fazla prim ve prime iliﬂkin her türlü borcunun bulunmamas›,
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c) Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras›n›n (b)
ve (d) bentlerine tabi olan genel sa¤l›k sigortal›s› ve
bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂilerin (a) bendinde say›lan ﬂartla birlikte, sa¤l›k hizmeti sunucusuna baﬂvurdu¤u tarihte prim ve prime iliﬂkin her türlü borcunun bulunmamas›,
ﬂartt›r.
Ancak;
a) 18 yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ kiﬂilere sa¤lanan sa¤l›k hizmetleri bedelleri,
b) Acil hâllerde sadece acil hal nedeniyle sunulan
sa¤l›k hizmeti bedelleri,
c) Sa¤l›k Bakanl›¤›nca duyurulan bildirimi zorunlu
bulaﬂ›c› hastal›klar listesinde yer alan hastal›k tespit edilen kiﬂilere, sadece bu hastal›¤› nedeniyle sunulan sa¤l›k hizmeti bedelleri,
ç) ‹ﬂ kazas›na ve meslek hastal›¤›na u¤rayan kiﬂilerin
bu durumlar›n›n belgelenmesi koﬂuluyla bu durumlar›na iliﬂkin sa¤lanan sa¤l›k hizmetleri bedelleri,
d) Kanunun 63 üncü maddesi birinci f›kras› (a) bendi gere¤i sa¤lanan sa¤l›k hizmetleri bedelleri,
e) Kanunun 63 üncü maddesi birinci f›kras› (c) bendi gere¤i anal›k hâli nedeni ile sa¤lanan sa¤l›k hizmetleri bedelleri,
f) T›bben baﬂkas›n›n bak›m›na muhtaç olan kiﬂilere
sa¤lanan sa¤l›k hizmetleri bedelleri,
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g) Kanunun 75 inci maddesinde say›lan afet ve savaﬂ hâli ile grev ve lokavt hâllerinde sa¤lanan sa¤l›k
hizmetleri bedelleri,
ile bu sa¤l›k hizmetlerine iliﬂkin yol gideri, gündelik ve refakatçi giderlerinin karﬂ›lanmas›nda birinci
f›krada say›lan hükümlerin yerine getirilmesi ﬂart›
aranmaz.
Birinci f›krada belirtilen 18 yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ kiﬂiler hariç olmak üzere, di¤er istisnalar nedeniyle sa¤l›k hizmetinin ve yol gideri, gündelik ve refakatçi
haklar›n birinci f›krada belirtilen ﬂartlara bak›lmaks›z›n Kurumca finansman›n›n sa¤lanabilmesi için, söz
konusu istisnalar›n belgelenmesi ya da t›bben tespit
edilmiﬂ olmas› ﬂartt›r. Söz konusu belgelendirmenin
ya da t›bbî tespitin hastan›n sa¤l›k hizmeti sunucusuna baﬂvurusundan sonra yap›lm›ﬂ olmas› hâlinde de
birinci f›krada belirtilen ﬂartlar aranmaz.
Birinci f›krada belirtilen otuz günlük prim ödeme
süresinin hesab›nda, genel sa¤l›k sigortal›s›n›n tescil
tarihinden itibaren otuz gün dolmadan prim tutar›n›
ödemiﬂ olmas›, birinci f›kran›n (a) bendinde belirtilen
otuz günlük sürenin doldu¤u ﬂeklinde uygulanamaz.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (c)
bendi kapsam›nda sigortal› say›lmas› nedeniyle genel
sa¤l›k sigortal›s› olanlarda, ilgili kanunlar› gere¤ince
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kulland›klar› ayl›ks›z izin sürelerinin bitiminden sonra göreve baﬂlamalar› hâlinde ve göreve baﬂlamalar›
için tan›nan sürelerde, otuz günlük prim gün say›s›
ﬂart› aranmaz.
Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras›n›n (b)
bendi kapsam›nda genel sa¤l›k sigortal›s› olanlar›n
ayn› ay içinde zorunlu sigorta kapsam›nda prim ödeme gün say›s› bulunmas› durumunda, ay›n kalan
günleri için iste¤e ba¤l› sigorta gün say›s› kadar genel
sa¤l›k sigortas› primi ödemeleri hâlinde sa¤l›k hizmetlerinden ve yol gideri, gündelik ve refakatçi haklar›ndan yararland›r›l›r.
Genel sa¤l›k sigortal›s›n›n bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂi kapsam›ndan ç›kanlar›n, genel sa¤l›k sigortal›s› oldu¤u tarihten itibaren otuz gün içinde sa¤l›k
hizmetlerinden yararlanabilmesi için bu maddenin birinci f›kras›n›n (a) bendindeki prim gün say›s› aranmaz.
Kanunun 60 ›nc› maddesi kapsam›nda genel sa¤l›k sigortal›s› say›lanlar›n;
a) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n
(b) bendinin (1) ve (3) numaral› alt bentlerinde belirtilenlerden sigortal›l›klar› sona ermeyenler hariç olmak üzere herhangi bir sebeple silah alt›na al›nan sigortal›n›n askerlikte geçen hizmet süresi,
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b) Hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre,
c) ‹ﬂ kazas›, meslek hastal›¤›, hastal›k ve anal›k sigortalar›ndan geçici iﬂ göremezlik ödene¤i alan sigortal›n›n iﬂ göremedi¤i süre,
d) Sigortal›n›n greve iﬂtirak etmesi veya iﬂverenin
lokavt yapmas› hâllerinde geçen süre,
sa¤l›k hizmeti sunucusuna baﬂvurdu¤u tarihten önceki son bir y›l içinde toplam otuz günün hesab›nda
dikkate al›nmaz.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a)
bendi kapsam›nda sigortal› say›lanlar, zorunlu sigortal›l›klar›n›n sona erdi¤i tarihten itibaren on gün süreyle
genel sa¤l›k sigortas›ndan yararlan›rlar. Bu kiﬂilerin sigortal›l›k niteli¤ini yitirdikleri tarihten geriye do¤ru bir
y›l içinde doksan günlük zorunlu sigortal›l›klar› varsa,
sigortal›l›k niteli¤ini yitirdikleri tarihten itibaren doksan
gün süreyle zorunlu sigortal›l›klar›ndan sonraki genel
sa¤l›k sigortal›l›klar›ndan dolay› prim borcu olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂiler
dâhil sa¤l›k hizmetlerinden yararland›r›l›rlar.
Kanunun 60 ›nc› maddesinde belirtilen genel sa¤l›k
sigortal›s› say›lma ﬂartlar›n›n yitirilmesi hâlinde, devam
etmekte olan tedavi nedeniyle sa¤lanacak sa¤l›k hizmetleri kiﬂinin iyileﬂmesine kadar sürer.
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Anal›k hâli nedeni ile sa¤lanan ilk sa¤l›k hizmeti
sonras›ndaki sa¤l›k hizmetlerinden yararlanmak için
birinci f›krada belirtilen hükümler aran›r.
Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras›n›n (a)
bendinin (2) numaral› alt bendi ile (b), (d) ve (g)
bentlerine tabi olan genel sa¤l›k sigortal›s› ve bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂilerin, sa¤l›k hizmeti sunucusuna baﬂvurdu¤u tarihte; k›sa ve uzun vadeli sigorta primleri dâhil genel sa¤l›k sigortas› prim borcunun
olup olmad›¤›n›n belirlenmesinde ödeme vadesi dolmam›ﬂ prim borçlar› dikkate al›nmaz.
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ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
M. KATILIM PAYI, SEVK Z‹NC‹R‹, AC‹L HÂLLER
VE ‹ST‹SNA‹ SA⁄LIK H‹ZMETLER‹

1. AYAKTA TEDAV‹DE HEK‹M VE D‹ﬁ HEK‹M‹
MUAYENES‹ KATILIM PAYI
Kat›l›m pay›, ayakta tedavide her bir hekim ve diﬂ
hekimi muayenesi için 2 Yeni Türk Liras› olarak uygulan›r. Ayakta tedavide hekim ve diﬂ hekimi muayenesi kat›l›m pay› tutar›, 213 say›l› Vergi Usul Kanunu
uyar›nca belirlenen yeniden de¤erleme oran› kadar
her y›l art›r›l›r. Yeniden de¤erleme oran› kadar art›r›lmas› hâlinde ç›kan yeni kuruﬂ kesirlerini tama ibla¤
etmeye Kurum yetkilidir.
Ayakta tedavide hekim ve diﬂ hekimi muayenesi
kat›l›m pay›n›; birinci basamak sa¤l›k hizmeti sunucular›nda yap›lan muayenelerde almamaya ya da daha
düﬂük tutarlarda belirlemeye veya tekrar birinci f›krada belirlenen tutara getirmeye, ikinci ve üçüncü basamak sa¤l›k hizmet sunucular›nda yap›lan muayenelerde ise önceki basamaklardan sevkli olarak baﬂvurulup baﬂvurulmad›¤› dikkate al›nmak suretiyle yar›s›na kadar indirmeye veya beﬂ kat›na kadar art›rma311
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ya, gerekti¤inde bu tutarlar› kanunî tutarlar›na getirmeye veya indirmeye Kurum yetkilidir.
Bu madde hükümleri sözleﬂmeli ülke sigortal›lar›na da uygulan›r.
2. ORTEZ, PROTEZ, ‹Y‹LEﬁT‹RME ARAÇ VE
GEREÇLER‹ KATILIM PAYI
Kat›l›m pay› al›nacak ortez, protez, iyileﬂtirme araç
ve gereçleri Kurumca belirlenir.
Kat›l›m pay›, ortez, protez, iyileﬂtirme araç ve gereçleri için Kurumca ödenen bedeller üzerinden Kurumdan gelir ve ayl›k alan genel sa¤l›k sigortal›s› ve bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂiler için yüzde on, kapsamdaki di¤er genel sa¤l›k sigortal›s› ve bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂiler için yüzde yirmi olarak uygulan›r.
Genel sa¤l›k sigortal›s› ve bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂilerin ortez, protez, iyileﬂtirme araç ve gereçleri için ödeyecekleri kat›l›m pay›n›n tutar›, sa¤l›k hizmetinin al›nd›¤› tarihteki asgari ücretin yüzde yetmiﬂbeﬂini geçemez. Yüzde yetmiﬂbeﬂlik üst s›n›r›n hesaplanmas›nda her bir ortez, protez, iyileﬂtirme araç ve
gereci ba¤›ms›z olarak de¤erlendirilir.
Bu madde hükümleri sözleﬂmeli ülke sigortal›lar›na da uygulan›r.
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3. AYAKTA TEDAV‹DE SA⁄LANAN ‹LAÇLAR
‹Ç‹N KATILIM PAYI
Ayakta tedavide sa¤lanan ilaçlar için kat›l›m pay›,
Kurumdan gelir ve ayl›k alan genel sa¤l›k sigortal›s›
ve bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂiler için yüzde on,
kapsamdaki di¤er genel sa¤l›k sigortal›s› ve bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂiler için yüzde yirmi olarak uygulan›r.
Yatarak tedavi sonras›nda hasta taburcu edilirken
tedavisinin devam› için düzenlenen reçeteler için kat›l›m pay›, ayakta tedavi kabul edilerek birinci f›krada
belirtilen oranlarda uygulan›r.
Bu madde hükümleri sözleﬂmeli ülke sigortal›lar›na da uygulan›r.
4. YARDIMCI ÜREME YÖNTEM‹ TEDAV‹LER‹NDE
KATILIM PAYI
Yard›mc› üreme yöntemi tedavisinde kullan›lan
ilaçlar için kat›l›m pay›, Kurumdan gelir ve ayl›k alan
genel sa¤l›k sigortal›s› ve bakmakla yükümlü oldu¤u
kiﬂiler için yüzde on, kapsamdaki di¤er genel sa¤l›k
ve bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂiler için yüzde yirmi
olarak uygulan›r.
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Yard›mc› üreme yöntemleri iﬂlem ücretleri için al›nacak kat›l›m pay›, Sa¤l›k Hizmetleri Fiyatland›rma
Komisyonunca belirlenen iﬂlem ücretleri üzerinden
ilk denemede yüzde otuz, ikinci denemede yüzde
yirmibeﬂ olarak uygulan›r.
Yard›mc› üreme yöntemleri iﬂlem ücretleri için
ödenecek kat›l›m pay›nda bu Yönetmeli¤in 34 üncü
maddesinde belirtilen üst limit uygulanmaz.
5. KATILIM PAYI TAHS‹L‹
Kat›l›m paylar›n›n tahsilat›na iliﬂkin usul ve esaslar
Kurumca belirlenir.
Kurum, kat›l›m paylar›n›, gelir veya ayl›k alan kiﬂilerin gelir veya ayl›klar›ndan, çal›ﬂanlar›n ücret veya
maaﬂlar›ndan mahsup edilmek suretiyle tahsile yetkilidir. Sözleﬂmeli sa¤l›k hizmeti sunucular›na, tahsil ettikleri kat›l›m pay› düﬂüldükten sonra kalan tutar ödenir.
6. KATILIM PAYI ‹ADES‹
Harcamalar›, taﬂ›n›r ve taﬂ›nmazlar› ile bunlardan
do¤an haklar› da dikkate al›narak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullan›larak tespit
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edilecek aile içindeki geliri kiﬂi baﬂ›na düﬂen ayl›k tutar› asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaﬂlar
ve bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂiler, vatans›zlar ve
s›¤›nmac›lar, 2022 say›l› 65 Yaﬂ›n› Doldurmuﬂ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaﬂlar›na Ayl›k
Ba¤lanmas› Hakk›nda Kanun hükümlerine göre ayl›k
alan kiﬂiler ve bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂilerin
ödemiﬂ olduklar› kat›l›m paylar›, talepleri hâlinde,
29/5/1986 tarihli ve 3294 say›l› Sosyal Yard›mlaﬂma
ve Dayan›ﬂmay› Teﬂvik Kanunu hükümlerine göre
kendilerine geri ödenir. Ödemeyi yapacak idare, kiﬂinin genel sa¤l›k sigortal›s› ya da bakmakla yükümlü
olunan kiﬂi oldu¤unun belgelemesini istemekle yükümlüdür.
7. KATILIM PAYI ALINMAYACAK HALLER,
SA⁄LIK H‹ZMETLER‹ VE K‹ﬁ‹LER
Kat›l›m pay› al›nmayacak hâller, sa¤l›k hizmetleri
ve kiﬂiler ﬂunlard›r:
a) ‹ﬂ kazas›na u¤rayan veya meslek hastal›¤›na tutulan genel sa¤l›k sigortal›s›ndan, bu durumlar› nedeniyle sa¤lanan sa¤l›k hizmetleri için bu Yönetmeli¤in
33, 34 ve 35 inci maddelerinde belirtilen kat›l›m paylar› al›nmaz.
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b) Askerî tatbikat ve manevralarda sa¤lanan sa¤l›k
hizmetleri için bu Yönetmeli¤in 33, 34 ve 35 inci
maddelerinde belirtilen kat›l›m paylar› al›nmaz.
c) Kanunun 75 inci maddesinde yer alan afet ve
savaﬂ hâli nedeniyle sa¤lanan sa¤l›k hizmetleri için
bu Yönetmeli¤in 33, 34 ve 35 inci maddelerinde belirtilen kat›l›m paylar› al›nmaz.
ç) Aile hekimi muayenelerinde, bu Yönetmeli¤in
33 üncü maddesinde belirtilen kat›l›m pay› al›nmaz.
d) Genel sa¤l›k sigortal›s› ya da bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂilere sa¤lanan kiﬂiye yönelik koruyucu
sa¤l›k hizmetleri için bu Yönetmeli¤in 33, 34 ve 35 inci maddelerinde belirtilen kat›l›m paylar› al›nmaz.
e) Kurumca yetkilendirilen sa¤l›k hizmeti sunucular› taraf›ndan sa¤l›k raporu ile belgelendirilmek ﬂart›yla; Kurumca belirlenen kronik hastal›klarda bu Yönetmeli¤in 33, 34 ve 35 inci maddelerinde belirtilen
kat›l›m paylar› al›nmaz. Kurum, ayakta tedavide hekim ve diﬂ hekimi muayenesi, ortez, protez, iyileﬂtirme araç ve gereçleri ile ayakta tedavide sa¤lanan ilaçlar bak›m›ndan, kat›l›m pay› al›nmayacak kronik hastal›klar› ayr› ayr› belirleyebilir.
f) Kurumca yetkilendirilen sa¤l›k hizmeti sunucular› taraf›ndan sa¤l›k raporu ile belgelendirilmek ﬂart›yla; Kurumca belirlenen hayati öneme haiz ortez,
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protez, iyileﬂtirme araç ve gereçlerinden kat›l›m pay›
al›nmaz.
g) Kurumca yetkilendirilen sa¤l›k hizmeti sunucular› taraf›ndan sa¤l›k raporu ile belgelendirilmek ﬂart›yla; organ, doku ve kök hücre nakline iliﬂkin sa¤l›k
hizmetleri için bu Yönetmeli¤in 33, 34 ve 35 inci
maddelerinde belirtilen kat›l›m paylar› al›nmaz.
¤) Kurumca;
1) Sa¤l›k hizmeti alan genel sa¤l›k sigortal›s›ndan
veya bunlar›n bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂilerden,
sa¤l›k hizmetinin gerçekten al›n›p al›nmad›¤›n›n,
2) Sigortal› ile hak sahiplerinin malullük, iﬂ göremezlik raporlar›nda belirtilen rahats›zl›klar›n›n mevcut olup olmad›¤›n›n,
tespitine yönelik yap›lan sevkler nedeniyle bu Yönetmeli¤in 29 uncu maddesinde belirtilen kat›l›m pay› al›nmaz.
h) 1005 say›l› ‹stiklal Madalyas› Verilmiﬂ Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden ﬁeref Ayl›¤› Ba¤lanmas› Hakk›nda Kanun hükümlerine göre ﬂeref ayl›¤›
alan kiﬂiler ile bunlar›n eﬂlerinden bu Yönetmeli¤in
33, 34, 35 ve 36 nc› maddelerinde belirtilen kat›l›m
paylar› al›nmaz.
›) 3292 say›l› Vatani Hizmet Tertibi Ayl›klar›n›n
Ba¤lanmas› Hakk›nda Kanun hükümlerine göre ayl›k
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alan kiﬂilerden bu Yönetmeli¤in 33, 34 ve 35 inci
maddelerinde belirtilen kat›l›m paylar› al›nmaz.
i) 2330 say›l› Nakdi Tazminat ve Ayl›k Ba¤lanmas› Hakk›nda Kanun hükümlerine göre ayl›k alan kiﬂilerden bu Yönetmeli¤in 33, 34, 35 ve 36 nc› maddelerinde belirtilen kat›l›m paylar› al›nmaz.
j) 2828 say›l› Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bak›m
ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan
kiﬂilerden bu Yönetmeli¤in 33, 34 ve 35 inci maddelerinde belirtilen kat›l›m paylar› al›nmaz.
k) Harp malullü¤ü ayl›¤› alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsam›nda ayl›k alanlardan bu Yönetmeli¤in 33, 34, 35 ve 36 nc› maddelerinde belirtilen
kat›l›m paylar› al›nmaz.
l) Vazife malullerinden bu Yönetmeli¤in 33, 34, 35
ve 36 nc› maddelerinde belirtilen kat›l›m paylar› al›nmaz.
m) Harp okullar› ile fakülte ve yüksek okullarda,
Türk Silahl› Kuvvetleri hesab›na okuyan veya kendi
hesab›na okumakta iken askerî ö¤renci olanlar ile
astsubay meslek yüksek okullar› ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik e¤itimine tabi tutulan
adaylardan bu Yönetmeli¤in 33, 34 ve 35 inci maddelerinde belirtilen kat›l›m paylar› al›nmaz.
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n) Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet Genel Müdürlü¤ü hesab›na okuyan veya
kendi hesab›na okumakta iken Emniyet Genel Müdürlü¤ü hesab›na okumaya devam eden ö¤rencilerden bu Yönetmeli¤in 33, 34 ve 35 inci maddelerinde
belirtilen kat›l›m paylar› al›nmaz.
3713 say›l› Kanuna göre ayl›k ba¤lanm›ﬂ maluller
ile ayn› Kanun kapsam›na giren olaylar sebebiyle vazife malullü¤ü ayl›¤› alan er ve erbaﬂlar›n sa¤l›k kurulu raporuyla ihtiyaç duyduklar› her türlü ortez/protez ve di¤er iyileﬂtirici araç/gereçler herhangi bir kat›l›m pay› veya fark al›nmaks›z›n ve k›s›tlama getirilmeksizin karﬂ›lan›r.
8. H‹ZMET BASAMAKLARI, SEVK Z‹NC‹R‹ VE
YAPTIRIM
Kanunun 63 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n sadece (f) bendindeki sa¤l›k hizmetlerini sunanlar veya
üretenler hariç olmak üzere sa¤l›k hizmeti sunucular› Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan birinci, ikinci ve üçüncü basamak olarak s›n›fland›r›l›r. Bu s›n›fland›rmada
aile hekimleri birinci basamak sa¤l›k hizmeti sunucusu olarak yer al›r.
Kurum, Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n görüﬂünü alarak, bu
319
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basamaklar ve sa¤l›k hizmeti sunucular› aras›nda
sevk zincirini; tan›, ön tan›, hekimlerin ve diﬂ hekimlerinin uzmanl›klar›n› dikkate almak suretiyle tüm
yurtta veya il ya da ilçe baz›nda belirlemeye yetkilidir.
Genel sa¤l›k sigortal›s› ve bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂiler, Kanunda, bu Yönetmelikte ve ilgili mevzuatta belirtilen istisnalar d›ﬂ›nda sa¤l›k hizmetlerini
istedi¤i il ya da ilçede sözleﬂmeli sa¤l›k hizmeti sunucusundan alma hakk›na sahiptir. Sözleﬂmesiz sa¤l›k
hizmeti sunucusuna yap›lan müracaatlar›n bedelinin
Kurumca karﬂ›lanabilmesi için acil hâlin tespiti ﬂartt›r.
‹ﬂ kazas› ile meslek hastal›¤›, afet ve savaﬂ hâli ile
acil hâller d›ﬂ›nda, genel sa¤l›k sigortal›s› ve bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂilerin Kurumca belirlenen sevk
zincirine uymalar› zorunludur. Sevk zincirine uyulmamas› hâlinde sa¤l›k hizmetleri bedelleri ve yol gideri,
gündelik ve refakatçi giderleri Kurumca karﬂ›lanmaz.
Genel sa¤l›k sigortal›s› ve bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂiler için sevk zinciri kurallar›n›n il ya da ilçe
baz›nda farkl› belirlenmesi hâlinde, kiﬂinin sa¤l›k hizmeti sunucusuna baﬂvurdu¤u ildeki sevk zinciri kurallar› geçerlidir.
Belli bir program çerçevesinde tedavi gören ve bu
durumlar› sa¤l›k kurulu raporu ile belgelendirilen geMevzuat Serisi 8
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nel sa¤l›k sigortal›s› veya bakmakla yükümlü oldu¤u
kiﬂilerin, bu tedaviyle ilgili sa¤l›k hizmeti sunucusuna
gidiﬂlerinde sevk zincirine uyma zorunlulu¤u aranmaz.
211 say›l› Türk Silahl› Kuvvetleri ‹ç Hizmet Kanununa tabi personel için sa¤l›k hizmeti sunucular›na
müracaat ve sevk iﬂlemlerinin usul ve esaslar› Milli
Savunma Bakanl›¤›n›n görüﬂü al›narak Kurumca düzenlenir.
9. K‹ML‹K TESP‹T‹
Sözleﬂmeli sa¤l›k hizmeti sunucusu, genel sa¤l›k
sigortal›s› ve bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂilerden
acil hâller hariç olmak üzere (acil hâllerde ise acil hâlin sona ermesinden sonra) nüfus cüzdan›, sürücü
belgesi, evlenme cüzdan›, pasaport veya Kurum taraf›ndan verilen resimli sa¤l›k kart› belgelerinden birinin ibraz›n› istemek ve bu belgelerin baﬂvuran kiﬂiye
ait olup olmad›¤›n› kontrol etmek zorundad›r.
2828 say›l› Kanunla sa¤lanan yard›mlardan ücretsiz faydalananlardan çocuk, özürlü, kad›n ve yaﬂl›lar›n sa¤l›k hizmeti sunucular›na birinci f›krada belirtilen belgelerle baﬂvurmalar› hâlinde Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu kapsam›nda bulundukla321
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r›n› gösterir belgeye göre gerekli iﬂlemler yürütülerek
sonras›nda söz konusu belgelerin ibraz› an›lan Kurumdan istenecektir.
Genel sa¤l›k sigortal›s› ve bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂilerin kendi ad›na bir baﬂkas›n›n sa¤l›k hizmeti almas›n› veya Kurumdan haks›z bir menfaat temin etmesini sa¤lamas› yasakt›r. Bu fiilleri iﬂleyenlerden Kurumun u¤rad›¤› zarar›n iki kat› kanunî faiziyle
birlikte müﬂtereken ve müteselsilen tahsil edilir ve ilgililer hakk›nda 26/9/2004 tarihli ve 5237 say›l› Türk
Ceza Kanunu hükümleri uygulan›r.
Kimlik tespiti yükümlülü¤ünü yapmayan ve bu
nedenle bir baﬂka kiﬂiye sa¤l›k hizmeti sunulmas› nedeniyle Kurumun zarara u¤ramas›na sebebiyet veren
sa¤l›k hizmeti sunucular›ndan yap›lan yersiz ödemeler geri al›n›r.
10. AC‹L HÂLLER VE AC‹L SA⁄LIK H‹ZMETLER‹
Acil hâller; ani geliﬂen hastal›k, kaza, yaralanma
ve benzeri durumlarda olay›n meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde t›bbî müdahale gerektiren
durumlar ile ivedilikle t›bbî müdahale yap›lmad›¤› veya baﬂka bir sa¤l›k kuruluﬂuna nakli hâlinde hayat›n
ve/veya sa¤l›k bütünlü¤ünün kaybedilme riskinin doMevzuat Serisi 8
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¤aca¤› kabul edilen durumlard›r. Bu nedenle sa¤lanan sa¤l›k hizmetleri acil sa¤l›k hizmeti olarak kabul
edilir.
11. ‹ST‹SNA‹ SA⁄LIK H‹ZMETLER‹
Bir sa¤l›k hizmetinin istisnai sa¤l›k hizmeti olarak
de¤erlendirilebilmesi için hayati öneme haiz olmamas› ve alternatif tedavi yönteminin bulunmas› gibi hususlar göz önüne al›n›r.
Kurumca finansman› sa¤lanan sa¤l›k hizmetlerinden istisnai sa¤l›k hizmeti olarak kabul edilecek sa¤l›k hizmetleri Sa¤l›k Hizmetleri Fiyatland›rma Komisyonu taraf›ndan belirlenir.
Genel sa¤l›k sigortal›s› ve bakmakla yükümlü olduklar› kiﬂilerin talepleri do¤rultusunda sa¤l›k hizmeti sunucular› taraf›ndan, Kurumca istisnai sa¤l›k hizmeti olarak kabul edilen sa¤l›k hizmetinin sunulmas›
durumunda, bu hizmetler için bedeli en düﬂük alternatifi üzerinden ödeme yap›l›r.
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ONBEﬁ‹NC‹ BÖLÜM
N. YURTDIﬁINDA TEDAV‹ VE ‹ﬁVEREN‹N
YÜKÜMLÜLÜ⁄Ü
1. YURTDIﬁINDA GEÇ‹C‹ VEYA SÜREKL‹
GÖREVLE GÖNDER‹LME HÂL‹NDE SA⁄LANACAK
SA⁄LIK H‹ZMETLER‹
Kanunun 60 ›nc› maddesinin birinci f›kras›n›n (a)
bendinin (1) numaral› alt bendinde say›lan genel sa¤l›k sigortal›lar›ndan, iﬂverenleri taraf›ndan Kurumca
belirlenen usule uygun olarak veya kamu idareleri
için özel mevzuatlar›nda belirtilen usule uygun olarak;
a) Geçici görevle yurt d›ﬂ›na gönderilenlerin Kanunun 63 üncü maddesinde say›lan sa¤l›k hizmetleri
acil hâllerde,
b) Sürekli görevle gönderilenler ile bunlar›n yurt
d›ﬂ›nda birlikte yaﬂad›klar› bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂilerin Kanunun 63 üncü maddesinde say›lan
sa¤l›k hizmetleri acil hal olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n,
yurt d›ﬂ›nda sa¤lan›r.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a)
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bendi kapsam›nda sigortal› say›lmas› nedeniyle genel
sa¤l›k sigortal›s› say›lanlar›n daimi olarak alt› aydan
fazla süreyle yurt d›ﬂ›nda görevlendirilmeleri durumu,
bu Yönetmeli¤in uygulanmas›nda sürekli görevle yurt
d›ﬂ›na gönderilme say›l›r. Bu kiﬂilerin görevlendirilmesine iliﬂkin usul, görevlendirilen ülke ile ikili sosyal güvenlik sözleﬂmesi olmas› hâlinde sözleﬂme hükümlerine göre yürütülür. Geçici görevle yurt d›ﬂ›na
gönderilenlerin Kuruma bildirimi, tedavi giderleri
oluﬂmas› hâlinde bu giderin talep edildi¤i s›rada da
yap›labilir. Sürekli görevle yurt d›ﬂ›na gönderilenlerde ise yurt d›ﬂ›na ç›k›ﬂtan önce Kuruma bildirim yap›l›r.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (c)
bendi kapsam›nda sigortal› say›lmas› nedeniyle genel
sa¤l›k sigortal›s› say›lanlar›n, iﬂverenleri taraf›ndan
geçici ya da sürekli görevle yurt d›ﬂ›na gönderilmeleri, kamu idarelerinin özel mevzuatlar›nda belirtilen
usule göre yap›l›r.
Birinci f›kra kapsam›nda yurt d›ﬂ›nda tedavi gören
kiﬂiler ile Bakanlar Kurulu karar›yla askerî birlik hâlinde ya da kamu idarelerinin yetkili makamlar›nca
yurt d›ﬂ›na askerî veya güvenlik amaçl› görevlendirilenlerin sa¤l›k hizmeti giderleri, öncelikle iﬂverenleri
taraf›ndan ödendikten sonra, yurt d›ﬂ›nda görevli ol325
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duklar›na dair belge ile birlikte mahalli konsolosluktan
tasdikli rapor ve sair belgelere dayan›larak Kurumdan
talep edilir. Kurumca karﬂ›lanacak tutar, yurt içinde sözleﬂmeli sa¤l›k hizmeti sunucular›na tedavinin yap›ld›¤›
tarihte ödenen en yüksek tutar› geçemez. Aﬂan k›sm›, iﬂverenlerince karﬂ›lan›r. Kurumca ödemeler, ödeme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas› döviz sat›ﬂ
kuru esas al›narak Yeni Türk Liras› üzerinden yap›l›r.
Yurt d›ﬂ›nda sa¤lanan tedaviye yönelik olarak yurt içi
sözleﬂmeli sa¤l›k hizmeti sunucular› için Kurumca ödenecek tutarlar›n belirlenmemiﬂ olmas› durumunda ödenecek tutar, Sa¤l›k Hizmetleri Fiyatland›rma Komisyonunca belirlenir.
Kurum, birinci f›kra kapsam›ndaki kiﬂilerin sa¤l›k
hizmetlerini, bu kiﬂilerin geçici veya sürekli görev süresince genel sa¤l›k sigortas› için Kuruma ödenen prim tutar›n› geçmemek kayd›yla, ilgili ülkede sa¤l›k sigortas›
yapt›rmak suretiyle sa¤layabilir. Sigortalamaya iliﬂkin
esaslar Kurumca belirlenir. Bu durumda Kurumca sa¤l›k
hizmeti giderleri ile yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri ödenmez.
Geçici ya da sürekli görevle gönderilen ülke ile Türkiye aras›nda sa¤l›k yard›mlar›n› kapsayan sosyal güvenlik sözleﬂmesi olmas› hâlinde, sa¤l›k hizmetleri giderleri
ile yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri bu sözleﬂme hükümlerine göre ödenir.
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2. GEÇ‹C‹ YA DA SÜREKL‹ GÖREVLE
GÖNDER‹LME DIﬁINDA YURTDIﬁINDA
BULUNMA HAL‹NDE SA⁄LANACAK SA⁄LIK
H‹ZMETLER‹
Genel sa¤l›k sigortal›s› veya bakmakla yükümlü
oldu¤u kiﬂilerin yurt d›ﬂ›nda bulunduklar› s›rada sa¤lanan sa¤l›k hizmetlerine iliﬂkin bedellerin ödenmesinde, bulunduklar› ülke ile Türkiye aras›nda sa¤l›k
yard›mlar›n› kapsayan sosyal güvenlik sözleﬂmesi olmas› hâlinde sözleﬂme hükümleri uygulan›r. Sa¤l›k
yard›mlar›n› kapsayan sosyal güvenlik sözleﬂmesinin
olmamas› hâlinde, sa¤l›k hizmetleri giderleri ile yol
gideri, gündelik ve refakatçi giderleri Kurumca ödenmez.
3. TÜRK‹YE’DE TEDAV‹N‹N MÜMKÜN OLMAMASI
NEDEN‹YLE YURTDIﬁINDA SA⁄LANACAK
SA⁄LIK H‹ZMETLER‹
Genel sa¤l›k sigortal›s› ve bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂilerin Kurumca yetkili k›l›nan sa¤l›k hizmeti
sunucular› taraf›ndan düzenlenen sa¤l›k kurulu raporlar›n›n Kurumca belirlenecek sa¤l›k hizmeti sunucusu sa¤l›k kurulu taraf›ndan teyit edildikten sonra
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yurt içinde tedavisinin yap›lamad›¤›n›n Sa¤l›k Bakanl›¤›nca onaylanmas› hâlinde, bu hastal›¤›n tedavisine
iliﬂkin yurt d›ﬂ›nda yap›lacak sa¤l›k hizmeti giderleri
Kurumca ödenir. 211 say›l› Türk Silahl› Kuvvetleri ‹ç
Hizmet Kanunu kapsam›nda olanlar için Milli Savunma Bakanl›¤›nca belirlenen usul ve esaslar da geçerli kabul edilir.
Yurt d›ﬂ›nda tedavi edilecek kiﬂi, var ise yurt d›ﬂ›ndaki sözleﬂmeli sa¤l›k hizmeti sunucusuna sevk edilir
ve sa¤l›k hizmeti giderinin tümü karﬂ›lan›r. Yurt d›ﬂ›nda sözleﬂmeli sa¤l›k hizmeti sunucusunun olmamas›
hâlinde de sevk edilen sa¤l›k hizmeti sunucusunda
yap›lan tedavilere ait giderlerin tamam› Kurumca
ödenir. Ancak, kiﬂinin tercihi do¤rultusunda Kurumun yurt d›ﬂ›nda sözleﬂmeli oldu¤u sa¤l›k hizmeti sunucusuna gitmemesi hâlinde, sözleﬂmeli yere ödenebilecek tutar› geçmemek üzere Kurumca ödeme yap›l›r, arada fark oluﬂmas› hâlinde fark kiﬂi taraf›ndan
karﬂ›lan›r. Sevke konu hastal›¤a ba¤l› olarak geliﬂen
komplikasyon ve acil hâller hariç, yurt d›ﬂ›na sevke
konu hastal›k d›ﬂ›ndaki tedavi giderleri ödenmez.
Kiﬂilerin Ülkemizle sosyal güvenlik sözleﬂmesi
olan bir ülkeye gönderilmesi hâlinde; o ülke ile yap›lan sosyal güvenlik sözleﬂmesinde tedavi uygulamas›
öngörülmüﬂ ise ve tedavi amac›yla gönderilen sigorMevzuat Serisi 8
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tal› da sosyal güvenlik sözleﬂmesinin kapsam›nda bulunuyorsa bunlar hakk›nda sosyal güvenlik sözleﬂmesi hükümleri uygulan›r.
Kurumca hastan›n yurt d›ﬂ›na sevki, tedavi iﬂlemleri, yurda dönüﬂ iﬂlemleri ile tedavi giderlerinin
ödenmesinde, misyon ﬂeflikleri ile gerekti¤inde iﬂbirli¤i yap›labilir. Bu Yönetmeli¤in uygulanmas›nda misyon ﬂefli¤i; genel sa¤l›k sigortal›s›n›n geçici veya sürekli görevle bulundu¤u ülkedeki büyükelçilik, daimi
temsilcilik, baﬂkonsolosluk ve konsolosluk ﬂubesi
olarak, ayn› ülkede veya ﬂehirde birden fazla temsilcilik bulunmas› hâlinde ise büyükelçilik taraf›ndan bu
iﬂle yetkili k›l›nan temsilciliktir.
Yurt d›ﬂ›ndaki tedavi süresi, alt› ay› geçmemek
kayd› ile Kurumca yetkili k›l›nan sa¤l›k hizmeti sunucular› taraf›ndan düzenlenen sa¤l›k kurulu raporunda
belirtilir. Tedavi süresi raporda belirtilen süreyi geçemez. T›bbî nedenlerle yurt d›ﬂ›nda tedavinin uzamas›
hâlinde, t›bbî gerekçeleri misyon ﬂeflikleri vas›tas›yla
Kuruma gönderilir. Sevke esas sa¤l›k kurulu raporunu teyit eden sa¤l›k hizmeti sunucusunun görüﬂü ve
Kurumun onay› ile bu süre en çok iki y›la kadar uzat›labilir. Belirlenen ya da uzat›lan sürenin aﬂ›lmas› hâlinde aﬂ›lan süreye ait tedavi giderleri, ile gündelik ve
refakatçi giderleri ödenmez.
329

