B‹R‹NC‹ BÖLÜM
SOSYAL S‹GORTALAR KURUMU ‹fiLEMLER‹
1) SSK Aç›s›ndan Kimler ‹flveren Say›lmaktad›r?
SSK aç›s›ndan iflyerlerinde bir hizmet akdine dayanarak sigortal› çal›flt›ran
gerçek veya tüzel kifliler SSK aç›s›ndan iflveren say›lmaktad›r. Gerçek veya
tüzel bir kiflinin iflveren say›lmas›, ifl sözleflmesine istinaden baflkalar›n›
çal›flt›rmas› ile mümkündür. ‹fl sözleflmesi haricindeki, istisna, vekalet gibi
baflka bir akitle bir ifli yapan kifliler sigortal› say›lmayaca¤›ndan, ifli yapt›ran da
iflveren olarak kabul edilmemektedir. ‹flveren, gerçek veya tüzel kifli olabilece¤i
gibi gerçek veya tüzel kifli ortakl›¤› da olabilir. Adi ortakl›klar ile kat malikleri
kurulu tüzel kiflili¤i haiz olmad›klar›ndan ortaklar›n veya kat maliklerinin her
birisi ayr› ayr› iflveren say›lmaktad›r.

2) SSK Aç›s›ndan Kimler ‹flveren Vekili Say›lmaktad›r? ‹flveren
Vekillerinin Hukuki Sorumluluklar› Nedir?
‹flveren nam ve hesab›na iflin yönetimi görevini yapan, iflyerinin bütününü sevk
ve idare etmeye yetkili kimseler ise iflveren vekilidir. ‹flveren vekili niteli¤inin
kazan›lmas› için iflveren ile yaz›l› bir vekalet akdi bulunmas› gerekmemektedir.
Böyle bir görevi fiilen yapan kifli de iflveren vekili niteli¤i kazanmaktad›r.
‹flverenler, iflveren vekillerinin imza sirkülerini ve noterden onayl› vekaletnamelerini iflyeri bildirgesi ile birlikte SSK’na vermek zorundad›rlar. Vekillik
görevini bir vekalet akdi ile üzerine alan kiflinin iflveren vekili olarak kabul
edilmesi için, iflyerindeki iflin tümünü iflveren nam›na yönetim görevini üstlenmifl olmas› gerekmektedir. Örne¤in, bir fabrikan›n muhasebe müdürü olarak
vekaletname verilen kifli, bu tan›mlamadaki niteli¤e uygun de¤ildir. Çünkü,
buradaki vekalet mesleki ihtisasla s›n›rl› olup iflyerindeki iflin tümü ile yönetimi görevi verilmifl de¤ildir. Ancak bu fabrikan›n genel müdürü veya fabrika
müdürü iflin tümünü iflveren nam›na yönetim görevi yapt›¤›ndan iflveren vekili
say›lmaktad›r. fiirketlerde, iflyerinin bütününü sevk ve idare etmeye yetkili olan
Genel Müdürler iflveren vekilidir.
‹flveren vekillerine, iflverenin mali yükümlülükleri de verilmifltir. Ödenmeyen
sigorta primleri ve sair ödemelerden dolay› iflverenle birlikte iflveren vekilleri
de sorumlu bulunmaktad›r.
3) SSK Aç›s›ndan Kimler Arac› (Tafleron) Say›lmaktad›r? Arac›lar›n
(Tafleron) Hukuki Statüsü Nedir?
Bir iflin bedeli karfl›l›¤›nda yap›lmas›n› o iflin sahibine karfl› yüklenen kimseye
genel olarak müteahhit denilmektedir. Yüklenilen iflin konusu ne olursa olsun
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müteahhit, bu iflin yap›lmas›nda 506 say›l› Kanunun 2. maddesindeki tarife
uygun kimseleri yani sigortal›lar› çal›flt›rd›¤› sürece iflverenlik s›fat› devam edecektir.
Müteahhit, yüklendi¤i iflin baz› k›s›m veya eklentilerini kendi ad›na yapmak
üzere baflkalar›na verirse bunlara, alt iflveren, arac› veya tafleron denilmektedir.
506 say›l› Kanunun 87. maddesinin ikinci f›kras›nda da, “bir iflte veya bir iflin
bölüm veya eklentilerinde iflverenden ifl alan ve kendi ad›na sigortal› çal›flt›ran
üçüncü kifliye arac›” denilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r. Arac›, gerçek kifli veya
tüzel kifli olabilir.
Sosyal Sigorta ‹fllemleri Yönetmeli¤i 4/f bendinde, bir iflte veya bir iflin bölüm
veya eklentilerinde iflverenden ifl alan ve kendi ad›na sigortal› çal›flt›ran üçüncü
kifli olarak tan›mlanm›flt›r.
Bu tarif karfl›s›nda bir kimseye arac› (tafleron) denilebilmesi için iki flart›n
bulunmas› gerekmektedir. Birincisi sigortal› çal›flt›ran bir iflverenin bulunmas›,
ikincisi de, bu iflverenden iflin bölüm veya eklentisini taahhüt eden kiflinin, yani
alt iflveren-arac›n›n (tafleronun) bu ifli yapmak üzere kendi ad›na sigortal›
çal›flt›rmas›d›r.
Esas iflveren ise iflin bütününü ifl sahibinden alan müteahhittir. Müteahhitten
iflin bölüm veya eklentisinde ifl alan ve hizmet sözleflmesine istinaden kendi
ad›na iflçi çal›flt›ran kimse “arac›” d›r. Yan›nda kendi ad›na hizmet akdi ile iflçi
çal›flt›r›lmad›¤› takdirde ise arac›l›k niteli¤i do¤mayacakt›r.
Borçlar Yasas›n›n "istisna akdi"ni düzenleyen 355. maddesi uyar›nca müteahhit, ifl sahibine karfl› ücret karfl›l›¤›nda bir ifl (yap›t, eser) yapmay› taahhüt eder.
Ayn› Yasan›n 356. maddesine göre de, iflin niteli¤i aç›s›ndan bir sak›nca yoksa
müteahhit üstlendi¤i ifli bir baflkas›na devredebilir. ‹flin devredildi¤i bu kifli ya
da kurulufl taflerondur. Arac› (tafleron) tan›m›n›n temel özelli¤i, tafleronun as›l
iflin bir bölümünü üstlenmesidir. As›l iflverenle arac› aras›ndaki iliflkinin hukuki temeli tafleronluk sözleflmesidir. As›l iflverenle, as›l iflverenin yürütmekte
oldu¤u iflin bölüm veya eklentilerinde ifl alan arac› aras›nda yap›lan tafleronluk
sözleflmesi belirli bir flekle tabi de¤ildir. Müteahhit ifl sahibine karfl› iflin tümünden sorumludur. Arac›’n›n (tafleron) as›l ifl sahibine karfl› bir sorumlulu¤u yoktur. ‹fl sahibinden iflin tamam›n› üstlenen müteahhidin, iflin bir k›sm›n› bir
baflkas›na devretmesi halinde alt iflveren kavram› anlam›n› bulmaktad›r.
Arac› (tafleron), büyük müteahhitten ifl alan küçük müteahhit olarak da
tan›mlanabilir. Arac›larla (tafleron), as›l iflverenler aras›ndaki hukuki iliflki,
al›nan iflin sonuçland›r›lmas›n› kapsayan bir sözleflme oldu¤undan istisna akdini teflkil etmektedir.
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4) ‹flyeri Nedir? ‹flyerlerinin Eklentileri de ‹flyerinden Say›l›r m›?
Sosyal Sigortalar Kanunu’nun uygulanmas›nda sigortal›lar›n ifllerini yapt›klar›
yerler “‹flyeri” olarak tan›mlanm›flt›r. Buna göre, herhangi bir iflin yap›ld›¤›
yerde ifl sözleflmesine dayanarak sigortal› çal›flt›r›l›yorsa o yer, 506 say›l›
Kanuna göre iflyeri say›lmaktad›r. Ayr›ca niteli¤i ve yürütümü itibariyle esas
iflin yap›ld›¤› yere ba¤l› bulunan tamamlay›c› ve ayr›nt› say›lan yerler ile eklentiler (müfltemilat) ve iflyerine ba¤l› araçlar da iflyerinden say›ld›¤›ndan buralarda ifl sözleflmesiyle çal›flanlar hakk›nda da Sosyal Sigortalar Kanunu uygulanmaktad›r. ‹flyerine ba¤l› dinlenme, çocuk emzirme (krefl), yemek, uyku,
y›kanma, muayene ve bak›m, beden ve meslek e¤itim yerleri, avlu ve büro gibi
di¤er eklentiler ve araçlar› iflyeri olarak tan›mlanmaktad›r. Bu gibi eklentiler,
fonksiyon ve nitelikleri icab› genellikle iflyeri s›n›rlar› içerisinde
bulunaca¤›ndan, buralarda çal›flan sigortal›lar› esas iflyerinin sigortal›s› kabul
etmek gerekir. Ancak, iflin eklentileri iflyerinden ayr› ve ba¤›ms›z bir flekilde
yürütülüyorsa ve çal›flanlar esas iflyerinde çal›flanlarla kar›flm›yorsa, bu takdirde
bu gibi eklentilerin ba¤›ms›z bir iflyeri say›lmas› mümkün bulunmaktad›r.
‹flyerine ba¤l› araçlar (vas›talar) da iflyerinden say›lm›flt›r. Buradaki araçtan
maksat, iflyeri faaliyetini teflkil eden imalat›n ve hizmetlerin yap›lmas› için, kullan›lan her türlü sabit veya hareketli araçlard›r (kamyon, otobüs vinç, buldozer,
ekskavatör gibi). Örne¤in, bir kumafl fabrikas›nda iplikten dokuma yap›lmas›,
dokuman›n apresi, boyanmas› gibi, üretim safhalar› bulunmaktad›r. Üretim
safhalar› birbirini tamamlay›c› k›s›mlar olup, esas için ayr›nt›s›n› teflkil ederler.
Bunlardan birinin, ayr› bir k›s›m olarak çal›flmas› halinde, iflyerine ba¤l› bir yer
söz konusudur.
Devaml› bir iflyerinin içinde, bu iflyerinde görülen iflin ve iflyerinin
tamamlay›c›s› ve ayr›nt›s› niteli¤inde olmayan bir ifl yap›lmak üzere ayr› bir
iflyeri kurulmufl olabilir (Örne¤in; bir sineman›n içinde kantin, bir gemide büfe,
bir otelin içinde butik ve berber iflyeri gibi). Bu durumlarda iç içe girmifl iflyerleri söz konusu oldu¤undan, ayr› ayr› iflverenler taraf›ndan hizmet sözleflmesine
dayanarak sigortal› çal›flt›rmas› durumunda, bu iflyerlerinin her biri ba¤›ms›z
iflyeri say›lmaktad›r.
5) ‹flyerleri SSK Sigorta/Sigorta ‹l Müdürlüklerine Nas›l Bildirilir?
Sadece sigortal› çal›flt›ran iflyerlerinin SSK’na bildirilmesi gerekmektedir.
Yani, herhangi bir sigortal› çal›flt›rmayan iflyerlerinin SSK’nda iflyeri dosyas›
tescil ettirmelerine gerek bulunmamaktad›r. Ancak, bu durumdaki iflyerlerinin
daha sonraki bir tarihte sigortal› çal›flt›rmaya bafllamalar› halinde, en geç sigortal› çal›flt›rmaya bafllayacaklar› tarihte “‹flyeri Bildirgesi” ile SSK Baflkanl›¤›
Sigorta/Sigorta ‹l Müdürlüklerine bildirilmesi gerekmektedir. ‹flyeri bildirgesi,
iflverenlerin Sosyal Sigortalar Kurumu’na iflyerlerini tescil ettirirken vermeleri
11

gereken belgedir. ‹flyeri bildirgesinin verilmesinden sonra iflyerlerinin SSK
Baflkanl›¤› Sigorta/Sigorta ‹l Müdürlüklerinde kayd› yap›lmakta ve buna ba¤l›
olarak da çal›flanlar sigortal› olabilmektedir. ‹flyeri bildirgelerinin verilmesi
sonucunda ayr›ca ülkemizdeki iflyerlerinin say›s›, faaliyet konular›na göre tasnifi yap›lmakta ve istatistiki bilgiler sa¤l›kl› bir flekilde tutulmaktad›r.