KASIM - 2008

Mevzuat Serisi 8

G Mali Müﬂavirin Sosyal Güvenlik Mevzuat› El Kitab›

Sa¤l›k kurulu raporu ile belgelendirilmek ve Sa¤l›k Bakanl›¤›nca onaylanmak koﬂuluyla yurt içinde
yap›lamayan tetkikler, numunenin gönderilmesi suretiyle yurt d›ﬂ› sa¤l›k hizmeti sunucular›nda yapt›r›l›r
ve bu iﬂlemlere ait ücretler Kurumca ödenir. Ancak,
numunenin yurt d›ﬂ› sa¤l›k hizmeti sunucusunca al›nmas› gerekti¤inin sa¤l›k kurulu raporunda ayr›nt›l›
gerekçeleri ile belirtilmesi kayd›yla, kiﬂilerin tetkik
için yurt d›ﬂ›na gönderilmesi mümkündür.
Bu Yönetmelikte belirtilen hükümler d›ﬂ›nda kalan
hâllerde genel sa¤l›k sigortal›s›n›n ve bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂilerin yurt d›ﬂ›nda sa¤l›k hizmeti giderleri ile yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri
Kurumca ödenmez.
Yurt d›ﬂ› tetkik ve tedavi için sevklere esas teﬂkil
edecek sa¤l›k kurulu raporlar›n›n düzenlenmesi, yurt
d›ﬂ›na gönderilme ve ödemelere iliﬂkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.
4. YURTDIﬁI TEDAV‹DE AVANS ÖDEMES‹ VE
BELGELER‹N ONAYLANMASI
Kurumca, genel sa¤l›k sigortal›s› ve bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂilerin yurt d›ﬂ›nda yap›lacak tedavileri ile tetkik ve tahlil iﬂlemleri için yap›lacak giderleMevzuat Serisi 8
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re mahsuben kiﬂilere veya sa¤l›k hizmeti sunucusuna
avans ödenebilir. Sa¤l›k hizmeti sunucular›na misyon
ﬂefli¤i arac›l›¤›yla da avans ödemesi yap›labilir.
Kurum, avans ödemeleri için, yurt d›ﬂ›ndaki sa¤l›k
hizmeti sunucular› taraf›ndan düzenlenen belgelerin
ve raporlar›n misyon ﬂeflikleri taraf›ndan onaylanmas›n› isteyebilir.
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ONALTINCI BÖLÜM
O. SA⁄LIK H‹ZMETLER‹ ‹LE YOL G‹DER‹,
GÜNDEL‹K VE REFAKATÇI G‹DERLER‹N‹N
KURUMCA ÖDENECEK TUTARLARININ
BEL‹RLENMES‹, SA⁄LIK H‹ZMETLER‹N‹N
SA⁄LANMA YÖNTEM‹

1. SA⁄LIK H‹ZMETLER‹ ‹LE YOL G‹DER‹,
GÜNDEL‹K VE REFAKATÇI G‹DERLER‹N‹N
KURUMCA ÖDENECEK TUTARLARININ
BEL‹RLENMES‹
Kanunun 63 üncü maddesi gere¤i Kurumca tespit
edilen finansman› sa¤lanacak sa¤l›k hizmetlerinin ve
yol gideri, gündelik ve refakatç› giderlerinin Kurumca ödenecek tutarlar›; sa¤l›k hizmetinin sunuldu¤u il
ve basamak, sa¤l›k hizmetlerinin maliyeti, Devletin
do¤rudan veya dolayl› olarak sa¤lam›ﬂ oldu¤u sübvansiyonlar, sa¤l›k hizmetinin niteli¤i itibar›yla hayati
öneme sahip olup olmamas›, kan›ta dayal› t›p uygulamalar›, teﬂhis ve tedavi maliyetini esas alan maliyetetkililik ölçütleri ve genel sa¤l›k sigortas› bütçesi dikkate al›nmak suretiyle, her s›n›f için tek tek veya
grupland›r›larak Sa¤l›k Hizmetleri Fiyatland›rma Komisyonu taraf›ndan belirlenir.
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2. SA⁄LIK H‹ZMETLER‹N‹N SA⁄LANMA YÖNTEM‹
Kurum, Kanunun 63 üncü maddesi hükümlerince
finansman› sa¤lanan sa¤l›k hizmetlerini, yurt içi ve
yurt d›ﬂ› sa¤l›k hizmeti sunucular› ile sözleﬂme yapmak ve/veya Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine
uygun olarak genel sa¤l›k sigortal›s› ve bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂilerin sözleﬂmesiz sa¤l›k hizmeti sunucusundan sat›n ald›klar› sa¤l›k hizmetleri giderlerini ödemek suretiyle sa¤lar.
(2) Kurum, birinci f›krada belirtilen yöntemler d›ﬂ›nda, kamu idarelerince verilecek sa¤l›k hizmetlerini
götürü bedel üzerinden hizmet al›m sözleﬂmesiyle de
sa¤lamaya yetkilidir. Kamu idaresi sa¤l›k hizmeti sunucular›, sözleﬂmede belirtilen götürü bedel karﬂ›l›¤›nda genel sa¤l›k sigortal›s› ve bakmakla yükümlü
oldu¤u kiﬂilere sözleﬂme kapsam›nda verilmesi gereken her türlü sa¤l›k hizmetini sunmakla yükümlüdür
ve sözleﬂmede belirtilen götürü bedel d›ﬂ›nda Kurumdan veya genel sa¤l›k sigortal›s› ve bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂilerden ilave ücret al›nabilecek hizmetler ve kat›l›m paylar› d›ﬂ›nda ayr›ca bir bedel talep
edemez. Götürü bedel üzerinden hizmet al›m sözleﬂmesiyle temin edilen hizmetler için Kuruma ayr›ca fatura ve dayana¤› belge gönderilmez.
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3. SÖZLEﬁMEL‹ SA⁄LIK H‹ZMET‹
SUNUCULARINDAN SA⁄LIK H‹ZMET‹ ALIMI
Kurum, finansman› sa¤lanan sa¤l›k hizmetlerini
sa¤l›k hizmeti sunucular› ile sözleﬂme yapmak suretiyle sa¤lar. Yap›lacak sözleﬂmelerin metni, Kurumca
belirlenecek hususlar› kapsayacak ﬂekilde haz›rlan›r.
Sözleﬂmeli sa¤l›k hizmeti sunucusu taraf›ndan genel sa¤l›k sigortal›s› ve bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂilere verilen ve Kurumca finansman› sa¤lanan sa¤l›k
hizmetlerinin bedeli, Sa¤l›k Hizmetleri Fiyatland›rma
Komisyonu taraf›ndan belirlenen tutar üzerinden sözleﬂmeli sa¤l›k hizmeti sunucusuna ödenir.
4. SÖZLEﬁMEL‹ SA⁄LIK H‹ZMET‹
SUNUCULARININ ALAB‹LECE⁄‹ FARK
ÜCRETLER‹
Kamu idaresi sa¤l›k hizmeti sunucular› d›ﬂ›ndaki
vak›f üniversiteleri dâhil sözleﬂmeli sa¤l›k hizmeti sunucular›nca, Sa¤l›k Hizmetleri Fiyatland›rma Komisyonunca belirlenen sa¤l›k hizmetleri bedeline ek olarak, genel sa¤l›k sigortal›s› ve bakmakla yükümlü olduklar› kiﬂilerden sa¤l›k hizmeti sunucular›n›n giderleri ve ürettikleri sa¤l›k hizmetlerinin maliyetleri, yaMevzuat Serisi 8
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p›lan sübvansiyonlar gibi kriterler dikkate al›narak bu
bedellerin bir kat›na kadar al›nabilecek ilave ücretin
tavan› Bakanlar Kurulunca belirlenir. Bu tavan dâhilinde al›nabilecek ilave ücret oranlar› Kurumca belirlenir. Eﬂde¤er ilaçlar›n azami fiyat› ile genel sa¤l›k sigortal›s› ve bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂilerin talep
etti¤i eﬂde¤er ilac›n fiyat› aras›nda oluﬂacak fark ve
optik için tavan uygulanmaz ve bu f›kra kapsam›nda
de¤erlendirilmez.
Sevkin kamu idaresi sa¤l›k hizmeti sunucular› taraf›ndan yap›lmas› hâlinde 1005 say›l› ‹stiklal Madalyas› Verilmiﬂ Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden
ﬁeref Ayl›¤› Ba¤lanmas› Hakk›nda Kanun hükümlerine göre ﬂeref ayl›¤› alan kiﬂiler, 2330 say›l› Nakdi Tazminat ve Ayl›k Ba¤lanmas› Hakk›nda Kanun hükümlerine göre ayl›k alan kiﬂiler, Harp malullü¤ü ayl›¤›
alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsam›nda ayl›k alanlar ile bunlar›n bakmakla yükümlü olduklar›
kiﬂilerden ilave ücret al›namaz.
Acil hâllerde sözleﬂmeli ve sözleﬂmesiz sa¤l›k hizmeti sunucular› kiﬂilerden ilave ücret talep edemez.
Kamu idaresi ve vak›f üniversitesi sa¤l›k hizmeti
sunucular›, 4/11/1981 tarih ve 2547 say›l› Yüksek Ö¤retim Kanununda tan›mlanan ö¤retim üyeleri taraf›ndan bizzat sunulan sa¤l›k hizmetleri için ilave ücret
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talep edebilir. ‹lave ücretin tavan› Kurum taraf›ndan
belirlenir.
Sa¤l›k hizmeti sunucular›, otelcilik hizmetleri ileistisnai sa¤l›k hizmetleri için, genel sa¤l›k sigortal›s› ve
bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂilerden Sa¤l›k Hizmetleri Fiyatland›rma Komisyonu taraf›ndan belirlenen
sa¤l›k hizmeti fiyatlar›n›n üç kat›n› geçmemek üzere
ilave ücret alabilir.
Kurum, ilave ücretlerin tavan› ile ilave ücret al›nmayacak sa¤l›k hizmetlerini belirlemeye yetkilidir.
5.SÖZLEﬁMEL‹ SA⁄LIK H‹ZMET‹ SUNUCULARI
FATURALARININ ‹NCELENMES‹ VE ÖDEME
‹ﬁLEMLER‹
Sözleﬂmeli sa¤l›k hizmeti sunucular› taraf›ndan Kuruma gönderilen faturalar, genel sonuçlar verecek ﬂekilde %5 ilâ %10 oran›nda örnekleme metodu ile incelenir. Bu inceleme sonucunda sa¤l›k hizmeti sunan
gerçek veya tüzel kiﬂiler ile kamu idarelerine ait döner
sermayeli iﬂletmelerin incelenen döneme ait bütün faturalar›na uygulanmak suretiyle ödenecek tutar tespit
edilir ve buna göre ödeme yap›l›r. Kurum ihtiyaç duydu¤u hâllerde faturalar›n tamam›n› incelemeye yetkilidir.
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Örnekleme yap›larak fatura incelemesi yöntemini
kabul etmeyen sa¤l›k hizmeti sunucular›, bu tercihlerini hizmet vermeye baﬂlamadan önce Kuruma yaz›l›
olarak bildirir. Bildirimde bulunulmamas› hâlinde örnekleme yöntemi kabul edilmiﬂ say›l›r.
Kurum, örnekleme yöntemi ile yap›lacak inceleme ve
kontrol için Kurum d›ﬂ›ndan tabip ve eczac› görevlendirebilir. ‹htiyaç hâlinde inceleme 1/6/1989 tarihli ve 3568
say›l› Serbest Muhasebeci Malî Müﬂavirlik ve Yeminli Malî Müﬂavirlik Kanununa tabi meslek mensuplar› ile ba¤›ms›z denetim kuruluﬂlar›na da yapt›r›labilir.
Sözleﬂmeli sa¤l›k hizmeti sunucular›nca Kuruma
teslim edilen fatura ve eki belgeler, fatura teslim tarihten itibaren 45 (k›rkbeﬂ) gün içinde incelenerek
ödenir. 45 (k›rkbeﬂ) gün içinde incelenmesi tamamlanamayan faturalar için sa¤l›k hizmeti sunucular›na,
tahakkuk etmiﬂ alacaklar›n›n %75 ilâ %90’› oran›ndaki tutar, en geç 45 inci gün alacaklar›ndan mahsuben
avans olarak ödenir. Fatura teslim tarihinden itibaren
90 (doksan) gün içinde de fatura ve eki belgelerin incelemesi tamamlanarak geri kalan tutar ödenir. Kurum ödenecek avans oranlar›n› sa¤l›k hizmeti sunucular› aras›nda %75 ilâ %90 aras›nda olmak üzere
farkl› belirlemeye yetkilidir.
Kurum taraf›ndan, fatura teslim tarihinden itibaren
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90 günlük süre içinde fatura ve eki belgelerin incelemesinin tamamlanamamas› hâlinde sa¤l›k hizmeti sunucusuna düzenlenen fatura tutar› üzerinden ödeme
yap›l›r. Ancak inceleme iﬂlemlerine devam edilir. ‹nceleme sonucu fazla ödeme yap›ld›¤›n›n tespiti hâlinde; yap›lan fazla ödeme sa¤l›k hizmeti sunucusunun
varsa Kurumdan alaca¤›ndan mahsup edilir. Alaca¤›n›n bu miktar› karﬂ›lamamas› veya alaca¤›n›n bulunmamas› durumunda genel hükümlere göre tahsil edilir.
Sa¤l›k hizmet sunucusuna Kurumda ödeme süresi
henüz gelmemiﬂ fatura bedelinden daha yüksek tutarda avans ödemesi yap›lmaz. Ödenen avans, tahakkuk miktar›ndan az ise fark sonraki ödeme döneminde ödenir. Bu dönem iki ödeme dönemini geçemez.
Kanunun 66 nc› maddesi gere¤i sa¤lanan sa¤l›k
hizmetlerinin bedelleri için, yurt d›ﬂ›nda bulunan sa¤l›k hizmet sunucusunun talebi hâlinde, sa¤l›k hizmetinin sunumundan önce de avans ödenebilir.
6. SÖZLEﬁMES‹Z SA⁄LIK H‹ZMET‹
SUNUCULARINDAN ALINAN SA⁄LIK H‹ZMET‹
G‹DERLER‹N‹N ÖDENMES‹
Genel sa¤l›k sigortal›s› ve bakmakla yükümlü olMevzuat Serisi 8
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du¤u kiﬂilerin sözleﬂmesiz sa¤l›k hizmeti sunucular›ndan acil hâller hariç olmak üzere ald›¤› sa¤l›k hizmeti giderleri ödenmez.
Sözleﬂmesiz sa¤l›k hizmeti sunucular› genel sa¤l›k
sigortal›s› ve bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂilere acil
hâllerde sunduklar› sa¤l›k hizmetlerini, Kanunun 72
nci maddesi gere¤i sözleﬂmeli sa¤l›k hizmeti sunucular› için belirlenen tutar esas al›narak kiﬂilere fatura
eder. Kurumca yap›lacak inceleme sonras›nda belirlenen tutarlar, fatura karﬂ›l›¤› kiﬂilere ödenir. Sözleﬂmesiz sa¤l›k hizmeti sunucular› acil hâllerde, Kanunun
72 nci maddesi gere¤i belirlenen tutarlar d›ﬂ›nda genel sa¤l›k sigortal›s› ve bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂilerden veya Kurumdan herhangi bir fark talep edemez.
Ayakta veya yatarak sa¤l›k hizmeti sunan sözleﬂmesiz sa¤l›k hizmeti sunucusundan sat›n al›nan sa¤l›k hizmeti giderinin Kurumca ödenebilmesi için; sözleﬂmesiz sa¤l›k hizmeti sunucusunun, Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan verilen ruhsat, izin, uygunluk ya da
onay belgesini alm›ﬂ olmas› ﬂartt›r.
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7. GENEL SA⁄LIK S‹GORTALISI ‹LE BAKMAKLA
YÜKÜMLÜ OLDU⁄U K‹ﬁ‹LERE YAPILACAK
ÖDEMELER
18 yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ çocuklar›n, k›s›tl›lar›n veya
kendisine kayyum tayin edilen kiﬂilerin sa¤l›k hizmeti sunucusunda yapm›ﬂ oldu¤u giderlerin Kurumca
ödenecek tutar›, bunlar›n velisine, vasisine, kayyumlar›na veya ilgili mevzuatla yetkilendirilen kuruluﬂlar›n yetkili personeline ödenir.
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ONYED‹NC‹ BÖLÜM
P. ‹ﬁÇ‹ ÇALIﬁTIRMA SÜREC‹

1. ÇALIﬁMA SÜRELER‹
A. NORMAL ÇALIﬁMA SÜRES‹
Genel bak›mdan çal›ﬂma süresi haftada en çok k›rkbeﬂ saattir. Aksi kararlaﬂt›r›lmam›ﬂsa bu süre, iﬂyerlerinde haftan›n çal›ﬂ›lan günlerine eﬂit ölçüde bölünerek uygulan›r. Taraflar›n anlaﬂmas› ile haftal›k normal çal›ﬂma
süresi, iﬂyerlerinde haftan›n çal›ﬂ›lan günlerine, günde
onbir saati aﬂmamak koﬂulu ile farkl› ﬂekilde da¤›t›labilir. Bu halde, iki ayl›k süre içinde iﬂçinin haftal›k ortalama çal›ﬂma süresi, normal haftal›k çal›ﬂma süresini aﬂamaz. Denkleﬂtirme süresi toplu iﬂ sözleﬂmeleri ile dört
aya kadar art›r›labilir.
Çal›ﬂma sürelerinin yukar›daki esaslar çerçevesinde
uygulama ﬂekilleri, Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
Sa¤l›k kurallar› bak›m›ndan günde ancak yedibuçuk
saat ve daha az çal›ﬂ›lmas› gereken iﬂler, Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ile Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan
müﬂtereken haz›rlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
(4857 sy ‹.K.madde 63)
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B. ARA D‹NLENMES‹
Günlük çal›ﬂma süresinin ortalama bir zaman›nda o
yerin gelenekleri ve iﬂin gere¤ine göre ayarlanmak suretiyle iﬂçilere;
a) Dört saat veya daha k›sa süreli iﬂlerde onbeﬂ dakika,
b) Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli iﬂlerde yar›m saat,
c) Yedibuçuk saatten fazla süreli iﬂlerde bir saat,
Ara dinlenmesi verilir.
Bu dinlenme süreleri en az olup aral›ks›z verilir.
Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve iﬂin niteli¤i göz önünde tutularak sözleﬂmeler ile aral› olarak kulland›r›labilir.
Dinlenmeler bir iﬂyerinde iﬂçilere ayn› veya de¤iﬂik
saatlerde kulland›r›labilir.
Ara dinlenmeleri çal›ﬂma süresinden say›lmaz.
(4857 sy. ‹.K. Madde 68)
C. KISM‹ ÇALIﬁMA SÜRES‹
Haftal›k normal çal›ﬂma süresi ‹ﬂ Kanununa göre 45
saattir. ‹ﬂçinin normal çal›ﬂma süresinden daha k›sa sürelerle yapm›ﬂ oldu¤u çal›ﬂmalar k›smi süreli çal›ﬂma
ya da part time çal›ﬂma olarak adland›r›l›r.
Mevzuat Serisi 8
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‹ﬂyerinde tam süreli iﬂ sözleﬂmesi ile yap›lan emsal çal›ﬂman›n üçte ikisi oran›na kadar yap›lan çal›ﬂma K›smî süreli çal›ﬂmad›r” diyerek iﬂyerindeki normal haftal›k çal›ﬂma süresinin 2/3'ü olarak belirlemiﬂtir. Buna göre, normal haftal›k çal›ﬂma süresi e¤er 45
saat ise, haftada en fazla 30 saate kadar yap›lan çal›ﬂmalar› kapsayan çal›ﬂma süreleri K›smî süreli çal›ﬂma
süreleri olarak tan›mlanacakt›r.
D. FAZLA ÇALIﬁMA
Ülkenin genel yararlar› yahut iﬂin niteli¤i veya üretimin art›r›lmas› gibi nedenlerle fazla çal›ﬂma yap›labilir. Fazla çal›ﬂma, Kanunda yaz›l› koﬂullar çerçevesinde, haftal›k k›rkbeﬂ saati aﬂan çal›ﬂmalard›r. 63 üncü madde hükmüne göre denkleﬂtirme esas›n›n uyguland›¤› hallerde, iﬂçinin haftal›k ortalama çal›ﬂma
süresi, normal haftal›k iﬂ süresini aﬂmamak koﬂulu ile,
baz› haftalarda toplam k›rkbeﬂ saati aﬂsa dahi bu çal›ﬂmalar fazla çal›ﬂma say›lmaz.
Her bir saat fazla çal›ﬂma için verilecek ücret normal çal›ﬂma ücretinin saat baﬂ›na düﬂen miktar›n›n
yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.
Haftal›k çal›ﬂma süresinin sözleﬂmelerle k›rkbeﬂ
saatin alt›nda belirlendi¤i durumlarda yukar›da belir343
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tilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftal›k
çal›ﬂma süresini aﬂan ve k›rkbeﬂ saate kadar yap›lan
çal›ﬂmalar fazla sürelerle çal›ﬂmalard›r. Fazla sürelerle
çal›ﬂmalarda, her bir saat fazla çal›ﬂma için verilecek
ücret normal çal›ﬂma ücretinin saat baﬂ›na düﬂen miktar›n›n yüzde yirmibeﬂ yükseltilmesiyle ödenir.
Fazla çal›ﬂma veya fazla sürelerle çal›ﬂma yapan iﬂçi isterse, bu çal›ﬂmalar karﬂ›l›¤› zaml› ücret yerine, fazla çal›ﬂt›¤› her saat karﬂ›l›¤›nda bir saat otuz dakikay›,
fazla sürelerle çal›ﬂt›¤› her saat karﬂ›l›¤›nda bir saat onbeﬂ dakikay› serbest zaman olarak kullanabilir.
‹ﬂçi hak etti¤i serbest zaman› alt› ay zarf›nda, çal›ﬂma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan
kullan›r.
63 üncü maddenin son f›kras›nda yaz›l› sa¤l›k nedenlerine dayanan k›sa veya s›n›rl› süreli iﬂlerde ve
69 uncu maddede belirtilen gece çal›ﬂmas›nda fazla
çal›ﬂma yap›lamaz.
Fazla saatlerle çal›ﬂmak için iﬂçinin onay›n›n al›nmas› gerekir.
Fazla çal›ﬂma süresinin toplam› bir y›lda ikiyüzyetmiﬂ saatten fazla olamaz.
Fazla çal›ﬂma ve fazla sürelerle çal›ﬂmalar›n ne ﬂekilde uygulanaca¤› ç›kar›lacak yönetmelikte gösterilir.
(4857 sy ‹.K. madde 41)
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Zorunlu Hallerde Fazla Çal›ﬂma
Gerek bir ar›za s›ras›nda, gerek bir ar›zan›n mümkün görülmesi halinde yahut makineler veya araç ve
gereç için hemen yap›lmas› gerekli acele iﬂlerde, yahut zorlay›c› sebeplerin ortaya ç›kmas›nda, iﬂyerinin
normal çal›ﬂmas›n› sa¤layacak dereceyi aﬂmamak koﬂulu ile iﬂçilerin hepsi veya bir k›sm›na fazla çal›ﬂma
yapt›r›labilir. Bu durumda fazla çal›ﬂma yapan iﬂçilere uygun bir dinlenme süresi verilmesi zorunludur.
ﬁu kadar ki, zorunlu sebeplerle yap›lan fazla çal›ﬂmalar için 41 inci maddenin birinci, ikinci ve üçüncü
f›kralar› hükümleri uygulan›r. (4857 sy ‹.K. madde 42)
Ola¤anüstü Hallerde Fazla Çal›ﬂma
Seferberlik s›ras›nda ve bu süreyi aﬂmamak ﬂart›yla yurt savunmas›n›n gereklerini karﬂ›layan iﬂyerlerinde fazla çal›ﬂmaya lüzum görülürse iﬂlerin çeﬂidine ve
ihtiyac›n derecesine göre Bakanlar Kurulu günlük çal›ﬂma süresini, iﬂçinin en çok çal›ﬂma gücüne ç›karabilir.
Bu suretle fazla çal›ﬂt›r›lan iﬂçiler için verilecek ücret
hakk›nda 41 inci maddenin birinci, ikinci ve üçüncü
f›kralar› hükümleri uygulan›r. (4857 sy ‹.K. madde 43)
345
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E. TELAF‹ ÇALIﬁMASI
Zorunlu nedenlerle iﬂin durmas›, ulusal bayram ve
genel tatillerden önce veya sonra iﬂyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle iﬂyerinde normal çal›ﬂma sürelerinin önemli ölçüde alt›nda çal›ﬂ›lmas› veya
tamamen tatil edilmesi ya da iﬂçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, iﬂveren iki ay içinde çal›ﬂ›lmayan süreler için telafi çal›ﬂmas› yapt›rabilir. Bu
çal›ﬂmalar fazla çal›ﬂma veya fazla sürelerle çal›ﬂma
say›lmaz.
Telafi çal›ﬂmalar›, günlük en çok çal›ﬂma süresini
aﬂmamak koﬂulu ile günde üç saatten fazla olamaz.
Tatil günlerinde telafi çal›ﬂmas› yapt›r›lamaz. (4857 sy
‹.K. madde 64)
F.GECE ÇALIﬁMA SÜRES‹
Çal›ﬂma hayat›nda "gece" en geç saat 20.00'de baﬂlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her
halde en fazla onbir saat süren dönemdir.
Baz› iﬂlerin niteli¤ine ve gere¤ine göre yahut yurdun baz› bölgelerinin özellikleri bak›m›ndan, çal›ﬂma
hayat›na iliﬂkin "gece" baﬂlang›c›n›n daha geriye al›nmas› veya yaz ve k›ﬂ saatlerinin ayarlanmas›, yahut
Mevzuat Serisi 8
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gün döneminin baﬂlama ve bitme saatlerinin belirtilmesi suretiyle birinci f›kradaki hükmün uygulama ﬂekillerini tespit etmek yahut baz› gece çal›ﬂmalar›na
herhangi bir oranda fazla ücret ödenmesi usulünü
koymak veyahut gece iﬂletilmelerinde ekonomik bir
zorunluluk bulunmayan iﬂyerlerinde iﬂçilerin gece çal›ﬂmalar›n› yasak etmek üzere yönetmelikler ç›kart›labilir.
‹ﬂçilerin gece çal›ﬂmalar› yedibuçuk saati geçemez.
Gece çal›ﬂt›r›lacak iﬂçilerin sa¤l›k durumlar›n›n gece çal›ﬂmas›na uygun oldu¤u, iﬂe baﬂlamadan önce
al›nacak sa¤l›k raporu ile belgelenir. Gece çal›ﬂt›r›lan
iﬂçiler en geç iki y›lda bir defa iﬂveren taraf›ndan periyodik sa¤l›k kontrolünden geçirilirler. ‹ﬂçilerinin
sa¤l›k kontrollerinin masraflar› iﬂveren taraf›ndan karﬂ›lan›r.
Gece çal›ﬂmas› nedeniyle sa¤l›¤›n›n bozuldu¤unu
raporla belgeleyen iﬂçiye iﬂveren, mümkünse gündüz
postas›nda durumuna uygun bir iﬂ verir.
‹ﬂveren gece postalar›nda çal›ﬂt›r›lacak iﬂçilerin listelerini ve bu iﬂçiler için iﬂe baﬂlamadan önce al›nan
ve periyodik sa¤l›k raporlar›n›n bir nüshas›n› ilgili
bölge müdürlü¤üne vermekle yükümlüdür.
Gece ve gündüz iﬂletilen ve nöbetleﬂe iﬂçi posta347
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lar› kullan›lan iﬂlerde, bir çal›ﬂma haftas› gece çal›ﬂt›r›lan iﬂçilerin, ondan sonra gelen ikinci çal›ﬂma haftas› gündüz çal›ﬂt›r›lmalar› suretiyle postalar s›raya konur. Gece ve gündüz postalar›nda iki haftal›k nöbetleﬂme esas› da uygulanabilir.
Postas› de¤iﬂtirilecek iﬂçi kesintisiz en az onbir saat dinlendirilmeden di¤er postada çal›ﬂt›r›lamaz.
(4857 sy. ‹.K.madde 69)
G. ÇALIﬁMA SÜRES‹NDEN SAYILAN HALLER
Aﬂa¤›daki süreler iﬂçinin günlük çal›ﬂma sürelerinden say›l›r;
a) Madenlerde, taﬂocaklar›nda yahut her ne ﬂekilde olursa olsun yeralt›nda veya su alt›nda çal›ﬂ›lacak
iﬂlerde iﬂçilerin kuyulara, dehlizlere veya as›l çal›ﬂma
yerlerine inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerden ç›kmalar› için gereken süreler.
b) ‹ﬂçilerin iﬂveren taraf›ndan iﬂyerlerinden baﬂka
bir yerde çal›ﬂt›r›lmak üzere gönderilmeleri halinde
yolda geçen süreler.
c) ‹ﬂçinin iﬂinde ve her an iﬂ görmeye haz›r bir
halde bulunmakla beraber çal›ﬂt›r›lmaks›z›n ve ç›kacak iﬂi bekleyerek boﬂ geçirdi¤i süreler.
d) ‹ﬂçinin iﬂveren taraf›ndan baﬂka bir yere göndeMevzuat Serisi 8
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rilmesi veya iﬂveren evinde veya bürosunda yahut iﬂverenle ilgili herhangi bir yerde meﬂgul edilmesi suretiyle as›l iﬂini yapmaks›z›n geçirdi¤i süreler.
e) Çocuk emziren kad›n iﬂçilerin çocuklar›na süt
vermeleri için belirtilecek süreler.
f) Demiryollar›, karayollar› ve köprülerin yap›lmas›, korunmas› ya da onar›m ve tadili gibi, iﬂçilerin yerleﬂim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan iﬂyerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri gereken her
türlü iﬂlerde bunlar›n toplu ve düzenli bir ﬂekilde götürülüp getirilmeleri esnas›nda geçen süreler.
‹ﬂin niteli¤inden do¤may›p da iﬂveren taraf›ndan
s›rf sosyal yard›m amac›yla iﬂyerine götürülüp getirilme esnas›nda araçlarda geçen süre çal›ﬂma süresinden say›lmaz.
(4857 sy.‹.K. madde 66)
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H. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TAT‹L
GÜNLER‹NDE ÇALIﬁMA
Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde iﬂyerlerinde çal›ﬂ›l›p çal›ﬂ›lmayaca¤› toplu iﬂ sözleﬂmesi veya iﬂ
sözleﬂmeleri ile kararlaﬂt›r›l›r. Sözleﬂmelerde hüküm
bulunmamas› halinde söz konusu günlerde çal›ﬂ›lmas› için iﬂçinin onay› gereklidir.
‹. HAFTA TAT‹L‹
4857 say›l› iﬂ kanunu kapsam›na giren iﬂyerlerinde, iﬂçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye
(madde 63: Genel bak›mdan çal›ﬂma süresi haftada
en çok k›rkbeﬂ saattir. Aksi kararlaﬂt›r›lmam›ﬂsa bu
süre, iﬂyerlerinde haftan›n çal›ﬂ›lan günlerine eﬂit ölçüde bölünerek uygulan›r.
Taraflar›n anlaﬂmas› ile haftal›k normal çal›ﬂma süresi, iﬂyerlerinde haftan›n çal›ﬂ›lan günlerine, günde
onbir saati aﬂmamak koﬂulu ile farkl› ﬂekilde da¤›t›labilir. Bu halde, iki ayl›k süre içinde iﬂçinin haftal›k ortalama çal›ﬂma süresi, normal haftal›k çal›ﬂma süresini aﬂamaz. Denkleﬂtirme süresi toplu iﬂ sözleﬂmeleri
ile dört aya kadar art›r›labilir.
Çal›ﬂma sürelerinin yukar›daki esaslar çerçevesinMevzuat Serisi 8
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de uygulama ﬂekilleri, Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanacak bir yönetmelikle
düzenlenir.
Sa¤l›k kurallar› bak›m›ndan günde ancak yedibuçuk saat ve daha az çal›ﬂ›lmas› gereken iﬂler, Çal›ﬂma
ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ile Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan müﬂtereken haz›rlanacak bir yönetmelikle
düzenlenir.) göre belirlenen iﬂ günlerinde çal›ﬂm›ﬂ
olmalar› koﬂulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir.
2.ÜCRET
Genel anlamda ücret bir kimseye bir iﬂ karﬂ›l›¤›nda iﬂveren veya üçüncü kiﬂiler taraf›ndan sa¤lanan ve
para ile ödenen tutard›r.
Ücret, kural olarak, Türk paras› ile iﬂyerinde veya
özel olarak aç›lan bir banka hesab›na ödenir. Ücret
yabanc› para olarak kararlaﬂt›r›lm›ﬂ ise ödeme günündeki rayice göre Türk paras› ile ödenebilir.
Emre muharrer senetle (bono ile), kuponla veya
yurtta geçerli paray› temsil etti¤i iddia olunan bir senetle veya di¤er herhangi bir ﬂekilde ücret ödemesi
yap›lamaz.
351
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Ücret en geç ayda bir ödenir. ‹ﬂ sözleﬂmeleri veya
toplu iﬂ sözleﬂmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir.
‹ﬂ sözleﬂmelerinin sona ermesinde, iﬂçinin ücreti
ile sözleﬂme ve Kanundan do¤an para ile ölçülmesi
mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur.
Meyhane ve benzeri e¤lence yerleri ve perakende
mal satan dükkan ve ma¤azalarda, buralarda çal›ﬂanlar hariç, ücret ödemesi yap›lamaz.
Ücret alacaklar›nda zamanaﬂ›m› süresi beﬂ y›ld›r.
A. ASGAR‹ ÜCRET
‹ﬂ sözleﬂmesi ile çal›ﬂan ve bu Kanunun kapsam›nda olan veya olmayan her türlü iﬂçinin ekonomik
ve sosyal durumlar›n›n düzenlenmesi için Çal›ﬂma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›nca Asgari Ücret Tespit Komisyonu arac›l›¤› ile ücretlerin asgari s›n›rlar› en geç
iki y›lda bir belirlenir.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çal›ﬂma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤›n›n tespit edece¤i üyelerden birinin baﬂkanl›¤›nda Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Çal›ﬂma Genel Müdürü veya yard›mc›s›, ‹ﬂ Sa¤l›¤›
ve Güvenli¤i Genel Müdürü veya yard›mc›s›, Devlet
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‹statistik Enstitüsü Ekonomik ‹statistikler Dairesi Baﬂkan› veya yard›mc›s›, Hazine Müsteﬂarl›¤› temsilcisi,
Devlet Planlama Teﬂkilat› Müsteﬂarl›¤›ndan konu ile
ilgili dairenin baﬂkan› veya yetki verece¤i bir görevli
ile bünyesinde en çok iﬂçiyi bulunduran en üst iﬂçi
kuruluﬂundan de¤iﬂik iﬂkollar› için seçecekleri beﬂ,
bünyesinde en çok iﬂvereni bulunduran iﬂveren kuruluﬂundan de¤iﬂik iﬂkollar› için seçece¤i beﬂ temsilciden kurulur. Asgari Ücret Tespit Komisyonu en az on
üyesinin kat›lmas›yla toplan›r. Kurul, üye oylar›n›n
ço¤unlu¤u ile karar verir. Oylar›n eﬂitli¤i halinde,
Baﬂkan›n bulundu¤u taraf ço¤unlu¤u sa¤lam›ﬂ say›l›r.
Komisyon kararlar› kesindir. Kararlar Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e girer.
Komisyonun toplanma ve çal›ﬂma ﬂekli, asgari ücretlerin tespiti s›ras›nda uygulanacak esaslar ile baﬂkan, üye ve raportörlere verilecek huzur haklar› Maliye Bakanl›¤› ve Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›n›n birlikte haz›rlayacaklar› yönetmelikte belirtilir.
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun sekretarya hizmetleri, Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan yerine getirilir.
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B.NORMAL ÇALIﬁMA ÜCRET‹
Genel anlamda haftal›k 45 saati, günlük 7,5 saati
aﬂmayan çal›ﬂmalar karﬂ›l›¤›nda ödenen ücret normal
çal›ﬂma ücretidir. ‹ﬂ sözleﬂmesi ile belirlenen ve içinde ulusal bayram, genel tatil ve fazla çal›ﬂmalara dair
ücretlerin bulunmad›¤› eklerin yer almad›¤› ücret normal çal›ﬂma ücretidir.
C.KISM‹ ÇALIﬁMA ÜCRET‹
K›smî süreli çal›ﬂan iﬂçinin ücret ve paraya iliﬂkin
bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal iﬂçiye göre
çal›ﬂt›¤› süreye orant›l› olarak ödenir.
Emsal iﬂçi, iﬂyerinde ayn› veya benzeri iﬂte tam süreli çal›ﬂt›r›lan iﬂçidir. ‹ﬂyerinde böyle bir iﬂçi bulunmad›¤› takdirde, o iﬂkolunda ﬂartlara uygun iﬂyerinde
ayn› veya benzer iﬂi üstlenen tam süreli iﬂ sözleﬂmesiyle çal›ﬂt›r›lan iﬂçi esas al›n›r.
D.FAZLA ÇALIﬁMA ÜCRET‹
Her bir saat fazla çal›ﬂma için verilecek ücret normal çal›ﬂma ücretinin saat baﬂ›na düﬂen miktar›n›n
yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.
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Haftal›k çal›ﬂma süresinin sözleﬂmelerle k›rkbeﬂ
saatin alt›nda belirlendi¤i durumlarda yukar›da belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftal›k çal›ﬂma süresini aﬂan ve k›rkbeﬂ saate kadar yap›lan çal›ﬂmalar fazla sürelerle çal›ﬂmalard›r. Fazla sürelerle
çal›ﬂmalarda, her bir saat fazla çal›ﬂma için verilecek
ücret normal çal›ﬂma ücretinin saat baﬂ›na düﬂen miktar›n›n yüzde yirmibeﬂ yükseltilmesiyle ödenir.
Fazla çal›ﬂma veya fazla sürelerle çal›ﬂma yapan
iﬂçi isterse, bu çal›ﬂmalar karﬂ›l›¤› zaml› ücret yerine,
fazla çal›ﬂt›¤› her saat karﬂ›l›¤›nda bir saat otuz dakikay›, fazla sürelerle çal›ﬂt›¤› her saat karﬂ›l›¤›nda bir
saat onbeﬂ dakikay› serbest zaman olarak kullanabilir.
‹ﬂçi hak etti¤i serbest zaman› alt› ay zarf›nda, çal›ﬂma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan
kullan›r.
E.HAFTA TAT‹L‹ ÇALIﬁMA ÜCRET‹
4857 say›l› ‹ﬂ kanunu kapsam›na giren iﬂyerlerinde, iﬂçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye
göre belirlenen iﬂ günlerinde çal›ﬂm›ﬂ olmalar› koﬂulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz
en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir.
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Çal›ﬂ›lmayan hafta tatili günü için iﬂveren taraf›ndan bir iﬂ karﬂ›l›¤› olmaks›z›n o günün ücreti tam olarak ödenir.
ﬁu kadar ki;
a) Çal›ﬂmad›¤› halde kanunen çal›ﬂma süresinden say›lan zamanlar ile günlük ücret ödenen veya ödenmeyen kanundan veya sözleﬂmeden do¤an tatil günleri,
b) Evlenmelerde üç güne kadar, ana veya baban›n, eﬂin, kardeﬂ veya çocuklar›n ölümünde üç güne
kadar verilmesi gereken izin süreleri,
c) Bir haftal›k süre içinde kalmak üzere iﬂveren taraf›ndan verilen di¤er izinlerle hekim raporuyla verilen hastal›k ve dinlenme izinleri,
Çal›ﬂ›lm›ﬂ günler gibi hesaba kat›l›r.
Zorlay›c› ve ekonomik bir sebep olmadan iﬂyerindeki çal›ﬂman›n haftan›n bir veya birkaç gününde iﬂveren taraf›ndan tatil edilmesi halinde haftan›n çal›ﬂ›lmayan günleri ücretli hafta tatiline hak kazanmak için
çal›ﬂ›lm›ﬂ say›l›r.
Bir iﬂyerinde iﬂin bir haftadan fazla bir süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlay›c› sebepler ortaya ç›kt›¤› zaman, 24 ve 25 inci maddelerin (III) numaral›
bentlerinde gösterilen zorlay›c› sebeplerden ötürü çal›ﬂ›lmayan günler için iﬂçilere ödenen yar›m ücret hafta tatili günü için de ödenir.
Mevzuat Serisi 8