6) Birden Fazla ‹flyeri Bulunan ‹flverenler Ne Yapacaklard›r? Her
‹flyerinin Ayr› Ayr› Bildirilmesine Gerek Var m›d›r?
Ayn› iflverenin, birden fazla iflyeri kurmas› veya devir almas› yahut kendisine
intikal etmesi halinde her iflyeri için ayr› bildirge düzenlenmesi gerekmekte
olup bir iflverenin ayn› ilde veya bu ilin ilçelerinde bulunan birden fazla iflyerlerinin her biri, ayr› ayr› tescil edilecektir. Ancak, ayn› sigorta müdürlü¤ü bölgesinde bulunmak kayd›yla ayn› veya farkl› tehlike s›n›f›nda olan ayn› iflverene
ait devaml› nitelikteki birden çok iflyerinin, yaz›l› olarak talep edilmesi halinde,
farkl› tehlike s›n›f›nda bulunan iflyerleri için belirlenmifl olan tehlike s›n›flar›n›n
en yükse¤i kabul edilmek kayd›yla, tek dosyada ifllem görmesine sigorta
müdürlü¤ü taraf›ndan izin verilebilecektir.
7) ‹flyerlerinin SSK Sigorta/Sigorta ‹l Müdürlüklerine Ne Zamana Kadar
Bildirilmesi Gereklidir? ‹flyerinin Miras Yoluyla Devral›nmas› Halinde Ne
Yap›lmal›d›r?
‹flyeri açarak sigortal› çal›flt›rmaya bafllayan iflverenler, örne¤i SSK taraf›ndan
haz›rlanan iflyeri bildirgesini en geç sigortal› çal›flt›rmaya bafllad›¤› tarihte
kuruma do¤rudan vermek veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlü
tutulmufltur.
Sigortal› çal›flt›r›lan bir iflin veya iflyerinin baflka bir iflverene devredilmesi veya
intikal etmesi (miras yoluyla geçmesi) halinde de, yeni iflveren bildirge vermekle yükümlü tutulmufltur. Bir iflyerini devralan iflveren, iflyeri bildirgesini en geç
sigortal› çal›flt›rmaya bafllad›¤› tarihte ilgili sigorta il/sigorta müdürlü¤üne
vermek zorundad›r. Bir iflyerinin iflvereni gerçek kifli ise, onun ölümü ile
iflyerinin mirasç›s›na kalmas›na intikal denilmektedir. ‹fl yerinin miras yolu ile
intikali halinde, yeni iflveren (mirasç›lar) ifl yeri bildirgesini ölüm tarihinden
itibaren en geç üç ay içinde do¤rudan Kuruma vermek veya iadeli taahhütlü
olarak göndermekle yükümlüdür. Ayr›ca, iflyerinin intikali halinde ise, ölüm
tarihinden itibaren üç ay içinde iflyerinin tescilli bulundu¤u sigorta
müdürlü¤üne do¤rudan yaz›l› olarak (intikal halinde düzenlenecek) iflyeri
bildirgesiyle bildirilmesi gerekmektedir (SS‹Y m.12/a). Miras›n reddi halinde
iflyeri bildirgesi verilmesine gerek olmay›p bu durumun da SSK’na bildirilmesi gereklidir.
Bir iflverenin ayn› ilde veya bu ilin ilçelerinde bulunan birden fazla iflyerlerinin
her biri, ayr› ayr› tescil edilecektir. Ancak, ayn› sigorta müdürlü¤ü bölgesinde
12

bulunmak kayd›yla ayn› veya farkl› tehlike s›n›f›nda olan ayn› iflverene ait
devaml› nitelikteki birden çok iflyerinin, yaz›l› olarak talep edilmesi halinde,
farkl› tehlike s›n›f›nda bulunan iflyerleri için belirlenmifl olan tehlike s›n›flar›n›n
en yükse¤i kabul edilmek kayd›yla, tek dosyada ifllem görmesine sigorta
müdürlü¤ü taraf›ndan izin verilebilecektir.
‹flyeri bildirgesinin verilmesi gereken son günün hafta sonu, bayram veya
y›lbafl› gibi resmi tatile rastlamas› halinde, iflverenlerin, tatil olmas› nedeniyle
bu yükümlülüklerini yerine getiremeyece¤inden dolay› iflyeri bildirgesinin
ancak tatili izleyen ilk ifl gününde verilebilecektir. Örne¤in cumartesi veya
pazar günü çal›flt›r›lacak olan sigortal› için iflyeri bildirgesinin en son cumartesi ve pazar günü verilmesi mümkün olmad›¤›ndan tatili izleyen ilk ifl gününde
verilmesi gerekmektedir. Tatili izleyen ilk ifl gününde Sosyal Sigortalar
Kurumuna verilmesi kayd›yla bu durumdaki iflyeri bildirgeleri için idari para
cezas› uygulanmamaktad›r.
‹flyeri bildirgelerinin, do¤rudan (elden) verilmesi veya PTT yolu ile “APS",
“iadeli taahhütlü” veya “taahhütlü” olarak SSK’na gönderilmesi durumunda
postaya verildi¤i tarih; adi posta veya özel kargo yoluyla gönderilmesi halinde
ise, SSK’na intikal etti¤i tarih dikkate al›narak ifllem yap›lacakt›r.
Ayr›ca, iflyeri bildirgelerinin SSK’nun ilgili sigorta müdürlü¤üne verilmesi esas
olmakla birlikte ilgili sigorta müdürlü¤ü d›fl›ndaki SSK’nun baflka bir ünitesine
verilmesi (örne¤in iflyeri bildirgesinin Kad›köy Sigorta Müdürlü¤üne verilmesi
gerekirken Bak›rköy Sigorta Müdürlü¤üne verilmesi gibi) halinde de, yukar›da
belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak ifllem yap›lacakt›r. Örne¤in,
11.05.2004 tarihinde sigortal› çal›flt›r›lmayan bafllan›lan bir iflyeri ile ilgili
olarak düzenlenen iflyeri bildirgesinin Kad›köy Sigorta Müdürlü¤üne verilmesi
(gönderilmesi) gerekirken ayn› tarihte ve daha önceki bir tarihte PTT yoluyla
ve iadeli taahhütlü olarak Bak›rköy Sigorta Müdürlü¤üne gönderilmesi halinde,
iflyeri bildirgesinin an›lan müdürlü¤e ulaflt›¤› tarih üzerinde durulmaks›z›n, söz
konusu belgenin yasal süresi içinde verilmifl oldu¤u kabul edilecektir.
8) fiirketlerin Kurulufl Aflamas›nda ‹flyerlerinin Tescili Nas›l Yap›l›r?
17.6.2003 tarihli, 25141 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanarak ayn› tarihte
yürürlü¤e giren 4884 say›l› "Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Damga
Vergisi Kanunu, ‹fl Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununda De¤ifliklik
Yap›lmas› Hakk›nda Kanun"un 11.maddesi ile, 506 say›l› Sosyal Sigortalar
Kanununun 8.maddesine birinci f›kras›ndan sonra gelmek üzere bir f›kra eklenmifltir. fiirketlerin kurulufl aflamas›nda ilgili ticaret sicil memurluklar›na vermeleri gereken belgeler 25.7.2003 tarihli, 25179 say›l› Resmi Gazete’de
yay›mlanan “Anonim ve Limited fiirketlerin Kuruluflu ve Ana Sözleflme
de¤iflikli¤i ‹fllemlerine ‹liflkin Esaslar Hakk›nda Tebli¤” ekinde yay›mlanm›flt›r.
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Söz konusu f›kra ile, flirket kuruluflu aflamas›nda, sigortal› çal›flt›rmaya bafllaya
ca¤› tarihi ve çal›flt›r›lacak sigortal› say›s›n› beyan eden flirketlerin ticaret sicil
memurluklar›na yapt›klar› bu bildirimlerin, ticaret sicil memurluklar›nca on
gün içinde ilgili Kurum ünitesine gönderilece¤i ve bu bildirimin, iflverence
Kuruma yap›lm›fl say›laca¤›, bildirimin bu süre içerisinde Kuruma gönderilmemesi halinde ilgili ticaret sicil memurlu¤u hakk›nda bu Kanunun 140.maddesinin (a) f›kras› uyar›nca ifllem yap›laca¤› hükme ba¤lanm›flt›r.

9) ‹flyerlerinin SSK Sigorta/Sigorta ‹l Müdürlüklerine Bildirilebilmesi ‹çin
Hangi Belgeler Gereklidir?
‹flyeri bildirgesi ile birlikte verilmesi gereken di¤er belgelerin iflyeri bildirgesi
ile birlikte verilmemesi (daha sonra verilmesi) durumunda da iflyerlerinin tescil
ifllemi yap›lacakt›r. Bu durumda, eksik belgelerin, yaz›flma veya görüflme
yoluyla iflverenlerden teminine çal›fl›lmas› gerekmektedir.
Ayn› flekilde, ticaret flirketlerinin (adi flirketler hariç) kuruluflu aflamas›nda sigor
tal› istihdam edilece¤inin bildirilmesi durumunda, ilgili ticaret sicil
memurlu¤unca belgeler Sigorta Müdürlü¤üne eksik gönderilmifl ise, bu noksanl›klar da yine görüflme veya yaz›flma yoluyla giderilecektir.
‹flyeri Bildirgesi ‹le Birlikte Hangi Belgeler Verilmelidir ?
‹flverenlerin, iflyeri bildirgesi ile birlikte;
a) T.C kimlik numaras›n› gösteren nüfus cüzdan› örne¤ini,
b) ‹kametgah belgeleri ile imza sirkülerini,
c) Kay›tl› olduklar› meslek kurulufllar›ndan alacaklar› belgeleri,
d) Tüzel kiflilerde hükmi flahsiyetin tescil edildi¤i Ticaret Sicil Gazetesi ile imza
sirkülerini,
e) ‹flyeri açmak için ald›klar› ruhsat örne¤ini,
f) Ba¤l› bulunduklar› vergi dairesinin ad›n› ve vergi hesap numaras›n› gösterir
bir belgeyi,
g) Adi ortakl›klarda tüm ortaklar›n onayl› T.C kimlik numaras›n› gösteren nüfus
kay›t örneklerini ve ikametgah belgelerini,
h) ‹flveren vekillerinin noterden onayl› vekaletnamelerini ve imza sirkülerini,
›) Defter ve belgelerini düzenleyen ve 3568 say›l› Serbest Muhasebecilik,
Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik ve Yeminli Mali Müflavirlik Kanununa
göre yetki alm›fl bulunan serbest muhasebecilerinin veya serbest muhasebeci
mali müflavirlerinin Ek:9 da belirtilen ilgili meslek kuruluflu taraf›ndan onaylanm›fl belgesini,
i) Di¤er kanunlar uyar›nca tutmak zorunda olduklar› defterlerin türünü gösteren
resmi nitelikteki belgeyi,
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ilgili sigorta müdürlü¤üne vermesi gerekmektedir. ‹flverenden ifl alan arac›
(tafleron) ile ifl görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak sigortal›y›
devir alan iflverenler de; iflyeri bildirgesi hariç yukar›da say›lan belgeleri ilgili
sigorta müdürlü¤üne vermek zorundad›r.
506 say›l› yasan›n 8. maddesinde düzenlenen iflyeri bildirgesinin en geç sigortal› çal›flt›rmaya bafllad›¤› tarihte ilgili sigorta il/sigorta müdürlü¤üne veril
memesi halinde 3 aflamal› idari para cezas› uygulanmas› öngörülmüfltür. Buna
göre;
a-Bilanço esas›na göre defter tutmak zorunda olanlar için üç ayl›k asgari
ücret tutar›nda,
b-Di¤er defterleri tutmak zorunda olanlar için iki ayl›k asgari ücret
tutar›nda,
c- Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir ayl›k asgari ücret
tutar›nda,
oldu¤u hükme ba¤lanm›flt›r.
506 say›l› Kanunun 140. maddesinin (a) f›kras› uyar›nca idari para cezas› verilirken; iflverenlerin defter tutmak zorunda olup olmad›klar›n›n, defter tutmak
zorunda iseler, ilgili kanunlara göre tutmak zorunda olduklar› defterlerin
türünün bilinmesi gerekti¤inden, iflyeri bildirgelerinin verilmesi s›ras›nda bu
bildirgenin sa¤ üst k›sm›na bu konuda flerh konulmas› gerekmektedir.