KASIM - 2008

356

G ONYED‹NC‹ BÖLÜM - II. ‹ﬂçi ve ‹ﬂveren ‹liﬂkileri - P. ‹ﬂçi Çal›ﬂt›rma Süreci

Yüzde usulünün uyguland›¤› iﬂyerlerinde hafta tatili
ücreti iﬂverence iﬂçiye ödenir.
‹ﬂçinin tatil günü ücreti çal›ﬂt›¤› günlere göre bir güne düﬂen ücretidir.
Parça baﬂ›na, akort, götürü veya yüzde usulü ile çal›ﬂan iﬂçilerin tatil günü ücreti, ödeme döneminde kazand›¤› ücretin ayn› süre içinde çal›ﬂt›¤› günlere bölünmesi suretiyle hesaplan›r.
Saat ücreti ile çal›ﬂan iﬂçilerin tatil günü ücreti saat
ücretinin yedibuçuk kat›d›r.
Hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli oldu¤u
hallerde dahi ayl›¤› tam olarak ödenen ayl›k ücretli iﬂçilere 46, 47 ve 48 inci maddenin birinci f›kras› hükümleri uygulanmaz. Ancak bunlardan ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çal›ﬂanlara ayr›ca çal›ﬂt›¤› her gün
için bir günlük ücreti ödenir
F.ULUSAL BAYRAM VE GENEL TAT‹L ÇALIﬁMA
ÜCRET‹
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu kapsam›na giren iﬂyerlerinde
çal›ﬂan iﬂçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil
günü olarak kabul edilen günlerde çal›ﬂmazlarsa, bir iﬂ
karﬂ›l›¤› olmaks›z›n o günün ücretleri tam olarak, tatil
yapmayarak çal›ﬂ›rlarsa ayr›ca çal›ﬂ›lan her gün için bir
günlük ücreti ödenir.
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Yüzde usulünün uyguland›¤› iﬂyerlerinde iﬂçilerin
ulusal bayram ve genel tatil ücretleri iﬂverence iﬂçiye
ödenir.
G.YARIM ÜCRET
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunun 24 ve 25 inci maddelerin
(III) numaral› bentlerinde gösterilen zorlay›c› sebepler dolay›s›yla çal›ﬂamayan veya çal›ﬂt›r›lmayan iﬂçiye
bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün
için yar›m ücret ödenir.
H.YÜZDE USULÜNDE ÜCRET
Otel, lokanta, e¤lence yerleri ve benzeri yerler ile
içki verilen ve hemen orada yenilip içilmesi için çeﬂitli yiyecek satan yerlerden "yüzde" usulünün uyguland›¤› müesseselerde iﬂveren taraf›ndan servis karﬂ›l›¤› veya baﬂka isimlerle müﬂterilerin hesap pusulalar›na "yüzde" eklenerek veya ayr› ﬂekillerde al›nan paralarla kendi iste¤i ile müﬂteri taraf›ndan iﬂverene b›rak›lan yahut da onun kontrolü alt›nda bir araya toplanan paralar› iﬂveren iﬂyerinde çal›ﬂan tüm iﬂçilere
eksiksiz olarak ödemek zorundad›r.
‹ﬂveren veya iﬂveren vekili yukar›daki f›krada söMevzuat Serisi 8
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zü edilen paralar›n kendisi taraf›ndan al›nd›¤›nda eksiksiz olarak iﬂçilere da¤›t›ld›¤›n› belgelemekle yükümlüdür.
Yüzdelerden toplanan paralar›n o iﬂyerinde çal›ﬂan iﬂçiler aras›nda yap›lan iﬂlerin niteli¤ine göre,
hangi esaslar ve oranlar çerçevesinde da¤›t›laca¤› Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›nca haz›rlanacak
bir yönetmelikle gösterilir.
‹. ÜCRET EKLER‹
‹ﬂçi ile iﬂveren aras›nda yap›lan iﬂ sözleﬂmesinde
iﬂçi taraf›na ödenen esas ücrete ek olarak ikramiye,
prim, yemek ücreti, yol ücreti ve hakk› huzurlar vd.
gelirlere ücret eklentileri denilmektedir. ‹ﬂçilere as›l
ücretinin d›ﬂ›nda prim, ikramiye vd adlar alt›nda yap›lan ödemelerin brüt toplam›n›n ödendi¤i ay itibariyla prime esas kazanc› teﬂkil etti¤i 5510 say›l› yasan›n 80. maddesinde belirtilmiﬂtir.
5510 say›l› kanunun 80. maddesinde; ayni yard›mlar ve ölüm, do¤um ve evlenme yard›mlar›, görev
yolluklar›, seyyar görev tazminat›, k›dem tazminat›, iﬂ
sonu tazminat› veya k›dem tazminat› mahiyetindeki
toplu ödeme, keﬂif ücreti, ihbar ve kasa tazminatlar›
ile kurumca tutarlar› y›llar itibar›yla belirlenecek ye359
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mek, çocuk ve aile zamlar›, iﬂverenler taraf›ndan sigortal›lar için özel sa¤l›k sigortalar›na ve bireysel
emeklilik sistemine ödenen ve ayl›k toplam› asgari
ücretin yüzde 30'unu geçmeyen özel sa¤l›k sigortas›
primi ve bireysel emeklilik katk› paylar› tutarlar›, prime esas dahil edilmeyece¤i hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
5510 say›l› Kanunun 80. maddesinde düzenlenen
hükümlerle Ölüm, do¤um ve evlenme yard›mlar› ve
kasa tazminatlar›ndan sigorta primi al›nmayaca¤› da
ayr›ca belirtilmiﬂtir.
J. ÜCRET KESME CEZASI
‹ﬂveren toplu sözleﬂme veya iﬂ sözleﬂmelerinde
gösterilmiﬂ olan sebepler d›ﬂ›nda iﬂçiye ücret kesme
cezas› veremez.
‹ﬂçi ücretlerinden ceza olarak yap›lacak kesintilerin iﬂçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. ‹ﬂçi ücretlerinden bu yolda yap›lacak kesintiler
bir ayda iki gündelikten veya parça baﬂ›na yahut yap›lan iﬂ miktar›na göre verilen ücretlerde iﬂçinin iki
günlük kazanc›ndan fazla olamaz.
Bu paralar iﬂçilerin e¤itimi ve sosyal hizmetleri
için kullan›l›p harcanmak üzere Çal›ﬂma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤› hesab›na Bakanl›kça belirtilecek
Mevzuat Serisi 8
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Türkiye'de kurulu bulunan ve mevduat kabul etme
yetkisini haiz bankalardan birine, kesildi¤i tarihten
itibaren bir ay içinde yat›r›l›r. Her iﬂveren iﬂyerinde
bu paralar›n ayr› bir hesab›n› tutmaya mecburdur. Birikmiﬂ bulunan ceza paralar›n›n nerelere ve ne kadar
verilece¤i Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakan›n›n
baﬂkanl›k edece¤i ve iﬂçi temsilcilerinin de kat›laca¤›
bir kurul taraf›ndan karara ba¤lan›r. Bu kurulun kimlerden teﬂekkül edece¤i, nas›l ve hangi esaslara göre
çal›ﬂaca¤› ç›kar›lacak bir yönetmelikte gösterilir.
K. ÜCRETTEN YAPILAN KES‹NT‹LER
Çal›ﬂanlar›n brüt ücretinden kesilen gelir vergisi,
damga vergisi ve sigorta primi kesintileri (iﬂ kazas› ve
meslek hastal›¤›, yaﬂl›l›k, anal›k, iﬂsizlik vd.) ücretten
yap›lan kesintileri ifade etmektedir.
‹ﬂveren, sosyal sigortalar ve genel sa¤l›k sigortas›
için kendisine düﬂen yükümlülükler nedeniyle, sigortal›lar›n ücretlerinden kesinti yapamaz. Bu Kanunda
hüküm bulunmayan hallerde özel sigortalara iliﬂkin
hükümler, bu Kanun hükümlerinin uygulanmas›nda
dikkate al›nmaz.
Bu Kanun gere¤ince sa¤l›k hizmetlerinden yararlananlar›n ödemekle yükümlü olduklar› kat›l›m pay361

KASIM - 2008

Mevzuat Serisi 8

G Mali Müﬂavirin Sosyal Güvenlik Mevzuat› El Kitab›

lar›, özel sigorta ﬂirketleri taraf›ndan teminat veya
ödeme konusu yap›lamaz.
(Ek f›kra: 17/4/2008– 5754/58. md.) Y›ll›k veya daha uzun süreli tamamlay›c› veya destekleyici özel
sa¤l›k sigortalar›na iliﬂkin usul ve esaslar Kurumun
uygun görüﬂü al›narak Hazine Müsteﬂarl›¤› taraf›ndan
belirlenir.
Uluslararas› sosyal güvenlik sözleﬂmeleri kapsam›nda yap›lacak her türlü iﬂlemler ve hesaplaﬂmalar,
Kurum taraf›ndan yürütülür. ‹lgili sözleﬂmelerde irtibat
kurumuna yap›lan at›flar, Kuruma yap›lm›ﬂ say›l›r.
L. ÜCRET HESAP PUSULASI
‹ﬂveren iﬂyerinde veya bankaya yapt›¤› ödemelerde iﬂçiye ücret hesab›n› gösterir imzal› veya iﬂyerinin
özel iﬂaretini taﬂ›yan bir pusula vermek zorundad›r.
Bu pusulada ödemenin günü ve iliﬂkin oldu¤u dönem ile fazla çal›ﬂma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi as›l ücrete yap›lan her çeﬂit eklemeler tutar›n›n ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu,
nafaka ve icra gibi her çeﬂit kesintilerin ayr› ayr› gösterilmesi gerekir.
Bu iﬂlemler damga vergisi ve her çeﬂit resim ve
harçtan muaft›r.
Mevzuat Serisi 8
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3. ‹Z‹NLER

A. ANALIK HAL‹ VE DO⁄UM ‹ZN‹
Sigortal› kad›n›n veya sigortal› erke¤in sigortal› olmayan eﬂinin, kendi çal›ﬂmalar›ndan dolay› gelir veya ayl›k alan kad›n›n ya da gelir veya ayl›k alan erke¤in sigortal› olmayan eﬂinin gebeli¤inin baﬂlad›¤› tarihten itibaren do¤umdan sonraki ilk sekiz haftal›k,
ço¤ul gebelik halinde ise ilk on haftal›k süreye kadar
olan gebelik ve anal›k haliyle ilgili rahats›zl›k ve
özürlülük halleri anal›k hali kabul edilir.
Anal›k sigortas›ndan sigortal›ya hastal›k veya anal›k hallerine ba¤l› olarak ortaya ç›kan iﬂ göremezlik
süresince, günlük geçici iﬂ göremezlik ödene¤i verilir.
Anal›k sigortas›ndan sigortal› kad›na veya sigortal› olmayan kar›s›n›n do¤um yapmas› nedeniyle sigortal› erke¤e, 5510 say›l› Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci f›kras›n›n (a) ve (b) bentleri kapsam›ndaki sigortal›lardan; kendi çal›ﬂmalar›ndan dolay› gelir veya
ayl›k alan kad›na ya da gelir veya ayl›k alan erke¤in
sigortal› olmayan eﬂine, her çocuk için yaﬂamas› ﬂart›yla do¤um tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim
Kurulunca belirlenip Bakan taraf›ndan onaylanan tarife üzerinden emzirme ödene¤i verilir.
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Sigortal› kad›na veya sigortal› olmayan eﬂinin do¤um yapmas› nedeniyle sigortal› erke¤e emzirme
ödene¤i verilebilmesi için, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n;
a) (a) bendi kapsam›nda olanlar için do¤umdan
önceki bir y›l içinde en az 120 gün k›sa vadeli sigorta kollar› primi bildirilmiﬂ olmas›,
b) (b) bendi kapsam›nda olanlar için do¤umdan
önceki bir y›l içinde en az 120 gün k›sa vadeli sigorta kollar› primi yat›r›lm›ﬂ ve genel sa¤l›k sigortas› primi dahil prim ve prime iliﬂkin her türlü borçlar›n›n
ödenmiﬂ olmas›,
ﬂartt›r.
Emzirme ödene¤ine hak kazanan sigortal›lardan 9
uncu maddeye göre sigortal›l›¤› sona erenlerin, bu tarihten baﬂlamak üzere üçyüz gün içinde çocuklar› do¤arsa, sigortal› kad›n veya eﬂi anal›k sigortas› haklar›ndan yararlanacak sigortal› erkek, do¤um tarihinden
önceki onbeﬂ ay içinde en az 120 gün prim ödenmiﬂ
olmas› ﬂart›yla emzirme ödene¤inden yararland›r›l›r.
B. ÜCRETS‹Z DO⁄UM VE SÜT ‹ZN‹
Kad›n iﬂçilerin do¤umdan önce sekiz ve do¤umdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onalt› hafMevzuat Serisi 8
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tal›k süre için çal›ﬂt›r›lmamalar› esast›r. Ço¤ul gebelik
halinde do¤umdan önce çal›ﬂt›r›lmayacak sekiz haftal›k süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sa¤l›k durumu uygun oldu¤u takdirde, doktorun onay› ile kad›n
iﬂçi isterse do¤umdan önceki üç haftaya kadar iﬂyerinde çal›ﬂabilir. Bu durumda, kad›n iﬂçinin çal›ﬂt›¤›
süreler do¤um sonras› sürelere eklenir.
Yukar›da öngörülen süreler iﬂçinin sa¤l›k durumuna ve iﬂin özelli¤ine göre do¤umdan önce ve sonra
gerekirse art›r›labilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir.
Hamilelik süresince kad›n iﬂçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.
Hekim raporu ile gerekli görüldü¤ü takdirde, hamile kad›n iﬂçi sa¤l›¤›na uygun daha hafif iﬂlerde çal›ﬂt›r›l›r. Bu halde iﬂçinin ücretinde bir indirim yap›lmaz.
‹ste¤i halinde kad›n iﬂçiye, onalt› haftal›k sürenin
tamamlanmas›ndan veya ço¤ul gebelik halinde onsekiz haftal›k süreden sonra alt› aya kadar ücretsiz izin
verilir. Bu süre, y›ll›k ücretli izin hakk›n›n hesab›nda
dikkate al›nmaz.
Kad›n iﬂçilere bir yaﬂ›ndan küçük çocuklar›n› emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler aras›nda ve kaça bölü365
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nerek kullan›laca¤›n› iﬂçi kendisi belirler. Bu süre günlük çal›ﬂma süresinden say›l›r.
C.YILLIK ÜCRETL‹ ‹Z‹N
Y›ll›k ücretli izin hakk› ve izin süreleri
‹ﬂyerinde iﬂe baﬂlad›¤› günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir y›l çal›ﬂm›ﬂ olan
iﬂçilere y›ll›k ücretli izin verilir.
Y›ll›k ücretli izin hakk›ndan vazgeçilemez.
Niteliklerinden ötürü bir y›ldan az süren mevsimlik
veya kampanya iﬂlerinde çal›ﬂanlara bu Kanunun y›ll›k
ücretli izinlere iliﬂkin hükümleri uygulanmaz.
‹ﬂçilere verilecek y›ll›k ücretli izin süresi, hizmet süresi;
a) Bir y›ldan beﬂ y›la kadar (beﬂ y›l dahil) olanlara
ondört günden,
b) Beﬂ y›ldan fazla onbeﬂ y›ldan az olanlara yirmi
günden,
c) Onbeﬂ y›l (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialt›
günden,
Az olamaz.
Ancak onsekiz ve daha küçük yaﬂtaki iﬂçilerle elli ve
daha yukar› yaﬂtaki iﬂçilere verilecek y›ll›k ücretli izin
süresi yirmi günden az olamaz.
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Y›ll›k izin süreleri iﬂ sözleﬂmeleri ve toplu iﬂ sözleﬂmeleri ile art›r›labilir.
Y›ll›k ücretli izne hak kazanma ve izni
kullanma dönemi
Y›ll›k ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesab›nda iﬂçilerin, ayn› iﬂverenin bir veya çeﬂitli
iﬂyerlerinde çal›ﬂt›klar› süreler birleﬂtirilerek göz önüne al›n›r. ﬁu kadar ki, bir iﬂverenin bu Kanun kapsam›na giren iﬂyerinde çal›ﬂmakta olan iﬂçilerin ayn› iﬂverenin iﬂyerlerinde bu Kanun kapsam›na girmeksizin geçirmiﬂ bulunduklar› süreler de hesaba kat›l›r.
Bir y›ll›k süre içinde 4857 sy. ‹.K.nun 55 inci maddede say›lan haller d›ﬂ›ndaki sebeplerle iﬂçinin devam›n›n kesilmesi halinde bu boﬂluklar› karﬂ›layacak
kadar hizmet süresi eklenir ve bu suretle iﬂçinin izin
hakk›n› elde etmesi için gereken bir y›ll›k hizmet süresinin bitiﬂ tarihi gelecek hizmet y›l›na aktar›l›r.
‹ﬂçinin gelecek izin haklar› için geçmesi gereken
bir y›ll›k hizmet süresi, bir önceki izin hakk›n›n do¤du¤u günden baﬂlayarak gelecek hizmet y›l›na do¤ru
ve yukar›daki f›kra ve 4857 sy. ‹.K. nun 55 inci madde hükümleri gere¤ince hesaplan›r.
‹ﬂçi yukar›daki f›kralar ve 4857 sy. ‹.K. nun 55 in367
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ci madde hükümlerine göre hesaplanacak her hizmet
y›l›na karﬂ›l›k, y›ll›k iznini gelecek hizmet y›l› içinde
kullan›r.
Ayn› bakanl›¤a ba¤l› iﬂyerleri ile ayn› bakanl›¤a
ba¤l› tüzel kiﬂilerin iﬂyerlerinde geçen süreler ve kamu
iktisadi teﬂebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiﬂ yetkiye dayan›larak kurulan banka ve
kuruluﬂlar veya bunlara ba¤l› iﬂyerlerinde geçen süreler, iﬂçinin y›ll›k ücretli izin hakk›n›n hesaplanmas›nda
göz önünde bulundurulur.
Y›ll›k izin bak›m›ndan çal›ﬂ›lm›ﬂ gibi say›lan
haller
Aﬂa¤›daki süreler y›ll›k ücretli izin hakk›n›n hesab›nda çal›ﬂ›lm›ﬂ gibi say›l›r:
a) ‹ﬂçinin u¤rad›¤› kaza veya tutuldu¤u hastal›ktan
ötürü iﬂine gidemedi¤i günler (Ancak, 4857 sy. ‹.K. nun
25 inci maddenin (I) numaral› bendinin (b) alt bendinde öngörülen süreden fazlas› say›lmaz.).
b) Kad›n iﬂçilerin 74 üncü madde gere¤ince do¤umdan önce ve sonra çal›ﬂt›r›lmad›klar› günler.
c) ‹ﬂçinin muvazzaf askerlik hizmeti d›ﬂ›nda manevra veya herhangi bir kanundan dolay› ödevlendirilmesi s›ras›nda iﬂine gidemedi¤i günler (Bu sürenin y›lda
90 günden fazlas› say›lmaz.).
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d) Çal›ﬂmakta oldu¤u iﬂyerinde zorlay›c› sebepler
yüzünden iﬂin aral›ks›z bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak iﬂçinin çal›ﬂmadan geçirdi¤i zaman›n
onbeﬂ günü (iﬂçinin yeniden iﬂe baﬂlamas› ﬂart›yla).
e) 4857 sy. ‹.K. nun 66 nc› maddede sözü geçen
zamanlar.
f) Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri.
g) 3153 say›l› Kanuna dayan›larak ç›kar›lan tüzü¤e
göre röntgen muayenehanelerinde çal›ﬂanlara pazardan baﬂka verilmesi gereken yar›m günlük izinler.
h) ‹ﬂçilerin arabuluculuk toplant›lar›na kat›lmalar›,
hakem kurullar›nda bulunmalar›, bu kurullarda iﬂçi
temsilcili¤i görevlerini yapmalar›, çal›ﬂma hayat› ile ilgili mevzuata göre kurulan meclis, kurul, komisyon
ve toplant›lara yahut iﬂçilik konular› ile ilgili uluslararas› kuruluﬂlar›n konferans, kongre veya kurullar›na
iﬂçi veya sendika temsilcisi olarak kat›lmas› sebebiyle
iﬂlerine devam edemedikleri günler.
›) ‹ﬂçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalar›n›n, eﬂlerinin, kardeﬂ veya çocuklar›n›n
ölümünde üç güne kadar verilecek izinler.
j) ‹ﬂveren taraf›ndan verilen di¤er izinler ile 4857
sy. ‹.K 65 inci maddedeki k›sa çal›ﬂma süreleri.
k) Bu Kanunun uygulanmas› sonucu olarak iﬂçiye
verilmiﬂ bulunan y›ll›k ücretli izin süresi.
369
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Y›ll›k ücretli iznin uygulanmas›
Y›ll›k ücretli izin iﬂveren taraf›ndan bölünemez.
Bu iznin 4857 sy. ‹.K.nun 53 üncü maddede gösterilen süreler içinde iﬂveren taraf›ndan sürekli bir ﬂekilde verilmesi zorunludur.
Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri,
taraflar›n anlaﬂmas› ile bir bölümü on günden aﬂa¤›
olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.
‹ﬂveren taraf›ndan y›l içinde verilmiﬂ bulunan di¤er ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastal›k izinleri y›ll›k izne mahsup edilemez.
Y›ll›k ücretli izin günlerinin hesab›nda izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil
günleri izin süresinden say›lmaz.
Y›ll›k ücretli izinleri iﬂyerinin kurulu bulundu¤u
yerden baﬂka bir yerde geçirecek olanlara istemde
bulunmalar› ve bu hususu belgelemeleri koﬂulu ile
gidiﬂ ve dönüﬂlerinde yolda geçecek süreleri karﬂ›lamak üzere iﬂveren toplam dört güne kadar ücretsiz
izin vermek zorundad›r. ‹ﬂveren, iﬂyerinde çal›ﬂan iﬂçilerin y›ll›k ücretli izinlerini gösterir izin kay›t belgesi tutmak zorundad›r.
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Y›ll›k izin ücreti
‹ﬂveren, y›ll›k ücretli iznini kullanan her iﬂçiye, y›ll›k izin dönemine iliﬂkin ücretini ilgili iﬂçinin izine
baﬂlamas›ndan önce peﬂin olarak ödemek veya avans
olarak vermek zorundad›r.
Bu ücretin hesab›nda 4857 sy. ‹.K.nun 50 nci madde hükmü uygulan›r.
Günlük, haftal›k veya ayl›k olarak belirli bir ücrete dayanmay›p da akort, komisyon ücreti, kâra kat›lma ve yüzde usulü ücret gibi belirli olmayan süre ve
tutar üzerinden ücret alan iﬂçinin izin süresi için verilecek ücret, son bir y›ll›k süre içinde kazand›¤› ücretin fiili olarak çal›ﬂt›¤› günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama üzerinden hesaplan›r.
Ancak, son bir y›l içinde iﬂçi ücretine zam yap›ld›¤› takdirde, izin ücreti iﬂçinin izine ç›kt›¤› ay›n baﬂ› ile
zamm›n yap›ld›¤› tarih aras›nda al›nan ücretin ayn›
süre içinde çal›ﬂ›lan günlere bölünmesi suretiyle hesaplan›r.
Yüzde usulünün uyguland›¤› yerlerde bu ücret,
yüzdelerden toplanan para d›ﬂ›nda iﬂveren taraf›ndan
ödenir.
Y›ll›k ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayr›ca ödenir.
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‹zinde çal›ﬂma yasa¤›
Y›ll›k ücretli iznini kullanmakta olan iﬂçinin izin
süresi içinde ücret karﬂ›l›¤› bir iﬂte çal›ﬂt›¤› anlaﬂ›l›rsa,
bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret iﬂveren
taraf›ndan geri al›nabilir.
Sözleﬂmenin sona ermesinde izin ücreti
‹ﬂ sözleﬂmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde iﬂçinin hak kazan›p da kullanmad›¤› y›ll›k
izin sürelerine ait ücreti, sözleﬂmenin sona erdi¤i tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete iliﬂkin zamanaﬂ›m› iﬂ sözleﬂmesinin sona erdi¤i tarihten itibaren baﬂlar.
‹ﬂveren taraf›ndan iﬂ sözleﬂmesinin feshedilmesi
halinde 4857 sy. ‹.K.nun 17 nci maddede belirtilen
bildirim süresiyle, 4857 sy. ‹.K.nun 27 nci madde gere¤ince iﬂçiye verilmesi zorunlu yeni iﬂ arama izinleri y›ll›k ücretli izin süreleri ile iç içe giremez.
Sigorta primleri
Sigortal›lara y›ll›k ücretli izin süresi için ödenecek
ücretler üzerinden iﬂ kazalar› ile meslek hastal›klar›
Mevzuat Serisi 8
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primleri hariç, di¤er sigorta primlerinin 5510 say›l›
Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunundaki esaslar çerçevesinde iﬂçi ve iﬂverenler yönünden
ödenmesine devam olunur.
E. YOL ‹ZN‹
Yol izni 4857 say›l› yasan›n 56. maddesinde belirtildi¤i üzere en çok 4 gündür. ﬁöyleki;Y›ll›k ücretli
izinleri iﬂyerinin kurulu bulundu¤u yerden baﬂka bir
yerde geçirecek olanlara istemde bulunmalar› ve bu
hususu belgelemeleri koﬂulu ile gidiﬂ ve dönüﬂlerinde yolda geçecek süreleri karﬂ›lamak üzere iﬂveren
toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundad›r.
F. YILLIK ÜCRETL‹ ‹Z‹N DEFTER‹
‹ﬂveren, iﬂyerinde çal›ﬂan iﬂçilerin y›ll›k ücretli izinlerini gösterir izin kay›t belgesi tutmak zorundad›r.
4. ‹ﬁ SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹
‹ﬂverenler iﬂyerlerinde iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤inin
sa¤lanmas› için gerekli her türlü önlemi almak, araç
373
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ve gereçleri noksans›z bulundurmak, iﬂçiler de iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda al›nan her türlü önleme
uymakla yükümlüdürler.
‹ﬂverenler iﬂyerinde al›nan iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i
önlemlerine uyulup uyulmad›¤›n› denetlemek, iﬂçileri karﬂ› karﬂ›ya bulunduklar› mesleki riskler, al›nmas›
gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumluluklar› konusunda bilgilendirmek ve gerekli iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤itimini vermek zorundad›rlar. Yap›lacak e¤itimin
usul ve esaslar› Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›nca ç›kar›lacak yönetmelikle düzenlenir.
‹ﬂverenler iﬂyerlerinde meydana gelen iﬂ kazas›n›
ve tespit edilecek meslek hastal›¤›n› en geç iki iﬂ günü içinde yaz› ile ilgili bölge müdürlü¤üne bildirmek
zorundad›rlar.
‹ﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤ine iliﬂkin tüzük ve yönetmeliklerde yer alan hükümler iﬂyerindeki ç›raklara ve
stajyerlere de uygulan›r.
A. ‹ﬁ SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹ KURULU
4857 sy ‹.K.na göre sanayiden say›lan, devaml›
olarak en az elli iﬂçi çal›ﬂt›ran ve alt› aydan fazla sürekli iﬂlerin yap›ld›¤› iﬂyerlerinde her iﬂveren bir iﬂ
sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulu kurmakla yükümlüdür.
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‹ﬂverenler iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurullar›nca iﬂ
sa¤l›¤› ve güvenli¤i mevzuat›na uygun olarak verilen
kararlar› uygulamakla yükümlüdürler.
B. ‹ﬁ SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹ H‹ZMETLER‹
‹ﬂverenler, devaml› olarak en az elli iﬂçi çal›ﬂt›rd›klar› iﬂyerlerinde al›nmas› gereken iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmas›n›n izlenmesi, iﬂ kazas› ve meslek hastal›klar›n›n önlenmesi, iﬂçilerin ilk yard›m ve acil tedavi ile koruyucu sa¤l›k ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amac›yla,
iﬂyerindeki iﬂçi say›s›, iﬂyerinin niteli¤i ve iﬂin tehlike
s›n›f ve derecesine göre;
a) ‹ﬂyeri sa¤l›k ve güvenlik birimi oluﬂturmakla,
b) Bir veya birden fazla iﬂyeri hekimi ile gere¤inde di¤er sa¤l›k personelini görevlendirmekle,
c) Sanayiden say›lan iﬂlerde iﬂ güvenli¤i uzman›
olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik eleman› görevlendirmekle,
yükümlüdürler.
‹ﬂverenler, bu yükümlülüklerinin tamam›n› veya
bir k›sm›n›, bünyesinde çal›ﬂt›rd›¤› ve bu maddeye
dayan›larak ç›kar›lacak yönetmelikte belirtilen vas›flara sahip personel ile yerine getirebilece¤i gibi, iﬂlet375
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me d›ﬂ›nda kurulu ortak sa¤l›k ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak da yerine getirebilir. Bu ﬂekilde
hizmet al›nmas› iﬂverenin sorumluklar›n› ortadan kald›rmaz.
‹ﬂyeri sa¤l›k ve güvenlik biriminde görevlendirilecek iﬂyeri hekimleri, iﬂ güvenli¤i uzmanlar› ve iﬂverence görevlendirilecek di¤er personelin nitelikleri,
say›s›, iﬂe al›nmalar›, görev, yetki ve sorumluluklar›,
çal›ﬂma ﬂartlar›, e¤itimleri ve belgelendirilmeleri, görevlerini nas›l yürütecekleri, iﬂyerinde kurulacak sa¤l›k ve güvenlik birimleri ile ortak sa¤l›k ve güvenlik
birimlerinin nitelikleri, ortak sa¤l›k ve güvenlik birimlerinden hizmet al›nmas›na iliﬂkin hususlar ile bu birimlerde bulunmas› gereken personel, araç, gereç ve
teçhizat, görevlendirilecek personelin e¤itim ve nitelikleri Sa¤l›k Bakanl›¤›, Türk Tabipleri Birli¤i ve
Türk Mimar Mühendis Odalar› Birli¤inin görüﬂleri al›narak Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan ç›kar›lacak yönetmelikle düzenlenir.
Kanuna veya kanunun verdi¤i yetkiye dayan›larak
kurulan kamu kurum ve kuruluﬂlar›nda ilgili mevzuat›na göre çal›ﬂt›r›lmakta olan hekimlere, üçüncü f›krada öngörülen e¤itimler ald›r›lmak suretiyle ve aslî
görevleri kapsam›nda, çal›ﬂmakta olduklar› kurum ve
kuruluﬂlar›n as›l iﬂveren olarak çal›ﬂt›rd›klar› iﬂçilerin
Mevzuat Serisi 8
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iﬂyeri hekimli¤i hizmetleri gördürülür. Bu kurum ve
kuruluﬂlar›n di¤er personel için oluﬂturulmuﬂ olan
sa¤l›k birimleri, iﬂyeri sa¤l›k ve güvenlik birimi olarak
da kullan›labilir.
C. ‹ﬁ GÜVENL‹⁄‹ ‹LE GÖREVL‹ MÜHEND‹S
VEYA TEKN‹K ELEMANLAR
4857 sy ‹.K.na göre sanayiden say›lan, devaml›
olarak en az elli iﬂçi çal›ﬂt›ran ve alt› aydan fazla sürekli iﬂlerin yap›ld›¤› iﬂyerlerinde iﬂverenler, iﬂyerinin
iﬂ güvenli¤i önlemlerinin sa¤lanmas›, iﬂ kazalar›n›n ve
meslek hastal›klar›n›n önlenmesi için al›nacak önlemlerin belirlenmesi ve uygulanmas›n›n izlenmesi hizmetlerini yürütmek üzere iﬂyerindeki iﬂçi say›s›na, iﬂyerinin niteli¤ine ve tehlikelilik derecesine göre bir
veya daha fazla mühendis veya teknik eleman› görevlendirmekle yükümlüdürler.
D. ‹ﬁÇ‹LER‹N HAKLARI
‹ﬂyerinde iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i aç›s›ndan iﬂçinin
sa¤l›¤›n› bozacak veya vücut bütünlü¤ünü tehlikeye
sokacak yak›n, acil ve hayati bir tehlike ile karﬂ› karﬂ›ya kalan iﬂçi, iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i kuruluna baﬂvu377
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rarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin al›nmas›na karar verilmesini talep edebilir. Kurul
ayn› gün acilen toplanarak karar›n› verir ve durumu
tutanakla tespit eder. Karar iﬂçiye yaz›l› olarak bildirilir.
‹ﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulunun bulunmad›¤› iﬂyerlerinde talep, iﬂveren veya iﬂveren vekiline yap›l›r. ‹ﬂçi tesbitin yap›lmas›n› ve durumun yaz›l› olarak
kendisine bildirilmesini isteyebilir. ‹ﬂveren veya vekili yaz›l› cevap vermek zorundad›r.
Kurulun iﬂçinin talebi yönünde karar vermesi halinde iﬂçi, gerekli iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i tedbiri al›n›ncaya kadar çal›ﬂmaktan kaç›nabilir.
‹ﬂçinin çal›ﬂmaktan kaç›nd›¤› dönem içinde ücreti
ve di¤er haklar› sakl›d›r.
‹ﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulunun karar›na ve iﬂçinin talebine ra¤men gerekli tedbirin al›nmad›¤› iﬂyerlerinde iﬂçiler alt› iﬂ günü içinde, 4857 sy ‹.K.nun 24
üncü maddesinin (I) numaral› bendine uygun olarak
belirli veya belirsiz süreli hizmet akitlerini derhal feshedebilir.
4857 sy ‹.K.nun 79 uncu maddesine göre iﬂyerinde iﬂin durdurulmas› veya iﬂyerinin kapat›lmas› halinde bu madde hükümleri uygulanmaz.
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ONSEK‹Z‹NC‹ BÖLÜM
R. ‹ﬁ SÖZLEﬁMES‹ UYGULAMASINDA
KURUMSAL ‹L‹ﬁK‹LER
1. ‹ﬁ KAZASININ TANIMI VE KAPSAMI
‹ﬂ kazas›;
a) 5510 say›l› kanunun 4 üncü maddesi birinci
f›kras›n›n (a) bendi kapsam›nda çal›ﬂan sigortal›n›n;
1) ‹ﬂyerinde bulundu¤u s›rada,
2) ‹ﬂveren taraf›ndan yürütülmekte olan iﬂ dolay›s›yla,
3) Görevli olarak iﬂyeri d›ﬂ›nda baﬂka bir yere
gönderilmesi nedeniyle as›l iﬂini yapmaks›z›n geçen
zamanlarda,
4) Emziren kad›n sigortal›n›n, iﬂ mevzuat›na tabi
olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n yine bu mevzuatta belirtilen sürelerde çocu¤una süt vermek için ayr›lan zamanlarda,
5) ‹ﬂverence sa¤lanan bir taﬂ›tla iﬂin yap›ld›¤› yere
gidiﬂ geliﬂi s›ras›nda,
b) 5510 say›l› kanunun 4 üncü maddesi birinci f›kras›n›n (b) bendi kapsam›nda çal›ﬂan sigortal›n›n ise;
1) ‹ﬂyerinde bulundu¤u s›rada,
379
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2) Yürütmekte oldu¤u iﬂ nedeniyle iﬂyeri d›ﬂ›nda,
meydana gelen ve sigortal›y› hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre u¤ratan olayd›r.
‹ﬂ kazas›n›n bildirimi ve bildirim süresi
‹ﬂ kazas›, 5510 say›l› kanunun 4 üncü maddesinin
birinci f›kras›n›n;
a) (a) bendinde say›lan sigortal›lar ile Kanunun 5
inci maddesinin (a) ve (c) bendinde say›lan sigortal›lar›n iﬂ kazas› geçirmeleri hâlinde iﬂverenleri,
Kanunun 5 inci maddesinin (b) ve (e) bentlerinde
belirtilen sigortal›lar›n iﬂ kazas› geçirmeleri hâlinde
ise;
e¤itim veya staj gördükleri iﬂyeri iﬂverenleri taraf›ndan kazan›n oldu¤u yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhâl,
Kuruma en geç kazadan sonraki üç iﬂ günü içinde,
Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendinde say›lan
sigortal›n›n iﬂ kazas› geçirmesi hâlinde,
iﬂvereni taraf›ndan kazan›n oldu¤u ve ülkemiz ile
sosyal güvenlik sözleﬂmesi bulunmayan ülkelerdeki
yerel kolluk kuvvetlerine derhâl,
Kuruma ise en geç kazadan sonraki üç iﬂ günü
içinde,
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b) (b) bendi kapsam›nda olan sigortal›lar›n iﬂ kazas› geçirmeleri hâlinde,
bir ay› geçmemek ﬂart›yla kendisi taraf›ndan geçirdi¤i iﬂ kazas›na iliﬂkin rahats›zl›¤›n›n bildirimine
engel olmad›¤› günden sonraki üç iﬂ günü içinde,
Ek7’de yer alan iﬂ kazas› ve meslek hastal›¤› bildirgesini vermekle yükümlü olanlar bu Yönetmeli¤in 5
inci maddesine göre esigorta ile Kuruma bildirir veya
do¤rudan ya da posta yoluyla da ilgili üniteye gönderebilir. Adi posta veya kargo ile yap›lan bildirimlerde
Kurum kay›tlar›na intikal tarihi, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile yap›lan bildirimlerde de
postaya veriliﬂ tarihi esas al›n›r.
(2) SS‹Y nin 38 inci maddesinin birinci f›kras›n›n
(b) bendindeki sigortal›lar›n bildirim yapmaya engel
durumlar›n› hekim raporu ile veya mücbir sebep olay›n› belgelemeleri ﬂartt›r.
(3) ) SS‹Y nin 38 inci maddesinin birinci f›kras›n›n (a) bendinde belirtilen sigortal›lar›n iﬂ kazas› geçirmeleri hâlinde, belirtilen sürelerde iﬂverence bildirim yap›lmamas› durumunda, bildirimin Kuruma yap›ld›¤› tarihe kadar sigortal›ya ödenecek geçici iﬂ göremezlik ödene¤i Kurumca iﬂverenden tahsil edilir.
(4) ) SS‹Y nin 38 inci maddesinin birinci f›kras›n›n
(a) bendi kapsam›ndaki sigortal›lar›n, iﬂverenin kon381
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trolü d›ﬂ›ndaki yerlerde iﬂ kazas› geçirmeleri hâlinde,
iﬂ kazas› ile ilgili bilgi al›nmas›na engel olacak durumlarda, iﬂ kazas›n›n ö¤renildi¤i tarihten itibaren bildirim süresi üç iﬂ günüdür.
(5) 5510 say›l› SSGSS Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci f›kras›n›n (b) bendi kapsam›nda sigortal› olanlar›n iﬂ kazas› geçirmeleri ve bu maddenin birinci f›kras› (b) bendinde belirtilen sürede bildirilmemesi hâlinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için yap›lacak geçici iﬂ göremezlik ödene¤i ödenmez. Bildirim
tarihinden sonraki sürelere ait geçici iﬂ göremezlik
ödene¤i ödenir.
2. MESLEK HASTALI⁄ININ TANIMI VE KAPSAMI
Meslek hastal›¤›, SSGSS Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a) ve (b) bentleri kapsam›ndaki sigortal›n›n çal›ﬂt›¤› veya yapt›¤› iﬂin niteli¤inden
dolay› tekrarlanan bir sebeple veya iﬂin yürütüm ﬂartlar› yüzünden u¤rad›¤› geçici veya sürekli hastal›k,
bedensel veya ruhsal özürlülük hâlleridir.
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Meslek hastal›¤›n›n tespiti, bildirimi ve bildirim
süresi
Sigortal›n›n çal›ﬂt›¤› iﬂten dolay› meslek hastal›¤›na
tutuldu¤unun;
a) Kurumca yetkilendirilen sa¤l›k hizmet sunucular› taraf›ndan usulüne uygun olarak düzenlenen sa¤l›k kurulu raporu ve dayana¤› t›bbî belgelerin incelenmesi,
b) Kurumca gerekli görüldü¤ü hâllerde, iﬂyerindeki çal›ﬂma ﬂartlar›n› ve buna ba¤l› t›bbî sonuçlar›n› ortaya koyan denetim raporlar› ve gerekli di¤er belgelerin incelenmesi,
sonucu Kurum Sa¤l›k Kurulu taraf›ndan tespit
edilmesi zorunludur.
Sigortal›n›n, çal›ﬂt›¤› iﬂten ayr›ld›ktan sonra meslek
hastal›¤› sebebiyle, Kanunda belirtilen yard›mlardan
yararlanabilmesi için eski iﬂinden fiilen ayr›lmas› ile
hastal›¤›n meydana ç›kmas› aras›nda, Çal›ﬂma Gücü
ve Meslekte Kazanma Gücü Kayb› Oran› Tespit ‹ﬂlemleri Yönetmeli¤inde belirtilen süreden daha uzun
bir sürenin geçmemiﬂ olmas› ﬂartt›r.
Kurumca ç›kar›lacak yönetmelikle belirlenmiﬂ
meslek hastal›klar› listesindeki yükümlülük süresi
aﬂ›lm›ﬂ oldu¤u için talepleri kabul edilmeyen sigorta383
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l›lar›n yaz›l› baﬂvurular› üzerine söz konusu hastal›¤›n
meslek hastal›¤› say›l›p say›lmayaca¤› hususuna, meslek hastal›¤›n›n klinik ve laboratuar bulgular› ile belgelenmesi ve meslek hastal›¤›na yol açan etkenin Kurum denetim ve kontrol ile görevli memurlar› veya
Bakanl›k iﬂ müfettiﬂlerince iﬂyerinde yap›lacak inceleme sonucunda haz›rlanacak rapora istinaden Sosyal
Sigorta Yüksek Sa¤l›k Kurulunca karar verilir.
Meslek hastal›¤›n›n, Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci f›kras›n›n;
a) (a) bendi ile 5 inci maddenin (a), (b), (c), (e),
(g) bentleri kapsam›nda bulunan sigortal›lar bak›m›ndan, meslek hastal›¤›na tutuldu¤unu ö¤renen sigortal› veya bu durum kendisine bildirilen iﬂveren taraf›ndan,
b) (b) bendi kapsam›ndaki sigortal› bak›m›ndan
ise kendisi taraf›ndan,
bu durumun ö¤renildi¤i günden baﬂlayarak üç iﬂ
günü içinde, Ek7’de yer alan iﬂ kazas› ve meslek hastal›¤› bildirgesini vermekle yükümlü olanlar bu Yönetmeli¤in 5 inci maddesine göre esigorta ile Kuruma
bildirir veya do¤rudan ya da posta yoluyla da ilgili
üniteye gönderebilir. Adi posta veya kargo ile yap›lan
bildirimlerde Kurum kay›tlar›na intikal tarihi, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile yap›lan bildiMevzuat Serisi 8
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rimlerde de postaya veriliﬂ tarihi esas al›n›r. Bu yükümlülü¤ünü yerine getirmeyen veya yaz›l› olarak
bildirilen hususlar› kasten eksik ya da yanl›ﬂ bildiren
iﬂverenden veya Kanunun 4 üncü maddenin birinci
f›kras›n›n (b) bendi kapsam›ndaki sigortal›dan, Kurumca bu olayla ilgili yap›lm›ﬂ bulunan tedavi giderleri, yol paras› ve zaruri masraflar ile di¤er harcamalar, ödenmiﬂse geçici iﬂ göremezlik ödene¤i tahsil
edilir.
Kurumca ç›kar›lacak Çal›ﬂma Gücü ve Meslekte
Kazanma Gücü Kayb› Oran› Tespit ‹ﬂlemleri Yönetmeli¤i ile hangi hâllerin meslek hastal›¤› say›laca¤›
belirlenir. Yönetmelikle belirlenmiﬂ hastal›klar d›ﬂ›nda herhangi bir hastal›¤›n meslek hastal›¤› say›l›p say›lmamas› hususunda ç›kabilecek uyuﬂmazl›klar, Sosyal Sigorta Yüksek Sa¤l›k Kurulunca karara ba¤lan›r.
3. ‹ﬁ KAZASI VE MESLEK HASTALI⁄ININ
SORUﬁTURULMASI
‹ﬂverence düzenlenen iﬂ kazas› ve meslek hastal›¤› bildirgesi ve eki belgelere göre, ünite, kamu idarelerinin görevleri gere¤i düzenlemiﬂ oldu¤u belge ve
tutanaklardan, sigorta olay› için gerekli bilginin temin
edilmesi koﬂuluyla baﬂka bir soruﬂturma ve denetime
385