10) Sigortal› Çal›flt›rmaya Bafllan›lmas› Halinde Neler Yap›lmas› Gerekir?
Sigortal›lar›n SSK’na Bildirimi Nas›l Yap›lmaktad›r? Çal›flanlar›n da
Bildirim Zorunlulu¤u Var m›d›r?
Çal›flt›raca¤›n›z her sigortal› için, çal›flmaya bafllama tarihinden önce “sigortal›
ifle girifl bildirgesi” düzenlenmesi ve SSK’na verilmesi gereklidir. Söz konusu
bildirgeleri, do¤rudan Kuruma verebilece¤iniz gibi, ayn› süreler içerisinde
iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirsiniz. Sigortal› ifle girifl bildirgesinin
süresinde verilmemesi halinde Türk uyruklu her bir sigortal› için bir asgari
ücret, çal›flma izni olmayan yabanc› uyruklu sigortal› için iki asgari ücret
tutar›nda idari para cezas› verilece¤i gibi, sigortas›z çal›flan iflçinin ifl kazas›
geçirmesi ve bu kaza sonras›nda %1 dahi olsa iflgöremez haline gelmesi halinde
yüksek tutarlarda tazminat›n (iflverenin herhangi bir kusuru olmasa dahi)
iflverenlerden tahsil edilmesi söz konusu olmaktad›r.
Sigortal› ifle girifl bildirgesi, iflverenlerin çal›flt›rd›klar› iflçileri Sosyal
Sigortalar Kurumu’na bildirirken vermeleri gereken belgedir. 506 say›l›
Kanunda iflverenlerin çal›flt›rd›klar› sigortal›lar› afla¤›da yer alan sürelerde
Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirmeleri gerekmektedir.
‹flyerinde çal›flmaya bafllayan sigortal›larla ilgili olarak SSK’na “Sigortal› ‹fle
Girifl Bildirgesi” verilmesi gerekmektedir. Sigortal› ‹fle Girifl Bildirgesi hem
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sigortal›lar›n özlük haklar›n›n takibi, hem de kay›td›fl› çal›flman›n önlenmesi
aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r. Sigorta müdürlüklerinde sigortal›lar için
aç›lan dosyalar›n ve sigortal›l›k bilgilerinin do¤ru olarak kaydedilebilmesi için
Sigortal› ‹fle Girifl Bildirgesinin do¤ru ve eksiksiz olarak doldurulmas› gerekmektedir. ‹fle girifl bildirgesi doldurulurken mutlaka nüfus hüviyet cüzdan› esas
al›nmal›d›r. Sigortal› ‹fle Girifl Bildirgesinin yanl›fl ve eksik doldurulmas›
halinde dönem bordrosu ile ayl›k prim ve hizmet belgesinde yanl›fl bilgiler yer
alaca¤›ndan; hem emeklilikle ilgili haklar›n kazan›lmas›nda zorluklarla
karfl›lafl›lacak, hem de vizite ka¤›d› al›nmas›, geçici ifl göremezlik ödeneklerinin
ödenmesi gibi sigortal›l›k hizmetlerinden yararlan›rken s›k›nt› çekilecektir. Bu
durumda, sigortal›lar›n hizmetlerini kan›tlayabilmeleri aç›s›ndan yarg› yoluna
baflvurmalar› gerekmektedir.
11) ‹flverenlerin Çal›flt›rd›klar› Sigortal›lar›n Bildirimini Hangi Sürelerde
Yapmalar› Gerekmektedir?
SSK kapsam›ndaki sigortal›lar›n, çal›flt›r›lmaya bafllanmas› halinde bu durumun
sigortal› ifle girifl bildirgesi ile SSK’na bildirilmesi gerekmektedir. Sigortal› ifle
girifl bildirgelerinin verilmesi gereken süreler, sigortal›n›n çal›flt›¤› iflkoluna
göre farkl›l›k göstermektedir. Bir sosyal güvenlik kurumundan yafll›l›k ayl›¤›
al›p da çal›flmas›n› sürdürecekler daha önce sigortal› ifle girifl bildirgesi verilmeden sadece bir dilekçe ile çal›flmaya bafllad›klar›n› bildirebilirken, yafll›l›k ayl›¤›
alarak çal›flmas›n› sürdürecekler için de sigortal› ifle girifl bildirgesi verilmesi
zorunlulu¤u getirilmifltir.
Buna göre, sigortal›lar›n bildirimleri afla¤›daki sürelerde sigortal› ifle girifl
bildirgesiyle SSK’na bildirilecektir.
a) Herhangi bir istisna kapsam›na girmeyen sigortal›lar›n, ifle
bafllat›lmadan önce sigortal› ifle girifl bildirgesiyle ilgili sigorta il/sigorta
müdürlü¤üne bildirilmesi (veya taahhütlü, iadeli taahhütlü veya APS ile
postaya verilmesi),
b) ‹nflaat iflyerlerinde ifle bafllat›lacak sigortal›lar›n, en geç ifle bafllat›ld›¤› gün
sigortal› ifle girifl bildirgesiyle ilgili sigorta il/sigorta müdürlü¤üne bildirilmesi (veya taahhütlü, iadeli taahhütlü veya APS ile postaya verilmesi),
c) ‹lk defa iflyeri bildirgesi verilen iflyerlerinde ifle al›nan sigortal›lar›n, en geç
bir ay içinde sigortal› ifle girifl bildirgesiyle ilgili sigorta il/sigorta
müdürlü¤üne bildirilmesi (veya taahhütlü, iadeli taahhütlü veya APS ile
postaya verilmesi),
d) D›fliflleri Bakanl›¤› taraf›ndan yurtd›fl› görevine atanan sigortal›lar›n, ifle
bafllad›klar› tarihten itibaren en geç üç ay içinde sigortal› ifle girifl bildirgesiyle
ilgili sigorta il/sigorta müdürlü¤üne bildirilmesi (veya taahhütlü, iadeli taahhütlü veya APS ile postaya verilmesi),
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e) Yabanc› ülkelere sefer yapan ulaflt›rma araçlar›na, sefer esnas›nda
al›narak çal›flt›r›lana ait Sigortal› ‹fle Girifl Bildirgesi sigortal›n›n ifle girifl
tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma verilmesi (SS‹Y md.66).
gerekmektedir. ‹lk iflyerindeki çal›flmas›, 506 say›l› Kanunun 9. maddesi
hükümlerine uygun flekilde ifle girifl bildirgesi verilerek Sosyal Sigortalar
Kurumuna bildirilmifl sigortal›lar›n, ifl akdi sona ermeden ayn› iflverenin ikinci
iflyerinde çal›flmaya bafllamas› durumunda bu iflyerinden ikinci bir ifle girifl
bildirgesi verilmesine gerek bulunmamakta ve sigortal› ifle girifl bildirgesinin
verilmemifl olmas›ndan dolay› 506 say›l› Kanunun 10. maddesi uyar›nca
iflveren sorumlu tutulmamaktad›r. Ayr›ca, bu sigortal›lar›n naklen ve ifl akdi
iliflkisi sona ermeden ayn› iflverenin Sosyal Sigortalar Kurumunun baflka
flubesince tescil edilmifl iflyerinde çal›flmas› halinde bu iflyerinden yasal süresi
içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna verilmeyen ifle girifl bildirgelerinden dolay›
iflveren hakk›nda idari para cezas› uygulanmamaktad›r.1

12) Sigortal›lar›n Bildirimi ‹çin Gereken Belgeler Nelerdir?
‹flverence, ifle al›nacak sigortal›lar için nüfus cüzdanlar›na göre üçer nüsha ve
foto¤rafl› olarak düzenlenecek sigortal› ifle girifl bildirgesi sigortal› ifle
bafllat›lmadan önce Kuruma verilir veya iadeli taahhütlü olarak gönderilir.
Sigortal›lar›n bildirimi flekle ba¤l›d›r. Örne¤in iflverenin yasal süresi içerisinde
sigortal› çal›flt›rmaya bafllayaca¤›n› bir dilekçe ile Kuruma bildirmesi geçersiz
say›lacakt›r.
‹fle girifl bildirgesi birden çok ise, örne¤i kurumca haz›rlanan ve iki nüsha olarak
doldurulmufl bir dizi pusulas›na ekli olarak gönderilecektir. Kurum, al›nd›klar›
tarihi ve genel evrak numaras›n› bildirgelere ve dizi pusulas›na ayr› ayr› iflledikten sonra dizi pusulas›n›n bir örne¤ini iflverene geri verir. Tek ifle girifl bildirgesinin gönderilmesinde dizi pusulas› düzenlenmez.
Çal›flt›r›lanlara, SSK taraf›ndan “sigorta sicil kart›” verilmektedir. Sigorta sicil
kartlar›, sigortal›larca saklanacakt›r. Bu kartlar, iflyeri de¤iflikliklerinde, sigortal›larca iflverenlere gösterilir ve iflverenlerce, ifle girifl bildirgeleri de, kartlarda
yaz›l› sigorta sicil numaras› üzerinden düzenlenmektedir. (SS‹Y md. 19)
13) Sigortal› ‹fle Girifl Bildirgesinin SSK Müdürlü¤üne Geç Verilmesi veya
Hiç Verilmemesinin Müeyyidesi Nedir?
Yukar›da say›lan durumlarda sigortal› ifle girifl bildirgeleri süresinde Sosyal
Sigortalar Kurumuna verilmifl say›lmakta ve idari para cezas› uygulanmamaktad›r. Belirtilen sürenin d›fl›nda Kuruma bildirildi¤i yada hiç bildirilmedi¤i
1 SSK Genel Müdürlü¤ü Tahsisler Dairesi Bflk.l›¤›n›n 25.03.1998 tarih ve 216793 say›l› Genel Yaz›s›
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tespit edilen sigortal›lar için bir asgari ücret tutar›nda idari para cezas› uygulanmaktad›r. Bildirilmeyen sigortal›n›n çal›flma izni olmayan yabanc› uyruklu
olmas› halinde uygulanacak idari para cezas› iki asgari ücrettir. Sigortal› ifle
girifl bildirgesinin yukar›da belirtilen sürelerde Sosyal Sigortalar Kurumuna
verilmemesi durumunda her bir yükümlülük için ayr› ayr› idari para cezas›
uygulanacakt›r.
Sigortal› ifle girifl bildirgesinin, yasal süresinde verilmemesi durumunda 506
say›l› Kanunun 4958 say›l› Kanunla de¤iflik 140. maddesi 1. f›kras› (b) bendi
uyar›nca belge verme süresinin son gününde geçerli asgari ücret tutar›nda
idari para cezas› uygulanmas› gerekmektedir.
Ancak, bildirilmeyen sigortal›lar›n çal›flma izninin olmamas› durumunda
(yabanc› uyruklu iflçiler için çal›flma izninin al›nmam›fl olmas› halinde)
asgari ücretin iki kat› tutar›nda idari para cezas› uygulanaca¤› belirtilmifltir.