KASIM - 2008

Mevzuat Serisi 8

G Mali Müﬂavirin Sosyal Güvenlik Mevzuat› El Kitab›

gidilmeden olay›n iﬂ kazas› say›l›p say›lamayaca¤›na
karar verebilir, meslek hastal›¤›nda ise ilgili sa¤l›k birimine sevk eder.
Ünitece karar verilemeyen, ﬂüpheli görülen ve tereddüt edilen, uzun süreli tedavi gerektiren, maluliyet
veya ölümle neticelenen, Kuruma büyük malî yük getiren iﬂ kazalar› Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlar›nca veya Bakanl›k iﬂ müfettiﬂlerince soruﬂturulur.
Bakanl›k iﬂ müfettiﬂlerinin rapor ve tutanaklar›nda
gerekli bilgilerin yer almas› veya yarg› karar›n›n bulunmas› durumlar›nda, ünitelerce tekrar inceleme talep edilmez.
‹ﬂ kazas› ve meslek hastal›¤› soruﬂturmalar›, sigortal›l›k durumu, iﬂ kazas› ve meslek hastal›¤› bildirgesinde bildirilen olay›n iﬂ kazas› say›l›p say›lmayaca¤›,
iﬂyerinde sigortal›n›n çal›ﬂt›¤› birimin meslek hastal›¤›na sebep olup olmayaca¤›, iﬂveren sorumlulu¤unun
tespitinde kaç›n›lmazl›k ilkesinin uygulan›p uygulanmayaca¤›, olay›n meydana gelmesinde sigortal›n›n
kast›, a¤›r kusuru, iﬂverenin kast› veya sigortal›lar›n
sa¤l›¤›n› koruma ve iﬂ güvenli¤i mevzuat›na ayk›r› bir
hareketi ile üçüncü ﬂah›slar›n kusurlu hâllerinin olup
olmad›¤› hakk›nda karar verilebilmesi için yap›l›r.
Kuruma bildirilen hususlar›n gerçe¤e uymad›¤› ve
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olay›n iﬂ kazas› olmad›¤›n›n anlaﬂ›lmas› hâlinde, Kurumca bu olay için yersiz olarak yap›lm›ﬂ ödemeler,
gerçe¤e ayk›r› bildirimde bulunanlardan ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil olunur.
4. ‹ﬁVEREN‹N SORUMLULU⁄U
‹ﬂ kazas› veya meslek hastal›¤›n›n, iﬂverenin kast›
veya sigortal›lar›n sa¤l›¤›n› koruma ve iﬂ güvenli¤i
mevzuat›na ayk›r› bir hareketi sonucu meydana gelmesi durumunda, iﬂveren Kuruma karﬂ› sorumlu hale
gelir.
Kas›t; iﬂ kazas› veya meslek hastal›¤›na iﬂverenin
bilerek ve isteyerek, hukuka ayk›r› eylemiyle neden
olmas› halidir. Zarara neden olan eylemin bilinçli olarak yap›lmas› kas›t için yeterli olup, sonuçlar›n›n istenip istenmemesi kast› ortadan kald›rmaz.
‹ﬂverenin eylemi hukuka ayk›r› olmamakla birlikte, yapt›¤› hareketin hukuka ayk›r› sonuç do¤urabilece¤ini bilmesi, ihmali veya a¤›r ihmali Kuruma karﬂ›
sorumlulu¤unu kald›rmaz.
‹ﬂ kazas› veya meslek hastal›¤›, iﬂverenin kast› veya sigortal›lar›n sa¤l›¤›n› koruma ve iﬂ güvenli¤i mevzuat›na ayk›r› bir hareketi sonucu meydana gelmiﬂse,
Kurumca sigortal›ya veya hak sahiplerine Kanun ge387
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re¤ince yap›lan veya ileride yap›lmas› gereken ödemeler ile ba¤lanan gelirin baﬂlad›¤› tarihteki ilk peﬂin sermaye de¤eri toplam›, sigortal› veya hak sahiplerinin iﬂverenden isteyebilecekleri tutarlarla s›n›rl› olmak üzere,
Kurumca iﬂverene ödettirilir.
‹ﬂverenin sorumlulu¤unun tespitinde kaç›n›lmazl›k
ilkesi dikkate al›n›r. Kaç›n›lmazl›k, olay›n meydana geldi¤i tarihte geçerli bilimsel ve teknik kurallar gere¤ince al›nacak tüm önlemlere ra¤men iﬂ kazas› veya meslek hastal›¤›n›n meydana gelmesi durumudur. ‹ﬂveren
al›nmas› gerekli bir önlemi almam›ﬂ ise olay›n kaç›n›lmazl›¤›ndan söz edilemez.
‹ﬂ kazas›n›n, SSGSS Kanunun 13 üncü maddesinin
ikinci f›kras›n›n (a) bendinde belirtilen sürede iﬂveren
taraf›ndan Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortal›ya ödenecek geçici iﬂ göremezlik ödene¤i, Kurumca iﬂverenden tahsil
edilir.
Meslek hastal›¤›n›n, SSGSS Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen sürede iﬂveren veya Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendi kapsam›ndaki sigortal›lar›n kendilerince Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için Kurumca
bu durum için yap›lm›ﬂ masraflar ile ödenmiﬂse geçici
iﬂ göremezlik ödenekleri kendilerine rücu edilir.
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5. SÜRES‹NDE B‹LD‹RLMEYEN S‹GORTALILIKTAN
DO⁄AN SORUMLULUK
Sigortal› çal›ﬂt›rmaya baﬂland›¤›n›n süresi içinde sigortal› iﬂe giriﬂ bildirgesi ile Kuruma bildirilmemesi
halinde, bildirgenin sonradan verildi¤i veya sigortal›
çal›ﬂt›r›ld›¤›n›n Kurumca tespit edildi¤i tarihten önce
meydana gelen iﬂ kazas› ve meslek hastal›¤› halleri
sonucu ilgililerin gelir ve ödenekleri Kurumca ödenir.
Bu durumda, Kurumca yap›lan ve ileride yap›lmas›
gerekli bulunan her türlü masraflar›n tutar› ile gelir
ba¤lan›rsa bu gelirin baﬂlad›¤› tarihteki ilk peﬂin sermaye de¤eri tutar›, Kanunun 21 inci maddesinin birinci f›kras›ndaki sorumluluk halleri aranmaks›z›n, iﬂverene ayr›ca ödettirilir.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (b)
bendi kapsam›nda sigortal› oldu¤u halde, 8 inci maddenin üçüncü f›kras›nda belirtilen süre içerisinde bildirimde bulunmayanlara, bildirimde bulunulmayan
sürede meydana gelen iﬂ kazas› ve meslek hastal›¤›
sonucu ilgililerin gelir ve ödenekleri Kurumca ödenmez.
Sigortal›n›n bildirilmesi gereken yasal süre içerisinde meydana gelen iﬂ kazalar›nda, SSGSS Kanunun
23 üncü madde hükmü uygulanmaz.
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6. ÜÇÜNCÜ K‹ﬁ‹LER‹N SORUMLULU⁄U
‹ﬂ kazas› veya meslek hastal›¤›, üçüncü bir kiﬂinin
kusuru nedeniyle meydana gelmiﬂse, sigortal›ya ve
hak sahiplerine yap›lan veya ileride yap›lmas› gereken ödemeler ile ba¤lanan gelirin baﬂlad›¤› tarihteki
ilk peﬂin sermaye de¤erinin yar›s›, zarara sebep olan
üçüncü kiﬂilere ve ﬂayet kusuru varsa bunlar› çal›ﬂt›ranlara rücu edilir.
‹ﬂ kazas› veya meslek hastal›¤›, kamu görevlileri,
er ve erbaﬂlar ile kamu idareleri taraf›ndan görevlendirilen di¤er kiﬂilerin vazifelerinin gere¤i olarak yapt›klar› fiiller sonucu meydana gelmiﬂ ise, bu fiillerden
dolay› haklar›nda kesinleﬂmiﬂ mahkumiyet karar› bulunanlar hariç olmak üzere, sigortal› veya hak sahiplerine yap›lan ödemeler veya ba¤lanan gelirler için
kurumuna veya ilgililere rücu edilmez.
‹ﬂ kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu ölümlerde,
Kanun uyar›nca hak sahiplerine ba¤lanacak gelir ve
verilecek ödenekler için, iﬂ kazas› veya meslek hastal›¤›n›n meydana gelmesinde kusuru bulunan hak sahiplerine veya iﬂ kazas› sonucu ölen kusurlu sigortal›n›n hak sahiplerine, Kurumca rücu edilmez.
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7. GEÇ‹C‹ ‹ﬁ GÖRMEZL‹K
Geçici iﬂ göremezlik, sigortal›n›n iﬂ kazas›, meslek
hastal›¤›, hastal›k ve anal›k hâllerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sa¤l›k kurulu raporlar›nda belirtilen istirahat süresince geçici olarak çal›ﬂamama
hâlidir.
Geçici iﬂ göremezlik ödene¤i, iﬂ kazas›, meslek hastal›¤›, hastal›k ve anal›k hâllerinde Kanunda belirtilen
geçici iﬂ göremezlik sürelerinde verilen ödenektir.
Sigortal›lara verilecek olan istirahatlar
‹stirahat raporlar›n›n Kurumla sözleﬂmeli sa¤l›k
hizmeti sunucular› taraf›ndan düzenlenmesi ﬂartt›r.
Kurumla sözleﬂmesiz sa¤l›k hizmeti sunucular› taraf›ndan verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen
raporlar, Kurumla sözleﬂmeli resmî sa¤l›k hizmeti sunucusu hekimi taraf›ndan, 10 günü aﬂan raporlar ise
Kurumla sözleﬂmeli resmî sa¤l›k hizmeti sunucusu
sa¤l›k kurulunca onand›¤› takdirde geçerli olur.
Ayaktan tedavilerde sigortal›ya tek hekim raporu
ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir. ‹stirahat sonras›nda kontrol muayenesi raporda belirtilmiﬂ ise toplam süre yirmi günü geçmemek kayd› ile
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istirahat uzat›labilir. Yirmi günü aﬂan istirahat raporlar›
sa¤l›k kurulunca verilir. Sa¤l›k kurulunun ilk verece¤i istirahat süresi sigortal›n›n tedavi alt›na al›nd›¤› tarihten
baﬂlamak üzere alt› ay› geçemez. Tedaviye devam edilmesi hâlinde malullük hâlinin önlenebilece¤i veya
önemli oranda azalt›labilece¤i sa¤l›k kurulu raporu ile
tespit edilirse bu süre uzat›l›r.
5510 say›l› SSGSS Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a) bendi kapsam›nda olup, iﬂverenleri taraf›ndan yurtd›ﬂ›nda görevlendirilen sigortal›lar ile Kanunun
4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendi kapsam›nda bulunan ve yürütmekte olduklar› iﬂ veya çal›ﬂma konular› nedeniyle yurtd›ﬂ›nda bulunan sigortal›lara ve Kanunun 5 inci maddesi (g) bendi kapsam›ndaki sigortal›lara
ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleﬂmesi bulunmayan ülkelerdeki tedavileri sonucu verilen istirahat raporlar›n›n ilgili ülke mevzuat›na uygun oldu¤unun ülkemiz d›ﬂ temsilciliklerince onanmas› hâlinde, Kurumca yetkilendirilen hekim ve sa¤l›k kurullar›n›n ayr›ca onay› aranmaz.
Sigortal›lar›n üçüncü f›krada belirtilen hâller d›ﬂ›nda
yurtd›ﬂ›nda bulunduklar› s›rada gördükleri tedavi sonucunda ald›klar› raporlar için birinci f›kra hükümleri uygulan›r.
Kurumca yetki tan›nan iﬂyeri hekimi bir kerede en
fazla 2 gün istirahat verebilir.
‹stirahat raporlar›nda sigortal›n›n çal›ﬂ›p çal›ﬂamaMevzuat Serisi 8
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yaca¤› veya kontrol muayenesinin yap›l›p yap›lmayaca¤› hususu belirtilir. ‹stirahat raporunun bir nüshas›
iﬂyerlerine ibraz edilmesi için sigortal›lara verilmek,
bir nüshas› Kuruma gönderilmek üzere en az iki nüsha olarak düzenlenir.
Kurumca yetkilendirilen tek hekim veya sa¤l›k kurulu taraf›ndan verilecek istirahatlar, örne¤i Kurumca
belirlenecek belgenin doldurulmas› veya elektronik
ortamda düzenlenmesi suretiyle verilir.
Kurumla sözleﬂmeli sa¤l›k hizmeti sunucular›nca,
geçici iﬂ göremezlik belgeleri ile sa¤l›k kurulu raporlar›n›n birer nüshas› düzenlendi¤i tarihten itibaren üç
iﬂ günü içinde sigortal›n›n iﬂ yerinin kurulu bulundu¤u sosyal güvenlik il müdürlüklerine/ sosyal güvenlik merkezlerine, sözleﬂmeli ülke sigortal›s›n›n belgeleri ise sa¤l›k yard›m› belgesini düzenleyen sosyal güvenlik il müdürlüklerine/ sosyal güvenlik merkezlerine gönderilir.
Ülkemizin taraf oldu¤u sosyal güvenlik sözleﬂmeleri hükümleri çerçevesinde akit ülke sigorta kurumu
mevzuat›na göre düzenlenen ve sözleﬂmenin uygulanmas›na iliﬂkin formülerlerle Kuruma bildirilen istirahat raporlar› aynen kabul edilir.
Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleﬂmesi bulunan
ülke sosyal güvenlik kurumlar› sigortal›lar›n›n, mu393
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ayene ve tedavileri sonucu düzenlenecek istirahat veya sa¤l›k kurulu raporlar›nda bu Yönetmelikte belirlenmiﬂ usul ve esaslar uygulan›r. Bu raporlar›n, akit
ülke sosyal güvenlik kurumlar›na intikal ettirilebilmesi için Kuruma verilmesi zorunludur.
211 say›l› Türk Silahl› Kuvvetleri ‹ç Hizmet Kanununa tabi personel için verilecek istirahat raporlar›
usul ve esaslar›, Millî Savunma Bakanl›¤›n›n görüﬂü
al›narak Kurumca belirlenir.
8. GEÇ‹C‹ ‹ﬁ GÖREMEZL‹K ÖDENE⁄‹
a) ‹ﬂ kazas› veya meslek hastal›¤› nedeniyle iﬂ göremezli¤e u¤rayan sigortal›ya her gün için,
b) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n
(a) bendi ile 5 inci maddesi kapsam›ndaki sigortal›lardan hastal›k sigortas›na tabi olanlar›n, hastal›k sebebiyle iﬂ göremezli¤e u¤ramalar› hâlinde, iﬂ göremezli¤in baﬂlad›¤› tarihten önceki bir y›l içinde en az
doksan gün k›sa vadeli sigorta primi bildirilmiﬂ olmas› ﬂart›yla geçici iﬂ göremezli¤in üçüncü gününden
baﬂlamak üzere her gün için,
c) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n
(a) bendi ile (b) bendinde belirtilen muhtarlar ve ayn› bendin (1), (2) ve (4) numaral› alt bentleri kapsaMevzuat Serisi 8
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m›ndaki sigortal› kad›n›n anal›¤› hâlinde, do¤umdan
önceki bir y›l içinde en az doksan gün k›sa vadeli sigorta primi bildirilmiﬂ olmas› ﬂart›yla, do¤umdan önceki ve sonraki sekizer haftal›k sürede, ço¤ul gebelik
hâlinde ise do¤umdan önceki sekiz haftal›k süreye iki
haftal›k süre ilave edilerek çal›ﬂmad›¤› her gün, sigortal› kad›n›n iste¤i ve hekimin onay› ile do¤uma üç
hafta kal›ncaya kadar çal›ﬂ›lmas› hâlinde, sigortal›n›n
bu sürede çal›ﬂmam›ﬂ olmas› ﬂart› ile sigortal›n›n iste¤i ve hekim raporu ile do¤um öncesinde kullan›lmayan sürenin beﬂ haftaya, ço¤ul gebelik hâlinde yedi
haftaya kadar olan k›sm›ndan do¤um sonras›na ilave
edilen her gün için,verilir.
5510 say›l› SSGSS Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendine göre sigortal› say›lanlara,
iﬂ kazas› veya meslek hastal›¤› ya da anal›k hâllerinde genel sa¤l›k sigortas› dâhil prim ve prime iliﬂkin
her türlü borçlar›n›n ödenmiﬂ olmas› ﬂart›yla yatarak
tedavi süresince veya yatarak tedavi sonras› bu tedavinin gere¤i olarak istirahat raporu ald›klar› sürede
her gün için geçici iﬂ göremezlik ödene¤i verilir. Ancak bu maddenin (c) bendine göre do¤um öncesi ve
sonras› geçici iﬂ göremezlik ödene¤i ödenebilmesi
için yatarak tedavi ﬂart› aranmaz.
‹ﬂ kazas›, meslek hastal›¤›, hastal›k ve sigortal› ka395
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d›n›n anal›¤› halinde, verilecek geçici iﬂ göremezlik
ödene¤i, yatarak tedavilerde Kanunun 17 nci maddesine göre hesaplanacak günlük kazanc›n›n yar›s›, ayaktan tedavilerde üçte ikisidir.
‹ﬂ kazalar› ile meslek hastal›klar›, hastal›k ve anal›k
sigortalar›nda, yeniden tespit edilen alt s›n›rlar›n alt›nda günlük kazanç üzerinden ödenek alanlar›n veya almaya hak kazanm›ﬂ yahut kazanacak olanlar›n bu ödenekleri, günlük kazanc›n alt s›n›r›ndaki de¤iﬂikliklerin
yürürlü¤e girdi¤i tarihten baﬂlayarak, yükseltilmiﬂ günlük kazançlar›n alt s›n›r›na göre art›r›laca¤›ndan alt s›n›r›n artt›¤› tarihten evvel geçici iﬂ göremezli¤e u¤rayan
ve geçici iﬂ göremezlik durumlar› bu tarihten sonra da
devam edenlerin, geçici iﬂ göremezlik ödene¤i hesab›na esas al›nan günlük kazançlar› yeniden tespit edilen
alt s›n›r üzerinden hesaplanarak ödenir.
Bir sigortal›n›n, ayn› zaman içinde ve ayn› sigortal›l›k hâline tabi olacak ﬂekilde birden fazla iﬂyerinde çal›ﬂmas› hâlinde, ödeneklere esas tutulacak günlük kazanc›n›n tespitinde, üst s›n›r dikkate al›narak her bir iﬂyeri için ayr› ayr› bulunacak günlük kazançlar›n toplam› ödene¤e esas günlük kazanc›n› oluﬂturur. Ayr›ca,
bir sigortal›da iﬂ kazas›, meslek hastal›¤›, hastal›k ve
anal›k hâllerinden birkaç› birleﬂirse geçici iﬂ göremezlik ödeneklerinden en yükse¤i verilir.
Mevzuat Serisi 8
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Sürekli iﬂ göremezlik geliri ba¤lanm›ﬂ sigortal›lardan, ayn› özürlülük veya meslek hastal›¤› nedeniyle istirahat raporu alanlara, yaz›l› istek tarihinden itibaren
Kanunun 18 inci maddesine göre hesaplanacak bir
günlük geçici iﬂ göremezlik ödene¤i ile ayl›k sürekli iﬂ
göremezlik gelirinin otuzda biri aras›ndaki fark, her
gün için geçici iﬂ göremezlik ödene¤i olarak verilir.
Kamu idarelerinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a) bendi kapsam›nda çal›ﬂan sigortal›lar ile toplu iﬂ sözleﬂmesi yap›lan iﬂ yerlerinde çal›ﬂan
sigortal›lara ödenecek geçici iﬂ göremezlik ödene¤i, yap›lacak protokol ile sigortal›lar için Kuruma ödenecek
sigorta primine mahsup edilmek üzere, iﬂverenleri taraf›ndan Kurum ad›na sigortal›lara ödenebilir. ‹ﬂveren taraf›ndan sigortal›ya geçici iﬂ göremezlik ödene¤inin
ödenmesi hâlinde, iﬂverenin;
a) ‹stirahat raporlar›n›,
b) Sigortal›n›n istirahatl› oldu¤u devrede iﬂyerinde
çal›ﬂmad›¤›na dair yaz›y›,
c) Sigortal›n›n ödenek hesab›na esas al›nan döneme
iliﬂkin prime esas kazanc›n›,
ç) Geçici iﬂ göremezlik ödene¤inin sigortal›ya ödendi¤ini gösterir ödeme belgesini,
Kuruma ibraz›ndan sonra, Kurum taraf›ndan hesaplanarak bulunacak geçici iﬂ göremezlik ödene¤i
397
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toplam›, iﬂverenin Kuruma olan borcuna, borcun olmamas› hâlinde ise ilk prim borcuna mahsup edilir.
‹ﬂyerinin kapanm›ﬂ olmas› hâlinde ise iade edilir.
Geçici iﬂ göremezlik ödene¤i, buna iliﬂkin belge
veya bilgilerin Kuruma intikalini takip eden yedi iﬂ
günü içinde geçmiﬂ süreler için sigortal›lar›n kendilerine, kanunî temsilcilerine, vekillerine veya sigortal›n›n banka hesap numaras›na ya da PTT Bank ﬁubelerine ödenmesi hususunda Kurum yetkilidir. Ancak,
on günü aﬂan istirahat sürelerinde ödemeler, asgari
on günlük tutar kadar yap›l›r.
Geçici iﬂ göremezlik ödene¤inin ödenmesi esnas›nda Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras› (a)
bendi kapsam›ndaki sigortal›n›n;
a) ‹stirahatl› oldu¤u dönemde iﬂyerinde çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›¤›,
b) Kazanç hesab›na giren döneme iliﬂkin aylarda,
prim, ikramiye ve bu nitelikteki ar›zi ödemeler,
c) Viziteye ç›kt›¤›/istirahat›n baﬂlad›¤› tarih itibar›yla prim ödeme hâlinin devam edip etmedi¤i,
ç) Sigortal›n›n PTT bank veya banka hesap numaras› ile T.C. kimlik numaras›,
iﬂveren taraf›ndan Kuruma bildirilir. Bu bildirim
yaz›l› olarak yap›labilece¤i gibi elektronik ortamda da
yap›labilir.
Mevzuat Serisi 8
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Sigortal›n›n, geçici iﬂ göremezlik ödene¤i almas›na
esas istirahat raporu süresi içinde, sigortal›l›k hâlinin
herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde istirahat süresince geçici iﬂ göremezlik ödene¤i ödenmeye devam edilir.
Yukar›daki sürelerin hesab›nda Kanunun 24 üncü
maddesinde düzenlenen k›sa vadeli sigorta kollar›nda dikkate al›nmayan sürelere iliﬂkin Kurumda mevcut bilgiler ile sigortal›lar taraf›ndan ibraz edilen belgelere göre tespit edilecek süreler bilgi iﬂlem ortam›nda kaydedilir.
5510 say›l› SSGSS Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras› (b) bendi kapsam›ndaki sigortal›lar sadece, istirahat raporlar›yla birlikte PTT bank veya banka hesap numaralar›n› Kuruma bildirirler, bunlardan
Kurumca çal›ﬂmad›¤›na dair beyan d›ﬂ›nda bilgiler istenmez.
9. SÜREKL‹ ‹ﬁ GÖREMEZL‹K GEL‹R‹
Sürekli iﬂ göremezlik geliri, iﬂ kazas› veya meslek
hastal›¤› sonucu oluﬂan hastal›k ve özürler nedeniyle
Kurumca yetkilendirilen sa¤l›k hizmeti sunucular›n›n
sa¤l›k kurullar› taraf›ndan verilen raporlara istinaden
Kurum Sa¤l›k Kurulunca meslekte kazanma gücü en
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az %10 oran›nda azalm›ﬂ bulundu¤u tespit edilen sigortal›ya ba¤lan›r.
Sürekli iﬂ göremezlik durumunun tespiti için Kurum Sa¤l›k Kuruluna gönderilecek belgeler aras›nda,
varsa ilk iﬂe giriﬂ sa¤l›k raporu, iﬂ kazas› ve meslek
hastal›¤› bildirim belgesi, olay›n Kanuna göre iﬂ kazas› olup olmad›¤› veya sigortal›n›n meslek hastal›¤›na
yakaland›¤› iﬂyerine ait çal›ﬂma ﬂartlar›n› net olarak
belirtir soruﬂturma raporu ve tutanaklar ile mahkemelerce iﬂ kazas› veya meslek hastal›¤› oldu¤unun kabul
edildi¤ine dair belgeler, çal›ﬂ›r veya çal›ﬂamaz raporu,
geçici iﬂ göremezlik ödene¤i belgesi, iﬂ kazas›ndan
sonra veya meslek hastal›¤›n›n tedavisi için baﬂvurdu¤u hastanelerden al›nan epikrizler ile tedavisi tamamlan›p bulgular› sekel hâlini ald›ktan sonra, son durumunu gösterir sa¤l›k kurulu raporu ve dayana¤› tüm
belgeler bulunur.
Sürekli iﬂ göremezlik geliri ba¤lanabilmesi için, sigortal›n›n çal›ﬂt›¤› iﬂten ayr›lmas›, iﬂ yerini kapatmas›
veya devretmesi ﬂart› aranmaz. Örne¤i Kurumca haz›rlanan tahsis talep dilekçesi ile ilgili üniteye baﬂvurmas› yeterlidir. Tahsis talep dilekçesine, bir adet belgelik foto¤raf› eklenir.
5510 say›l› SSGSS Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendine göre sigortal› say›lanlara,
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sürekli iﬂ göremezlik geliri ba¤lanabilmesi için, kendi
sigortal›l›¤›ndan dolay›, genel sa¤l›k sigortas› dâhil
prim ve prime iliﬂkin her türlü borçlar›n›n ödenmiﬂ
olmas› zorunludur.
Sigortal›n›n sürekli iﬂ göremezlik geliri;
a) Geçici iﬂ göremezlik ödene¤inin sona erdi¤i tarihi,
b) Geçici iﬂ göremezlik tespit edilemeden sürekli
iﬂ göremezlik durumuna girilmiﬂse, buna ait Kurumca yetkilendirilen sa¤l›k hizmeti sunucular›n›n sa¤l›k
kurullar› taraf›ndan verilen raporun tarihini,
takip eden ay baﬂ›ndan baﬂlar, Kanunun 94 üncü
maddesine göre yap›lan kontrol muayenesi sonucu
sürekli iﬂ göremezlik durumunun kalkt›¤›n›n anlaﬂ›lmas› hâlinde, yeni durumuna esas tutulan raporun tarihini takip eden ödeme dönemi baﬂ›ndan kesilir.
Bu Yönetmeli¤in 54 üncü maddesinin birinci f›kras›
ve 56 nc› madde hükümleri, sürekli iﬂ göremezlik gelirine ba¤lanacak sigortal›lar hakk›nda da uygulan›r.
Bu Yönetmeli¤in uygulamas›nda, sürekli tam iﬂ
göremezlik hâli, sigortal›n›n meslekte kazanma gücünün %100’ünün; sürekli k›smi iﬂ göremezlik hâli ise
%10 ilâ %99,99’unun kaybedilmesi durumunu ifade
eder.
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Sigortal›n›n yeniden bir iﬂ kazas›na u¤ramas› veya
yeni bir meslek hastal›¤›na tutulmas› hâlinde, meydana gelen özürlerin bütünü göz önüne al›narak Kurum
Sa¤l›k Kurulu taraf›ndan belirlenen sürekli iﬂ göremezlik derecesine göre gelir ba¤lan›r.
10. SÜREKL‹ ‹ﬁ GÖREMEZL‹K GEL‹R‹N‹N
BA⁄LANMASI YÖNÜNDEN S‹GORTALILARIN
SORUMLULU⁄U
Sigortal›n›n iﬂ kazas›na veya meslek hastal›¤›na
u¤ramas›, tedavi süresinin uzamas› veya iﬂ göremezli¤inin artmas› hallerinde sürekli iﬂ göremezlik geliri;
a) Ceza sorumlulu¤u olmayanlar ile kabul edilebilir mazereti olanlar hariç olmak üzere, sigortal›n›n iﬂ
kazas› veya meslek hastal›¤› nedeniyle tedavisini yapan hekim taraf›ndan bildirilen tedbirlere ve yap›lan
tavsiyelere uymamas› nedeniyle tedavi süresi uzam›ﬂ,
sürekli iﬂ göremezlik derecesi artm›ﬂ veya malul kalm›ﬂ yahut maluliyet oran› artm›ﬂ ise, bu hususlar›n
hekim raporu ile tespit ve belgelendirilmesi halinde,
uzayan tedavi süresi veya artan iﬂ göremezlik oran›
esas al›narak dörtte birine kadar› Kurumca eksiltilerek,
b) Ceza sorumlulu¤u olmayanlar hariç, a¤›r kusuMevzuat Serisi 8
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ru yüzünden iﬂ kazas›na u¤rayan veya meslek hastal›¤›na tutulan sigortal›n›n, mahkeme karar›, denetim,
soruﬂturma ve kontrol raporlar›, ünite karar›, hekim
raporu, kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n görevleri gere¤i düzenledi¤i tutanak veya belgelerde belirlenen kusur derecesinin üçte biri oran›nda Kurumca eksiltilerek, ancak kusur derecesinin bilgi ve belgelerde yer
almamas› halinde yüzde beﬂ oran›nda Kurumca eksiltilerek,
c) Mahkeme karar›, denetim, soruﬂturma ve kontrol raporlar›, ünite karar›, hekim raporu, kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n görevleri gere¤i düzenledi¤i tutanaklar veya belgelerde kasti bir hareketi yüzünden
iﬂ kazas›na u¤rad›¤› saptanan, meslek hastal›¤›na tutulan veya Kurumun yaz›l› bildirimine ra¤men teklif
edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortal›ya, yar›s› tutar›nda,
ödenir.
Yukar›daki f›kran›n (b) bendinin uygulanmas›nda; sigortal›n›n, iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili kurallara uymamas›, tehlikeli oldu¤u veya hastal›¤a sebep
olaca¤› bilinen bir hareketi yapmas›, yetkili kimseler
taraf›ndan verilen emirlere ayk›r› hareket etmesi,
aç›kça izne dayanmad›¤› gibi hiçbir gere¤i veya yarar› bulunmayan bir iﬂi bilerek yapmas› ve yap›lmas›
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gerekli bir hareketi savsamas›, a¤›r kusuruna esas tutulur.
11. ÖLÜM GEL‹R‹
‹ﬂ kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu veya sürekli iﬂ göremezlik geliri almakta iken ölen sigortal›n›n
hak sahiplerine, ölüm geliri ba¤lan›r.
Hak sahibi olma ﬂartlar›n›n belirlenmesi, ölüm geliri ba¤lanmas› için istenecek belgeler, ölüm gelirinin
baﬂlang›c› ve kesilmesi yönünden, bu Yönetmeli¤in
ölüm ayl›¤›na iliﬂkin 64, 65 ve 66 nc› madde hükümleri uygulan›r.
Sürekli iﬂ göremezlik geliri almakta iken ölen sigortal›lar›n ölüm sebebini bildiren ve ilgili makamlarca düzenlenen onayl› ölüm tutana¤›, defin ruhsat›,
gömme izin ka¤›d›, ölü muayene zab›t varakas›, otopsi raporu veya doktor raporu gibi belgelerin temininin imkâns›z oldu¤u hâllerde, sigortal›n›n ölümünden
önce sürekli iﬂ göremezli¤ine esas iﬂ kazas› veya meslek hastal›¤› d›ﬂ›nda baﬂka bir kaza geçirip geçirmedi¤i ya da baﬂka bir hastal›¤a yakalan›p yakalanmad›¤›n›n mahallinde tahkiki sosyal güvenlik kontrol memurlar› arac›l›¤›yla yapt›r›l›r. Ancak sigortal›n›n kesin
ölüm sebebine iliﬂkin karar, bu belgeler ile sigortal›Mevzuat Serisi 8
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n›n dosyas›n›n tetkiki sonucunda Kurum Sa¤l›k Kurulunca verilir.
‹ﬂ kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu, meslekte
kazanma gücünü;
a) Yüzde 50 oran›n›n alt›nda kaybetmesi nedeniyle sürekli iﬂ göremezlik geliri ba¤lanm›ﬂ iken ölen ve
ölümü iﬂ kazas› veya meslek hastal›¤›na ba¤l› olmayan sigortal›n›n almakta oldu¤u sürekli iﬂ göremezlik
geliri,
b) Yüzde 50 oran›n›n alt›nda kaybetmesi nedeniyle sürekli iﬂ göremezlik geliri ba¤lanm›ﬂ iken ölen ve
ölümü iﬂ kazas› veya meslek hastal›¤›na ba¤l› olan sigortal› için, Kanunun 20 nci maddesinin birinci f›kras›na göre yeniden hesaplanan geliri,
c) Yüzde 50 veya daha fazla oranda kaybetmesi
nedeniyle sürekli iﬂ göremezlik geliri ba¤lanm›ﬂ iken
ölenlerin ölümün iﬂ kazas› veya meslek hastal›¤›na
ba¤l› olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n Kanunun 20 nci
maddesinin birinci f›kras›na göre yeniden hesaplanan
geliri,
Kanunun 34 üncü madde hükümlerine göre hak
sahiplerine ba¤lan›r.
Bu maddenin 4 üncü f›kras›n›n (a) bendine göre
hak sahiplerine ba¤lanacak gelirler, sigortal›n›n sürekli iﬂ göremezlik derecesi esas al›narak hesaplan›r.
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Sigortal›n›n gelirlerinde yap›lan art›r›m ve indirimler
dikkate al›n›r.
12. EVLENME VE CENAZE ÖDENE⁄‹
Sosyal Sigortalar ‹ﬂlemleri Yönetmeli¤in 68 ve 69
uncu maddeleri;
a) ‹ﬂ kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu ölüm geliri almakta iken evlenen k›z çocuklar›na ödenecek
olan evlenme ödene¤i ile,
b) Ölen sigortal›dan dolay› ilgililere yap›lacak olan
cenaze ödene¤i
hakk›nda da uygulan›r.
Sigortal›dan kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzamas›, iﬂ göremezli¤inin artmas›
Sigortal›n›n iﬂ kazas›na veya meslek hastal›¤›na
u¤ramas›, hastalanmas›, tedavi süresinin uzamas› veya iﬂ göremezli¤inin artmas› hâllerinde geçici iﬂ göremezlik ödene¤i veya sürekli iﬂ göremezlik geliri;
a) Ceza sorumlulu¤u olmayanlar ile kabul edilebilir mazereti olanlar hariç olmak üzere, sigortal›n›n iﬂ
kazas›, meslek hastal›¤›, hastal›k ve anal›k nedeniyle
tedavisini yapan hekim taraf›ndan bildirilen tedbirlere ve yap›lan tavsiyelere uymamas› nedeniyle, normal
tedavi süresi uzam›ﬂ, sürekli iﬂ göremezlik derecesi
Mevzuat Serisi 8
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artm›ﬂ veya malul kalm›ﬂ yahut maluliyet oran› artm›ﬂ
ise, bu hususlar hekim raporu ile tespit ve belgelendirilmesi hâlinde sigortal›ya ödenecek geçici iﬂ göremezlik ödene¤i veya sürekli iﬂ göremezlik geliri, uzayan tedavi süresi veya artan iﬂ göremezlik oran› esas
al›narak dörtte birine kadar› Kurumca eksiltilerek
ödenir.
b) Ceza sorumlulu¤u olmayanlar hariç, a¤›r kusuru yüzünden iﬂ kazas›na u¤rayan, meslek hastal›¤›na
tutulan veya hastalanan sigortal›n›n, mahkeme karar›,
denetim, soruﬂturma ve kontrol raporlar›, ünite karar›, hekim raporu, kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n görevleri gere¤i düzenledi¤i tutanaklar veya belgelerde
belirlenen kusur derecesinin üçte biri oran›nda Kurumca eksiltilerek ödenir. Ancak kusur derecesinin
bilgi ve belgelerde yer almamas› hâlinde yüzde beﬂ
oran›nda Kurumca eksiltilir.
c) Mahkeme karar›, denetim, soruﬂturma ve kontrol raporlar›, ünite karar›, hekim raporu, kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n görevleri gere¤i düzenledi¤i tutanaklar veya belgelerde kasti bir hareketi yüzünden
iﬂ kazas›na u¤rad›¤› saptanan meslek hastal›¤›na tutulan, hastalanan veya Kurumun yaz›l› bildirimine ra¤men teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortal›ya,
yar›s› tutar›nda ödenir.
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ç) Tedavi gördü¤ü hekimden, tedavinin sona erdi¤ine ve çal›ﬂabilir oldu¤una dair belge almaks›z›n çal›ﬂt›¤›; mahkeme karar›, denetim, soruﬂturma ve kontrol raporlar›, ünite karar›, hekim raporu, kamu kurum
ve kuruluﬂlar›n›n görevleri gere¤i düzenledi¤i tutanaklar veya belgelerle belirlenen sigortal›ya geçici iﬂ göremezlik ödene¤i ödenmez, ödenmiﬂ olanlar da yersiz
yap›lan ödeme tarihinden itibaren ilgili mevzuat hükümlerine göre geri al›n›r.
Bu maddenin birinci f›kras›n›n (b) bendinin uygulanmas›nda; sigortal›n›n, iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili kurallara uymamas›, tehlikeli oldu¤u veya hastal›¤a
sebep olaca¤› bilinen bir hareketi yapmas›, yetkili kimseler taraf›ndan verilen emirlere ayk›r› hareket etmesi,
aç›kça izne dayanmad›¤› gibi, hiçbir gere¤i veya yarar› bulunmayan bir iﬂi bilerek yapmas› ve yap›lmas› gerekli bir hareketi savsamas›, a¤›r kusuruna esas tutulur.
Birinci f›kran›n (ç) bendinde belirtilen sigortal›lara
ait raporda, istirahat süresi sonunda çal›ﬂ›r karar› varsa
ayr›ca çal›ﬂabilir belgesi aranmaz. Geçici iﬂ göremezlik
ödene¤i ödenirken sigortal›n›n istirahatl› oldu¤u devrede çal›ﬂmad›¤›n›n iﬂveren veya Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendi kapsam›nda sigortal› olanlar taraf›ndan beyan ve belgelenmesi gerekir.
Mevzuat Serisi 8
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5510 say›l› SSGSS Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendinde belirtilen sigortal›lara, iﬂ
kazas› sigorta kolundan geçici iﬂ göremezlik ödene¤i
ödenirken, iﬂ kazas›n›n bu Yönetmeli¤in 38 inci maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendinde belirtilen Kuruma bildirim tarihinin aﬂ›lmas› hâlinde bildirim tarihi esas al›narak ödeme yap›l›r.
Sigortal›ya ödenecek geçici iﬂ göremezlik ödene¤inden veya sürekli iﬂ göremezlik gelirinden yap›lacak indirim oran›, Kurumca belirlenecek usul ve esaslara göre tespit edilir.
13. ANALIK HAL‹, SA⁄LANAN HAKLAR VE
SORUMLULUKLAR
Hastal›k ve anal›k hali; 4 üncü maddenin birinci
f›kras›n›n (a) ve (b) bentleri kapsam›ndaki sigortal›n›n, iﬂ kazas› ve meslek hastal›¤› d›ﬂ›nda kalan ve iﬂ
göremezli¤ine neden olan rahats›zl›klar, hastal›k halidir.
4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (a) ve (b) bentleri kapsam›ndaki sigortal› kad›n›n veya sigortal› erke¤in sigortal› olmayan eﬂinin, kendi çal›ﬂmalar›ndan
dolay› gelir veya ayl›k alan kad›n›n ya da gelir veya
ayl›k alan erke¤in sigortal› olmayan eﬂinin gebeli¤i409
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nin baﬂlad›¤› tarihten itibaren do¤umdan sonraki ilk
sekiz haftal›k, ço¤ul gebelik halinde ise ilk on haftal›k süreye kadar olan gebelik ve anal›k haliyle ilgili rahats›zl›k ve özürlülük halleri anal›k hali kabul edilir.
Hastal›k ve anal›k sigortas›ndan sigortal›ya hastal›k veya anal›k hallerine ba¤l› olarak ortaya ç›kan iﬂ
göremezlik süresince, günlük geçici iﬂ göremezlik
ödene¤i verilir.
Anal›k sigortas›ndan sigortal› kad›na veya sigortal› olmayan kar›s›n›n do¤um yapmas› nedeniyle sigortal› erke¤e, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
f›kras›n›n (a) ve (b) bentleri kapsam›ndaki sigortal›lardan; kendi çal›ﬂmalar›ndan dolay› gelir veya ayl›k
alan kad›na ya da gelir veya ayl›k alan erke¤in sigortal› olmayan eﬂine, her çocuk için yaﬂamas› ﬂart›yla
do¤um tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan taraf›ndan onaylanan tarife
üzerinden emzirme ödene¤i verilir.
Sigortal› kad›na veya sigortal› olmayan eﬂinin do¤um yapmas› nedeniyle sigortal› erke¤e emzirme
ödene¤i verilebilmesi için, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n;
a) (a) bendi kapsam›nda olanlar için do¤umdan
önceki bir y›l içinde en az 120 gün k›sa vadeli sigorta kollar› primi bildirilmiﬂ olmas›,
Mevzuat Serisi 8
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b) (b) bendi kapsam›nda olanlar için do¤umdan
önceki bir y›l içinde en az 120 gün k›sa vadeli sigorta kollar› primi yat›r›lm›ﬂ ve genel sa¤l›k sigortas› primi dahil prim ve prime iliﬂkin her türlü borçlar›n›n
ödenmiﬂ olmas›,ﬂartt›r.
Emzirme ödene¤ine hak kazanan sigortal›lardan 9
uncu maddeye göre sigortal›l›¤› sona erenlerin, bu tarihten baﬂlamak üzere üçyüz gün içinde çocuklar› do¤arsa, sigortal› kad›n veya eﬂi anal›k sigortas› haklar›ndan yararlanacak sigortal› erkek, do¤um tarihinden
önceki onbeﬂ ay içinde en az 120 gün prim ödenmiﬂ
olmas› ﬂart›yla emzirme ödene¤inden yararland›r›l›r.
4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (a) bendi ile
(b) bendinde belirtilen muhtarlar ile ayn› bendin (1),
(2) ve (4) numaral› alt bentleri kapsam›ndaki sigortal› kad›n›n anal›¤› halinde, do¤umdan önceki bir y›l
içinde en az doksan gün k›sa vadeli sigorta primi bildirilmiﬂ olmas› ﬂart›yla, do¤umdan önceki ve sonraki
sekizer haftal›k sürede, ço¤ul gebelik halinde ise do¤umdan önceki sekiz haftal›k süreye iki haftal›k süre
ilâve edilerek çal›ﬂmad›¤› her gün için, ayr›ca, yine 4
üncü maddenin birinci f›kras›n›n (a) bendi ile (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile ayn› bendin (1), (2) ve (4)
numaral› alt bentleri kapsam›ndaki sigortal› kad›n›n iste¤i ve hekimin onay› ile do¤uma üç hafta kal›ncaya
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kadar çal›ﬂ›lmas› halinde, do¤um sonras› istirahat süresine eklenen süreler için, geçici iﬂ göremezlik ödene¤i
verilir.
14. MALULLÜK S‹GORTASI