14) Sigortal›lar›n Çal›flmaya Bafllad›klar›n› Bildirmesi Gerekir mi?
Sigortal›lar›n Bildirim ‹çin Ne Yapmalar› Gerekmektedir?
Kamuoyunda bilindi¤inin aksine çal›flanlar›n SSK’na bildirimi sadece iflverenler taraf›ndan yap›lmamaktad›r. ‹flverenler d›fl›nda ayr›ca sigortal›lar›n da
çal›flmaya bafllad›klar›n› SSK’na bildirmeleri zorunlulu¤u bulunmaktad›r.
Sigortal›lar›n çal›flt›klar›n› 30 gün içinde Sigortal› Bildirim Belgesi ile sigorta
müdürlü¤üne bildirmeleri gerekmektedir. Kanunla kurulu sosyal güvenlik
kurumlar›ndan malullük veya emekli ayl›¤› almakta iken 506 say›l› Kanuna tabi
sigortal› bir iflte çal›flanlar›n da, yeniden çal›flmaya bafllad›klar›n› Sosyal
Sigortalar Kurumuna bildirmeleri gerekmektedir.
Sigortal›lar›n, çal›flmaya bafllad›¤›n›, çal›flmaya bafllad›¤› tarihten itibaren en
geç 30 gün içinde “Sigortal› Bildirim Belgesi” ile ilgili sigorta müdürlü¤üne
bildirece¤i, sigortal› taraf›ndan iki nüsha olarak doldurulan belgenin sigorta
müdürlü¤ünce al›n›p genel evrak numaras› ifllendikten sonra bir nüshas›n›n sigortal›ya geri verilece¤i, sigortal›n›n bildirimi ile iflverenin bildirimi aras›nda
farkl›l›k oldu¤u takdirde, sigorta müdürlü¤ünce durum taahhütlü bir yaz›yla
sigortal›ya gerekirse iflverene bildirilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r. Sigortal›n›n
bildirimi ile iflverenin bildirimleri aras›nda farkl›l›k oldu¤u takdirde, durum
Sosyal Sigortalar Kurumunca iadeli taahhütlü bir yaz›yla iflverene bildirilecek,
iflverence 7 gün içinde cevap verilmemesi halinde yap›lacak araflt›rma ve
inceleme sonucuna göre gerekli ifllem yap›lacakt›r. Ancak, sigortal›lar›n “sigortal› bildirim belgesi”ni ilgili sigorta müdürlü¤üne vermemelerinin herhangi bir
cezai müeyyidesi bulunmamaktad›r.
15) Sigortal›lar›n Birden Fazla Sigorta Sicil Numaras› Olmas› Halinde Ne
Yapmalar› Gerekmektedir?
Otomasyon sisteminin olmamas›ndan dolay›, 1980’li y›llara kadar çal›flanlara
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her çal›flt›klar› iflyerinde ayr› bir sigorta sicil numaras› verilebilmekteydi. Bu
durumda, baz› sigortal›lar›n birkaç tane sigorta sicil numaras› olabilmektedir.
Bir sigortal›ya, birden fazla sigorta sicil numaras› verilmesi halinde, sigortal›n›n
ba¤l› bulundu¤u sigorta müdürlü¤üne bir dilekçe ile baflvurmas› halinde ilk
çal›flma nedeniyle verilen sigorta sicil numaras› geçerli (ipka) olmakta, sonraki
çal›flmalar›yla ilgili sigorta sicil numaralar› ise iptal edilmektedir. Ancak, tahsis
ifllemi sonuçland›r›lm›fl dosyalara ait sonradan tespit edilen sigorta sicil
numaras›, sigortal›n›n ilk çal›flmas› dolay›s›yla verilmifl olan numaralardan olsa
bile iptal edilerek, tahsis gören sigorta sicil numaras› geçerli say›lacakt›r. (SS‹Y
md.17)
16) Baflkas›n›n Nüfus Cüzdan› ‹le Sigortal› Olanlar›n Ne Yapmas›
Gerekir?
Baz› sigortal›lar ifle giriflleri s›ras›nda muhtelif nedenlere dayanarak aile fertlerinin, akrabalar›n›n veya di¤er üçüncü flah›slar›n Nüfus Hüviyet Cüzdanlar›n›
kullanmakta ve bunun sonucu olarak fiilen çal›flan sigortal› yerine, Nüfus
Hüviyet Cüzdan› kullan›lan kimseler ad›na tescil ifllemi yap›lmakta, SSK’na
ayl›k prim ve hizmet belgesi verilmekte ve primi ödenmektedir. Fiilen
çal›flanlar›n Sosyal Güvenlik haklar›n›n korunmas› ve muhtemel suistimallerin
önlenmesi bak›m›ndan, bu gibi hallerde tahakkuklar üzerinde hak iddia eden
kimsenin bunu mahkeme ilam› ile ispat ettirmesi gerekmektedir.

17) ‹flyerlerinde Çal›flmad›¤› Halde Sa¤l›k Yard›mlar›ndan Yararlanabilmek
Veya Emeklilik Hakk› Kazanabilmek ‹çin Sigortal› Olundu¤unun Tespit
Edilmesi Halinde Ne Gibi ‹fllem Yap›lmaktad›r? Bu flekilde Gerçekd›fl›
Sigortal› Bildiriminin Müeyyidesi Var m›d›r?
Herhangi bir hizmet akdine tabi olarak ve fiilen çal›flmamakla birlikte,
sigortal›l›¤›n sa¤lad›¤› sosyal yard›m ve hizmetlerinden yararlanmak üzere, bir
ifle girifl bildirgesiyle Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirilmesi uygulamada çok
s›k olarak karfl›lafl›lan bir durumdur. Özellikle, pahal› ve uzun süreli bir tedavi
gerektiren kronik hastal›klarda, tedavinin Sosyal Sigortalar Kurumu
olanaklar›yla yapt›r›lmas›n› sa¤lamak üzere kifliler (sigortal›l›k koflullar›n›
tafl›mad›klar› halde) Sosyal Sigortalar Kurumuna sigortal› olarak bildirilmektedirler. Ayr›ca, baz› sigortal›lar›n ise 506 say›l› Kanunun 85. maddesinde düzenlenen iste¤e ba¤l› sigortan›n en önemli koflulunun 1080 gün Malullük Yafll›l›k
ve Ölüm sigortas› primi ödeme zorunlulu¤unun olmas› nedeniyle, bu olanaktan
yararlanmak isteyenler de 1080 günü tamamlamak amac›yla sigortal› olarak
bildirilmektedir.
Sigortal› say›lmay› gerektiren bir iflte çal›flmad›¤› halde, sigortal›l›¤›n sa¤lad›¤›
yard›mlardan faydalanmak için Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirilen kiflilerin
bu muvazaal› durumlar› tespit edildi¤inde;
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• Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirilen hizmetleri iptal edilmekte,
• Kendisine Sosyal Sigortalar Kurumu taraf›ndan yap›lm›fl olan maafl ve di¤er
yard›mlardan kaynaklanan ödemeler kanuni faiziyle istenmekte,
• Sosyal Sigortalar Kurumu taraf›ndan gerçekd›fl› sigortal›ya yap›lan tüm
sa¤l›k giderleri 506 say›l› Kanunun 90. maddesi gere¤ince iflverenden
al›nmakta,
• ‹flverenin incelenen kay›t ve belgeleri Sosyal Sigorta ‹fllemleri
Yönetmeli¤inin 25. maddesi gere¤ince geçersiz say›larak idari para cezas›
uygulanmakta ve,
• Bu kiflilerin ödemifl oldu¤u tüm primler Sosyal Sigortalar Kurumuna irat
kaydedilmektedir.
Bu kifliler hakk›nda ayr›ca Türk Ceza Kanununun 343. maddesi gere¤ince ilgili
Cumhuriyet Savc›l›¤›na suç duyurusunda bulunulmas› gerekmektedir.
Yine fiilen çal›fl›lmad›¤› veya sigortal›l›k niteli¤i tafl›mad›¤› halde gerçek d›fl›
bildirime dayal› olarak yersiz yap›ld›¤› anlafl›lan tescil ifllemleri iptal edilecektir. Ancak, gerçek d›fl› bildirim oldu¤u sonradan saptanan ve bu bildirime dayal›
olarak verilen sigorta sicil numaras› ile sonradan fiili çal›flmas› bulundu¤u tespit
edilen sigortal›n›n tescil ifllemi geçerli say›lmaktad›r. (SS‹Y md.18)

18) Baz› Çal›flanlar›n Sigortal› Olmak ‹stemedi¤i Görülmektedir. Sigortal›
Olmak Hakk›ndan Vazgeçilebilir mi?
506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanununun 6. maddesinde, “Çal›flt›r›lanlar, ifle
al›nmalar›yla kendili¤inden "sigortal›" olurlar.
Sigortal›lar ile bunlar›n iflverenleri hakk›nda sigorta hak ve yükümleri
sigortal›n›n ifle al›nd›¤› tarihten bafllar.
Bu suretle sigortal› olmak hak ve yükümünden kaç›n›lamaz ve vazgeçilemez.
Sözleflmelere, sosyal sigorta yard›m ve yükümlerini azaltmak veya baflkas›na
devretmek yolunda hükümler konulamaz.” denilmek suretiyle sigortal› olmay›
gerektiren bir iflte çal›flanlar›n hizmet akdinin bafllad›¤› andan itibaren Sosyal
Sigortalar Kurumu kapsam›nda sigortal› say›lacaklar› belirtilmifltir. Sigortal›
çal›flmak istemeyenlerin bulunmas› halinde, denetim elemanlar›n›n iflyerinde
denetim yapmas› ve sigortal›lar›n iflten ayr›ld›klar› takdirde 5 y›l içinde hizmet
tespit davas› açarak çal›flmalar›n›n mahkeme ilam› ile ispatlamalar›n›n mümkün
olmas› nedeniyle yüksek miktarlarda para cezas› uygulanmas› mümkün bulundu¤undan, iflverenlerin bu flekildeki talepleri kabul etmemesi gerekmektedir.
19) Bireysel Emeklilik Kurumlar›na Bireysel Emeklilik Sigortas› veya Özel
Sigorta Kurumlar›na Sa¤l›k Sigortas› Yapt›ranlar SSK’l› Olmak
Hakk›ndan Vazgeçebilir mi?
Bireysel emeklilik, kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlay›c›s› olarak,
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bireylerin emeklili¤e yönelik tasarruflar›n›n yat›r›ma yönlendirilmesi ile
emeklilik döneminde ek bir gelir sa¤lanarak refah düzeylerinin yükseltilmesi,
ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratarak istihdam›n art›r›lmas› ve ekonomik
kalk›nmaya katk›da bulunulmas›n› teminen, gönüllü kat›l›ma dayal› ve belirlenmifl katk› esas›na göre oluflturulmufl bir sistemdir. Kifliler mevcut Sosyal
Güvenlik Sistemi (SSK, Emekli Sand›¤›, Ba¤kur)’nden istedikleri düzeyde
sa¤l›k hizmet alamad›klar› için daha iyi hizmet alabilecekleri Özel Sigortalara
yönelmektedir.
Bu flekilde, hem Bireysel Emeklilik Kurumlar›na Bireysel Emeklilik Sigortas›
ve hem de Özel Sigorta Kurumlar›na Sa¤l›k Sigortas› Yapt›ranlar da SSK’l›
Olmak zorundad›r.
20) ‹fl kazas› Nedir? Hangi Durumlar ‹fl kazas› Say›lmaktad›r?
‹flkazas›, sigortal›n›n iflverenin otoritesi alt›nda bulundu¤u bir s›rada gördü¤ü ifl
veya iflin gere¤i dolay›s›yla aniden ve d›fltan meydana gelen bir etkenle sigortal›y› bedence ya da ruhça zarara u¤ratan bir olay olarak tan›mlanmaktad›r.
506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanununun 11. maddesinin (A) bendinde, ‹fl
kazas›;
a) Sigortal›n›n iflyerinde bulundu¤u s›rada, (‹flyeri, 506 say›l› Kanunun 5.
maddesinde, sigortal›lar›n ifllerini yapt›klar› yerler olarak tan›mlanm›fl ve iflin
niteli¤i ve yürütümü bak›m›ndan iflyerine ba¤l› bulunan yerlerle dinlenme,
çocuk emzirme, yemek, uyku, y›kanma, muayene ve bak›m, beden veya meslek
e¤itimi yerleri, avlu ve büro gibi di¤er eklentiler ve araçlar da iflyerinden
say›lm›flt›r. Sigortal›n›n iflyerine ayak bast›¤› andan itibaren iflyerini terkedece¤i
ana kadar, iflverenin otoritesi alt›nda olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n u¤rad›¤›
kazay› ifl kazas› kabul etmek gerekmektedir. Örne¤in, sigortal›n›n iflyerinde
koflarken aya¤›n› sakatlamas›, iflyerinde kavga ederken yaralanmas›, iflyerinde
intihar etmesi, iflyeri s›n›rlar›nda bulunan havuzda bo¤ularak ölmesi ifl kazas›
kabul edilmektedir.)
b) ‹flveren taraf›ndan yürütülmekte olan ifl dolay›siyle, (Bu f›kra hükmüne
göre, sigortal›y› bedenen veya ruhen ar›zaya u¤ratan olay›n iflyerinde de¤il de
iflverenin emir ve talimatlar› do¤rultusunda sigortal›n›n görevli olarak veya iflin
gere¤i olarak iflyeri d›fl›na ç›kmas› halinde u¤rad›¤› kaza ifl kazas›
say›lmaktad›r. Örne¤in, inflaata boya yapmas› için gönderilen iflçinin iskeleden
düflmesi sonucu yaralanmas›, bir fabrika iflyerinde gece bekçisi olarak çal›flan
sigortal›n›n fabrikan›n bahçesinden kaçan bekçi köpe¤ini içeriye sokmaya
çal›fl›rken bir arac›n çarpmas› sonucu yaralanmas›, bir apartman iflyerinde
kap›c› olarak çal›flan sigortal›n›n markete apartman ihtiyaçlar›n› almak için
gitti¤i s›rada kald›r›mda aya¤›n›n kaymas› sonucu yaralanmas› olaylar› ifl
kazas› say›lmaktad›r.)
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c) Sigortal›n›n, iflveren taraf›ndan görev ile baflka bir yere gönderilmesi
yüzünden as›l iflini yapmaks›z›n geçen zamanlarda, (Söz konusu hükme göre
bir iflyerinde çal›flan sigortal›n›n, iflveren taraf›ndan görevle baflka bir yere gönderilmesi durumunda as›l iflini yapmaks›z›n geçen zamanlarda u¤rad›¤› tüm
kazalar ifl kazas› say›lmaktad›r. ‹flveren, sigortal›y› iflyeri d›fl›nda bir görev ifa
etmekle yükümlü tutabilir, bu görev yerinin ayn› veya baflka bir ilde veya
yabanc› bir ülkede olmas› önem tafl›maz. Sigortal› iflverenin ifli için baflka yere
gitmektedir, öyleyse iflverenin otoritesi alt›ndad›r. Madde hükmü “sigortal›n›n
as›l iflini yapmaks›z›n geçen zaman” deyimini kullanm›fl, bu zaman›n nas›l
de¤erlendirilece¤i hususunda bir aç›klama yapmam›fl ve herhangi bir ayr›m
öngörmemifltir.)
d) Emzikli kad›n sigortal›n›n çocu¤una süt vermek için ayr›lan zamanlarda,
(Kad›n sigortal›n›n belirtilen emzirme izni süresi içinde iflyerindeki emzirme
odas›nda veya çocu¤unu emzirmek için ayr›lan zamanda evine veya krefle gidip
gelirken u¤rad›¤› kazalar da ifl kazas› olarak kabul edilmektedir.)
e) Sigortal›lar›n, iflverence sa¤lanan bir tafl›tla iflin yap›ld›¤› yere toplu
olarak götürülüp getirilmeleri s›ras›nda, (‹flveren taraf›ndan sa¤lanan bir
tafl›tla iflin yap›ld›¤› yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri esnas›nda meydana gelen kazalarda ifl kazas› say›lmaktad›r. Toplu tafl›ma arac›n›n iflverene ait
olmas› zorunlulu¤u bulunmamaktad›r. Baflka bir kifliye ait araçla da tafl›ma
ifllemi yap›lm›fl olabilir. Burada önemli olan, arac›n iflveren taraf›ndan
sigortal›lar›n iflyerine gelifl gidiflleri için tahsis edilmifl olmas›d›r.
Maddede geçen “toplu olarak götürülüp getirme” deyiminden iflyerinde çal›flan
tüm iflçilerin ayn› anda tafl›nmas› anlafl›lmamal›d›r. Di¤er koflullarla birlikte, en
az iki iflçinin tafl›nmas› topluluk koflulunun gerçekleflmesi aç›s›ndan yeterli
say›lacakt›r. Toplu olarak götürüp getirme, sigortal›lar›n sadece bir bölümü için
ise öteki sigortal›lar›n yolda u¤rad›klar› kaza ifl kazas› say›lmaz. ‹flveren sigortal›lar› toplu olarak iflyerine götürüp getirece¤ini hizmet ya da toplu ifl
sözleflmesi ile taahhüt etmifl olabilir. Tafl›ma iflin niteli¤inden do¤abilece¤i gibi
sosyal bir amaçla da yap›labilir; her iki durumda da iflçilerin u¤rad›klar› kaza ifl
kazas› say›lacakt›r.)
Meydana gelen ve sigortal›y› hemen veya sonradan bedence veya ruhça ar›zaya
u¤ratan olay olarak ifade edilmifltir. Bir kazan›n ifl kazas› say›lmas› için
yukar›da say›lan durumlardan en az birinin gerçekleflmesi sonucunda
sigortal›n›n bedence veya ruhça ar›zaya u¤ramas› gerekmektedir.
21) Sigortal›lar›n ‹fl Kazas›na U¤ramas› Halinde ‹flverenlerin Yükümlülükleri
Nelerdir? ‹fl Kazalar›nda Yap›lmas› Gereken ‹dari ‹fllemler Nelerdir?
‹flveren, ifl kazas›na u¤rayan sigortal›ya, SSK taraf›ndan ifle el konuncaya kadar,
sa¤l›k durumunun gerektirdi¤i sa¤l›k yard›mlar›n› yapmakla yükümlüdür. ‹fl
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kazas›, iflveren taraf›ndan o yer yetkili zab›tas›na (polis veya jandarma) derhal
ve Kuruma da kazadan sonraki iki gün içinde yaz› (veya vizite ka¤›d›) ile
bildirilmek zorundad›r. Bu amaçla yap›lan ve belgelere dayanan masraflarla yol
paralar›, iflverenin ifl kazas›n› en geç kazadan sonraki iki gün içinde SSK’na
haber vermesi flart›yla ödenmektedir. Yukar›daki yükümlülüklerin yerine getirilmesindeki savsama ve gecikmeden dolay›, sigortal›n›n tedavi süresinin uzamas›na, malül kalmas›na veya malullük derecesinin artmas›na sebep olan
iflveren, SSK’n›n bu yüzden u¤rayaca¤› her türlü zarar› ödemekle yükümlüdür.
Sa¤l›k yard›mlar›n›n zaman›nda yap›lmamas› veya geciktirilmesi nedeniyle
sigor tal›n›n tedavi süresinin uzamas›, malül kalmas› veya malüllük derecesinin
artmas› durumlar›nda, iflverenin, Kurumun bu yüzden u¤rayaca¤› tüm zararlar›
karfl›lamas› gerekmektedir.
‹fl Kazalar›nda Yap›lmas› Gereken ‹dari ‹fllemler:
• ‹fl kazas›na u¤rayan personele derhal gerekli sa¤l›k yard›mlar› yap›l›r.
• ‹flyeri kaza raporu düzenlenir. fiahitlerin ifadesi al›n›r.
• Kaza Jandarma veya Polise derhal bildirilir.
• Kaza, ilgili Sigorta ‹l/Sigorta Müdürlü¤ü’ne vizite ka¤›d› ile en geç kazadan
sonraki iki gün içinde içinde bildirilir.
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› bölge müdürlü¤üne bildirim formu ile
en geç iki ifl günü içinde haber verilir.
Kazayla ilgili bir dosya haz›rlan›r. Evraklar burada muhafaza edilir. Dosyada
ayr›ca; iflçinin sigortal› ifle girifl bildirgesi, ifle girifl sa¤l›k raporu, kaza tarihinden önceki dört aya ait ücret hesap pusulalar›n›n sureti, iflçi çizelgesi, e¤itim
belgesi ile di¤er sertifakalar ve kiflisel koruyucular› teslim belgeleri de yer al›r.

22) ‹fl Kazas›na U¤rayan Sigortal›n›n Hangi Yükümlülü¤ü Bulunmaktad›r?
Sigortal›n›n Kendisi Taraf›ndan Yap›lan Harcamalar Ödenir mi?
‹flçilerin, ifl kazas›n› iflverene veya Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirme
yükümlülü¤ü bulunmaktad›r. ‹flçinin bildirimini sadece iflverene veya SSK’na
yapmas› yeterlidir. Her ikisine birden bildirimde bulunmas›na gerek bulunmamaktad›r. Ancak, iflverene veya SSK’na bildirimini yapmayan sigortal›ya herhangi bir yapt›r›m uygulanmas› söz konusu de¤ildir.
Tedavi harcamalar› sigortal›n›n kendisi taraf›ndan yap›lm›fl ise, bu hususun belgelenmesi halinde, yap›lan masraflar›n, belgeleri karfl›l›¤›nda sigortal›ya ödenmektedir.
23) ‹flverenin ‹flçilerin Sa¤l›¤›n› Koruma ve ‹fl Güvenli¤i ‹le ‹lgili
Mevzuatta Öngörülen Sorumluluklar› Nelerdir?
‹flveren, çal›flt›rd›¤› sigortal›lar›n› ifl kazas› ve meslek hastal›klar›na karfl› korumak için, iflçilerin sa¤l›¤›n› koruma ve ifl güvenli¤i ile ilgili mevzuat hüküm23

lerinde belirtilen tedbirleri almak ve bu tedbirlerin uygulanmas›n› devaml›
surette izlemekle yükümlü k›l›nm›flt›r. ‹fl kazas› sonras›nda mutlaka olay sigorta ve ifl müfettiflleri taraf›ndan soruflturulmakta ve soruflturma sonras›nda ifl
sa¤l›¤› ve güvenli¤ine ayk›r›l›k tespit edildi¤inde SSK’n›n yapt›¤›/yapaca¤›
bütün masraflar ile iflçiye yada (ölümü halinde) efl ve çocuklar›na ba¤lanacak
ayl›klar›n peflin sermaye de¤eri iflverenden tahsil edilmektedir.

24) ‹fl Kazas› ve Meslek Hastal›¤›n›n Meydana Gelmesinden ‹flverenlerin
Sorumlu Tutulmalar›n›n Sonuçlar› Nelerdir?
506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 26/I. Maddesinde, sigortal›n›n
u¤rad›¤› ifl kazas› veya meslek hastal›¤›n›n, iflverenin kast› veya iflçilerin
sa¤l›¤›n› koruma ve ifl güvenli¤i ile ilgili mevzuat hükümlerine ayk›r› hareketi
ya da suç say›l›r bir eylemi sonucunda meydana gelmesi durumunda, SSK
taraf›ndan, sigortal›ya veya hak sahibi kimselere yapt›¤› veya ileride yapmas›
gerekli bulunan her türlü giderlerin tutarlar› ile gelir ba¤lan›rsa bu gelirlerin 506
say›l› Kanunun 22. maddesinde belirtilen tarifeye göre hesaplanacak sermaye
de¤erleri toplam›n›n, sigortal› veya hak sahibi kimselerin iflverenden isteyebilecekleri miktarlarla s›n›rl› olmak üzere iflverenden istenmesi gerekti¤i,
öngörülmüfltür.
Yine, ayn› Kanunun 10. maddesinde ise, sigortal› çal›flt›rmaya baflland›¤›n›n
süresi içinde SSK’na bildirilmemesi halinde bildirgenin sonradan verildi¤i veya
sigortal› çal›flt›r›ld›¤›n›n Kurumca tesbit edildi¤i tarihten önce meydana gelen ifl
kazas›, meslek hastal›¤›, hastal›k ve anal›k hallerinde ilgililerin sigorta
yard›mlar› Kurumca sa¤lanaca¤›, sigortal› çal›flt›rmaya baflland›¤› Kuruma
bildirilmifl veya bu husus Kurumca tesbit edilmifl olmakla beraber, yeniden ifle
al›nan sigortal›lardan, süresi içinde Kuruma bildirilmeyenler için de, ifl kazas›,
meslek hastal›¤›, hastal›k ve anal›k hallerinde gerekli sigorta yard›mlar›
Kurumca sa¤lanaca¤›, Ancak, bu durumda SSK taraf›ndan yap›lan ve ilerde
yap›lmas› gerekli bulunan her türlü masraflar›n tutar› ile, gelir ba¤lan›rsa bu
gelirlerin 506/22. maddede sözü geçen tarifeye göre hesap edilecek sermaye
de¤erleri tutar›, 506/26. maddede yaz›l› sorumluluk halleri aranmaks›z›n,
iflverene ayr›ca ödettirilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.
25) ‹flverenler, Arac›lar›n (Tafleron) ‹flçilerinin Maruz Kald›klar› ‹fl Kazas›
ve Meslek Hastal›klar›ndan Dolay› Sorumlu Tutulabilir mi?
Bir iflte veya bir iflin bölüm veya eklentilerinde iflverenden ifl alan ve kendi
ad›na sigortal› çal›flt›ran üçüncü kifliye arac› denilmektedir. Sigortal›lar üçüncü
bir kiflinin arac›l›¤› ile ifle girmifl ve bununla sözleflme yapm›fl olsalar bile, bu
kanunun iflverene yükledi¤i ödevlerden dolay›, arac› olan üçüncü kifli ile birlikte as›l iflveren de sorumludur.(506 ssk.87/I)
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Söz konusu madde hükmüne göre, as›l iflverenlerden ifl alan alt iflveren (taflaronarac›) iflçilerinin ifl kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu bedence veya ruhça
ar›zaya u¤ramalar› halinde, alt iflverenle birlikte as›l iflveren de sorumlu tutulmaktad›r.