A. MALUL SAYILMA, MALULLÜK AYLI⁄INDAN
YARARLANMA, HARP VE VAZ‹FE MALULLÜ⁄Ü
Sigortal›lara aﬂa¤›daki usul ve esaslar dikkate al›nmak suretiyle Kanunda belirtilen ﬂartlarla malullük, vazife ve harp malullü¤ü ayl›klar› ba¤lan›r.
Sigortal›n›n veya iﬂverenin talebi üzerine, Kurumca
yetkilendirilen sa¤l›k hizmeti sunucular›n›n sa¤l›k kurullar›nca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayana¤› t›bbî belgelerin Kurum Sa¤l›k Kurulunca incelenmesi sonucu, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a) ve (b) bentleri kapsam›ndaki sigortal›lar için
çal›ﬂma gücünün veya iﬂ kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'›n› kaybetti¤i an›lan kurulca tespit edilen sigortal› malul say›l›r.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (c)
bendinde belirtilen sigortal›lardan;
a) Görevlerine devam etmekte olanlar›n, çal›ﬂma gücünün en az % 60’›n› veya vazifelerini yapamayacak ﬂekilde meslekte kazanma gücünü kaybetti¤i,
Mevzuat Serisi 8
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b) Görevlerinden ayr›ld›ktan sonra herhangi bir sigortal›l›k hâline tabi olmayanlar›n, çal›ﬂma gücünün
en az % 60’›n› kaybetti¤i,
c) Personel kanunlar›na tabi olanlar›n hastal›klar›n›n kanunlar›nda tayin edilen sürelerden fazla devam
etti¤i, olmayanlar›n ise hastal›k sebebiyle malul say›lmalar›na esas al›nacak hastal›k süreleri hakk›nda kendi özel kanunlar› yürürlü¤e girinceye kadar 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanununun hastal›k iznine iliﬂkin
hükümleri uygulanmak suretiyle bu süreleri doldurduklar›,
Kurumca yetkilendirilen sa¤l›k hizmeti sunucular›n›n sa¤l›k kurullar›nca usulüne uygun düzenlenecek
raporlar ve dayana¤› t›bbî belgelerin incelenmesi sonucu Kurum Sa¤l›k Kurulunca tespit edilen sigortal›
malul say›l›r.
Sigortal› olarak ilk defa çal›ﬂmaya baﬂlad›¤› tarihten önce çal›ﬂma gücünün % 60'›n› veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybetti¤i önceden veya sonradan tespit edilen sigortal›lar ile yedek subay veya er olarak ya da talim, manevra, seferberlik veya harp dolay›s›yla görevleri ile
ilgileri kesilmeksizin silah alt›na al›nd›klar› dönemde
malul olup, bu malullükleri as›l görevlerini veya iﬂlerini yapmaya mani olmayanlar hakk›nda, bu hastal›k
413
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veya özürleri sebebiyle malullük sigortas›na iliﬂkin
hükümler uygulanmaz.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (c)
bendi kapsam›ndaki sigortal›lardan malul oldu¤una
karar verilenler, yaz›l› talepleri hâlinde, haklar›nda
malullük hükümleri uygulanmaks›z›n görevlerinden
istifa etmiﬂ say›lmak suretiyle kurumlar›nca malullüklerinin mani olmad›¤› baﬂka vazife veya s›n›flara naklen atanabilirler. Bu ﬂekilde baﬂka vazife veya s›n›flara naklen atanarak çal›ﬂanlar, istedikleri zaman malullük haklar›n› kullan›rlar. Ancak özel kanunlar›na göre yükümlülük süresine tabi olanlar, bu yükümlülüklerini tamamlamad›kça veya maluliyetlerinin yeni vazifelerini yapmaya mani oldu¤una dair usulüne uygun yeniden rapor almad›kça malullük haklar›n› kullanamazlar.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (c)
bendi kapsam›nda olup vazifelerini yapamayacak derecede hastal›¤a u¤rayanlardan, hastal›klar› kanunlar›nda belirtilen sürelerden fazla sürenler, hastal›klar›n›n mahiyetine ve do¤uﬂ sebeplerine göre malul veya vazife malulü say›l›rlar.
Hastal›k izin süreleri hesap edilirken; hastal›klar›
kanunlar›nda yaz›l› sürelerden önce iyileﬂenlerin bu
hastal›klar›n›n en çok bir y›l içinde nüksetmesi hâlinMevzuat Serisi 8
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de, eski ve yeni hastal›k süreleri birleﬂtirilmek suretiyle iﬂlem yap›l›r.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a),
(b) ve (c) bentlerinden birden fazlas›na tabi olarak
çal›ﬂm›ﬂ veya prim ödemiﬂ olan sigortal›lar›n malullük
ayl›¤› ba¤lanmas›na iliﬂkin talepleri, son sigortal›l›k
hâline göre sonuçland›r›l›r.
Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten sonra ilk defa
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (c)
bendi kapsam›nda sigortal› olanlar›n malullükleri;
a) Vazifelerini yapt›klar› s›rada,
b) Vazifeleri d›ﬂ›nda idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait baﬂka iﬂleri yaparken bu iﬂlerden,
c) Kurumlar›n›n menfaatini korumak maksad›yla
bir iﬂ yaparken,
ç) ‹darelerince sa¤lanan bir taﬂ›tla iﬂe geliﬂi ve iﬂten dönüﬂü s›ras›nda,
d) ‹ﬂyerinde herhangi bir nedenden dolay› meydana gelen kazadan,
do¤muﬂ olmas› hâlinde, haklar›nda Kanunun 47
nci maddesine göre vazife malullü¤ü hükümleri uygulan›r. Bu hâller, Kurumca oluﬂturulan kurul taraf›ndan tespit edilir.
Vazife malullüklerinin; keyif verici içki ve her çe415
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ﬂit maddeler kullanmaktan, kanun, tüzük ve emir d›ﬂ›nda hareket etmiﬂ olmaktan, yasak fiilleri yapmaktan, intihara teﬂebbüsten, her ne suretle olursa olsun kendisine veya baﬂkalar›na menfaat sa¤lama veya zarar verme
amac›ndan meydana gelmesi hâlinde, bunlara u¤rayanlar haklar›nda vazife malullü¤ü hükümleri uygulanmaks›z›n malullük hükümlerine göre iﬂlem yap›l›r.
Kamu idareleri, vazife malullü¤üne sebep olan olay›;
a) O yer yetkili kolluk kuvvetlerine veya kendi
mevzuatlar›na göre yetkili mercilere derhâl,
b) En geç on beﬂ iﬂ günü içinde de Kuruma,
bildirmekle yükümlüdür. Kuruma bildirim, ayn› süre içinde sigortal›lar veya hak sahiplerince de yap›labilir. Vazife malullü¤üne sebep olan olaydan kamu idarelerinin yetkili mercilerinin haberdar edilmemiﬂ olmas› hâli d›ﬂ›nda ilgililerin bildirimi, kamu idarelerinin bildirim sorumlulu¤unu ortadan kald›rmaz. Kuruma bildirim süresi; vazife malullü¤üne sebep olan olay›n meydana geldi¤i tarihten, hastal›klar›n›n sebep ve mahiyetleri dolay›s›yla haklar›nda vazife malullü¤ü hükümleri
uygulanacaklar için, hastal›klar›n›n tedavisinin imkâns›z oldu¤una dair düzenlenen kati raporun onay tarihinden, esirlik ve gaiplik hâllerinde ise, bu hâllerin sona erdi¤i tarihten baﬂlar.
Süresi içinde bildirimde bulunulan vazife malullüMevzuat Serisi 8
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¤ü ayl›klar›, sigortal›n›n ölüm ya da maluliyeti sebebiyle göreviyle iliﬂi¤inin kesildi¤i tarihi takip eden aybaﬂ›ndan itibaren ba¤lan›r. Vazife malullü¤ü süresi
içinde bildirilmeyen sigortal›lara; kamu idareleri ya
da sigortal›lar veya hak sahiplerince sonradan yap›lacak bildirim üzerine, vazife malullüklerinin belgelenmesi ve müstahak olmalar› ﬂart›yla, bu Kanunun zamanaﬂ›m› hükümleri dikkate al›nmak suretiyle vazife
malullü¤ü ayl›¤› ba¤lan›r veya ba¤lanm›ﬂ olan ayl›klar düzeltilir. Bu durumda, sigortal› veya hak sahiplerine ba¤lanacak ayl›k ya da ayl›k farklar›n›n, vazife
malullü¤ünün bildirildi¤i tarihe kadar olan toplam tutar› Kurumca ilgili kamu idaresine ödettirilir. Kuruma
bildirilen hususlar›n gerçe¤e uymad›¤› ve olay›n vazife malullü¤ü kapsam›nda olmad›¤›n›n anlaﬂ›lmas› hâlinde, Kurumca bu olay için yersiz olarak yap›lm›ﬂ
ödemeler, ödemenin yap›ld›¤› tarihten itibaren gerçe¤e
ayk›r› bildirimde bulunanlardan, ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.
Vazife malullü¤üne sebep olan olayla ilgili bilgi ve
belgeler iﬂveren taraf›ndan do¤rudan ya da posta yoluyla ilgili üniteye gönderilir. Adi posta veya kargo ile
yap›lan bildirimlerde Kurum kay›tlar›na intikal tarihi,
taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile yap›lan
bildirimlerde postaya veriliﬂ tarihi esas al›n›r.
417
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Vazife malullü¤ü ayl›¤›, vazife malullerinden itibari
hizmet süreleri eklenmek suretiyle bulunacak prim
ödeme gün say›s› toplam›;
a) 10800 güne kadar olanlara 10800 gün üzerinden,
b) 10800 günden fazla olanlara, toplam prim ödeme
gün say›lar› üzerinden,
en son prime esas kazanc› esas al›nmak suretiyle
Kanunun 29 uncu maddesine göre hesaplanacak ayl›klara, malullük derecelerine göre aﬂa¤›da belirtilen oranlarda ayr›ca zam yap›l›r.
MALULLÜK DERECES‹
ZAM N‹SBET‹
1
%30
2
%23
3
%15
4
%7
5
%3
6
%2
Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaﬂ
ile Türk Silahl› Kuvvetlerince görevlendirilen Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (c) bendi
kapsam›ndaki sigortal›lardan;
a) Harpte fiilen ateﬂ alt›nda,
b) Harpte, harp bölgelerindeki harp harekât ve
hizmetleri s›ras›nda, bu harekât ve hizmetlerin sebep
ve etkileriyle,
Mevzuat Serisi 8
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c) Harpte veya harbe haz›rl›k devresinde her çeﬂit
düﬂman silahlar›n›n etkisiyle,
ç) Askerî harekât› gerektiren iç tedip ve s›n›r hareketleri s›ras›nda, bu hareketlerin sebep ve etkisiyle,
d) Bar›ﬂta veya ola¤anüstü hâllerde, emir veya görev ile uçuﬂ yapan uçucularla hangi meslek ve s›n›ftan olursa olsun emirle görevli olarak uçakta bulunanlardan uçuﬂun havadaki ve yerdeki sebepleriyle
ve yine emir ve görev ile dal›ﬂ yapan dalg›çlarla, hangi meslek ve s›n›ftan olursa olsun emirle görevli olarak denizalt› gemisinde veya dalg›ç k›tas›nda bulunanlardan denizalt›c›l›k veya dalg›çl›¤›n çeﬂitli sebep
ve etkileriyle,
e) Anayasan›n 92 nci maddesi veya Türkiye'nin taraf oldu¤u uluslararas› sözleﬂmeler uyar›nca Türk Silahl› Kuvvetlerinin yabanc› ülkelere gönderilmesini
gerektiren durumlarda, birliklerin bulunduklar› yerlerden hareketlerinden itibaren yurt içinde, yurt d›ﬂ›nda, yabanc› ülkelerde veya yurda dönüﬂ s›ras›nda,
vazife malulü olanlara harp malulü denir.
Harp malullerinin, malullük derecesine göre aﬂa¤›da belirtilen göstergeler esas al›narak bulunacak harp
malullü¤ü zamm› tutar›, vazife malullü¤ü ayl›klar›na
ayr›ca eklenir. Ancak Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci f›kras›n›n (c) bendi kapsam›ndaki sigortal›lar419
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da, uluslararas› bar›ﬂ› koruma ve destekleme operasyonlar›nda Türkiye Cumhuriyetince görevlendirilenlerden bu görevleri esnas›nda veya bu görevleri nedeniyle vazife malulü olanlara vazife malullü¤ü ayl›¤›
ödendi¤i sürece ayr›ca harp malullü¤ü zamm› da
ödenir. Bunlara ödenecek harp malullü¤ü zamm› vazife malullü¤ü derecelerine göre hesaplan›r.
MALULLÜK DERECES‹
GÖSTERGELER
1
1100
2
950
3
800
4
600
5
500
6
400
Kanunun 47 nci maddesine göre ba¤lanacak vazife veya harp malullü¤ü ayl›klar›, Kanunla de¤iﬂtirilen
veya yürürlükten kald›r›lan maddeleri dâhil 5434 say›l› Kanun hükümlerine göre emsali iﬂtirakçiye ba¤lanacak harp veya vazife malullü¤ü ayl›¤›ndan az olamaz. Vazife malullü¤ü ayl›¤› almakta iken veya vazife malullü¤üne ba¤l› nedenlerden dolay› ölen sigortal›n›n hak sahiplerine de ölüm ayl›¤› ba¤lan›r.
Vazife malullü¤ü ayl›¤› alanlar›n tekrar Kanunun 4
üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (c) bendi kapsam›nda çal›ﬂmalar› ve bu görevleri s›ras›nda malullük
Mevzuat Serisi 8
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derecelerinin de¤iﬂmesi veya yeniden vazife malulü
olmalar› hâlinde, ayl›¤› yeni malullük dereceler esas
al›narak son prime esas kazanc› üzerinden önceki vazife malullü¤ü ayl›¤›ndan az olmamak kayd›yla yeniden hesaplan›r.
Vazife malullü¤ü ayl›¤› ba¤lanm›ﬂ malullerden,
Kanunun 4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (a), (b)
ve (c) bentleri kapsam›nda sigortal› olarak çal›ﬂmaya
baﬂlayanlar›n ayl›klar› kesilir.
‹stisna olarak;
Harp malulleri ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 say›l›
Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330
say›l› Nakdi Tazminat ve Ayl›k Ba¤lanmas› Hakk›nda
Kanuna göre vazife malullü¤ü ayl›¤› ba¤lanm›ﬂ malullerden, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n
(a) ve (b) bentleri kapsam›nda sigortal› olarak çal›ﬂmaya baﬂlayanlar ile 3713 say›l› Kanuna göre ayl›k
ba¤lanm›ﬂ maluller ile ayn› Kanun kapsam›na giren
olaylar sebebiyle vazife malullü¤ü ayl›¤› alan er ve erbaﬂlar›n, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (c) bendi kapsam›nda sigortal› olmalar› hâlinde
de ayl›klar› kesilmez. Harp malullerinin ayl›klar›n›n
kesilmesi hâlinde dahi harp malullü¤ü zamlar› kesilmez.
Ayl›klar› kesilmeksizin Kanunun 4 üncü maddesi421
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nin birinci f›kras›n›n (c) bendi kapsam›nda çal›ﬂanlar
hakk›nda uzun vadeli sigorta kollar›, (a) ve (b) bentleri kapsam›nda çal›ﬂanlar hakk›nda ise iﬂ kazas› ve
meslek hastal›¤› sigortas› hükümleri uygulan›r. ‹ﬂ kazas› ve meslek hastal›¤› sigortas› hükümleri uygulananlar›n uzun vadeli sigorta kollar›na tabi olmay› istemeleri hâlinde, bu isteklerini Kuruma bildirdikleri
tarihi takip eden ay baﬂ›ndan itibaren, haklar›nda
uzun vadeli sigorta kollar› da uygulan›r ve bu f›kra
kapsam›na girenlerden ayr›ca genel sa¤l›k sigortas›
primi al›nmaz.
Vazife malullü¤ü ayl›¤› almakta iken, Kanunun 4
üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a), (b) ve (c)
bentleri kapsam›nda tekrar sigortal› olarak çal›ﬂmaya
baﬂlayanlar bu görevlerinden ayr›l›ﬂlar›nda, vazife
malullü¤ü ayl›¤› ba¤land›ktan sonra geçen çal›ﬂmalar›na karﬂ›l›k ayr›ca yaﬂl›l›k ayl›¤›na hak kazan›yor ise
her iki ayl›¤› birden ödenir, yaﬂl›l›k ayl›¤›na hak kazanamayanlara ise bu hizmetlerine karﬂ›l›k toptan
ödeme yap›l›r.
B. SEVK ‹ﬁLEMLER‹
MADDE 54 – (1) Sevk iﬂlemleri, Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.
Mevzuat Serisi 8

KASIM - 2008

422

G ONSEK‹Z‹NC‹ BÖLÜM - II. ‹ﬂçi ve ‹ﬂveren ‹liﬂkileri - R. ‹ﬂ Sözleﬂmesi Uygulamas›nda
Kurumsal ‹liﬂkiler

(2) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (c)
bendi kapsam›ndaki sigortal›lar hariç, malullük, yaﬂl›l›k
ve ölüm sigortalar› prim ödeme gün say›s› 1800 günden
az olan sigortal›lar›n sevkleri yap›lmaz. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendine göre sigortal› say›lanlardan prim ödeme gün say›s› 1800 gün oldu¤u hâlde kendi sigortal›l›¤› nedeniyle genel sa¤l›k sigortas› primi dâhil, prim ve prime iliﬂkin her türlü borçlar› bulunanlar›n sevkleri, masraflar› kendilerince ödenmek üzere yap›l›r.
(3) Sigortal›lar›n sevk için gerekli olan asgari 1800
gün prim ödeme gün say›s›n› Kanunun 41 inci maddesine göre hizmet borçlanmas› yaparak tamamlamalar›
hâlinde, borçlanma taleplerinin al›nmas› kayd›yla sevk
iﬂlemleri yap›l›r. Ancak, borçlanma bedeli ödenmeden
sevk iﬂlemi yap›lm›ﬂ ise sevk iﬂlemlerine iliﬂkin her türlü masraflar› kendilerince ödenir.
Malullük durumunun tespiti
MADDE 55 – (1) Sigortal›n›n malullük durumu, kendisinin veya iﬂverenin talebi üzerine;
a) Sigortal›n›n ilk iﬂe giriﬂ tarihini gösterir belgenin,
b) Kurumca yetkilendirilen sa¤l›k hizmeti sunucular›n›n sa¤l›k kurullar›nca usulüne uygun düzenlenecek
raporlar ve dayana¤› t›bbî belgelerin,
423

KASIM - 2008

Mevzuat Serisi 8

G Mali Müﬂavirin Sosyal Güvenlik Mevzuat› El Kitab›

c) Varsa ilk defa sigortal› olarak çal›ﬂmaya baﬂlad›¤› tarihteki sa¤l›k durumunu gösteren raporun,
ç) Erkek sigortal›lar›n askerli¤e baﬂlay›ﬂ ve terhis
tarihlerini gösteren askerlik süresine ait belgenin varsa askerli¤e elveriﬂli olmad›¤›na dair belgenin,
d) Varsa sigortal›n›n maluliyetine sebep oldu¤u
ileri sürülen hastal›¤› ile ilgili daha önce baﬂvurulan
sa¤l›k hizmeti sunucular›ndan temin edilecek rapor,
t›bbî belge ve epikrizlerin,
e) Sigortal› hakk›nda daha önce Sosyal Sigorta
Yüksek Sa¤l›k Kurulu veya Kurum Sa¤l›k Kurulunca
verilmiﬂ bir karar mevcut ise, bu karar›n bir örne¤i ile
dayana¤› rapor ve t›bbî belgelerin,
Kurum Sa¤l›k Kurulunca incelenmesi sonucu Çal›ﬂma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kayb› Oran›
Tespit ‹ﬂlemleri Yönetmeli¤inde belirlenen usul ve
esaslara göre tespit edilir.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a)
ve (b) bentleri kapsam›ndaki sigortal›lardan geçirdi¤i
iﬂ kazas› veya tutuldu¤u meslek hastal›¤› sonucu
meslekte kazanma gücünün en az % 60’›n› kaybetti¤i
Kurum Sa¤l›k Kurulunca tespit edilenlere malullük
ayl›¤› ba¤lanmas› için yeni bir sa¤l›k kurulu raporu istenmez.
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C. KARARIN B‹LD‹R‹M‹ VE ‹T‹RAZ
Kurum Sa¤l›k Kurulunca malul say›lmayan sigortal›ya, Kanunun 4 üncü maddesi birinci f›kras› (c) bendi kapsam›ndakiler için ise ayr›ca çal›ﬂt›¤› kuruma durum bir yaz› ile bildirilir. Daha önce malul say›lmayanlardan, yeni hastal›k, maluliyete esas hastal›¤›nda
artma, eksik muayene gerekçeleri ile malullük durumunun veya vazife malullerinden maluliyet derecelerinin yeniden tespitini yaz›l› olarak isteyenlerin, Kurumca yetkilendirilen sa¤l›k hizmeti sunucular›n›n
sa¤l›k kurullar›na sevkleri yap›l›r. Temin edilecek yeni tarihli sa¤l›k kurulu raporu bu Yönetmeli¤in 55 inci maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte yeniden
de¤erlendirilmek üzere Kurum Sa¤l›k Kuruluna gönderilir.
Ancak, ayn› hastal›k ve özrü nedeniyle Kurum
Sa¤l›k Kurulu taraf›ndan malul say›lmayan sigortal›lar›n bu karara karﬂ› itirazda bulunmalar› hâlinde, itiraz
dilekçeleri bu Yönetmeli¤in 55 inci maddesinin birinci f›kras›nda belirtilen belgeleri içeren dosyas› ile birlikte de¤erlendirilmek üzere Sosyal Sigorta Yüksek
Sa¤l›k Kuruluna intikal ettirilir.
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D. MALULLÜK AYLI⁄I BAﬁVURUSU VE ‹STENECEK
BELGELER
Malullük ayl›¤› ba¤lanabilmesi için, Kanunun 4
üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a) ve (b) bentlerindeki sigortal›lardan çal›ﬂma gücünün veya iﬂ kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu meslekte kazanma
gücünün en az % 60’›n›, (c) bendi kapsam›ndaki sigortal›lar›n ise çal›ﬂma gücünün en az % 60’›n› veya
vazifelerini yapamayacak ﬂekilde meslekte kazanma
gücünü kaybetti¤i, Kurum Sa¤l›k Kurulu taraf›ndan
tespit edildikten sonra sigortal›n›n Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci f›kras›n›n;
a) (a) bendi kapsam›nda bulunmas› hâlinde, çal›ﬂt›¤› iﬂten ayr›ld›ktan sonra,
b) (b) bendi kapsam›nda bulunanlar›n, iﬂ yerini
kapatt›ktan veya devrettikten sonra,
c) (c) bendi kapsam›nda sigortal› olup, çal›ﬂmaya
devam edenlerin, çal›ﬂt›klar› kurumlar›na müracaatlar› ile kurumlar›nca al›nacak emekliye sevk onay›n›n
ilgili üniteye gönderilmesi, görevinden ayr›ld›ktan
sonra baﬂka bir sigortal›l›k hâline tabi olarak çal›ﬂmam›ﬂ olanlar›n ise örne¤i Kurumca haz›rlanacak tahsis
talep dilekçesi ile ilgili üniteye baﬂvurmas› ﬂartt›r. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (b) benMevzuat Serisi 8
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dine göre sigortal› say›lanlar›n kendi sigortal›l›¤› nedeniyle genel sa¤l›k sigortas› primi dâhil, prim ve prime iliﬂkin her türlü borçlar›n›n ödenmiﬂ olmas› zorunludur.
Tahsis talep dilekçesine, sigortal›n›n bir adet belgelik foto¤raf› ve Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a) bendi kapsam›ndaki sigortal›lardan ilgili döneme ait ayl›k prim ve hizmet belgesi henüz
Kuruma verilmemiﬂ olanlar için sigortal› iﬂten ayr›l›ﬂ
bildirgesi eklenir.
Malullük durumunu gösteren sa¤l›k kurulu raporu
al›nmadan do¤rudan malullük ayl›¤› ba¤lanmas› talebinde bulunan sigortal›lar, öncelikle Kurumca yetkilendirilen sa¤l›k hizmeti sunucular›n›n sa¤l›k kurullar›na sevk edilerek, malullük durumunun tespitine
esas sa¤l›k kurulu raporunun temini yoluna gidilir.
E. MALULLÜK AYLI⁄ININ BAﬁLANGICI,
KES‹LMES‹ VE YEN‹DEN BA⁄LANMASI
Malullük ayl›¤›, Kanunun 27 nci maddesinin ikinci
f›kras›nda belirtilen tarihlerden geçerli olmak üzere
baﬂlat›l›r. Sigortal›, ayl›¤›n baﬂlang›ç tarihinde geçici iﬂ
göremezlik ödene¤i almakta ise malullük ayl›¤› geçici
iﬂ göremezlik ödene¤inin verilme süresinin sona erdi¤i
427
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tarihten sonraki aybaﬂ›ndan baﬂlar. Ancak, Kanunun 4
üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendi kapsam›nda geçen hizmetlerle birlikte Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a) ve (c) bentleri kapsam›nda
ayl›k ba¤lanaca¤› durumlarda, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendi kapsam›nda geçen
hizmetler prim ve prime iliﬂkin her türlü borçlar›n
ödendi¤i tarih itibar›yla geçerli say›l›r ve ayl›k, bu tarihi takip eden aybaﬂ›ndan itibaren baﬂlar.
Malullük ayl›¤› almakta iken;
a) Kanuna tabi sigortal› olarak veya yabanc› bir ülke mevzuat› kapsam›nda çal›ﬂmaya baﬂlamas› hâlinde,
çal›ﬂmaya baﬂlad›¤› tarihi,
b) Kanunun 94 üncü maddesine göre yap›lan kontrol muayenesi sonucu malullük durumunun kalkt›¤›n›n anlaﬂ›lmas› hâlinde, yeni malullük durumuna esas
tutulan raporun tarihini,
takip eden ödeme dönemi baﬂ›nda malullük ayl›¤› kesilir.
Çal›ﬂmaya baﬂlamalar› nedeniyle ayl›klar› kesilenlerden, Kanuna tabi çal›ﬂt›klar› süre zarf›nda Kanunun
80 inci maddesine göre belirlenen prime esas kazançlar› üzerinden 81 inci maddesi gere¤ince k›sa ve uzun
vadeli sigorta kollar› ile genel sa¤l›k sigortas›na ait
prim al›n›r. Malullük ayl›¤› kesilenlerden sigortal›l›¤›
Mevzuat Serisi 8
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sona erip malullük ayl›¤› ba¤lanmas› için yeniden yaz›l› istekte bulunanlar ya da emekliye ayr›lan veya
sevk edilenlere; kontrol muayenesine tabi tutulmak
ve ilk ayl›¤›na esas malullü¤ünün devam etti¤i anlaﬂ›lmak kayd›yla, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
f›kras›n›n; (c) bendi kapsam›nda çal›ﬂanlar için görevinden ayr›ld›¤› tarihi, (a) ve (b) bendi kapsam›ndakiler için ise istek tarihlerini takip eden ödeme döneminden itibaren yeniden malullük ayl›¤› ba¤lan›r.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a),
(b) ve (c) bendi kapsam›ndaki sigortal›lara yukar›daki (3) üncü f›kraya göre yeniden ba¤lanacak ayl›klar›n hesab›nda; ilk ba¤lanan malullük ayl›¤›na esas
prim ödeme gün say›s› dikkate al›narak Kanunun 27
nci maddesinin dördüncü f›kras›n›n (a) ve (b) bentlerindeki hükümler uygulan›r. Söz konusu (a) ve (b)
bentlerindeki 9000 prim ödeme gün say›s› Kanunun
4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a) bendi kapsam›ndaki sigortal›lar için 7200 gün olarak uygulan›r.
15.YAﬁLILIK S‹GORTASI