26) Deneme Süresinde Sigortal› Olunmas› Gerekir mi?
‹fl sözleflmesi ile bir iflyerinde çal›flt›r›lmaya bafllanan iflçinin, iflyeri çal›flma
koflullar›n› ve iflvereni, iflverenin de iflçiyi ve iflçinin çal›flma sistemini tan›y›p
ifle uygunlu¤una karar verebilmesi için ifl sözleflmesine bir deneme süresi konulabilir. Taraflar, hizmet akdine deneme süresi koyup koymamakta serbesttirler.
‹fl sözleflmesinin, belirli süreli veya belirsiz süreli olmas›, akde deneme süresi
konulmas›na engel de¤ildir. Deneme süresi 4857 say›l› ‹fl Kanununun 15. maddesinde, 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›labilece¤i, deneme süresi içinde taraflar ifl sözleflmesini
bildirim süresine gerek olmaks›z›n ve tazminats›z feshedebilece¤i, iflçinin
çal›flt›¤› günler için ücret ve di¤er haklar›n›n sakl› oldu¤u hükme ba¤lanm›flt›r.
Deneme süresi, iflçi veya iflverene deneme süresi içinde ifl sözleflmesinin tazminats›z feshedilebilmesine olanak tan›maktad›r. Deneme süresinin öngörüldü¤ü
durumlarda, deneme süresi için ayr›, devam› için ayr› sözleflme yap›lmas›ndan
söz edilemez. Her iki hususun da bir tek hizmet akdinde düzenlenmesi gerekmektedir. Deneme süresinde iflçi, çal›flmas› karfl›l›¤›nda ücret al›r, sendikaya
üye olabilir, greve kat›labilir, Sosyal Sigortalar Kurumu’na sigortal› olarak
bildirilir.

27) Sigorta Primine Esas Kazanç (SPEK) Ne Demektir?
Sigortal›larla iflverenlerin bir ay için ödeyecekleri primleri hesab›nda:
a) Sigortal›lar›n o ay için hak ettikleri ücretlerin,
b) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeflit istihkaktan sigortal›lara o ay içinde
ödenenlerin,
c) ‹dare veya kaza mercilerince verilen karar gere¤ince (a) ve (b) f›kralar›nda
yaz›l› kazançlar niteli¤inde olmak üzere sigortal›lara o ay içinde yap›lan
ödemelerin,
Brüt toplam› esas al›n›r.
Sigortal›lar için ödenecek sigorta priminin hesaplanaca¤› bu tutara sigorta primi
ne esas kazanç denir. Sigorta primine esas kazanç alt s›n›r›n›n alt›nda ücret
almakta olan sigortal›lar ile ücret almaks›z›n çal›flan sigortal›lar, SPEK alt s›n›r›
üzerinden; SPEK üst s›n›r›n›n üstünde ücret alan sigortal›lar da SPEK üst s›n›r›
üzerinden prime tabi tutulurlar. SPEK Alt s›n›r›, 01.01.2005’ten itibaren
488,70.-YTL ve SPEK Üst s›n›r› ise günlük alt s›n›r›n 6,5 kat› 3.176,70 YTL
olarak uygulanacakt›r.
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4958 say›l› yasa ile de¤ifliklik yap›lmadan önce 506 say›l› Kanunun 77. maddesinin ikinci f›kras› ile yolluklar›n, çocuk ve aile zamlar›n›n, ölüm, do¤um ve
evlenme yard›mlar› ile ayni yard›mlar›n sigorta primine esas kazançlar›n
hesab›nda dikkate al›nmayaca¤› belirtilmifltir. Ancak, 4958 say›l› Kanunun 36.
maddesi ile 506 say›l› Kanunun 77. maddesinin 2. f›kras›nda 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yap›lan de¤ifliklikle ölüm, do¤um ve evlenme
yard›mlar›, yolluklar, k›dem, ihbar ve kasa tazminatlar›, aynî yard›mlar ile
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›nca miktarlar› y›llar itibariyle belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamlar›n›n, sigorta primlerinin hesab›na esas tutulacak kazançlar›n ayl›k tutar›n›n tespitinde dikkate al›nmayaca¤›, bunlar›n
d›fl›nda her ne ad alt›nda ödeme yap›l›rsa yap›ls›n tüm ödemelerin prime tabi
tutulaca¤› hükme ba¤lanm›flt›r.
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S‹GORTA PR‹M‹NE TAB‹ ÖDEMELER
1. As›l ücret (süreye ba¤l›, parça bafl›,götürü,kardan hisse,komisyon ve sair
flekillerde belirlenen ve hizmet karfl›l›¤› olarak ödenen ana ücret)
2. Askerlik yard›m›,
3. Bayram harçl›¤›, Bayram yard›m›
4. Belli bir hizmet y›l›n› doldurup iflten ayr›lanlara (sigortal›l›¤› sona erenlere) ödenen
jübile ikramiyesi ve buna benzer sair ödemeler,
5. Ek görev ücreti,çal›flma ödene¤i, hizmet zamm›, meslek tazminat› gibi isimler
alt›nda ifl karfl›l›¤› ödenen ücret unsurlar› (mutad olsun olmas›n)
6. Fazla mesai ücreti,
7. Gece zamm› ve vardiya primleri,
8. Hafta tatili,ulusal bayram ve genel tatil günleri için hesaplanan ücret,
9. Her türlü ikramiyeler ( temettü ikramiyeleri, y›lbafl›, bayram ikramiyesi dahil.)
10. Her türlü primler (temininde güçlük zamm›,k›dem zamm›, jestiyon,seyahat
primi dahil),
11. Huzur haklar›,
12. ‹mza sorumlulu¤u tazminat›,
13. ‹fl Kanununda belirtilen y›ll›k iznin kulland›r›lmam›fl olmas› nedeniyle, bu
kanuna göre ödenen ve kulland›r›lmayan izin gün say›s›na göre hesaplanan izin
ücretleri,
14. ‹fl riski zamm›,
15. ‹zin harçl›¤›,
16. Krefl ücreti,
17. Makam tazminat› (veya temsil ödene¤i)
18. Mali sorumluluk ödene¤i,
19. Ö¤renim ve dinlenme yard›m›,
20. Özel hizmet tazminat›,
21. Sakatl›k ve hastal›k nedeniyle verilen tazminatlar,
22. Seyyar görev tazminat›,
23. SSK' dan geçici ifl göremezlik ödene¤i alanlara, istirahatte bulunduklar› süre için
iflverenler taraf›ndan r›zaen veya toplu sözleflme gere¤i olarak yap›lan ödemeler,
24. Sünnet yard›m›,
25. Tabii afet yard›m›
26. Toplu ifl sözleflmesi farklar› (fark› oluflturan unsurlar›n niteli¤ine göre de¤iflir),
27. Y›lbafl› paras›,
28. Y›ll›k izin ve mazeret izni
29. Y›pranma tazminat›,
30. Yol paras› (personelin evinden ifle gelip gitmesi için nakit olarak ödenen)
31. Kira, giyecek, yakacak vs. yard›m› (nakit)
32. Ola¤anüstü Hal Bölge Valili¤i’nin yetkisi kapsam›nda bulunan illerde 4857 say›l› ‹fl
Kanununa tabi olarak çal›flan elemanlara ek tazminat ad› alt›nda yap›lan ödemeler
33. Ayakkab› paras›,
34. Elbise dikifl paras›,
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S‹GORTA PR‹M‹NE TAB‹ OLMAYAN ÖDEMELER
1. Aile yard›m›, (01.01.2005’ten itibaren sigorta primi kesintisi yap›lmayacak aile
yard›m› miktar› Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›nca ayl›k 48,87- YTL
olarak belirlenmifltir.)

2. Ücret bordrosuna dahil edilmeden sigortal›lara da¤›t›lan otobüs biletleri (‹ETT, EGO vb.)
3. Bakanlar Kurulu karar›na dayan›larak ödenen ikramiyeler (6772 say›l› yasa gere¤ince),
4. Çocuk paras›, (01.01.2005’ten itibaren sigorta primi kesintisi yap›lmayacak çocuk
yard›m› miktar› Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›nca ayl›k 9,77- YTL olarak
belirlenmifltir)
5. Yemek Yard›m›, (01.01.2005’ten itibaren sigorta primi kesintisi yap›lmayacak
yemek yard›m› miktar› Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’nca günlük
0,98- YTL olarak belirlenmifltir)
6. Evlenme veya do¤um yard›m›,
7. Harc›rahlar, yolluklar,

8. Havlu, sabun vs. yard›m› (iflyerinde kullan›lmak için),
9. ‹hbar tazminat›,

10. ‹flyerinde yedirilen yemek, yo¤urt, meflrubat vs.
11. Kasa tazminatlar›,
12. K›dem tazminat›,

13. Konut tahsisi (ayni),

14. Ölüm yard›m›, (personelin anas› veya babas›n›n,eflinin veya çocu¤unun ölümünde verilen),
15. Personelin toplu halde ifle gidip gelmesinin sa¤lanmas›, (servis)
16. Sair ayni yard›mlar, (yiyecek-yemek bedeli, odun-kömür gibi yakacak yard›m›)
17. Ücret avanslar›,

DÖNEMLER ‹T‹BAR‹YLE S‹GORTA PR‹M‹NDEN ‹ST‹SNA A‹LE YARDIMI
DÖNEM

AYLIK ASGAR‹ ÜCRET

01.01.2004-30.06.2004
01.07.2004-31.12.2004

423.000.000.-TL
444.150.000.-TL

AYLIK A‹LE YARDIMI
(Ayl›k AÜ % 10’u)
42.300.000.-TL
44.415.000.-TL

DÖNEMLER ‹T‹BAR‹YLE S‹GORTA PR‹M‹NDEN ‹ST‹SNA ÇOCUK YARDIMI
DÖNEM

AYLIK ASGAR‹ ÜCRET

01.01.2004-30.06.2004
01.07.2004-31.12.2004
(Her Çocuk ‹çin)

423.000.000.-TL
444.150.000.-TL
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AYLIK A‹LE YARDIMI
(Ayl›k AÜ % 2’si)
8.460.000.-TL

8.883.000.-TL

DÖNEMLER ‹T‹BAR‹YLE S‹GORTA PR‹M‹NDEN ‹ST‹SNA
YEMEK YARDIMI

DÖNEM

GÜNLÜK
ASGAR‹ ÜCRET

01.01.2004-30.06.2004
01.07.2004-31.12.2004

14.100.000.-TL
14.805.000.-TL

GÜNLÜK
YEMEK
YARDIMI
(Günlük AÜ % 6’s›)
846.000.-TL
888.300.-TL

AYLIK
YEMEK
YARDIMI 2

21.150.000.-TL
22.207.500.-TL

28) SSK’n›n uygulad›¤› Sigorta Kollar› Nelerdir ve Prim Oranlar› Ne Kadard›r?

Sosyal Sigortalar Kurumu’nun en önemli gelir kayna¤› iflçi ve iflverenlerden al›nan primlerdir. 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 72. maddesinde “‹fl kazalar›yla meslek
hastal›klar›, hastal›k, anal›k, malullük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar›n›n gerektirdi¤i her türlü
yard›m ve ödemelerle her çeflit yönetim giderlerini karfl›lamak üzere, Kurumca bu kanun
hükümlerine göre prim al›n›r.” denilmek suretiyle primlerin al›nma amac› belirtilmifltir.
A. ‹fl Kazalar› ‹le Meslek Hastal›klar› Sigortas› Primi

506 say›l› Kanunun 73. maddesinin (A) f›kras› uyar›nca prim nispeti, iflyerinin prim tarifesine göre dahil bulundu¤u tehlike s›n›f›na göre % 1,5 dan, %7' ye kadar de¤iflmektedir.
Bu sigorta koluna ait primin tamam› iflveren taraf›ndan ödenmektedir.

Tarifede ifl kollar› 12 tehlike s›n›f›na ayr›lm›fl olup, bu s›n›flar›n normal prim oranlar› birbirinden % 0,5 farkl› olmak üzere, en düflük haddi % l,5 en yüksek haddi % 7 olarak tespit
edilmifltir.

Ancak, ‹fl kazalar›yla Meslek Hastal›klar› Sigortalar› Prim Tarifesinin 6. maddesinde, her
tehlike s›n›f› üst, normal ve alt derece olmak üzere üç tehlike derecesine ayr›ld›¤› belirtilmifl
olup üst derece prim oran› dahil oldu¤u tehlike s›n›f›n›n normal prim oran›ndan % 0.2 daha
yüksek, alt derecede prim oran› normal prim oran›ndan % 0.2 daha düflüktür.
B. Hastal›k Sigortas› Primi

506 say›l› Kanunun 73. maddesinin (B) f›kras›na göre, hastal›k sigortas› primi oran›, % 5' i
sigortal› hissesi, % 6’s› da iflveren hissesi olmak üzere, sigortal›n›n kazanc›n›n % 11'idir.
C. Anal›k Sigortas› Primi

506 say›l› Kanunun 73. maddesinin (C) f›kras›na göre, bu sigorta kolu için al›nan prim oran›
% 1 olup, tamam› iflveren taraf›ndan karfl›lanmaktad›r. ‹flveren, anal›k sigortas› primini, evli,
bekar, erkek ve kad›n ayr›m› yapmaks›z›n tüm sigortal›lar için ödemek zorundad›r.
D. Malullük, Yafll›l›k Ve Ölüm Sigortalar› Primi

506 say›l› Kanunun 73. maddesinin (D) f›kras›na göre prim oran›; 01.04.1981 den itibaren
% 20 olup bunun % 9' u sigortal› hissesi, % 11' i de iflveren hissesidir.
2 Çal›fl›lan gün say›s› 25 gün olarak dikkate al›nm›flt›r.
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Maden iflyerlerinin yeralt› ifllerinde çal›flan sigortal›lara uygulanan malullük, yafll›l›k ve
ölüm sigortas› prim oranlar› ise 01.04.1981 tarihinden itibaren, %9'u sigortal› hissesi, % 13'ü
iflveren hissesi olmak üzere % 22 olarak tespit edilmifltir.

Di¤er taraftan, 2098 ve 3395 say›l› Kanunlarda belirtilen a¤›r, y›prat›c› ve zehirleyici iflyerlerinden say›lan ve bu Kanunlara tabi iflyerlerinde çal›flan sigortal›lardan al›nacak malullük,
yafll›l›k, ve ölüm sigortalar› primi oran› da, % 9'u sigortal› hissesi, % 13' ü iflveren hissesi
olmak üzere % 22 olarak uygulanmaktad›r.
E. ‹flsizlik Sigortas› Primi

‹flsizlik sigortas›, 25.8.1999 tarih 4447 say›l› Kanunla getirilen düzenlemeyle 01.06.2000 tarihinden itibaren yürürlü¤e girmifltir. ‹flsizlik sigortas›n›n gerektirdi¤i ödemeleri, hizmet ve
yönetim giderlerini karfl›lamak üzere, 4447 say›l› Kanunun 46. maddesi kapsam›na giren
tüm sigortal›lar, iflverenler ve Devlet, iflsizlik sigortas› primi ödeyecektir. ‹flsizlik sigortas›
primi, sigortal›n›n 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 77 ve 78. maddelerinde belirtilen
prime esas ayl›k brüt kazançlar›ndan, % 2 sigortal›, % 3 iflveren ve % 2 Devlet pay› olarak
al›nacakt›r.
Ancak, iflsizlik sigortas› primi 01.01.2002-31.12.2004 dönemi için % 1 sigortal›, % 2 iflveren
ve % 1 Devlet pay› olmak üzere toplam % 4 olarak uygulanacakt›r.
F. Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranlar›

506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 3. maddesinin II/C f›kras›nda, kanunla kurulu
sosyal güvenlik kurumlar›ndan malullük veya emekli ayl›¤› almakta iken 506 say›l› Sosyal
Sigortalar Kanununa tabi bir iflte çal›flmaya bafllayanlardan yine ayn› Kanunun 78. maddesine göre tespit edilen prime esas kazançlar› üzerinden % 30 oran›nda (1/4 ü iflçi, 3/4 ü
iflveren ) sosyal güvenlik destek primi kesilece¤i öngörülmüfltür.

Uygulamada sosyal güvenlik destek primi ödenmifl sürelerin sigortal›l›k süresini veya ayl›k
ya da geliri art›raca¤› yönünde yanl›fl bir bilgi bulunmaktad›r. Sosyal güvenlik destek primi
ödenmifl, Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre sigortal›l›k süresinden say›lmaz, bu süreler
hakk›nda sosyal güvenlik kurumlar›na tabi olarak geçen hizmetlerin birlefltirilmesi
hakk›ndaki kanun hükümleri uygulanmaz ve bu kiflilere toptan ödeme yap›lmaz.
Ancak, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çal›flan sigortal›lara ifl kazas› veya meslek
hastal›¤› halinde 506 say›l› yasan›n 12. maddesi hükümleri uygulanmaktad›r.

Yine sosyal sigorta kanunlar›nda de¤ifliklik yapan 4447 say›l› Kanun ile 01.10.1999 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan yafll›l›k ayl›¤› almakta iken
serbest avukat veya noter olarak çal›flmalar›n› sürdürenlerden, sosyal yard›m zamm› dahil,
almakta olduklar› ayl›klar›ndan % 15 oran›nda sosyal güvenlik destek primi kesilmesi uygulamas›na bafllanm›flt›r.

Kendi kanunlar›na göre, görev malulü ayl›¤› alanlar›n Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan yaz›l›
olarak talepte bulunmalar› durumunda, bu sigortal›lar hakk›nda talep tarihini takip eden
aybafl›ndan itibaren malullük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar›n›n da uygulanaca¤› hükme
ba¤lanm›flt›r. Bu nedenle görev malulü ayl›¤› alanlar, hem %30 oran›nda (%22,5 iflveren ve
% 7,5 iflçi pay›) sosyal güvenlik destek primi, hem de % 20 oran›nda (%11 iflveren ve % 9
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iflçi pay›) malullük yafll›l›k ve ölüm sigortalar› primlerine tabi tutulacaklard›r. Bu durumda
ödenecek toplam prim tutar› % 50 oran›nda hesaplanacakt›r.
Malullük yafll›l›k ve ölüm sigortalar›na tabi olmak için yaz›l› talepte bulunmayan görev
malullerinden ise sadece %30 oran›nda (%22,5 iflveren ve % 7,5 iflçi pay›) sosyal güvenlik
destek primi kesintisi yap›lacakt›r.
G. Ç›raklar Ve Ö¤rencilerin Prim Oranlar›

506 say›l› Kanunun 73. maddesinin (B) f›kras›na göre, 506 say›l› Kanunun 3. maddesinin
(II/B) f›kras›nda belirtilen ç›raklar için prim oran› kazanc›n›n % 4'ü dür. Bunun % 2'si sigor
tal› hissesi, % 2'si de iflveren hissesidir.

3308 say›l› Mesleki E¤itim Kanununun 25. maddesinin dördüncü f›kras› uyar›nca, aday
ç›rak, ç›rak ve iflletmelerde beceri e¤itimi gören ö¤rencilerin Asgari Ücret Tespit
Komisyonunca bunlar›n yafl durumlar›na göre belirlenen asgari ücretlerinin %50’si
üzerinden sigorta primi al›nmaktad›r.
H. ‹ste¤e Ba¤l› Sigorta Prim Oranlar›

‹ste¤e ba¤l› sigortaya devam edenler, 506 say›l› Sosyal Sigortalar Yasas›nda 25.8.1999 tarih
ve 4447 say›l› yasa ile yap›lan de¤ifliklikten sonra 01.01.2000 tarihinden itibaren sigorta
primine esas kazanc›n alt ve üst s›n›r› aras›nda diledikleri tutarda prim ödeyebilmektedirler.
Bu yeni uygulama ile her ay ayn› tutardaki sabit prim ödenebilece¤i gibi bir ay en yüksek
tutarda bir baflka ay en düflük tutarda prim ödenebilmesi mümkündür.
Ancak 4842 say›l› yasayla de¤ifliklik yap›lmadan önce yüzde 20 olarak uygulanan iste¤e
ba¤l› sigorta prim oran›, önce 4842 say›l› Kanunla 01.05.2003 tarihinden itibaren yüzde 30
olarak de¤ifltirilmifl, bilahare 5198 say›l› Kanunla 01.08.2004’ten geçerli olmak üzere %25
olarak de¤ifltirilmifltir. 01.08.2004’ten sigorta primine esas kazanc›n alt ve üst s›n›r›
aras›ndaki bir tutar›n % 25’inin ödenmesi gerekmektedir.
‹. Topluluk Sigortas› Prim Oranlar›

506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 86. maddesinde Sosyal Sigortalar Kanununun 2.
maddesine göre sigortal› say›lmayanlar için Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›
taraf›ndan belirtilecek koflullar çerçevesinde, ifl kazalar›yla meslek hastal›klar›, hastal›k,
anal›k, malullük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar›ndan birine, birkaç›na veya hepsine toplu olarak
tabi tutulmalar› için iflverenlerle veya dernek, sendika, birlik ve baflka teflekküllerle
sözleflmeler yapabilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.Topluluk sigortas› iliflkisi bir sözleflmeye
dayan›r. Burada taraflardan birisi Sosyal Sigortalar Kurumu di¤eri ise iflverenler veya
sendikalar olabilece¤i gibi di¤er teflekküller de olabilmektedir.
4958 say›l› yasayla de¤ifliklik yap›lmadan önce yüzde 20 olarak uygulanan topluluk sigortas› prim oran›, önce 4958 say›l› Kanunla 01.09.2003’ten geçerli olmak üzere %30’a yükseltilmifl, bilahare 5198 say›l› Kanunla 01.08.2004’ten geçerli olmak üzere yeniden %25
olarak de¤ifltirilmifltir.

01.08.2004’ten geçerli olmak üzere 506 say›l› Kanunun 78 inci maddesine göre belirlenen prime
esas kazanç alt ve üst s›n›r› aras›nda olmak flart›yla kendilerinin belirleyece¤i miktar›n % 25’idir.
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Yukar›da belirtilen prim oranlar› toplu bir halde afla¤›da tabloya aktar›lm›flt›r.
EK: SSK PR‹M ORANLARI TABLOSU

Sigorta Kollar›
‹fl Kaz.ve Meslek Hastal›¤›
Hastal›k
Anal›k
Malullük,Yafll›l›k ve Ölüm
MYÖ Sigortas› (2098 ve 3395
say›l› Kanunlarda belirtilen a¤›r,
y›prat›c› ve zehirleyici
iflyerlerinden say›lan ve bu
Kanunlara tabi iflyerlerinde
çal›flan sigortal›lar için)
Ç›raklar (Hastal›k)
Sosyal Güvenlik Destek Primi
‹flsizlik sigortas› Primi
(01.06.2000-31.12.2001)
‹flsizlik sigortas› Primi
(01.01.2002-31.12.2004)
‹flsizlik sigortas› Primi
(01.01.2005-............