A.YAﬁLILIK AYLI⁄INDAN YARARLANMA
Sigortal›lara, Kanunun 28, 43 ve 44 üncü madde429
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leri ile geçici 6 nc› maddesinin yedinci f›kras›nda belirtilen ﬂartlarla yaﬂl›l›k ayl›¤› ba¤lan›r.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a),
(b) ve (c) bentlerinden birden fazlas›na tabi olarak
çal›ﬂan veya prim ödeyen sigortal›lar›n yaﬂl›l›k ayl›¤›
ba¤lanmas›na iliﬂkin talepleri, sigortal›l›k süresi içinde en fazla sigortal›l›¤›n›n geçti¤i sigortal›l›k hâli esas
al›narak sonuçland›r›l›r. Sigortal›l›k hâllerindeki hizmet sürelerinin eﬂit olmas› ile yaﬂ haddinden re’sen
emekli olma, süresi kanunla belirlenen vazifelere
atanma veya seçilme ve ba¤l› olduklar› sigortal›l›k hâlinin kanunla de¤iﬂtirilmesi durumunda ise son sigortal›l›k hâli esas al›n›r.
Kanunun 28 inci maddesinin dördüncü ve beﬂinci
f›kralar›nda belirtilen sigortal›lar›n çal›ﬂma gücündeki
kay›p oranlar›, yedinci f›kras›nda belirtilen sigortal›lar›n erken yaﬂlanma durumlar› ile sekizinci f›kras›nda
belirtilen çocuklar›n baﬂkas›n›n sürekli bak›m›na
muhtaçl›k durumlar› Kurum Sa¤l›k Kurulunca tespit edilir. Bunlar›n Kurum Sa¤l›k Kurulu kararlar›na karﬂ› itiraz
baﬂvurular›n›n sonuçland›r›lmas›nda, bu Yönetmeli¤in
54 üncü maddesinin birinci f›kras› ve 56 nc› madde hükümleri uygulan›r.
Cumhurbaﬂkanl›¤› görevinde bulunduktan sonra her
ne sebeple olursa olsun an›lan Makamdan ayr›lanlara,
istekleri üzerine, müracaat tarihini takip eden aybaﬂ›nMevzuat Serisi 8
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dan itibaren, istek tarihindeki Cumhurbaﬂkan›na ödenmekte olan ayl›k ödene¤in % 40’› yaﬂl›l›k ayl›¤› olarak
ba¤lan›r.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Baﬂkan› veya Baﬂbakan
iken her ne sebeple olursa olsun görevlerinden ayr›lanlara, istekleri üzerine, müracaat tarihini takip eden ay
baﬂ›ndan itibaren, istek tarihindeki Cumhurbaﬂkan›na
ba¤lanacak yaﬂl›l›k ayl›¤›n›n % 75’i oran›nda yaﬂl›l›k ayl›¤› ba¤lan›r.
4 üncü ve 5 inci f›kralarda belirtilenlerin ayr›ca bu
Kanuna tabi sigortal› çal›ﬂmalar›ndan dolay› yaﬂl›l›k ayl›¤›na hak kazanamamalar› hâlinde ayl›¤›n tamam›, hak
kazan›yorlar ve ba¤lanacak yaﬂl›l›k ayl›¤› belirtilen görevlerden dolay› ba¤lanan ayl›ktan düﬂük ise aradaki
fark en geç ödemenin yap›ld›¤› tarihi takip eden iki ay
içinde Hazineden tahsil edilir.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (c)
bendi kapsam›nda sigortal› say›lanlardan;
a) 5434 say›l› Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand›¤›
Kanununun 40 ›nc› maddesi gere¤ince yaﬂ haddinden
emekliye ayr›lanlara 5400,
b) Kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere yaﬂ ﬂart› aranmaks›z›n 9000,
prim ödeme gün say›s› olmas› hâlinde yaﬂl›l›k ayl›¤› ba¤lan›r.
Kurumlar›nca sicilleri nedeniyle veya askerî mah431
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kemelerce verilecek kararlar ya da ahlak ve yetersizlik sebeplerinden dolay› re’sen emekliye sevk edilenlere, Kanunun 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü
f›kras›nda belirtilen yaﬂ ve prim ödeme gün say›s›n›
tamamlamalar› hâlinde yaﬂl›l›k ayl›¤› ba¤lan›r.
7 nci f›kraya göre ba¤lanacak yaﬂl›l›k ayl›klar›, Kanunun 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü f›kras›nda aranan yaﬂ ve prim ödeme gün say›s› tamamlan›ncaya kadar bunlar› çal›ﬂt›ran kamu idarelerinden en
geç ödemenin yap›ld›¤› tarihi takip eden iki ay içinde tahsil edilir.
B. YAﬁLILIK AYLI⁄I BAﬁVURUSU VE ‹STENECEK
BELGELER
Yaﬂl›l›k ayl›¤› ba¤lanabilmesi için, sigortal›n›n Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n;
a) (a) bendi kapsam›nda bulunmas› hâlinde, çal›ﬂt›¤› iﬂten ayr›ld›ktan sonra,
b) (b) bendi kapsam›nda bulunmas› hâlinde, tar›m
iﬂlerinde kendi ad›na ve hesab›na ba¤›ms›z çal›ﬂanlar
hariç sigortal›l›¤a esas faaliyetine son verip vermeyece¤ini beyan ettikten sonra,
örne¤i Kurumca haz›rlanacak tahsis talep dilekçesi ile Kuruma baﬂvurmas› ﬂartt›r.
Mevzuat Serisi 8
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c) (b) bendine göre sigortal› say›lanlar›n kendi sigortal›l›¤› nedeniyle genel sa¤l›k sigortas› primi dâhil,
prim ve prime iliﬂkin her türlü borçlar›n›n ödenmiﬂ
olmas› zorunludur.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (c)
bendi kapsam›ndaki sigortal›lar için çal›ﬂt›klar› kurumlar›na müracaatlar› ile kurumlar›nca al›nacak
emekliye sevk onay›n›n bulundu¤u emeklilik belgesinin Kuruma gönderilmesi ﬂartt›r.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (c)
bendi kapsam›ndaki sigortal›lar›n emekliye sevk iﬂlemleri Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen makamlar›n onay›yla tamamlan›r. Ancak, özel kanun hükümleri hariç olmak üzere yetkili makam›n emekliye
sevk onay› al›nma süresi, talep tarihinden itibaren bir
ay› geçemez. Bakanlar Kurulu karar› veya müﬂterek
kararname ile atananlar›n görevleriyle iliﬂiklerinin kesilmesi ilgili bakan›n onay› ile tekemmül eder. Özelleﬂtirilmeleri sonucu sermayesindeki kamu pay› %
50’nin alt›na düﬂen kuruluﬂlar ile sat›ﬂ veya devri yap›lm›ﬂ olan kuruluﬂlarda çal›ﬂmakta iken emekliye ayr›lanlar için emekliye sevk onay› aranmaz.
Tahsis talep dilekçesine, sigortal›n›n bir adet belgelik foto¤raf› ve Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a) bendi kapsam›ndaki sigortal›lardan il433
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gili döneme ait ayl›k prim ve hizmet belgesi henüz
Kuruma verilmemiﬂ olanlar için sigortal› iﬂten ayr›l›ﬂ
bildirgesi eklenir.
Kanunun 28 inci maddesinin; dördüncü f›kras›na
göre, sigortal› olarak ilk defa çal›ﬂmaya baﬂlad›¤› tarihten önce Kanunun 25 inci maddesinin ikinci f›kras›na göre malul say›lmay› gerektirecek derecede hastal›k veya özürü bulunan, beﬂinci f›kras›na göre çal›ﬂma gücünü % 40 ilâ % 59 aras›nda kaybeden veya yedinci f›kras›na göre erken yaﬂlanan sigortal›lar›n, bu
durumlar›n› gösterir sa¤l›k raporu almadan do¤rudan
yaﬂl›l›k ayl›¤› talebinde bulunmalar› hâlinde, öncelikle Kurumca yetkilendirilen sa¤l›k kuruluﬂuna sevk
edilerek, durumlar›n›n tespitine esas sa¤l›k kurulu raporunun temini yoluna gidilir. Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortal› olup, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendi kapsam›nda sigortal› say›lanlara Kanunun 28 inci maddesinin üçüncü,
dördüncü ve yedinci f›kralar›ndaki ﬂartlar› yerine getirmeleri hâlinde yaﬂl›l›k ayl›¤› ba¤lan›r.
C. YAﬁLILIK AYLI⁄ININ BAﬁLANGICI, KES‹LMES‹
VE YEN‹DEN BA⁄LANMASI
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n;
Mevzuat Serisi 8
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a) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen sigortal›lardan
yaﬂl›l›k ayl›¤›na hak kazananlara, yaz›l› istek tarihinden sonraki,
b) (c) bendinde belirtilen sigortal›lardan yaﬂl›l›k
ayl›¤›na hak kazananlara, yetkili makamdan al›nan
emekliye sevk onay› üzerine görevleriyle iliﬂi¤inin
kesildi¤i tarihi takip eden,
c) (c) bendinde belirtilen sigortal›lardan her ne ﬂekilde olursa olsun görevinden ayr›lm›ﬂ ve daha sonra
baﬂka bir sigortal›l›k hâline tabi olarak çal›ﬂmam›ﬂ
olanlar ile kontrol muayenesi sonucu ayl›¤› kesilenlerden yaﬂl›l›k ayl›¤›na hak kazananlara ise istek tarihini takip eden,
ay baﬂ›ndan itibaren ayl›k ba¤lan›r.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (b)
bendi kapsam›nda geçen hizmetlerle birlikte Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a) ve (c)
bentleri kapsam›nda ayl›k ba¤lanaca¤› durumlarda,
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (b)
bendi kapsam›nda geçen hizmetler, prim ve prime
iliﬂkin her türlü borçlar›n ödendi¤i tarih itibar›yla geçerli say›l›r ve ayl›k bu tarihi takip eden ay baﬂ›ndan
itibaren baﬂlar.
Ayl›¤›n ödenmesine baﬂlanaca¤› tarihte hastal›k sigortas›ndan geçici iﬂ göremezlik ödene¤i almakta
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olan sigortal›n›n yaﬂl›l›k ayl›¤›, geçici iﬂ göremezlik
ödene¤i verilme süresinin sona erdi¤i tarihi takip
eden aybaﬂ›ndan baﬂlar. Ancak, ba¤lanacak yaﬂl›l›k
ayl›¤› geçici iﬂ göremezlik ödene¤inin ayl›k tutar›ndan fazla ise aradaki fark birinci f›kraya göre tespit
edilecek tarihten baﬂlanarak verilir.
Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten sonra ilk defa sigortal› olan kiﬂilerden yaﬂl›l›k ayl›¤› ba¤land›ktan sonra;
a) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n
(b) bendinin 4 numaral› alt bendi hariç olmak üzere
Kanuna göre veya yabanc› bir ülke mevzuat› kapsam›nda çal›ﬂmaya baﬂlayanlar›n yaﬂl›l›k ayl›klar›, çal›ﬂmaya baﬂlad›klar› tarihi,
b) 21/4/2005 tarih ve 5335 say›l› Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci f›kras›nda belirtilen kamu idarelerinde herhangi bir kadro, pozisyon ve görevde çal›ﬂmaya baﬂlayanlar›n, çal›ﬂmaya baﬂlad›klar› tarihi,
c) Çal›ﬂma gücünün % 40 ile % 59 aras›nda kaybedilmesi nedeniyle yaﬂl›l›k ayl›¤› alanlar›n yap›lan kontrol muayenesi sonucu, çal›ﬂma gücündeki kay›p oran›n›n %40’›n alt›na düﬂtü¤ünün anlaﬂ›lmas› hâlinde,
bu durumun tespitine esas tutulan raporun tarihini,
takip eden ödeme dönemi baﬂ›nda yaﬂl›l›k ayl›¤›
kesilir.
Yaﬂl›l›k ayl›¤› kesilenlerden, sigortal›l›¤a esas faaliMevzuat Serisi 8
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yetine son verece¤ini beyan edenler; iﬂten ayr›larak veya iﬂyerini kapatarak yeniden yaﬂl›l›k ayl›¤› ba¤lanmas› için yaz›l› istekte bulunanlara ya da emekliye ayr›lan
veya sevk edilenlere, yaz›l› istek tarihini veya görevinden ayr›ld›¤› tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren yeniden yaﬂl›l›k ayl›¤› ba¤lan›r. Yeni ayl›k, Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü f›kras›n›n (a) bendine göre hesaplan›r.
D. SOSYAL GÜVENL‹K DESTEK PR‹M‹NE TAB‹
OLARAK ÇALIﬁMA
Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten sonra;
a) ‹lk defa Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a), (b) ve (c) bendi kapsam›nda sigortal› olup,
yaﬂl›l›k ayl›¤› alanlardan, Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci f›kras›n›n (b) bendi kapsam›nda çal›ﬂmaya baﬂlayanlar›n, yaﬂl›l›k ayl›klar›n›n kesilmemesi için yaz›l›
istekte bulunanlar›n yaﬂl›l›k ayl›klar›n›n ödenmesine
devam edilir.
b) ‹lk defa Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a), (b) ve (c) bendi kapsam›nda sigortal› olup,
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendi kapsam›nda çal›ﬂanlardan, sigortal›l›k faaliyetine son
vermeyece¤ini beyan ettikten sonra yaz›l› istekte bulunanlara yaﬂl›l›k ayl›¤› ba¤lan›r.
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Birinci f›kran›n (a) ve (b) bentleri kapsam›nda
olanlardan, tar›msal faaliyetlerde kendi ad›na ve hesab›na ba¤›ms›z çal›ﬂanlar hariç, almakta olduklar› veya ba¤lanacak yaﬂl›l›k ayl›klar›n›n % 15’i oran›nda
sosyal güvenlik destek primi kesilir. Yaﬂl›l›k ayl›¤›ndan kesilecek olan bu tutar, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendine tabi sigortal›lara ilgili y›l›n Ocak ay›nda ödenen en yüksek yaﬂl›l›k ayl›¤›ndan al›nabilecek sosyal güvenlik destek priminden
fazla olamaz.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (b)
bendi kapsam›nda olup, ayl›klar›ndan sosyal güvenlik destek primi kesilen sigortal›lardan ayr›ca k›sa vadeli sigorta kollar› primi al›nmaz. Sosyal güvenlik
destek primine tabi olanlar›n primleri, ayl›klar›ndan
kesilmek suretiyle tahsil edilir.
Sosyal güvenlik destek primi ödenmiﬂ veya bildirilmiﬂ süreler, Kanuna göre malullük, yaﬂl›l›k ve ölüm
sigortalar› prim ödeme gün say›s›na ilave edilmez,
Kanunun 31 inci ve 36 nc› madde hükümlerine göre
toptan ödeme yap›lmaz.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (b)
bendine tabi faaliyete baﬂlad›¤› için Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü f›kras›n›n (a) bendine göre
yaﬂl›l›k ayl›¤› kesilenler, tercihlerini sosyal güvenlik
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destek primine tabi olma yönünde, sosyal güvenlik
destek primine tabi olanlar ise tüm sigorta kollar›na
tabi olma yönünde de¤iﬂtirebilirler.
Kanunun 30 uncu maddesinin beﬂinci f›kras› gere¤ince tercih de¤iﬂikli¤i talebinde bulunanlar›n bu de¤iﬂikli¤e iliﬂkin talepleri, örne¤i Kurumca haz›rlanacak sigorta kolu tercih bildirimi ile al›n›r. Bunlardan
tüm sigorta kollar›na tabi olmak isteyenlerin ayl›klar›,
bildirimin Kurum kay›tlar›na geçti¤i tarihi izleyen
ödeme dönemi baﬂ›nda kesilir. Sosyal güvenlik destek primine tabi olmak isteyenlerin ayl›klar› ise, bildirimin Kurum kay›tlar›na geçti¤i tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü f›kras›n›n (a) bendi gere¤ince yeniden
hesaplanmak suretiyle baﬂlat›l›r.
3201 say›l› Kanuna göre borçlan›lan yurtd›ﬂ› hizmetlerine istinaden yaﬂl›l›k ayl›¤› ba¤lananlar hakk›nda sosyal güvenlik destek primine iliﬂkin hükümler
uygulanmaz.
E.YAﬁLILIK TOPTAN ÖDEMES‹ VE ‹HYASI
Yaﬂl›l›k toptan ödemesi, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n; (a) ve (b) bentleri kapsam›ndaki sigortal›lar ile ilk defa (c) bendi kapsam›nda si439
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gortal› olanlardan, herhangi bir nedenle çal›ﬂt›¤› iﬂten
ayr›lan, iﬂyerini kapatan veya devredenlerden yaﬂl›l›k
ayl›¤› ba¤lanmas› için gerekli yaﬂ ﬂart›n› doldurdu¤u
hâlde malullük ve yaﬂl›l›k ayl›¤› ba¤lanmas›na hak
kazanamayan sigortal›ya örne¤i Kurumca haz›rlanan
dilekçe ile Kuruma baﬂvurmas› hâlinde yap›l›r.
Dilekçeye; Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
f›kras›n›n (a) ve (c) bendi kapsam›ndaki sigortal›lardan ilgili döneme ait ayl›k prim ve hizmet belgesi, henüz Kuruma verilmemiﬂ olanlar için sigortal› iﬂten ayr›l›ﬂ bildirgesi, sigortal›l›¤›na esas faaliyetine son verece¤ini beyan eden Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendi kapsam›ndaki sigortal›lar
için de sigortal› iﬂten ayr›l›ﬂ bildirgesi eklenir.
Toptan ödeme tutar›, malullük, yaﬂl›l›k ve ölüm sigortalar› primleri güncelleme katsay›s› ile güncellenerek hesaplan›r. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
f›kras›n›n (a) ve (c) bendi kapsam›ndaki sigortal›lar›n
kendisinin ve iﬂverenlerinin, (b) bendi kapsam›ndaki
sigortal›n›n ise kendisinin ödedi¤i malullük, yaﬂl›l›k
ve ölüm sigortalar› primlerinin her y›la ait tutar›, primin ait oldu¤u y›ldan itibaren yaz›l› istek tarihine kadar geçen y›llar için, her y›l›n gerçekleﬂen güncelleme katsay›s› ile güncellenerek toptan ödeme ﬂeklinde verilir.
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Toptan ödeme yap›larak hizmetleri tasfiye edilmiﬂ
bulunanlardan, yeniden Kanuna tabi olarak veya iste¤e ba¤l› sigortaya devam ederek malullük, yaﬂl›l›k ve
ölüm sigortalar› primi bildirilmiﬂ olanlar›n, yaz›l› müracaat ederek, ald›klar› toptan ödemenin ödeme tarihi
ile yaz›l› istek tarihi aras›nda geçen y›llar için güncellenerek bulunan tutar›n ilgiliye tebli¤ tarihini takip
eden ay›n sonuna kadar ödenmesi hâlinde, bu hizmetleri ihya edilir.

16. ÖLÜM S‹GORTASI
A. HAK SAH‹PLER‹N‹N ÖLÜM AYLI⁄INDAN
YARARLANMA ﬁARTLARI
Ölüm ayl›¤›, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci f›kras›nda belirtilen durumda iken ölen sigortal›n›n;
a) Ölüm tarihinde sigortal› ile yasal evlilik ba¤› bulunan eﬂine,
b) Kanunun 5 inci maddesinin birinci f›kras›n›n (a),
(b) ve (e) bentlerine tabi olarak iﬂ kazas› ve meslek
hastal›¤›, hastal›k ve anal›k sigortas›na göre çal›ﬂmalar› hariç Kanun kapsam›nda veya yabanc› bir ülke mevzuat› kapsam›nda çal›ﬂmayan veya kendi sigortal›l›¤›
nedeniyle gelir veya ayl›k ba¤lanmam›ﬂ çocuklardan;
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1) 18 yaﬂ›n›, ortaö¤renim görmesi hâlinde 20 yaﬂ›n›, yüksek ö¤renim görmesi hâlinde 25 yaﬂ›n› doldurmayan erkek çocuklar›na,
2) Evli olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n, Kurum
Sa¤l›k Kurulu karar› ile çal›ﬂma gücünü en az yüzde
60 oran›nda yitirdi¤i tespit edilen çocuklar›na,
3) Yaﬂlar› ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boﬂanan veya dul kalan k›z
çocuklar›na,
c) Ayl›kta hak sahibi eﬂ ve çocuklardan;
1) Artan hissenin bulunmas› hâlinde, her türlü kazanç ve irattan elde etmiﬂ oldu¤u gelirinin asgari ücretin
net tutar›ndan daha az olmas› ve di¤er çocuklar›ndan hak
kazan›lan gelir ve ayl›klar hariç olmak üzere gelir ve/veya
ayl›k ba¤lanmam›ﬂ olmas› ﬂart›yla ana ve babas›na,
2) Artan hisseye bak›lmaks›z›n, bu bendin bir numaral› alt bendindeki ﬂartlar› taﬂ›yan ve 65 yaﬂ›n üstünde
olan ana ve babas›na,
Kanunun 34 üncü maddesindeki esaslar dâhilinde
ölüm ayl›¤› ba¤lan›r.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (b)
bendine göre sigortal› say›lanlar›n hak sahiplerine ölüm
ayl›¤› ba¤lanabilmesi için ölen sigortal›n›n genel sa¤l›k
sigortas› primi dâhil, prim ve prime iliﬂkin her türlü
borçlar›n›n ödenmiﬂ olmas› zorunludur.
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Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a),
(b) ve (c) bentlerinden birden fazlas›na tabi olarak çal›ﬂm›ﬂ olan sigortal›lar›n hak sahiplerinin ayl›klar›, sigortal›n›n en son tabi oldu¤u sigortal›l›k hâli esas al›narak
ba¤lan›r. Son sigortal›l›k hâline göre ölüm ayl›¤› ba¤lanamamas› durumunda di¤er sigortal›l›k hâllerindeki hizmetlerine göre ayr› ayr› de¤erlendirme yap›larak, ayl›¤a
hak kazanaca¤› sigortal›l›k hâli esas al›narak ayl›k ba¤lan›r.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (c)
bendi kapsam›ndaki sigortal›lardan harp malullü¤ü,
12/4/1991 tarihli ve 3713 say›l› Terörle Mücadele Kanununa, 3/11/1980 tarihli ve 2330 say›l› Nakdi Tazminat ve Ayl›k Ba¤lanmas› Hakk›nda Kanuna göre vazife malullü¤ü ayl›¤› ba¤lanm›ﬂ veya ba¤lanmas›na hak
kazanm›ﬂ olanlardan ölenlerin anne ve babalar›na
herhangi bir ﬂart aranmaks›z›n ayl›k ba¤lan›r. Ba¤lanacak bu ayl›k, di¤er dul ve yetimlere ba¤lanacak ayl›¤›n oran›n› etkilemez ve bu kapsamda ba¤lanan ayl›klar en geç ödemenin yap›ld›¤› tarihi takip eden iki
ay içinde Hazineden tahsil edilir.
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B. ÖLÜM AYLI⁄I BAﬁVURUSU VE ‹STENECEK
BELGELER
Ölüm ayl›¤› ba¤lanabilmesi için, hak sahiplerinin
örne¤i Kurumca haz›rlanacak tahsis talep dilekçesini
do¤rudan Kuruma vermesi veya posta yoluyla ya da
elektronik ortamda göndermesi ﬂartt›r.
Tahsis talep dilekçesine;
a) 18 yaﬂ›n› doldurmayanlar hariç, ortaö¤renim
görmesi hâlinde 20 yaﬂ›n›, yüksek ö¤renim görmesi
hâlinde 25 yaﬂ›n› doldurmayan erkek çocuklar›n ilgili ö¤retim kurumundan alacaklar› ö¤renci belgesi,
b) 15 yaﬂ›ndan küçük çocuklar hariç olmak üzere
bir adet belgelik foto¤raf,
c) Malul çocuklar için sa¤l›k kurulu raporu,
d) Hak sahibi anne ve babalar için Kurumca ç›kar›lacak tebli¤de belirtilen belgeler
eklenir.
C. ÖLÜM AYLI⁄ININ BAﬁLANGICI VE
KES‹LMES‹
Ölüm sigortas›ndan sigortal›n›n hak sahiplerine
ba¤lanacak ayl›klar;
a) Sigortal›n›n ölüm tarihini,
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b) Hak sahibi olma niteli¤inin ölüm tarihinden sonra
kazan›lmas› hâlinde, bu niteli¤in kazan›ld›¤› tarihi,
c) Ölüm ayl›¤›n›n kesilmesine yol açan sebebin ortadan kalkmas› hâlinde, talep tarihini,
takip eden ay baﬂ›ndan itibaren baﬂlat›l›r. Ancak,
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendi kapsam›nda geçen hizmetlerle birlikte Kanunun 4
üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a) ve (c) bentleri
kapsam›ndaki sigortal›lar›n hak sahiplerine ayl›k ba¤lanaca¤› durumlarda, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendi kapsam›nda geçen hizmetler,
prim ve prime iliﬂkin her türlü borçlar›n ödendi¤i tarih
itibar›yla geçerli say›l›r ve ayl›k bu tarihi takip eden aybaﬂ›ndan itibaren baﬂlar.
Hak sahiplerine ba¤lanan ayl›klar bu Yönetmeli¤in
64 üncü maddesinde belirtilen ﬂartlar›n ortadan kalkt›¤› tarihi takip eden ödeme dönemi baﬂ›ndan itibaren
kesilir.
D. ÖLÜM TOPTAN ÖDEMES‹ VE ‹HYASI
Ölüm toptan ödemesi, ölen sigortal›n›n hak sahiplerinin ölüm ayl›¤› ba¤lanmas›na hak kazanamamas›
durumunda, nitelikleri bu Yönetmeli¤in 64 üncü maddesinde belirtilen sigortal›n›n eﬂine, çocuklar›na ve ana
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ve babas›na Kanunun 36 nc› maddesinde belirtilen esaslara göre yap›l›r.
Ölüm toptan ödemesi yap›labilmesi için, hak sahiplerinin örne¤i Kurumca haz›rlanacak tahsis talep dilekçesi ile Kuruma baﬂvurmalar› ﬂartt›r.
Tahsis talep dilekçesine, 18 yaﬂ›n› doldurmayanlar
hariç, ortaö¤renim görmesi hâlinde 20 yaﬂ›n›, yüksek
ö¤renim görmesi hâlinde 25 yaﬂ›n› doldurmayan erkek
çocuklar›n ilgili ö¤retim kurumundan alacaklar› ö¤renci
belgesi eklenir.
Malul çocuklar›n çal›ﬂma gücündeki kay›p oranlar›n›n tespitinde ve bunlar›n Kurum Sa¤l›k Kurulu kararlar›na karﬂ› itiraz baﬂvurular›n›n sonuçland›r›lmas›nda, bu
Yönetmeli¤in 54 üncü maddesinin birinci f›kras› ve 56
nc› maddesi hükümleri uygulan›r.
Kanuna göre toptan ödeme yap›larak tasfiye edilmiﬂ
süreler, borçlan›larak veya yurt d›ﬂ› hizmetleri birleﬂtirilerek ya da sonradan hizmet tespiti nedeniyle hak kazan›lan sürelerin eklenmesi suretiyle ölüm sigortas›ndan
yararlanmak için gerekli 1800 prim gün say›s›n›n tamamlanmas› hâlinde, hak sahiplerinin yaz›l› iste¤i üzerine Kanunun 31 inci maddesinin ikinci f›kras›na göre ihya
edilebilir. Yukar›daki süreler, ihya edilen süreye iliﬂkin tutar dâhil her türlü borçlar›n ödendi¤i tarihi takip eden ay
baﬂ› itibar›yla ayl›k ba¤lanmas›nda dikkate al›n›r.
Mevzuat Serisi 8

KASIM - 2008

446

G ONDOKUZUNCU BÖLÜM - II. ‹ﬂçi ve ‹ﬂveren ‹liﬂkileri - S. ‹ﬂten Ç›karma Süreci

ONDOKUZUNCU BÖLÜM
S. ‹ﬁTEN ÇIKARMA SÜREC‹

1. ‹ﬁ SÖZLEﬁMES‹N‹N SONA ERMES‹

‹ﬂçi ile iﬂveren aras›nda yap›lan iﬂ sözleﬂmesinin son
bulmas› hali olarak ifade edilen bu durum yasada meydana geliﬂ durumlar›na göre ele al›nm›ﬂt›r.
A. SÜREL‹ FES‹H
Belirsiz süreli iﬂ sözleﬂmelerinin feshinden önce durumun di¤er tarafa bildirilmesi gerekir.
‹ﬂ sözleﬂmeleri;
a) ‹ﬂi alt› aydan az sürmüﬂ olan iﬂçi için, bildirimin
di¤er tarafa yap›lmas›ndan baﬂlayarak iki hafta sonra,
b) ‹ﬂi alt› aydan birbuçuk y›la kadar sürmüﬂ olan iﬂçi için, bildirimin di¤er tarafa yap›lmas›ndan baﬂlayarak
dört hafta sonra,
c) ‹ﬂi birbuçuk y›ldan üç y›la kadar sürmüﬂ olan iﬂçi için, bildirimin di¤er tarafa yap›lmas›ndan baﬂlayarak
alt› hafta sonra,
d) ‹ﬂi üç y›ldan fazla sürmüﬂ iﬂçi için, bildirim yap›lmas›ndan baﬂlayarak sekiz hafta sonra,
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KASIM - 2008

Mevzuat Serisi 8

G Mali Müﬂavirin Sosyal Güvenlik Mevzuat› El Kitab›

Feshedilmiﬂ say›l›r.
Bu süreler asgari olup sözleﬂmeler ile art›r›labilir.
B. ÇALIﬁMA KOﬁULLARINDA DE⁄‹ﬁ‹KL‹K VE
‹ﬁ SÖZLEﬁMES‹N‹N FESH‹
‹ﬂveren, iﬂ sözleﬂmesiyle veya iﬂ sözleﬂmesinin eki
niteli¤indeki personel yönetmeli¤i ve benzeri kaynaklar ya da iﬂyeri uygulamas›yla oluﬂan çal›ﬂma koﬂullar›nda esasl› bir de¤iﬂikli¤i ancak durumu iﬂçiye
yaz›l› olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu ﬂekle
uygun olarak yap›lmayan ve iﬂçi taraf›ndan alt› iﬂgünü içinde yaz›l› olarak kabul edilmeyen de¤iﬂiklikler
iﬂçiyi ba¤lamaz. ‹ﬂçi de¤iﬂiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, iﬂveren de¤iﬂikli¤in geçerli bir nedene dayand›¤›n› veya fesih için baﬂka bir geçerli nedenin bulundu¤unu yaz›l› olarak aç›klamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iﬂ sözleﬂmesini feshedebilir. ‹ﬂçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir.
Taraflar aralar›nda anlaﬂarak çal›ﬂma koﬂullar›n›
her zaman de¤iﬂtirebilir. Çal›ﬂma koﬂullar›nda de¤iﬂiklik geçmiﬂe etkili olarak yürürlü¤e konulamaz.
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C. ‹ﬁÇ‹N‹N HAKLI NEDENLE DERHAL FES‹H
HAKKI
Süresi belirli olsun veya olmas›n iﬂçi, aﬂa¤›da yaz›l› hallerde iﬂ sözleﬂmesini sürenin bitiminden önce
veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:
I. Sa¤l›k sebepleri:
a) ‹ﬂ sözleﬂmesinin konusu olan iﬂin yap›lmas› iﬂin
niteli¤inden do¤an bir sebeple iﬂçinin sa¤l›¤› veya yaﬂay›ﬂ› için tehlikeli olursa.
b) ‹ﬂçinin sürekli olarak yak›ndan ve do¤rudan
buluﬂup görüﬂtü¤ü iﬂveren yahut baﬂka bir iﬂçi bulaﬂ›c› veya iﬂçinin iﬂi ile ba¤daﬂmayan bir hastal›¤a tutulursa.
II. Ahlak ve iyiniyet kurallar›na uymayan haller ve
benzerleri:
a) ‹ﬂveren iﬂ sözleﬂmesi yap›ld›¤› s›rada bu sözleﬂmenin esasl› noktalar›ndan biri hakk›nda yanl›ﬂ vas›flar veya ﬂartlar göstermek yahut gerçe¤e uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle iﬂçiyi yan›lt›rsa.
b) ‹ﬂveren iﬂçinin veya ailesi üyelerinden birinin
ﬂeref ve namusuna dokunacak ﬂekilde sözler söyler,
davran›ﬂlarda bulunursa veya iﬂçiye cinsel tacizde bulunursa.
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c) ‹ﬂveren iﬂçiye veya ailesi üyelerinden birine
karﬂ› sataﬂmada bulunur veya gözda¤› verirse, yahut
iﬂçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karﬂ› davran›ﬂa özendirir, k›ﬂk›rt›r, sürükler, yahut iﬂçiye ve ailesi üyelerinden birine karﬂ› hapsi gerektiren bir suç
iﬂlerse yahut iﬂçi hakk›nda ﬂeref ve haysiyet k›r›c› as›ls›z a¤›r isnad veya ithamlarda bulunursa.
d) ‹ﬂçinin di¤er bir iﬂçi veya üçüncü kiﬂiler taraf›ndan iﬂyerinde cinsel tacize u¤ramas› ve bu durumu iﬂverene bildirmesine ra¤men gerekli önlemler al›nmazsa.
e) ‹ﬂveren taraf›ndan iﬂçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleﬂme ﬂartlar›na uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,
f) Ücretin parça baﬂ›na veya iﬂ tutar› üzerinden
ödenmesi kararlaﬂt›r›l›p da iﬂveren taraf›ndan iﬂçiye
yapabilece¤i say› ve tutardan az iﬂ verildi¤i hallerde,
aradaki ücret fark› zaman esas›na göre ödenerek iﬂçinin eksik ald›¤› ücret karﬂ›lanmazsa, yahut çal›ﬂma
ﬂartlar› uygulanmazsa.
III. Zorlay›c› sebepler:
‹ﬂçinin çal›ﬂt›¤› iﬂyerinde bir haftadan fazla süre ile
iﬂin durmas›n› gerektirecek zorlay›c› sebepler ortaya
ç›karsa.
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D. ‹ﬁVEREN‹N HAKLI NEDENLE DERHAL
FES‹H HAKKI
Süresi belirli olsun veya olmas›n iﬂveren, aﬂa¤›da
yaz›l› hallerde iﬂ sözleﬂmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:
I Sa¤l›k sebepleri:
a) ‹ﬂçinin kendi kast›ndan veya derli toplu olmayan yaﬂay›ﬂ›ndan yahut içkiye düﬂkünlü¤ünden do¤acak bir hastal›¤a veya sakatl›¤a u¤ramas› halinde, bu
sebeple do¤acak devams›zl›¤›n ard› ard›na üç iﬂ günü veya bir ayda beﬂ iﬂ gününden fazla sürmesi.
b) ‹ﬂçinin tutuldu¤u hastal›¤›n tedavi edilemeyecek nitelikte oldu¤u ve iﬂyerinde çal›ﬂmas›nda sak›nca bulundu¤unun Sa¤l›k Kurulunca saptanmas› durumunda.
(a) alt bendinde say›lan sebepler d›ﬂ›nda iﬂçinin
hastal›k, kaza, do¤um ve gebelik gibi hallerde iﬂveren
için iﬂ sözleﬂmesini bildirimsiz fesih hakk›; belirtilen
hallerin iﬂçinin iﬂyerindeki çal›ﬂma süresine göre 17
nci maddedeki bildirim sürelerini alt› hafta aﬂmas›ndan sonra do¤ar. Do¤um ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde baﬂlar. Ancak iﬂçinin iﬂ sözleﬂmesinin ask›da kalmas› nedeniyle
iﬂine gidemedi¤i süreler için ücret iﬂlemez.
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II Ahlak ve iyi niyet kurallar›na uymayan haller ve
benzerleri:
a) ‹ﬂ sözleﬂmesi yap›ld›¤› s›rada bu sözleﬂmenin
esasl› noktalar›ndan biri için gerekli vas›flar veya ﬂartlar kendisinde bulunmad›¤› halde bunlar›n kendisinde bulundu¤unu ileri sürerek, yahut gerçe¤e uygun
olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek iﬂçinin iﬂvereni yan›ltmas›.
b) ‹ﬂçinin, iﬂveren yahut bunlar›n aile üyelerinden
birinin ﬂeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davran›ﬂlarda bulunmas›, yahut iﬂveren
hakk›nda ﬂeref ve haysiyet k›r›c› as›ls›z ihbar ve isnadlarda bulunmas›.
c) ‹ﬂçinin iﬂverenin baﬂka bir iﬂçisine cinsel tacizde bulunmas›.
d) ‹ﬂçinin iﬂverene yahut onun ailesi üyelerinden
birine yahut iﬂverenin baﬂka iﬂçisine sataﬂmas› veya
84 üncü maddeye ayk›r› hareket etmesi.
e) ‹ﬂçinin, iﬂverenin güvenini kötüye kullanmak,
h›rs›zl›k yapmak, iﬂverenin meslek s›rlar›n› ortaya atmak gibi do¤ruluk ve ba¤l›l›¤a uymayan davran›ﬂlarda bulunmas›.
f) ‹ﬂçinin, iﬂyerinde, yedi günden fazla hapisle cezaland›r›lan ve cezas› ertelenmeyen bir suç iﬂlemesi.
g) ‹ﬂçinin iﬂverenden izin almaks›z›n veya hakl› bir
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sebebe dayanmaks›z›n ard› ard›na iki iﬂgünü veya bir
ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iﬂ günü, yahut bir ayda üç iﬂgünü iﬂine devam etmemesi.
h) ‹ﬂçinin yapmakla ödevli bulundu¤u görevleri
kendisine hat›rlat›ld›¤› halde yapmamakta ›srar etmesi.
›) ‹ﬂçinin kendi iste¤i veya savsamas› yüzünden
iﬂin güvenli¤ini tehlikeye düﬂürmesi, iﬂyerinin mal›
olan veya mal› olmay›p da eli alt›nda bulunan makineleri, tesisat› veya baﬂka eﬂya ve maddeleri otuz
günlük ücretinin tutar›yla ödeyemeyecek derecede
hasara ve kayba u¤ratmas›.
III Zorlay›c› sebepler:
‹ﬂçiyi iﬂyerinde bir haftadan fazla süre ile çal›ﬂmaktan al›koyan zorlay›c› bir sebebin ortaya ç›kmas›.
IV ‹ﬂçinin gözalt›na al›nmas› veya tutuklanmas›
halinde devams›zl›¤›n 17 nci maddedeki bildirim süresini aﬂmas›.
‹ﬂçi feshin yukar›daki bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmad›¤› iddias› ile 18, 20 ve 21 inci madde hükümleri çerçevesinde yarg› yoluna baﬂvurabilir.
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E. FESH‹N GEÇERL‹ SEBEBE DAYANDIRILMASI
Otuz veya daha fazla iﬂçi çal›ﬂt›ran iﬂyerlerinde en
az alt› ayl›k k›demi olan iﬂçinin belirsiz süreli iﬂ sözleﬂmesini fesheden iﬂveren, iﬂçinin yeterlili¤inden veya davran›ﬂlar›ndan ya da iﬂletmenin, iﬂyerinin veya
iﬂin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundad›r.
Alt› ayl›k k›dem hesab›nda bu Kanunun 66 nc›
maddesindeki süreler dikkate al›n›r.
Özellikle aﬂa¤›daki hususlar fesih için geçerli bir
sebep oluﬂturmaz:
a) Sendika üyeli¤i veya çal›ﬂma saatleri d›ﬂ›nda veya iﬂverenin r›zas› ile çal›ﬂma saatleri içinde sendikal
faaliyetlere kat›lmak.
b) ‹ﬂyeri sendika temsilcili¤i yapmak.
c) Mevzuattan veya sözleﬂmeden do¤an haklar›n› takip için iﬂveren aleyhine idari veya adli makamlara baﬂvurmak veya bu hususta baﬂlat›lm›ﬂ sürece kat›lmak.
d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, do¤um, din, siyasi görüﬂ ve benzeri nedenler.
e) 74 üncü maddede öngörülen ve kad›n iﬂçilerin
çal›ﬂt›r›lmas›n›n yasak oldu¤u sürelerde iﬂe gelmemek.
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f) Hastal›k veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin
(I) numaral› bendinin (b) alt bendinde öngörülen
bekleme süresinde iﬂe geçici devams›zl›k.
‹ﬂçinin alt› ayl›k k›demi, ayn› iﬂverenin bir veya
de¤iﬂik iﬂyerlerinde geçen süreler birleﬂtirilerek hesap
edilir. ‹ﬂverenin ayn› iﬂkolunda birden fazla iﬂyerinin
bulunmas› halinde, iﬂyerinde çal›ﬂan iﬂçi say›s›, bu iﬂyerlerinde çal›ﬂan toplam iﬂçi say›s›na göre belirlenir.
‹ﬂletmenin bütününü sevk ve idare eden iﬂveren
vekili ve yard›mc›lar› ile iﬂyerinin bütününü sevk ve
idare eden ve iﬂçiyi iﬂe alma ve iﬂten ç›karma yetkisi
bulunan iﬂveren vekilleri hakk›nda bu madde, 19 ve
21 inci maddeler ile 25 inci maddenin son f›kras› uygulanmaz.
F. SÖZLEﬁMEN‹N FESH‹NDE USÜL
‹ﬂveren fesih bildirimini yaz›l› olarak yapmak ve
fesih sebebini aç›k ve kesin bir ﬂekilde belirtmek zorundad›r.
Hakk›ndaki iddialara karﬂ› savunmas›n› almadan
bir iﬂçinin belirsiz süreli iﬂ sözleﬂmesi, o iﬂçinin davran›ﬂ› veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez.
Ancak, iﬂverenin 25 inci maddenin (II) numaral› bendi ﬂartlar›na uygun fesih hakk› sakl›d›r.
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G. FES‹H B‹LD‹R‹M‹NE ‹T‹RAZ VE USÜLÜ
‹ﬂ sözleﬂmesi feshedilen iﬂçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmedi¤i veya gösterilen sebebin geçerli bir
sebep olmad›¤› iddias› ile fesih bildiriminin tebli¤i tarihinden itibaren bir ay içinde iﬂ mahkemesinde dava
açabilir. Toplu iﬂ sözleﬂmesinde hüküm varsa veya taraflar anlaﬂ›rlarsa uyuﬂmazl›k ayn› sürede özel hakeme götürülür.
Feshin geçerli bir sebebe dayand›¤›n› ispat yükümlülü¤ü iﬂverene aittir. ‹ﬂçi, feshin baﬂka bir sebebe dayand›¤›n› iddia etti¤i takdirde, bu iddias›n› ispatla yükümlüdür.
Dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde
sonuçland›r›l›r. Mahkemece verilen karar›n temyizi
halinde, Yarg›tay bir ay içinde kesin olarak karar verir.
Özel hakemin oluﬂumu, çal›ﬂma esas ve usulleri
ç›kar›lacak bir yönetmelikle belirlenir.
H. GEÇERS‹Z SEBEPLE YAPILAN FESH‹N
SONUÇLARI
‹ﬂverence geçerli sebep gösterilmedi¤i veya gösterilen sebebin geçerli olmad›¤› mahkemece veya özel
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hakem taraf›ndan tespit edilerek feshin geçersizli¤ine
karar verildi¤inde, iﬂveren, iﬂçiyi bir ay içinde iﬂe baﬂlatmak zorundad›r. ‹ﬂçiyi baﬂvurusu üzerine iﬂveren
bir ay içinde iﬂe baﬂlatmaz ise, iﬂçiye en az dört ayl›k
ve en çok sekiz ayl›k ücreti tutar›nda tazminat ödemekle yükümlü olur.
Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizli¤ine
karar verdi¤inde, iﬂçinin iﬂe baﬂlat›lmamas› halinde
ödenecek tazminat miktar›n› da belirler.
Karar›n kesinleﬂmesine kadar çal›ﬂt›r›lmad›¤› süre
için iﬂçiye en çok dört aya kadar do¤muﬂ bulunan ücret ve di¤er haklar› ödenir.
‹ﬂçi iﬂe baﬂlat›l›rsa, peﬂin olarak ödenen bildirim
süresine ait ücret ile k›dem tazminat›, yukar›daki f›kra hükümlerine göre yap›lacak ödemeden mahsup
edilir. ‹ﬂe baﬂlat›lmayan iﬂçiye bildirim süresi verilmemiﬂ veya bildirim süresine ait ücret peﬂin ödenmemiﬂse, bu sürelere ait ücret tutar› ayr›ca ödenir.
‹ﬂçi kesinleﬂen mahkeme veya özel hakem karar›n›n tebli¤inden itibaren on iﬂgünü içinde iﬂe baﬂlamak için iﬂverene baﬂvuruda bulunmak zorundad›r.
‹ﬂçi bu süre içinde baﬂvuruda bulunmaz ise, iﬂverence yap›lm›ﬂ olan fesih geçerli bir fesih say›l›r ve iﬂveren sadece bunun hukuki sonuçlar› ile sorumlu olur.
Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü f›kra hü457
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kümleri sözleﬂmeler ile hiçbir suretle de¤iﬂtirilemez;
aksi yönde sözleﬂme hükümleri geçersizdir.
‹. DERHAL FES‹H HAKKINI KULLANMA SÜRES‹
4857 say›l› ‹.K.nun 24 ve 25 inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyiniyet kurallar›na uymayan hallere
dayanarak iﬂçi veya iﬂveren için tan›nm›ﬂ olan sözleﬂmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeﬂit davran›ﬂlarda bulundu¤unu di¤er taraf›n ö¤rendi¤i günden
baﬂlayarak alt› iﬂ günü geçtikten ve her halde fiilin
gerçekleﬂmesinden itibaren bir y›l sonra kullan›lamaz. Ancak iﬂçinin olayda maddi ç›kar sa¤lamas› halinde bir y›ll›k süre uygulanmaz.
Bu haller sebebiyle iﬂçi yahut iﬂverenden iﬂ sözleﬂmesini yukar›daki f›krada öngörülen süre içinde feshedenlerin di¤er taraftan tazminat haklar› sakl›d›r.
J. YEN‹ ‹ﬁVEREN‹N SORUMLULU⁄U
Süresi belirli olan veya olmayan sürekli iﬂ sözleﬂmesi ile bir iﬂverenin iﬂine girmiﬂ olan iﬂçi, sözleﬂme
süresinin bitmesinden önce yahut bildirim süresine
uymaks›z›n iﬂini b›rak›p baﬂka bir iﬂverenin iﬂine girerse sözleﬂmenin bu suretle feshinden ötürü, iﬂçinin
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sorumlulu¤u yan›nda, ayr›ca yeni iﬂveren de aﬂa¤›daki hallerde birlikte sorumludur:
a) ‹ﬂçinin bu davran›ﬂ›na, yeni iﬂe girdi¤i iﬂveren
sebep olmuﬂsa.
b) Yeni iﬂveren, iﬂçinin bu davran›ﬂ›n› bilerek onu
iﬂe alm›ﬂsa.
c) Yeni iﬂveren iﬂçinin bu davran›ﬂ›n› ö¤rendikten
sonra dahi onu çal›ﬂt›rmaya devam ederse birlikte sorumluluk vard›r.
K. YEN‹ ‹ﬁ ARAMA ‹ZN‹
Bildirim süreleri içinde iﬂveren, iﬂçiye yeni bir iﬂ
bulmas› için gerekli olan iﬂ arama iznini iﬂ saatleri
içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. ‹ﬂ arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve iﬂçi isterse iﬂ arama izin saatlerini birleﬂtirerek
toplu kullanabilir. Ancak iﬂ arama iznini toplu kullanmak isteyen iﬂçi, bunu iﬂten ayr›laca¤› günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu iﬂverene bildirmek zorundad›r.
‹ﬂveren yeni iﬂ arama iznini vermez veya eksik
kulland›r›rsa o süreye iliﬂkin ücret iﬂçiye ödenir.
‹ﬂveren, iﬂ arama izni esnas›nda iﬂçiyi çal›ﬂt›r›r ise
iﬂçinin izin kullanarak bir çal›ﬂma karﬂ›l›¤› olmaks›z›n
459
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alaca¤› ücrete ilaveten, çal›ﬂt›rd›¤› sürenin ücretini yüzde yüz zaml› öder.
Çal›ﬂma belgesi: ‹ﬂten ayr›lan iﬂçiye, iﬂveren taraf›ndan iﬂinin çeﬂidinin ne oldu¤unu ve süresini gösteren
bir belge verilir.
Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede
do¤ru olmayan bilgiler bulunmas›ndan zarar gören iﬂçi
veyahut iﬂçiyi iﬂine alan yeni iﬂveren eski iﬂverenden
tazminat isteyebilir.
Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaft›r.
L. TOPLU ‹ﬁÇ‹ ÇIKARMA
‹ﬂveren; ekonomik, teknolojik, yap›sal ve benzeri iﬂletme, iﬂyeri veya iﬂin gerekleri sonucu toplu iﬂçi ç›karmak istedi¤inde, bunu en az otuz gün önceden bir yaz› ile, iﬂyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlü¤üne ve Türkiye ‹ﬂ Kurumuna bildirir.
‹ﬂyerinde çal›ﬂan iﬂçi say›s›:
a) 20 ile 100 iﬂçi aras›nda ise, en az 10 iﬂçinin,
b) 101 ile 300 iﬂçi aras›nda ise, en az yüzde on oran›nda iﬂçinin,
c) 301 ve daha fazla ise, en az 30 iﬂçinin,
‹ﬂine 17 nci madde uyar›nca ve bir ayl›k süre içinde ayn› tarihte veya farkl› tarihlerde son verilmesi toplu iﬂçi ç›karma say›l›r.
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Birinci f›kra uyar›nca yap›lacak bildirimde iﬂçi ç›karman›n sebepleri, bundan etkilenecek iﬂçi say›s› ve
gruplar› ile iﬂe son verme iﬂlemlerinin hangi zaman
diliminde gerçekleﬂece¤ine iliﬂkin bilgilerin bulunmas› zorunludur.
Bildirimden sonra iﬂyeri sendika temsilcileri ile iﬂveren aras›nda yap›lacak görüﬂmelerde, toplu iﬂçi ç›karman›n önlenmesi ya da ç›kar›lacak iﬂçi say›s›n›n
azalt›lmas› yahut ç›karman›n iﬂçiler aç›s›ndan olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi konular› ele al›n›r.
Görüﬂmelerin sonunda, toplant›n›n yap›ld›¤›n› gösteren bir belge düzenlenir.
Fesih bildirimleri, iﬂverenin toplu iﬂçi ç›karma iste¤ini bölge müdürlü¤üne bildirmesinden otuz gün
sonra hüküm do¤urur.
‹ﬂyerinin bütünüyle kapat›larak kesin ve devaml›
suretle faaliyete son verilmesi halinde, iﬂveren sadece
durumu en az otuz gün önceden ilgili bölge müdürlü¤üne ve Türkiye ‹ﬂ Kurumuna bildirmek ve iﬂyerinde ilan etmekle yükümlüdür. ‹ﬂveren toplu iﬂçi ç›karman›n kesinleﬂmesinden itibaren alt› ay içinde ayn›
nitelikteki iﬂ için yeniden iﬂçi almak istedi¤i takdirde
nitelikleri uygun olanlar› tercihen iﬂe ça¤›r›r.
Mevsim ve kampanya iﬂlerinde çal›ﬂan iﬂçilerin iﬂten ç›kar›lmalar› hakk›nda, iﬂten ç›karma bu iﬂlerin ni461
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teli¤ine ba¤l› olarak yap›l›yorsa, toplu iﬂçi ç›karmaya
iliﬂkin hükümler uygulanmaz.
‹ﬂveren toplu iﬂçi ç›kar›lmas›na iliﬂkin hükümleri
18, 19, 20 ve 21 inci madde hükümlerinin uygulanmas›n› engellemek amac›yla kullanamaz; aksi halde
iﬂçi bu maddelere göre dava açabilir.
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2. S‹GORTALILI⁄IN SONA ERMES‹
A. H‹ZMET AKD‹ ‹LE ÇALIﬁANLARIN
S‹GORTALILI⁄ININ SONA ERMES‹
K›sa ve uzun vadeli sigorta kollar› bak›m›ndan sigortal›l›k; 4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (a) bendi kapsam›ndaki sigortal›lar›n, hizmet akdinin sona
erdi¤i tarihten, itibaren sona erer.
B. BA⁄IMSIZ ÇALIﬁANLARIN S‹GORTALILI⁄ININ
SONA ERMES‹
K›sa ve uzun vadeli sigorta kollar› bak›m›ndan sigortal›l›k;
4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (b) bendi kapsam›ndaki sigortal›lar›n;
1) Gelir vergisi mükellefi olanlar için, mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri tarihten,
2) (De¤iﬂik: 17/4/2008– 5754/7. md.) Gelir
vergisinden muaf olanlar için, esnaf ve sanatkâr sicili
kayd›n›n silindi¤i veya 6 nc› maddenin birinci f›kras›n›n (k) bendi kapsam›na girdi¤i tarihten
3) (De¤iﬂik: 17/4/2008– 5754/7. md.) 4 üncü
maddenin birinci f›kras›n›n (3) numaral› alt bendi
463
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kapsam›na girenlerden, ﬂah›s ﬂirketlerinden kolektif,
adi komandit ﬂirketlerin komandite ve komanditer ortaklar› ve donatma iﬂtiraki ortaklar›n›n vergi mükellefiyetlerinin sona erdi¤i tarihten, sermayesi paylara bölünmüﬂ komandit ﬂirketlerin komandite ortaklar›n›n,
ﬂirketin ticaret sicil memurlu¤undan kayd›n›n silindi¤i tarihten, limited ﬂirket ortaklar›ndan hisselerinin tamam›n› devreden sigortal›lar›n, hisse devrinin yap›lmas›na ortaklar kurulunca karar verildi¤i tarihten,
anonim ﬂirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklar›n›n yönetim kurulu üyeliklerinin sona erdi¤i tarihten, iflas veya tasfiye durumu ile münfesih duruma
düﬂen ﬂirketler için orta¤›n talep etmesi halinde, mahkeme karar› ile iflas›n, tasfiyenin aç›lmas›na, ortaklar
kurulu karar› ile tasfiyenin baﬂlamas›na veya ﬂirketin
münfesih duruma düﬂmesine karar verildi¤i, ortaklar›n talepte bulunmamas› halinde, mahkemece iflas›n
kapat›lmas›na karar verildi¤i, tasfiyesi sonuçlanan ﬂirketlerin ortakl›klar›n›n ise tasfiye kurulu karar›n›n ticaret sicili memurlu¤unca tescil edildi¤i tarihten,
4) Mülga (17/4/2008– 5754/7. md.)
5) Tar›mda kendi ad›na ve hesab›na ba¤›ms›z çal›ﬂanlar için, tar›msal faaliyetlerinin sona erdi¤i veya 6
nc› maddenin birinci f›kras›n›n (›) bendi kapsam›na
girdi¤i tarihten,
Mevzuat Serisi 8
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6) Köy ve mahalle muhtarlar›n›n, muhtarl›k görevlerinin sona erdi¤i tarihten,
7) Herhangi bir yabanc› ülkede ikamet eden ve o
ülke mevzuat› kapsam›nda sigortal› olarak çal›ﬂmaya
baﬂlad›¤› veya ikamet esas›na ba¤l› olarak, o ülke
sosyal güvenlik sistemine dahil oldu¤u tarihten,
8) (De¤iﬂik: 17/4/2008– 5754/7. md.) (3) numaral› alt bent kapsam›nda iflas veya tasfiye durumu
ile münfesih duruma düﬂen ﬂirketlerin ortaklar›ndan
4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (a) bendi kapsam›nda çal›ﬂmaya baﬂlayanlar›n, çal›ﬂmaya baﬂlad›klar› tarihten,
9) Köy ve mahalle muhtarlar›ndan; kendi ad›na ve
hesab›na ba¤›ms›z çal›ﬂmas›ndan dolay› gelir vergisi
mükellefiyeti bulunanlar hariç, ayn› zamanda hizmet
akdi ile çal›ﬂanlar›n çal›ﬂmaya baﬂlad›¤› tarihten,
10) (De¤iﬂik: 17/4/2008– 5754/7. md.) Gelir
vergisinden muaf olan, ancak esnaf ve sanatkârlar sicili kayd›na istinaden 4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (b) bendi kapsam›nda sigortal› say›lanlardan, bu
sigortal›l›klar›n›n devam› s›ras›nda, hizmet akdi ile çal›ﬂanlar›n çal›ﬂmaya baﬂlad›¤› tarihten, itibaren sona
erer.
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C. KAMU GÖREVL‹S‹ OLARAK ÇALIﬁANLARIN
S‹GORTALILI⁄ININ SONA ERMES‹
K›sa ve uzun vadeli sigorta kollar› bak›m›ndan sigortal›l›k ; 4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (c) bendi kapsam›nda sigortal› say›lanlar›n;
1) (De¤iﬂik: 17/4/2008– 5754/7. md.) Ölüm
veya ayl›k ba¤lanmas›n› gerektiren hallerde görev ayl›klar›n›n kesildi¤i tarihi, 8/6/1949 tarihli ve 5434 say›l› Kanunun 40 ›nc› maddesinde belirtilen yaﬂ hadleri ile s›hhi izin sürelerinin doldurulmas› halinde ise
bu süre ve hadlerin dolduruldu¤u tarihleri takip eden
aybaﬂ›ndan,
2) (De¤iﬂik: 17/4/2008– 5754/7. md.) Di¤er
hallerde ise görevden ayr›ld›klar› tarihten,
‹tibaren sona erer.
D. D‹⁄ER BAZI S‹GORTA KOLLARI AÇISINDAN
S‹GORTALILI⁄IN SONA ERMES‹
5510 say›l› SSGSS Kanunun 5 inci madde gere¤i
baz› sigorta kollar›na tâbi tutulanlar›n, sigortal› say›lmalar›n› gerektiren halin sona erdi¤i tarihten, 6 nc›
maddenin birinci f›kras›n›n (l) bendi kapsam›nda
olanlardan, çal›ﬂmakta iken bulundu¤u ülkenin sosMevzuat Serisi 8
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yal güvenlik kurumu ile irtibatland›r›lanlar ile uluslararas› sosyal güvenlik sözleﬂmeleri çerçevesinde, seçimini bu yönde kullananlar için sigortaland›klar› tarihten, itibaren sona erer.
E. S‹GORTALI ‹ﬁTEN AYRILIﬁ B‹LD‹RGES‹N‹N
DÜZENLENMES‹
Sigortal›l›¤›n sona ermesine iliﬂkin bildirimler, Kanunun 4 üncü maddesi birinci f›kras›n›n (a) ve (b)
bentlerine tabi olanlar için Ek5, (c) bendine tabi olanlar için ise Ek5A’da bulunan sigortal› iﬂten ayr›l›ﬂ bildirgesiyle sigortal›l›¤›n sona ermesini takip eden on
gün içinde esigorta ile yap›l›r.
Sigortal› iﬂten ayr›l›ﬂ bildirgesine kaydedilen bilgiler, ayr›ca ilgili ayl›k prim ve hizmet belgesinde de
gösterilir. Ayl›k prim ve hizmet belgesi ile sigortal› iﬂten ayr›l›ﬂ bildirgesi aras›ndaki mutabakats›zl›k, iﬂverenle yap›lacak yaz›ﬂma sonucunda giderilir.
Kanunun 4 üncü maddesi birinci f›kras› (b) bendi
kapsam›ndaki sigortal›lardan sigortal› iﬂten ayr›l›ﬂ bildirgesini kâ¤›t ortam›nda verenler için, sigortal›l›¤›n
sona ermesini takip eden on gün içinde sigortal› iﬂten
ayr›l›ﬂ bildirgesi iki nüsha düzenlenir. Biri düzenleyen
kuruluﬂta kal›r, di¤eri ilgili üniteye gönderilir. Sigorta467
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l›ya, sigortal›l›¤›n›n sona erdi¤i ilgili ünite taraf›ndan
yaz› ile bildirilir.
Yasal süresi dolmad›¤› için henüz Kuruma verilmeyen ayl›k prim ve hizmet belgesinde yer alacak sigortal› çal›ﬂmalar›n›n Kurumca bilinmesini gerektiren
di¤er hâllerde de bu madde gere¤ince iﬂlem yap›l›r.
Ancak, on günlük süre dolmadan ayl›k prim ve hizmet belgesi verilmiﬂ ise ayr›ca sigortal› iﬂten ayr›l›ﬂ
bildirgesi verilmez.
Kanunun 4 üncü maddesi birinci f›kras› (c) bendine göre sigortal› say›lanlardan, yer de¤iﬂtirme suretiyle bir kurumdan di¤er bir kuruma nakledilenler hakk›nda sigortal› iﬂe giriﬂ bildirgesi ve sigortal› iﬂten ayr›l›ﬂ bildirgesi ile gerekli bildirimler yap›l›r. Bu sigortal›lar›n, malullük veya yaﬂl›l›k ayl›¤› ba¤lanmas› taleplerinde emekliye sevk onay›, ölüm tahsis taleplerinde ise sigortal› iﬂten ayr›l›ﬂ bildirgesi gönderilmesi
yeterlidir.
Kanunun 8 inci maddesinin birinci f›kras›n›n (c)
ve 9 uncu maddesinin birinci f›kras›n›n (e) bendinde
belirtilenlerin sigortal›l›¤›n›n sona ermesine iliﬂkin bildirimler üç ayl›k süre içinde yap›l›r.
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F. HASTALIK VE ANALIK HAL‹NDE
S‹GORTALILI⁄IN SONA ERMES‹
Hastal›k ve anal›k hükümlerinin uygulanmas›nda
sigortal›l›k;
a) ‹lgili kanunlar gere¤i sigortal›n›n ücretsiz izinli
olmas›, greve iﬂtirak etmesi veya iﬂverenin lokavt
yapmas› hallerinde, bu hallerin sona ermesini,
b) Di¤er hallerde ise birinci f›krada belirtilen tarihleri,
takip eden onuncu günden baﬂlanarak yitirilmiﬂ
say›l›r.
Birinci f›kran›n (a), (c) ve (d) bentlerine göre sigortal›l›¤› sona erenlerin durumlar› iﬂverenleri taraf›ndan, (b) bendinde belirtilen ﬂekillerde sona erenlerin
durumlar› ise kendileri ve sözü edilen bentte belirtilen faaliyetin sona erme halinin bildirildi¤i kuruluﬂlar
veya vergi daireleri taraf›ndan, en geç on gün içinde
Kuruma bildirilir. Bu kiﬂilerin meslek kuruluﬂlar›na ya
da vergi dairelerine olan yükümlülüklerini yerine getirmemiﬂ olmalar›, sigortal›l›¤›n sona ermesine iliﬂkin
belge ya da bilginin verilmesine engel teﬂkil etmez.
Birinci f›kran›n (e) bendine göre sigortal›l›¤› sona
erenler ile 8 inci maddenin birinci f›kras›n›n (c) bendine göre bildirimi yap›lan sigortal›lar›n, sigortal›l›¤›469
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n›n sona ermesine iliﬂkin bildirimleri, üç ay içinde
Kuruma yap›l›r.
3. ‹ﬁKUR’A VER‹LMES‹ GEREKEN BELGELER
Ülkemizde 4904 say›l› Türkiye ‹ﬂ Kurumu Kanunu
ile istihdam›n korunmas›na, geliﬂtirilmesine, yayg›nlaﬂt›r›lmas›na ve iﬂsizli¤in önlenmesi faaliyetlerine
yard›mc› olmak ve iﬂsizlik sigortas› hizmetlerini yürütmek üzere Türkiye ‹ﬂ Kurumu kurulmuﬂtur.
Bu Kuruma iﬂverenlerin düzenlemesi gereken belge ve formlar›n yan› s›ra iﬂverenlerce dikkat edilmesi
gereken önemli bir hususta gelecek dönemde bu kurum ile yap›lacak uygulamalar›n cezai müeyyidesinin
yüksek olaca¤›d›r.
‹ﬂverenlerin ‹ﬁKUR’a vermek zorunda olduklar›
belge ve formlar
‹ﬂverenlerin çal›ﬂanlar›yla ilgili olarak ‹ﬂkur’a vermeleri gereken dört adet belge bulunmaktad›r. Bunlar; ‹ﬂten Ayr›lma Bildirgesi, ‹ﬂyeri bilgi formu , Ayl›k iﬂgücü çizelgesi ve ‹stihdam› zorunlu olanlar›n takibi çizelgesidir.
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A. ‹ﬁTEN AYRILMA B‹LD‹RGES‹
Çal›ﬂanlar›n›z›n iﬂten ayr›lmalar›nda; ‹ﬂverenler ‹ﬂsizlik Sigortas› Kanununda belirtilen hallerden birisine dayal› olarak hizmet akitleri sona ermiﬂ olan sigortal›lar hakk›nda “iﬂten ayr›lma bildirgesi”ni 15 günlük
süre içinde Kuruma göndermek zorundad›r. Bu belgeyi göndermeyen iﬂverenlere her bir fiil için ayr› olmak üzere idari para cezalar› uygulan›r.
4904 say›l› kanununda belirtilen bildirim yükümlülü¤üne ayk›r› hareket eden özel kesim iﬂyerlerine iki
bin Türk Liras› idari para cezas› uygulan›r.
B. ‹ﬁYER‹ B‹LG‹ FORMU
‹ﬂyerinin aç›l›ﬂ ve kapan›ﬂlar›nda düzenlenen ve
içerik olarak iﬂyerinin ünvan›n›, faaliyet kodunu, adresini, ticaret sicil numaras›n›, adres bilgilerini, kay›tl› iﬂçi say›lar›n› aç›l›ﬂ ve kapan›ﬂ tarihlerini kapsayan
bilgilerin bulundu¤u belgedir.
C. AYLIK ‹ﬁGÜCÜ Ç‹ZELGES‹
10 ve daha yukar› iﬂçi istihdam eden iﬂyerinin doldurup her ay Kurumumuza düzenli gönderdi¤i çizel471
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gedir. Yerel düzeyde istihdam ve iﬂgücü hareketlerini güncel ve güvenilir bir ﬂekilde izlenmesini sa¤lar.
Toplu iﬂten ç›karmalar›n, iﬂyeri kapanmalar›n›n ve istihdam› zorunlu olanlar›n takip edilmesine yard›mc›
olur.
Ayl›k iﬂgücü çizelgesi ‹ﬂkur ‘da yeni online siteme
geçilmesi üzerine art›k bir iﬂçi dahi çal›ﬂt›r›lsa (zorunlu olmamakla birlikte istenildi¤i takdirde ) sisteme kay›tl› olunmas›n› gerekli k›lmaktad›r.
Kurum iﬂçi ç›k›ﬂlar›nda iﬂsizlik ödene¤i almak üzere gelen iﬂçinin iﬂyeri kayd›n›n olmad›¤›n› tespit ederse ilgili iﬂyerine uyar› yaz›s› gönderir. ‹lgili SGK müdürlü¤ünden mutabakat yaz›s›n› da ald›ktan sonra
uyar›ya ra¤men kay›tl› olmayan iﬂyeri varsa buna idari para cezas› uygulan›r.
D. ‹ﬁGÜCÜ ‹STEM FORMU: (‹ST‹HDAMI
ZORUNLU OLANLARIN TAK‹B‹ Ç‹ZELGES‹)
‹ﬂgücü istemleri, iﬂverenlerin aç›k iﬂlerini (istihdam
eksi¤i) kapamak üzere iﬂyerine en yak›n Türkiye ‹ﬂ
Kurumu ‹l Müdürlüklerine bildirdikleri iﬂgücü kay›tlar›d›r. ‹ﬂverenin bizzat baﬂvurumu ile, Kurum personelinin iﬂyeri ziyaretleri, posta, telefon, fax veya email
yoluyla al›n›r.
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‹ﬂverenin dikkat etmesi gereken en önemli husus;
iﬂyerinde istihdam edece¤i iﬂçinin niteliklerini eksiksiz bir ﬂekilde Kuruma bildirmesidir. Kurum bildirimi
dikkate alarak iﬂyerinize en uygun iﬂçi göndermesini
yapacakt›r.
4. ÇALIﬁMA BAKANLI⁄I’NA VER‹LMES‹
GEREKEN BELGELER

Ek 1

ve

Ek 2:

5401 say›l› Kanun ile yap›lan de¤iﬂiklik 19.07.2005
tarihinde yürürlü¤e girdi¤inden bu tarihten itibaren
iﬂverenler iﬂe ald›klar› ve herhangi bir nedenle iﬂ
sözleﬂmesi sona eren iﬂçileri sadece Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›'na bildirmek zorundad›r.
2821 say›l› Sendikalar Kanunu’nun 62. maddesi
5401 say›l› Kanun ile ‹ﬂveren, iﬂe ald›¤› veya herhangi bir nedenle iﬂ sözleﬂmesi sona eren iﬂçileri, izleyen
ay›n 15’ine kadar ayl›k bildirimle Çal›ﬂma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤›na bildirmek zorundad›r" ﬂeklinde
de¤iﬂtirilmiﬂtir.
‹ﬂverenler, iﬂe ald›klar› iﬂçileri Ek1 iﬂçi bildirim listesi ve iﬂten ç›kan iﬂçileri ise Ek2 iﬂçi bildirim listesi
ile Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›na bildireceklerdir. Çal›ﬂt›r›lan her iﬂçi için ayr› belge düzenlen473
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mesine gerekmemektedir. Yasal süresi içinde kalmak
ﬂart›yla iﬂe girenler için tek bir Ek1 iﬂçi bildirim listesi,iﬂten ayr›lanlar için ise Ek2 iﬂçi bildirim listesi düzenlemeleri gerekmektedir. ‹ﬂverenler, matbu Ek1 ve
Ek2 iﬂçi bildirim listelerini iﬂyerinin ba¤l› bulundu¤u
Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Bölge Müdürlüklerinden ve/veya Bakanl›k web sitesinden ücretsiz
temin edebilmektedirler.
Ek1 ve Ek2 iﬂçi bildirimleri Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›na elden verilebilece¤i gibi posta arac›l›¤›yla da gönderilebilmektedir.
5. TAZM‹NATLAR

A. KIDEM TAZM‹NATI
1475 say›l› ‹ﬂ Kanunun 14. maddesi halen yürürlükte olup; bu Kanuna tabi iﬂçilerin hizmet akitlerinin:
‹ﬂveren taraf›ndan 4857 say›l› kanunun 25 nci
maddesinin II numaral› bendinde gösterilen sebepler
d›ﬂ›nda,
‹ﬂçi taraf›ndan 4857 say›l› kanunun 24 üncü maddesi uyar›nca,
Muvazzaf askerlik hizmeti dolay›s›yla,
Ba¤l› bulunduklar› kanunla kurulu kurum veya
Mevzuat Serisi 8
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sand›klardan yaﬂl›l›k, emeklilik veya malullük ayl›¤›
yahut toptan ödeme almak amac›yla;
Feshedilmesi veya kad›n›n evlendi¤i tarihten itibaren bir y›l içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi
veya iﬂçinin ölümü sebebiyle son bulmas› hallerinde
iﬂçinin iﬂe baﬂlad›¤› tarihten itibaren hizmet aktinin
devam› süresince her geçen tam y›l için iﬂverence iﬂçiye 30 günlük ücreti tutar›nda k›dem tazminat› ödenir. Bir y›ldan artan süreler için de ayn› oran üzerinden ödeme yap›l›r.
‹ﬂçilerin k›demleri, hizmet akdinin devam etmiﬂ
veya fas›lalarla yeniden akdedilmiﬂ olmas›na bak›lmaks›z›n ayn› iﬂverenin bir veya de¤iﬂik iﬂyerlerinde
çal›ﬂt›klar› süreler göz önüne al›narak hesaplan›r. ‹ﬂyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir iﬂverenden baﬂka bir iﬂverene geçmesi veya
baﬂka bir yere nakli halinde iﬂçinin k›demi, iﬂyeri veya iﬂyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplam›
üzerinden hesaplan›r. 12.7.1975 tarihinden itibaren iﬂyerinin devri veya herhangi bir suretle el de¤iﬂtirmesi halinde iﬂlemiﬂ k›dem tazminatlar›ndan her iki iﬂveren sorumludur. Ancak iﬂ yerini devreden iﬂ verenlerin bu sorumluluklar› iﬂçiyi çal›ﬂt›rd›klar› sürelerle ve
devir esnas›ndaki iﬂçinin ald›¤› ücret seviyesiyle s›n›rl›d›r. 12.7.1975 tarihinden evvel iﬂyeri devrolunmuﬂ
475
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veya herhangi bir suretle el de¤iﬂtirmiﬂse devir mukavelesinde aksine bir hüküm yoksa iﬂlemiﬂ k›dem tazminatlar›ndan yeni iﬂveren sorumludur.
‹ﬂçinin birinci bendin 4 üncü f›kras› hükmünden
faydalanabilmesi için ayl›k veya toptan ödemeye hak
kazanm›ﬂ bulundu¤unu ve kendisine ayl›k ba¤lanmas› veya toptan ödeme yap›lmas› için yaﬂl›l›k sigortas›
bak›m›ndan ba¤l› bulundu¤u kuruma veya sand›¤a
müracaat etmiﬂ oldu¤unu belgelemesi ﬂartt›r. ‹ﬂçinin
ölümü halinde bu ﬂart aranmaz.
T.C. Emekli Sand›¤› Kanunu ve Sosyal Sigortalar
Kanununa veya yaln›z Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak sadece ayn› ya da de¤iﬂik kamu kuruluﬂlar›nda geçen hizmet sürelerinin birleﬂtirilmesi suretiyle Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaﬂl›l›k veya malullük ayl›¤›na ya da toptan ödemeye hak kazanan iﬂçiye, bu kamu kuruluﬂlar›nda geçirdi¤i hizmet sürelerinin toplam› üzerinden son kamu kuruluﬂu iﬂverenince k›dem tazminat› ödenir.
Yukar›da belirtilen kamu kuruluﬂlar›nda iﬂçinin
hizmet akdinin evvelce bu maddeye göre k›dem tazminat› ödenmesini gerektirmeyecek ﬂekilde sona ermesi suretiyle geçen hizmet süreleri k›dem tazminat›n›n hesab›nda dikkate al›nmaz.
Ancak, bu tazminat›n T.C Emekli Sand›¤›na tabi
Mevzuat Serisi 8
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olarak geçen hizmet süresine ait k›sm› için ödenecek
miktar, yaﬂl›l›k veya malullük ayl›¤›n›n baﬂlang›ç tarihinde T.C. Emekli Sand›¤› Kanununun yürürlükteki
hükümlerine göre emeklilik ikramiyesi için öngörülen miktardan fazla olamaz.
Bu maddede geçen kamu kuruluﬂlar› deyimi; genel, katma ve özel bütçeli idareler ile 468 say›l› Kanunun 4 üncü maddesinde say›lan kurumlar› kapsar.
Ayn› k›dem süresi için bir defadan fazla k›dem
tazminat› veya ikramiye ödenmez.
K›dem tazminat›n›n hesaplanmas›, son ücret üzerinden yap›l›r. Parça baﬂ›, akort, götürü veya yüzde
usulü gibi ücretin sabit olmad›¤› hallerde son bir y›ll›k süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çal›ﬂ›lan
günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminat›n hesab›na esas tutulur.
Ancak, son bir y›l içinde iﬂçi ücretine zam yap›ld›¤› takdirde, tazminata esas ücret, iﬂçinin iﬂten ayr›lma
tarihi ile zamm›n yap›ld›¤› tarih aras›nda al›nan ücretin ayn› süre içinde çal›ﬂ›lan günlere bölünmesi suretiyle hesaplan›r.
17 inci maddenin (C) bendinde sözü geçen tazminat ile bu maddede yer alan k›dem tazminat›na esas
olacak ücretin hesab›nda 32 inci maddenin birinci
f›kras›nda yaz›l› ücrete ilaveten iﬂçiye sa¤lanm›ﬂ olan
477
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para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan do¤an menfaatler de göz önünde tutulur. K›dem
tazminat›n›n zaman›nda ödenmemesi sebebiyle aç›lacak davan›n sonunda hakim gecikme süresi için
ödenmeyen süreye göre, mevduata uygulanan en
yüksek faizin ödenmesine hükmeder. ‹ﬂçinin mevzuattan do¤an di¤er haklar› sakl›d›r.
Bu maddede belirtilen k›dem tazminat› ile ilgili 30
günlük süre hizmet akitleri veya toplu iﬂ sözleﬂmeleri ile iﬂçi lehine de¤iﬂtirilebilir.
(2762 say›l› yasayla de¤iﬂik f›kra) Ancak, toplu
sözleﬂmelerle ve hizmet akitleri ile belirlenen k›dem
tazminatlar›n›n y›ll›k miktar›, Devlet Memurlar› Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 say›l›
T.C. Emekli Sand›¤› Kanunu hükümlerine göre bir
hizmet y›l› için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.
‹ﬂçinin ölümü halinde yukar›daki hükümlere göre
do¤an tazminat tutar›, kanuni mirasç›lar›na ödenir.
K›dem tazminat›ndan do¤an sorumlulu¤u iﬂveren
ﬂah›slara veya sigorta ﬂirketlerine sigorta ettiremez.
‹ﬂveren sorumlulu¤u alt›nda ve sadece yaﬂl›l›k,
emeklilik, malullük, ölüm ve toptan ödeme hallerine
mahsus olmak kayd›yla Devlet veya kanunla kurulu
kurumlarda veya % 50 hisseden fazlas› devlete ait bir
Mevzuat Serisi 8
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bankada veya bir kurumda iﬂveren taraf›ndan k›dem
tazminat› ile ilgili bir fon tesis edilir.
Fon tesisi ile ilgili hususlar kanunla düzenlenir.
B. ‹HBAR TAZM‹NATI
4857 say›l› iﬂ kanunu çal›ﬂ›lm›ﬂ olunan sürelere
göre iﬂ sözleﬂmesinin sona ermesine kadar geçecek
süreleri belirtmiﬂ bulunmaktad›r.
ﬁöyle ki;
Belirsiz süreli iﬂ sözleﬂmelerinin feshinden önce
durumun di¤er tarafa bildirilmesi gerekir.
‹ﬂ sözleﬂmeleri;
a) ‹ﬂi alt› aydan az sürmüﬂ olan iﬂçi için, bildirimin
di¤er tarafa yap›lmas›ndan baﬂlayarak iki hafta sonra,
b) ‹ﬂi alt› aydan birbuçuk y›la kadar sürmüﬂ olan
iﬂçi için, bildirimin di¤er tarafa yap›lmas›ndan baﬂlayarak dört hafta sonra,
c) ‹ﬂi birbuçuk y›ldan üç y›la kadar sürmüﬂ olan iﬂçi için, bildirimin di¤er tarafa yap›lmas›ndan baﬂlayarak alt› hafta sonra,
d) ‹ﬂi üç y›ldan fazla sürmüﬂ iﬂçi için, bildirim yap›lmas›ndan baﬂlayarak sekiz hafta sonra,
Feshedilmiﬂ say›l›r.
Bu süreler asgari olup sözleﬂmeler ile art›r›labilir.
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Bildirim ﬂart›na uymayan taraf, bildirim süresine
iliﬂkin ücret tutar›nda tazminat ödemek zorundad›r.
‹ﬂveren bildirim süresine ait ücreti peﬂin vermek
suretiyle iﬂ sözleﬂmesini feshedebilir.
‹ﬂverenin bildirim ﬂart›na uymamas› veya bildirim
süresine ait ücreti peﬂin ödeyerek sözleﬂmeyi feshetmesi, bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddesi hükümlerinin uygulanmas›na engel olmaz. 18 inci maddenin birinci f›kras› uyar›nca bu Kanunun 18, 19, 20
ve 21 inci maddelerinin uygulanma alan› d›ﬂ›nda kalan iﬂçilerin iﬂ sözleﬂmesinin, fesih hakk›n›n kötüye
kullan›larak sona erdirildi¤i durumlarda iﬂçiye bildirim süresinin üç kat› tutar›nda tazminat ödenir. Fesih
için bildirim ﬂart›na da uyulmamas› ayr›ca dördüncü
f›kra uyar›nca tazminat ödenmesini gerektirir.
Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peﬂin ödenecek ücretin hesab›nda
32 nci maddenin birinci f›kras›nda yaz›lan ücrete ek
olarak iﬂçiye sa¤lanm›ﬂ para veya para ile ölçülmesi
mümkün sözleﬂme ve Kanundan do¤an menfaatler
de göz önünde tutulur.

Mevzuat Serisi 8

KASIM - 2008

480

G ONDOKUZUNCU BÖLÜM - II. ‹ﬂçi ve ‹ﬂveren ‹liﬂkileri - S. ‹ﬂten Ç›karma Süreci

C. KÖTÜ N‹YET TAZM‹NATI
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunun 18 inci maddenin birinci f›kras› uyar›nca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alan› d›ﬂ›nda kalan iﬂçilerin iﬂ sözleﬂmesinin, fesih hakk›n›n kötüye kullan›larak sona erdirildi¤i durumlarda iﬂçiye bildirim süresinin üç kat› tutar›nda tazminat ödenir. Bu tazminat Kötü niyet Tazminat›d›r.
D. SEND‹KAL TAZM‹NAT
‹ﬂçilerin iﬂe al›nmalar›,belli bir sendikaya girmeleri
veya girmemeleri veya belli bir sendikadaki üyeli¤i
muhafaza veya üyelikten istifa etmeleri veya sendikaya
girmeleri veya girmemeleri ﬂart›na ba¤l› tutulamaz.
Toplu iﬂ sözleﬂmelerine ve hizmet akitlerine bu
hükme ayk›r› kay›tlar konulamaz.
‹ﬂveren,bir sendikaya üye olan iﬂçilerle sendika
üyesi olmayan iﬂçiler veya ayr› sendikalara üye olan iﬂçiler aras›nda, iﬂin sevk ve da¤›t›m›nda, iﬂçinin mesleki
ilerlemesinde, iﬂçinin ücret, ikramiye ve primlerinde,
sosyal yard›m ve disiplin hükümlerinde ve di¤er hususlara iliﬂkin hükümlerin uygulanmas› veya çal›ﬂt›rmaya
son verilmesi bak›m›ndan herhangi bir ay›r›m yapamaz.
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Ücret, ikramiye, prim ve paraya iliﬂkin sosyal yard›m konular›nda toplu iﬂ sözleﬂmesi hükümleri sakl›d›r.
(De¤iﬂik: 25/5/1988 3449/8. md.) ‹ﬂçiler, sendikaya üye olmalar› veya olmamalar›, iﬂ saatleri d›ﬂ›nda
veya iﬂverenin r›zas› ile iﬂ saatleri içinde,iﬂçi sendika
veya konfederasyonlar›n›n faaliyetlerine kat›lmalar›ndan dolay› iﬂten ç›kar›lamaz veya herhangi bir nedenle farkl› muameleye tabi tutulamazlar.
(De¤iﬂik: 9/8/20024773/10 md.) ‹ﬂverenin, hizmet
akdinin feshi d›ﬂ›nda, üçüncü ve beﬂinci f›kra hükümlerine ayk›r› hareket etmesi halinde, iﬂçinin bir y›ll›k
ücret tutar›ndan az olmamak üzere tazminata hükmedilir. Sendika üyeli¤i veya sendikal faaliyetlerden dolay› hizmet akdinin feshi halinde ise, ‹ﬂ Kanununun
18, 19, 20, ve 21 inci madde hükümleri uygulan›r. Ancak, ‹ﬂ Kanununun 21 inci maddesinin birinci f›kras›
uyar›nca ödenecek tazminat iﬂçinin bir y›ll›k ücret tutar›ndan az olamaz. (1)
(Ek: 9/8/20024773/10 md.) 854 say›l› Deniz ‹ﬂ Kanunu, 5953 say›l› Bas›n Mesle¤inde Çal›ﬂanlarla Çal›ﬂt›ranlar Aras›ndaki Münasebetlerin Tanzimi Hakk›nda
Kanun ile 818 say›l› Borçlar Kanununa tâbi olan iﬂçiler ve tar›mdan say›lan iﬂlerde çal›ﬂanlar ile ‹ﬂ Kanununun 18 inci maddesinin birinci f›kras› uyar›nca, ayMevzuat Serisi 8
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n› Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alan› d›ﬂ›nda kalan iﬂçinin sendika üyeli¤i veya sendikal faaliyetlerden dolay› hizmet akdinin feshi
iddias› ile açaca¤› davada, ispat yükümlülü¤ü iﬂverende olmak üzere 5521 say›l› ‹ﬂ Mahkemeleri Kanununun genel hükümleri uygulan›r. ‹ﬂçiye ödenecek
tazminat miktar› için, alt›nc› f›kra hükmü esas al›n›r.
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Y‹RM‹NC‹ BÖLÜM
III. ‹DAR‹ PARA CEZALARI
A. 5510 SAYILI SSGSS KANUNUNDAK‹ ‹DAR‹
PARA CEZALARI
Kurumca verilecek idarî para cezalar› (De¤iﬂik
madde: 17/4/2008– 5754/60. md.)
Kurumca dayana¤› belirtilmek suretiyle di¤er kanunlarda aﬂa¤›da belirtilen fiiller için idari para cezas› öngörülmüﬂ olsa dahi ayr›ca bu Kanunun;
a) 1) 8 inci maddesinin birinci f›kras› ile 61 inci
maddede belirtilen bildirgeyi, bu Kanunda belirtilen
süre içinde ya da Kurumca belirlenen ﬂekle ve usûle
uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutuldu¤u hâlde an›lan ortamda göndermeyenler hakk›nda her bir sigortal› için asgari ücret tutar›nda idari para cezas› uygulan›r.
2) 8 inci maddenin birinci f›kras›nda belirtilen bildirgenin verilmedi¤inin, mahkeme karar›ndan veya
Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlar›nca
yap›lan tespitlerden ya da di¤er kamu idarelerinin denetim elemanlar›n›n kendi mevzuatlar› gere¤ince yaMevzuat Serisi 8
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pacaklar› soruﬂturma, denetim ve incelemelerden veya
bankalar, döner sermayeli kuruluﬂlar, kamu idareleri ile
kanunla kurulan kurum ve kuruluﬂlardan al›nan bilgi
ve belgelerden anlaﬂ›lmas› halinde bildirgeyi vermekle
yükümlü olanlar hakk›nda her bir sigortal› için asgari
ücretin iki kat› tutar›nda idari para cezas› uygulan›r.
3) ‹ﬂyeri esas al›nmak suretiyle bildirgenin verilmedi¤ine iliﬂkin; mahkemenin karar tarihinden, Kurumun
denetim ve kontrolle görevli memurlar›n›n tespit tarihinden, di¤er kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n denetim
elemanlar›n›n rapor tarihinden, bankalar, döner sermayeli kuruluﬂlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluﬂlardan al›nan bilgi veya belgelerin Kuruma intikal tarihinden itibaren bir y›l içinde bu bendin
(2) numaral› alt bendinde say›lan durumlardan biriyle
tekrar bildirge verilmedi¤inin anlaﬂ›lmas› halinde, bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakk›nda bu defa
her bir sigortal› için asgari ücretin beﬂ kat› tutar›nda
idari para cezas› uygulan›r.
b) 11 inci maddesinde belirtilen bildirgeyi, Kurumca belirlenen ﬂekle ve usûle uygun vermeyenler veya
Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda
göndermekle zorunlu tutuldu¤u halde, an›lan ortamda
göndermeyenler veya bu Kanunda belirtilen süre içinde Kuruma vermeyenlere;
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1) Kamu idareleri ile bilânço esas›na göre defter
tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç kat› tutar›nda,
2) Di¤er defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki kat› tutar›nda,
3) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir
ayl›k asgari ücret tutar›nda,
idari para cezas› uygulan›r.
c) 86 nc› maddesinin birinci f›kras› uyar›nca verilmesi gereken belgeleri, Kurumca belirlenen ﬂekilde
ve usûlde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu
tutuldu¤u halde an›lan ortamda göndermeyenler veya belirlenen süre içinde vermeyenlere her bir fiil
için;
1) Belgenin as›l olmas› halinde ayl›k asgari ücretin
iki kat›n› geçmemek kayd›yla belgede kay›tl› sigortal›
say›s› baﬂ›na, ayl›k asgari ücretin beﬂte biri tutar›nda,
2) Belgenin ek olmas› halinde, ayl›k asgari ücretin
iki kat›n› geçmemek kayd›yla her bir ek belgede kay›tl› sigortal› say›s› baﬂ›na, ayl›k asgari ücretin sekizde biri tutar›nda,
3) Ek belgenin 86 nc› maddenin beﬂinci f›kras›na
istinaden Kurumca re'sen düzenlenmesi durumunda,
ayl›k asgari ücretin iki kat›n› geçmemek kayd›yla her
Mevzuat Serisi 8
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bir ek belgede kay›tl› sigortal› say›s› baﬂ›na, ayl›k asgari ücretin yar›s› tutar›nda,
4) Belgenin mahkeme karar›, Kurumun denetim
ve kontrol ile görevlendirilmiﬂ memurlar›nca yap›lan
tespitler veya di¤er kamu idarelerinin denetim elemanlar›nca kendi mevzuatlar› gere¤ince yapacaklar›
soruﬂturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da
bankalar, döner sermayeli kuruluﬂlar, kamu idareleri
ile kanunla kurulan kurum ve kuruluﬂlardan al›nan
bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançlar› Kuruma bildirilmedi¤i veya eksik bildirildi¤i anlaﬂ›lan sigortal›larla ilgili olmas› halinde, belgenin as›l veya ek
nitelikte olup olmad›¤›, iﬂverence düzenlenip düzenlenmedi¤i dikkate al›nmaks›z›n, ayl›k asgari ücretin
iki kat› tutar›nda,
idari para cezas› uygulan›r.
d) 59 uncu maddesi uyar›nca Kurumun defter ve
belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiﬂ memurlar› taraf›ndan veya 59 uncu maddesinin beﬂinci f›kras›nda belirtilen serbest muhasebeci malî müﬂavirler ile yeminli malî müﬂavirlerce düzenlenen raporlara istinaden, Kuruma bildirilmedi¤i
tespit edilen eksik iﬂçilik tutar›n›n mal edildi¤i her bir
ay için, ayl›k asgari ücretin iki kat› tutar›nda idari para cezas› uygulan›r.
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e) 86 nc› maddesinin ikinci f›kras›ndaki yükümlülü¤ü Kurumca yap›lan yaz›l› ihtara ra¤men onbeﬂ gün
içinde mücbir sebep olmaks›z›n tam olarak yerine getirmeyenlere;
1) Bilânço esas›na göre defter tutmakla yükümlü
olanlar için, ayl›k asgari ücretin oniki kat› tutar›nda,
2) Di¤er defterleri tutmakla yükümlü olanlar için,
ayl›k asgari ücretin alt› kat› tutar›nda,
3) Defter tutmakla yükümlü de¤il iseler, asgari ücretin üç kat› tutar›nda,
4) Tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken
ceza tutar›n› aﬂmamak kayd›yla; defter ve belgelerin
tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte; kanunî tasdik süresi geçtikten sonra tasdik ettirilmiﬂ
olan defterlerin tasdik tarihinden önceki k›sm›, iﬂçilikle ilgili giderlerin iﬂlenmemiﬂ oldu¤u tespit edilen
defterler, sigorta primleri hesab›na esas tutulan kazançlar›n kesin olarak tespitine imkân vermeyecek
ﬂekilde usûlsüz veya noksan tutulmuﬂ defterler, herhangi bir ay için sigorta primleri hesab›na esas tutulmas› gereken kazançlar›n ve kazançlarla ilgili ödemelerin (sigorta primine esas kazanc›n ödemeye ba¤l›
oldu¤u durumlar dahil) o ay›n dahil bulundu¤u hesap dönemine ait defterlere iﬂlenmemiﬂ olmas› halinMevzuat Serisi 8

KASIM - 2008

488

G Y‹RM‹NC‹ BÖLÜM - III. ‹dari Para Cezalar› - A. 5510 Say›l› SSGSS Kanunundaki ‹dari
Para Cezalar›

de, o aya ait defter kay›tlar› geçerli say›lmaz ve bu geçersizlik hallerinin gerçekleﬂti¤i her bir takvim ay›
için, ayl›k asgari ücretin yar›s› tutar›nda; kullan›lmaya
baﬂlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu oldu¤u
halde tasdiksiz tutulmuﬂ olan defterler geçerli say›lmaz ve tutmakla yükümlü bulunulan defter türü dikkate al›narak bu bendin (1) ve (2) numaral› alt bentlerine göre; Vergi Usûl Kanunu gere¤ince bilanço
esas›na göre defter tutulmas› gerekirken iﬂletme hesab› esas›na göre tutulmuﬂ defterler geçerli say›lmaz ve
bu bendin (1) numaral› alt bendine göre,
5) ‹ﬂverenler taraf›ndan ibraz edilen ayl›k ücret tediye bordrosunda; iﬂyerinin sicil numaras›, bordronun iliﬂkin oldu¤u ay, sigortal›n›n ad›, soyad›, sigortal›n›n sosyal güvenlik sicil numaras›, ücret ödenen
gün say›s›, sigortal›n›n ücreti, ödenen ücret tutar› ve
ücretin al›nd›¤›na dair sigortal›n›n imzas›n›n bulunmas› zorunludur. Belirtilen unsurlardan herhangi birini ihtiva etmeyen (imza ﬂart› yönünden makbuz mukabilinde veya banka kanal›yla yap›lan ödemeler hariç) ücret tediye bordrolar› geçerli say›lmaz ve her bir
geçersiz ücret tediye bordrosu için ayl›k asgari ücretin yar›s› tutar›nda,
idari para cezas› uygulan›r. ‹braz süresi geçirildikten sonra incelemeye sunulan ve tümünün veya bir
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bölümünün geçersiz oldu¤u tespit edilen defter ve
belgeler yönünden, ayr›ca geçersizlik fiilleri için idari
para cezas› uygulanmaz, sadece tutulan defter türü
dikkate al›narak bu bendin (1), (2) ve (3) numaral› alt
bentlerine göre idari para cezas› uygulan›r.
f) 85 inci maddesinin beﬂinci f›kras›nda ve 86 nc›
maddesinin alt›nc› f›kras›nda belirtilen yükümlülükleri belirtilen sürede yerine getirmeyenlere, ayl›k asgari ücretin iki kat› tutar›nda idari para cezas› uygulan›r.
g) 8 inci maddesinin üçüncü f›kras›nda, 9 uncu
maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendinde belirtilenler için ayn› maddenin üçüncü f›kras›nda, 47 nci
maddesinin üçüncü f›kras›nda ve 90 ›nc› maddenin
birinci f›kras›nda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kurum ve kuruluﬂlar ile tüzel kiﬂilere, ayl›k
asgari ücret tutar›nda idari para cezas› uygulan›r. 8 inci maddesinin yedinci f›kras›nda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kamu idareleri ile bankalara sigortal› baﬂ›na ayl›k asgari ücretin onda biri tutar›nda idari para cezas› uygulan›r.
h) 11 inci maddesinin üçüncü f›kras›nda belirtilen
bildirim yükümlülü¤ünü yasal süresi içinde yerine getirmeyen ticaret sicili memurluklar› ile ayn› maddenin
alt›nc› f›kras›nda belirtilen yükümlülü¤ü yasal süresi
içinde yerine getirmeyen kurum ve kuruluﬂlara yeriMevzuat Serisi 8
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ne getirilmeyen her bir bildirim yükümlülü¤ü için ayl›k asgari ücret tutar›nda idari para cezas› uygulan›r.
›) Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiﬂ
memurlar›n›n;
l) Bu Kanunun uygulanmas›ndan do¤an inceleme
ve soruﬂturma görevlerini yerine getirmeleri s›ras›nda
iﬂverenler, sigortal›lar, iﬂyeri sahipleri ve bu iﬂle ilgili
di¤er kiﬂiler görevlerini yapmas›na engel olamazlar;
engel olanlar hakk›nda eylemleri baﬂka bir suç oluﬂtursa dahi, asgari ücretin beﬂ kat› tutar›nda idari para
cezas› uygulan›r.
2) Görevlerini yapmas›n› engellemek amac›yla cebir ve tehdit kullanan iﬂverenler, sigortal›lar, iﬂyeri sahipleri ve bu iﬂle ilgili di¤er kiﬂiler fiil daha a¤›r bir
cezay› gerektiren ayr› bir suç teﬂkil etmedi¤i takdirde
Türk Ceza Kanununun 265 inci maddesinin ikinci f›kras›na göre cezaland›r›l›r. Bu suçu iﬂleyenler hakk›nda ayr›ca asgari ücretin on kat› tutar›nda idari para
cezas› uygulan›r.
i) Kurum taraf›ndan bu Kanunun 100 üncü maddesi kapsam›nda Kurum taraf›ndan istenen bilgi ve
belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaks›z›n vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluﬂlar, kanunla kurulmuﬂ kurum ve kuruluﬂlar ile di¤er gerçek ve tüzel kiﬂiler hakk›nda, ayl›k
491

KASIM - 2008

Mevzuat Serisi 8

G Mali Müﬂavirin Sosyal Güvenlik Mevzuat› El Kitab›

asgari ücretin beﬂ kat› tutar›nda, geç verilmesi halinde ise ayl›k asgari ücretin iki kat› tutar›nda idari para
cezas› uygulan›r.
Mahkeme karar›na, Kurumun denetim ve kontrol
ile görevlendirilmiﬂ memurlar›nca yap›lan tespitler
veya di¤er kamu idarelerinin denetim elemanlar›nca
kendi mevzuatlar› gere¤ince yapacaklar› soruﬂturma,
denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden
al›nan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak
üzere, bildirgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliklerinden verilmesi halinde, bu maddenin
birinci f›kras›n›n (a) ve (b) bentlerinde öngörülen cezalar üçte ikisi oran›nda uygulan›r.
‹darî para cezas› uygulanmas› 8 inci, 11 inci ve 86
nc› maddelerde belirtilen belgelerin Kuruma verilmesi yükümlülü¤ünü kald›rmaz.
‹darî para cezalar› ilgiliye tebli¤ ile tahakkuk eder.
Tebli¤ tarihinden itibaren onbeﬂ gün içinde Kuruma
ya da Kurumun ilgili hesaplar›na yat›r›l›r veya ayn›
süre içinde Kuruma itiraz edilebilir. ‹tiraz takibi durdurur. Kurumca itiraz› reddedilenler, karar›n kendilerine tebli¤ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili
idare mahkemesine baﬂvurabilirler. Bu süre içinde
baﬂvurunun yap›lmam›ﬂ olmas› halinde, idari para cezas› kesinleﬂir.
Mevzuat Serisi 8
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‹darî para cezalar›n›n, Kuruma itiraz edilmeden
veya yarg› yoluna baﬂvurulmadan önce tebli¤ tarihinden itibaren onbeﬂ gün içinde peﬂin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peﬂin ödeme idari
para cezas›na karﬂ› yarg› yoluna baﬂvurma hakk›n› etkilemez. Ancak Kurumca veya mahkemece Kurum
lehine karar verilmesi halinde, daha önce tahsil edilmemiﬂ olan dörttebirlik ceza tutar›, 89 uncu maddenin ikinci f›kras› hükmü de dikkate al›narak tahsil
edilir.
Mahkemeye baﬂvurulmas› idari para cezas›n›n takip ve tahsilini durdurmaz. Tebli¤ tarihinden itibaren
onbeﬂ gün içinde ödenmeyen idari para cezalar›, 89
uncu madde hükmü gere¤ince hesaplanacak gecikme cezas› ve gecikme zamm› ile birlikte tahsil edilir.
‹darî para cezalar› on y›ll›k zamanaﬂ›m› süresine
tabidir. Zamanaﬂ›m› süresi, fiilin iﬂlendi¤i tarihten itibaren baﬂlar.
‹darî para cezalar› hakk›nda, bu Kanun ve
16/5/2006 tarihli ve 5502 say›l› Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununda hüküm bulunmayan hallerde
30/3/2005 tarihli ve 5326 say›l› Kabahatler Kanunu
hükümleri uygulan›r.
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B. ‹ﬁKUR TARAFINDAN UYGULANAN ‹DAR‹
PARA CEZALARI
4904 say›l› ‹ﬂ Kanununa Göre ‹dari Para Cezalar›
Kurumca dayana¤› belirtilmek suretiyle;
a) Yurt d›ﬂ› iﬂ ve iﬂçi bulma faaliyetlerine iliﬂkin
hizmet akitlerini Kuruma onaylatmayan özel istihdam
bürolar›na her bir hizmet akdi için üçyüzYeniTürk Liras›,
b) Kurum taraf›ndan istenilen bilgi ve belgelerle
iﬂgücü piyasas›n›n izlenmesi için gerekli olan istatistiksel bilgileri talebin tebli¤i tarihinden itibaren onbeﬂ
gün içerisinde Kuruma vermeyen özel istihdam bürolar›na alt›yüz Yeni Türk Liras›,
c) Kurum müfettiﬂlerince istenilen bilgi, belge, kay›t ve defterleri onbeﬂ gün içerisinde ibraz etmeyen
özel istihdam bürolar›na binikiyüz Yeni Türk Liras›,
d) ‹ﬂçi isteme ve iﬂ araman›n düzene ba¤lanmas›na iliﬂkin çal›ﬂmalar yapmak, iﬂgücünün yurt içinde
ve yurt d›ﬂ›nda uygun olduklar› iﬂlere yerleﬂtirilmelerine ve çeﬂitli iﬂler için uygun iﬂgücü bulunmas›na ve
yurt d›ﬂ› hizmet akitlerinin yap›lmas›na arac›l›k etmek, istihdam›nda güçlük çekilen iﬂgücü ile iﬂyerlerinin yasal olarak çal›ﬂt›rmak zorunda olduklar› iﬂgücünün istihdamlar›na katk›da bulunmak, özel istihdam
Mevzuat Serisi 8
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bürolar›na iliﬂkin Kuruma verilen görevleri yerine getirmek, iﬂverenlerin yurt d›ﬂ›nda kendi iﬂ ve faaliyetlerinde çal›ﬂt›raca¤› iﬂçileri temin etmesi ile tar›m iﬂlerinde ücretli iﬂ ve iﬂçi bulma arac›l›¤›na izin verilmesi ve
kald›r›lmas›na iliﬂkin iﬂlemleri yapmaya ayk›r› davranan kiﬂilere ikibin Yeni Türk Liras›ndan ellibin Türk Liras›na kadar, ayr›ca Kuruma onaylat›lmayan her bir
yurt d›ﬂ› hizmet akdi için de üçyüz Yeni Türk Liras›,
e) Bu Kanunda belirtilen bilgi verme ve gizlilik
hükümlerinde bildirim yükümlülü¤üne ayk›r› hareket
eden özel kesim iﬂyerlerine ikibin Yeni Türk Liras›,
f) ‹ﬂ arayanlara ve aç›k iﬂlere iliﬂkin bilgileri, iﬂ ve
iﬂçi bulma faaliyeti d›ﬂ›nda baﬂka bir amaçla kullanan
bürolara ikibin Yeni Türk Liras›; iﬂ arayanlardan her ne
ad alt›nda olursa olsun menfaat temin eden bürolara
onbin Yeni Türk Liras›,
g) Yönetmelikte öngörülenler d›ﬂ›nda iﬂ arayanlardan ücret al›nmas›na veya herhangi bir menfaat teminine yönelik sözlü ya da yaz›l› anlaﬂmalar, iﬂgücünün
sigortas›z çal›ﬂmas› veya sendikaya üye olmamas› ya
da asgari ücretin alt›nda ücret ödenmesi koﬂullar›n› taﬂ›yan anlaﬂmalar, iﬂ arayan›n, di¤er özel istihdam bürolar›ndan veya Kurumdan hizmet almalar›n› engelleyen anlaﬂmalar yap›lmas› halinde ikibin Yeni Türk Liras›,
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h) Kurumdan izin belgesi almadan iﬂ ve iﬂçi bulmaya arac›l›k faaliyetinin bir iﬂyerinde veya 5187 say›l› Bas›n Kanununda yaz›l› araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yay›n veya elektronik bilgi iletiﬂim araçlar› ve benzer yay›n araçlar›ndan
biri ile iﬂlenmesi halinde bu fiili gerçekleﬂtiren gerçek
veya tüzel kiﬂilere onbin Yeni Türk Liras›; fiilin her
bir tekrar›nda yirmibin Yeni Türk Liras›,
›) Kurumdan izin belgesi almadan iﬂ ve iﬂçi bulmaya arac›l›k faaliyeti gösteren kiﬂiler ile Kurumdan izin
almadan yurtd›ﬂ›na iﬂçi götürmek isteyen kiﬂilere ait
iﬂ ve iﬂçi bulma ilan›n›, 5187 say›l› Bas›n Kanununda
yaz›l› araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yay›n veya elektronik bilgi iletiﬂim araçlar› ve benzer yay›n araçlar› ile yay›nlayan gerçek ve
tüzel kiﬂilere, beﬂbin Yeni Türk Liras›,
j) 4817 say›l› Yabanc›lar›n Çal›ﬂma ‹zinleri Hakk›nda Kanun gere¤i çal›ﬂma izni almayanlar için arac›l›k
faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kiﬂilere kiﬂi baﬂ›na beﬂ bin Yeni Türk Liras›,"
idarî para cezas› verilir.
"Birinci f›kran›n (a), (b), (c), (f), (g) ve (j) bentlerinde yer alan fiillerin ayr› ayr› veya birlikte üç kez
tekrarlanmas› halinde özel istihdam bürolar›na verilen izinler iptal edilir. Kanun hükümlerine göre veriMevzuat Serisi 8

KASIM - 2008

496

G Y‹RM‹NC‹ BÖLÜM - III. ‹dari Para Cezalar› - C. ‹ﬂ Kanununa Göre Uygulanacak Olan
‹dari Para Cezalar›

len idarî para cezalar› Kurum taraf›ndan genel esaslara göre tahsil edilir."
C. ‹ﬁ KANUNA GÖRE UYGULANACAK OLAN
‹DAR‹ PARA CEZALARI
1. ‹ﬂyerini bildirme yükümlülü¤üne ayk›r›l›k
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunun 3 üncü maddesindeki iﬂyeri bildirme yükümlülü¤üne ayk›r› davranan iﬂveren
veya iﬂveren vekiline çal›ﬂt›r›lan her iﬂçi için elli milyon lira para cezas› verilir.
Bu para cezas›n›n kesinleﬂmesinden sonra bildirim yükümlülü¤üne ayk›r›l›¤›n sürmesi halinde takip
eden her ay için ayn› miktar ceza uygulan›r.
2.Genel hükümlere ayk›r›l›k
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunun;
a) 5 inci ve 7 nci maddelerde öngörülen ilke ve
yükümlülüklere ayk›r› davranan,
b) 8 inci maddenin son f›kras›ndaki belgeyi iﬂçiye
vermeyen, 14 üncü madde hükümlerine ayk›r› davranan,
c) 28 inci maddesine ayk›r› olarak çal›ﬂma belgesi
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düzenleme yükümlülü¤üne ayk›r› davranan veya bu
belgeye gerçe¤e ayk›r› bilgi yazan,
‹ﬂveren veya iﬂveren vekiline bu durumdaki her
iﬂçi için elli milyon lira para cezas› verilir.
3.Toplu iﬂçi ç›karma ile ilgili hükümlere
ayk›r›l›k
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunun 29 uncu maddesindeki hükümlere ayk›r› olarak iﬂçi ç›karan iﬂveren veya iﬂveren vekiline iﬂten ç›kard›¤› her iﬂçi için ikiyüz milyon
lira para cezas› verilir.
4.Özürlü ve eski hükümlü çal›ﬂt›rma
zorunlulu¤una ayk›r›l›k
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunun 30 uncu maddesindeki hükümlere ayk›r› olarak özürlü ve eski hükümlü çal›ﬂt›rmayan iﬂveren veya iﬂveren vekiline çal›ﬂt›rmad›¤›
her özürlü ve eski hükümlü ve çal›ﬂt›rmad›¤› her ay
için yediyüzelli milyon lira para cezas› verilir. Kamu
kuruluﬂlar› da bu para cezas›ndan hiçbir ﬂekilde muaf tutulamaz.
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5.Ücret ile ilgili hükümlere ayk›r›l›k
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunun;
a) 32 nci maddesinde belirtilen ücret ile iﬂçinin bu
Kanundan veya toplu iﬂ sözleﬂmesinden veya iﬂ sözleﬂmesinden do¤an ücretini süresi içinde kasden ödemeyen veya eksik ödeyen, 39 uncu maddesinde belirtilen komisyonun belirledi¤i asgari ücreti iﬂçiye
ödemeyen veya noksan ödeyen iﬂveren veya iﬂveren
vekiline bu durumda olan her iﬂçi ve her ay için yüz
milyon lira para cezas›,
b) 37 nci maddesine ayk›r› olarak ücrete iliﬂkin
hesap pusulas› düzenlemeyen veya iﬂçi ücretlerinden
38 inci maddeye ayk›r› olarak ücret kesme cezas› veren veya yapt›¤› ücret kesintisinin sebebini ve hesab›n› bildirmeyen 52 nci maddedeki belgeyi vermeyen
iﬂveren veya iﬂveren vekiline ikiyüz milyon lira para
cezas›,
c) 41 inci maddesinde belirtilen fazla çal›ﬂmalara
iliﬂkin ücreti ödemeyen, iﬂçiye hak etti¤i serbest zaman› alt› ay zarf›nda kulland›rmayan, fazla saatlerde
yap›lacak çal›ﬂmalar için iﬂçinin onay›n› almayan iﬂveren veya iﬂveren vekiline, bu durumda olan her iﬂçi
için yüz milyon lira para cezas›,
Verilir.
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6.Y›ll›k ücretli izin hükümlerine ayk›r›l›k
Y›ll›k ücretli izni 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunun 56 nc›
maddesine ayk›r› olarak bölen veya izin ücretini 57
nci maddenin üç ve dördüncü f›kralar›nda belirtilen
usule ayk›r› olarak ödeyen veya eksik ödeyen veya
59 uncu maddedeki hak edilmiﬂ izni kullanmadan iﬂ
sözleﬂmesinin sona ermesi halinde bu izne ait ücreti
ödemeyen veya 60 ›nc› maddede belirtilen yönetmeli¤in esas ve usullerine ayk›r› olarak izin kulland›rmayan veya eksik kulland›ran iﬂveren veya iﬂveren vekiline bu durumda olan her iﬂçi için yüz milyon lira para cezas› verilir.
7.‹ﬂin düzenlenmesine iliﬂkin hükümlere
ayk›r›l›k
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunun 63 üncü maddesinde ve bu
maddede belirtilen yönetmelikte belirlenen çal›ﬂma
sürelerine ayk›r› olarak iﬂçilerini çal›ﬂt›ran veya 68 inci maddesindeki ara dinlenmelerini bu maddeye göre uygulamayan veya iﬂçileri 69 uncu maddesine ayk›r› olarak geceleri yedibuçuk saatten fazla çal›ﬂt›ran;
gece ve gündüz postalar›n› de¤iﬂtirmeyen, 71 inci
maddesi hükmüne ayk›r› hareket eden, 72 nci madMevzuat Serisi 8
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desi hükümlerine ayk›r› olarak bu maddede belirtilen
yerlerde onsekiz yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ erkek çocuklar›
ve gençleri ve her yaﬂtaki kad›nlar› çal›ﬂt›ran, 73 üncü maddesine ayk›r› olarak çocuk ve genç iﬂçileri gece çal›ﬂt›ran veya ayn› maddede an›lan yönetmelik
hükümlerine ayk›r› hareket eden 74 üncü maddesindeki hükme ayk›r› olarak do¤umdan önceki ve sonraki sürelerde gebe veya do¤um yapm›ﬂ kad›nlar› çal›ﬂt›ran veya ücretsiz izin vermeyen, 75 inci maddesindeki iﬂçi özlük dosyalar›n› düzenlemeyen, 76 nc›
maddesinde belirtilen yönetmelik hükümlerine uymayan iﬂveren veya iﬂveren vekiline beﬂyüz milyon
lira para cezas› verilir.
64 üncü ve 65 inci maddede öngörülen hükümlere ayk›r› davranan iﬂveren veya iﬂveren vekiline bu
durumda olan her iﬂçi için yüz milyon lira para cezas› verilir.
8.‹ﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili hükümlere
ayk›r›l›k
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunun 78 inci maddesinin birinci
f›kras›nda belirtilen tüzük ve yönetmeliklerdeki hükümlere uymayan iﬂveren veya iﬂveren vekiline al›nmayan her iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemi için elli mil501
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yon lira para cezas› verilir. Al›nmayan önlemler oran›nda izleyen her ay için ayn› miktar para cezas› uygulan›r.
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunun 77 nci maddesi hükmüne
ayk›r› hareket eden, 78 inci maddenin ikinci f›kras›na ayk›r› olarak kurma izni ve iﬂletme belgesi almadan bir iﬂyeri açan, 79 uncu maddesi hükmüne ayk›r› olarak faaliyeti durdurulan iﬂi izin almadan devam
ettiren, kapat›lan iﬂyerlerini izinsiz açan, 80 inci maddesinde öngörülen iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurullar›n›n
kurulmas› ve çal›ﬂt›r›lmas› ile ilgili hükümlere ayk›r›
davranan; iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurullar›nca al›nan
kararlar› uygulamayan, 81 inci maddesine ayk›r› olarak iﬂyeri hekimi çal›ﬂt›rma ve iﬂyeri sa¤l›k birimi
oluﬂturma yükümlülü¤ünü yerine getirmeyen, 82 nci
maddesine ayk›r› olarak iﬂ güvenli¤i ile görevli mühendis veya teknik eleman görevlendirme yükümlülü¤ünü yerine getirmeyen iﬂveren veya iﬂveren vekiline beﬂyüzer milyon lira para cezas› verilir.
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunun 85 inci maddesine ayk›r›
olarak a¤›r ve tehlikeli iﬂlerde onalt› yaﬂ›ndan küçükleri çal›ﬂt›ran veya ayn› maddede belirtilen yönetmelikte gösterilen yaﬂ kay›tlar›na ayk›r› iﬂçi çal›ﬂt›ran iﬂveren veya iﬂveren vekiline beﬂyüz milyon lira para
cezas› verilir.
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4857 say›l› ‹ﬂ Kanunun 86 nc› maddesi uyar›nca iﬂçilere doktor raporu almayan iﬂveren veya iﬂveren vekiline bu durumda olan her iﬂçi için yüz milyon lira ve
87 nci madde gere¤ince çocuklara doktor raporu almayan iﬂveren veya iﬂveren vekiline bu durumdaki her bir
çocuk için yüz milyon lira para cezas› verilir.
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunun 88 inci ve 89 uncu maddelerinde öngörülen yönetmeliklerde gösterilen ﬂartlara
ve usullere uymayan iﬂveren veya iﬂveren vekiline beﬂyüz milyon lira para cezas› verilir.
9.‹ﬂ ve iﬂçi bulma hükümlerine ayk›r›l›k
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunun 90 ›nc› maddesinde öngörülen izni almadan faaliyet gösteren iﬂverene bir milyar
lira para cezas› verilir.
10.‹ﬂ hayat›n›n denetim ve teftiﬂi ile ilgili
hükümlere ayk›r›l›k
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunun;
a) 92 nci maddesinin ikinci f›kras›ndaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen,
b) 96 nc› maddesindeki yasaklara uymayan,
‹ﬂveren veya iﬂveren vekiline beﬂ milyar lira para
cezas› verilir.
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‹ﬂ müfettiﬂlerinin bu Kanundan veya di¤er kanunlardan do¤an her çeﬂit teftiﬂ, denetleme yetki ve görevleri gere¤ince görevlerinin yerine getirilmesi s›ras›nda, görevlerini yapma ve sonuçland›rmaya engel
olan kimselere eylem baﬂka bir suçu oluﬂtursa dahi
ayr›ca beﬂ milyar lira para cezas› verilir.
11.‹dari para cezalar›n›n uygulanmas›na
iliﬂkin hususlar
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunda öngörülen idari nitelikteki
para cezalar› gerekçesi belirtilmek suretiyle Çal›ﬂma
ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Bölge Müdürünce verilir.
4857 say›l› ‹ﬂ Kanunda yaz›l› olan idari para cezalar› o yerin Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Bölge Müdürü taraf›ndan verilir. Verilen idari para cezalar›na dair kararlar ilgililere 11.2.1959 tarihli ve 7201
say›l› Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebli¤ edilir.
Bu cezalara karﬂ› tebli¤ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. ‹tiraz, idarece verilen cezan›n yerine getirilmesini durdurmaz. ‹tiraz üzerine verilen karar kesindir. ‹tiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yap›larak en k›sa sürede sonuçland›r›l›r. Bu KaMevzuat Serisi 8
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nuna göre verilen idari para cezalar›, 21.7.1953 tarihli ve 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü
Hakk›nda Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.
D. ÇALIﬁMA BAKANLI⁄I’NA ÖDENECEK OLAN
EK 1 EK 2 YE A‹T ‹DAR‹ PARA CEZALARI
Süresinde verilmeyen EK 1 ve Ek 2 için; 2821 say›l› Sendikalar Kanunu' nun 59. maddesinde, 62.
maddede belirtilen bildirim yükümlülü¤üne uyulmamas› halinde uygulanacak cezai müeyyide belirtilmiﬂ
"bildirilmeyen her iﬂçi için sanayi kesiminde çal›ﬂan
16 yaﬂ›ndan büyük iﬂçiler için belirlenen asgari ücretin ayl›k brüt tutar›n›n beﬂte biri kadar a¤›r para cezas›n›n hükmedilece¤i” öngörülmüﬂtür.
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