‹ste¤e Ba¤l› Sigorta Primi
(01.08.2004’ten itibaren)
Topluluk Sigorta Primi
(01.08.2004’ten itibaren)

Sosyal Güvenlik Sözleflmesi
Akdedilmemifl Ülkelerde
Topluluk Sigortas›na Tabi
Olarak Çal›flt›r›lanlar›n Primi
(01.08.2004’ten itibaren)

Sigortal›
(%)

Prim Oranlar›
‹flveren
(%)

Devlet
(%)

Toplam
(%)

5
9

1,5-7
6
1
11

1,5-7
11
1
20

9
2
7,5

13
2
22,5

2

3

2

7

1

2

1

4

1

2

1

4

22
43
30

25

25

25

25

11

14

25

3 ‹flletmelerinde, ç›rakl›k e¤itimi merkezleri ve beceri e¤itimi yapt›ran meslek ve teknik lise müdürlükleri
taraf›ndan matbu sözleflme düzenlenmifl olan aday ç›rak, ç›rak ve ö¤rencileri istihdam eden iflverenler, Sosyal
Sigortalar Kurumu’na herhangi bir bildirimde bulunmayacaklard›r. Bu durumda olanlar›n sigortal›l›¤› Ç›rakl›k
E¤itim Merkezi Müdürlü¤ü veya ö¤rencisi oldu¤u Meslek ve Teknik Lise Müdürlü¤ü taraf›ndan sa¤lanacakt›r.
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29) Süresinde Ödenmeyen SSK Prim Borçlar›na Gecikme Zamm› Uygulanmas›nda
Nelere Dikkat Edilmesi Gerekmektedir?

Kamu alacaklar›n›n belirtilen sürelerde ödenmesi gerekmektedir. Kamu borçlar›n›n
süresinde de ödenmemesinin en önemli yapt›r›mlar›ndan biri gecikme zamm›
uygulanmas›d›r.

506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanununun 4958 say›l› Kanunla de¤ifltirilen 80. maddesinin
beflinci f›kras›nda, “Kurumun süresi içinde ödenmeyen prim ve di¤er alacaklar›n›n tahsilinde, 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanunun 51 inci maddesi
hariç, di¤er maddeleri uygulan›r. Kurum, söz konusu Kanunun uygulanmas›nda Maliye
Bakanl›¤›, di¤er kamu kurum ve kurulufllar› ve mercilere verilen yetkileri kullan›r. fiu kadar
ki; Kurumun prim ve di¤er alacaklar› süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen
k›sm› sürenin bitti¤i tarihte % 10 oran›nda art›r›l›r. Bulunan bu tutara, ödeme süresinin
bitti¤i tarihten bafllamak üzere borç ödeninceye kadar, her ay için ayr› ayr› Hazine
Müsteflarl›¤›nca aç›klanacak 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.” hükmü yer alm›flt›r.

Söz konusu de¤ifliklik, 4958 say›l› Kanunun Resmi Gazete’de yay›m›n› izleyen ay›n4
sonundan itibaren yürürlü¤e girdi¤inden, 2003/Eylül ve önceki aylar için 6183 say›l›
Kanunun 51 inci maddesi uyar›nca Bakanlar Kurulunca belirlenen gecikme zamlar› uygulanacak, 1 Ekim 2003 tarihinden sonraki sürede ise, Kurum alaca¤›n›n ödenmeyen k›sm›
sürenin bitti¤i tarihte %10 oran›nda artt›r›larak bulunacak tutara, ödeme süresinin bitti¤i tarihten bafllamak üzere, borç ödeninceye kadar, her ay için ayr› ayr› Hazine Müsteflarl›¤›nca
aç›klanacak Türk Liras› cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet ‹ç Borçlanma Senetlerinin
ayl›k ortalama faizi, bileflik bazda uygulanarak gecikme zamm› hesaplanacakt›r. Ancak ödemenin yap›ld›¤› ay için gecikme zamm› günlük hesaplanacakt›r.

506 say›l› Kanunun 578 say›l› KHK ile de¤iflik 80. maddesinde, Yang›n, su bask›n› ve
deprem gibi tabii afete u¤rayan ve bunu belgeleyen iflverenler ile iste¤e ba¤l› sigorta ve
topluluk sigortas›na devam edenlerin hadisenin vukua geldi¤i tarihten itibaren üç ay içinde
talepte bulunmalar› halinde mevcut prim borçlar› ile afetin meydana geldi¤i tarihten itibaren
tahakkuk edecek üç ayl›k prim borçlar› hadisenin vuku buldu¤u tarihten itibaren bir y›la
kadar ertelenebilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r. Prim borcunun ertelendi¤i bu sürede zamanafl›m›
ifllemeyecek ve ertelenen k›sm›na gecikme zamm› uygulanmayacakt›r.

4 Söz konusu yasa 06.08.2003 tarihinde resmi gazetede yay›nlanm›flt›r.
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EK: SSK GEC‹KME ZAMMI ORANLARI TABLOSU

SSK PR‹M VE D‹⁄ER ALACAKLARININ SÜRES‹NDE
ÖDENMEMES‹ HAL‹NDE HAZ‹NE MÜSTEfiARLI⁄INCA
AÇIKLANAN TL C‹NS‹NDEN ‹SKONTOLU ‹HRAÇ ED‹LEN
DEVLET ‹Ç BORÇLANMA SENETLER‹N‹N AYLIK ORTALAMA
FA‹Z ORANLARI D‹KKATE ALINARAK UYGULANACAK
GEC‹KME ZAMMI ORANLARI
YIL

2003
2003

Aylar

Gecikme Zamm› Oran› (%)

Ekim

2.16

Eylül

2.35

2003

Kaz›m

2004

Ocak

1.91

Mart

1.84

2003
2004
2004
2004

2004
2004

2.12

Aral›k

2.07

fiubat

1.81

Nisan

1.75

May›s

Haziran

2004

Temmuz

2004

Eylül

2004
2004

2.13

2.05

1.97

A¤ustos

1.87

Ekim

1.73

1.91

2004

Kas›m

2005

Ocak

1.49

Mart

1.32

2004
2005
2005
2005

2005
2005

1.73

Aral›k

1.75

fiubat

1.36

Nisan

1.33

May›s

Haziran

2005

Temmuz

2005

Eylül

2005
2005
2005
2005

A¤ustos
Ekim

Kas›m
Aral›k
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30) SSK’na Verilmesi Gereken Sigorta Prim Belgeleri Nelerdir? Prim Belgelerinin
Verilmesi Neden Önemlidir?

01.05.2004 tarihinden önce, sigortal›larla ilgili olarak iflverenlerce “Ayl›k Sigorta Primleri
Bildirgesi”, “Ayl›k Sosyal Güvenlik Destek Prim Bordrosu” ve “Dört Ayl›k Sigorta Primleri
Bordrosu” düzenlenmekteydi. Ancak, 01.05.2004 tarihinden itibaren yürürlü¤e giren Sosyal
Sigorta ‹fllemleri Yönetmeli¤inin 20’nci maddesine istinaden iflveren, arac› ve iflgörme edimini yerine getirmek üzere sigortal›lar›n› geçici olarak baflka iflverene devredenlerin,
01.05.2004 tarihinden bafllamak üzere “Ayl›k Sigorta Primleri Bildirgesi”, “Ayl›k Sosyal
Güvenlik Destek Prim Bordrosu” ve “Dört Ayl›k Sigorta Primleri Dönem Bordrosu” nun
yerine, Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesi düzenlemesi gerekmektedir.

Sigortal›lar›n gerek emeklilik gerekse de di¤er haklar›n›n takibi aç›s›ndan en önemli belgenin Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesi oldu¤unu söyleyebiliriz. Primler, iflverenler taraf›ndan
ödenmifl olsa bile, prim belgelerinin verilmemifl olmas› halinde sigortal›lar›n çal›flmalar›n›n
SSK taraf›ndan dikkate al›nmas› mümkün bulunmamaktad›r. Çünkü, ödenen primlerin hangi
sigortal›lara ait oldu¤u prim belgelerinden anlafl›lmaktad›r. ‹flverenler, sigortal›dan kesilen
primlerle iflveren katk›s›n› bu belgede göstereceklerdir. Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesi‘nde
yer alan bilgilerin yanl›fl ve/veya eksik olmas› halinde sigortal›lar›n hak kayb›na u¤ramas›,
iflverenlerin de kay›t ve belgelerinin geçersiz say›lmas› nedeniyle idari para cezas›na maruz
kalmalar› söz konusu olacakt›r.
Sosyal Sigortalar Kurumu’nun en önemli gelir kayna¤› iflçi ve iflverenlerden al›nan primlerdir. 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 72. maddesinde “‹fl kazalar›yla meslek
hastal›klar›, hastal›k, anal›k, malullük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar›n›n gerektirdi¤i her türlü
yard›m ve ödemelerle her çeflit yönetim giderlerini karfl›lamak üzere, Kurumca bu kanun
hükümlerine göre prim al›n›r.” denilmek suretiyle primlerin al›nma amac› belirtilmifltir.

Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 79. maddesinin 1. f›kras›nda; iflverenlerin, bir ay içinde
çal›flt›rd›¤› sigortal›n›n sigorta primleri ve destek primi hesab›na esas tutulan kazançlar
toplam› ve prim ödeme gün say›lar› ile bu primleri gösteren ve örne¤i yönetmelikle belirlenen as›l veya ek belgeleri ait oldu¤u ay› veya dönemi takip eden ay›n sonuna kadar
Kuruma vermekle ve Kurumca istenilmesi halinde ifl yeri kay›tlar›n› ibraz etmekle veya sigortal› çal›flt›rmad›¤› takdirde, bu hususu sigortal› çal›flt›rmaya son verdi¤i tarihten itibaren bir
ay içinde yaz›l› olarak Kuruma bildirmekle tutulmufltur.

Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesini e-bildirge üzerinden vermek zorunda olmayan iflverenler üç
nüsha düzenleyerek, birinci nüshas›n› ilgili sigorta müdürlü¤üne verecek, ikinci nüshas›
iflveren veya arac› ya da sigortal›y› devir alan taraf›ndan saklanacak, ilgili sigorta
müdürlü¤ünce tasdikli üçüncü nüshas› ise SSK’na verilmesi gereken ay›n sonundan,
müteakip belgenin verilmesi gereken ay›n sonuna kadar iflyerinde sigortal›lar›n görebilece¤i
bir yere as›lacakt›r. Ayn› iflverene ait olup, tek bir sicil numaras› verilmifl olan birden fazla
iflyerlerine de, Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinin iflverence ço¤alt›larak ilgili sigorta müdürlü¤ünce tasdikini müteakip yine ayn› süre içerisinde sigortal›lar›n görebilecekleri bir yere
as›lmas› zorunludur.
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Yasal verilme süresi geçirildikten sonra Kuruma verilen Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesi,
Kurumca gerekli görülen hallerde, muhteviyat›n›n; fiilen veya iflyeri kay›tlar›ndan tespit
edilecek her türlü bilgi ya da kamu kurulufllar› taraf›ndan düzenlenen belge veya al›nan bilgi
ile do¤rulanmas› halinde iflleme konulmaktad›r. Ancak, her zaman düzenlenebilir nitelikte
kay›t tutmakla yükümlü olan iflveren veya arac›lar taraf›ndan yasal süresi geçirildikten sonra
verilen Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesi iflleme konulmamaktad›r. Bu nedenle, sigortal›lar›n
özlük haklar›n›n korunmas› bak›m›ndan prim belgelerinin takip eden ay›n sonuna kadar ilgili
sigorta müdürlü¤üne verilmesi büyük önem tafl›maktad›r.

‹fl Kanununun 7. maddesine istinaden ifl görme edimini yerine getirmek üzere baflka
iflverenin sigortal›s›n› geçici olarak devir alanlar da an›lan belgeyi, kendileri için iflyeri tescil
edilmeksizin, sigortal›s›n› devir eden as›l iflverene ait iflyeri sicil numaras› üzerinden
düzenleyerek SSK’na verebilecektir. Ancak, 506 say›l› Kanunun 79’uncu maddesinin birinci f›kras› uyar›nca ayl›k prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi
yükümlülü¤ünden iflverenle birlikte sigortal›y› devir alan da müteselsilen sorumlu
oldu¤undan, söz konusu belgenin verilmemesi veya yasal süresi d›fl›nda verilmesi halinde,
idari para cezas› hem as›l iflverene, hem de sigortal›y› devir alana ayr› ayr› tebli¤ edilerek
tahsiline baflvurulacakt›r.5
As›l veya ek nitelikteki ayl›k prim ve hizmet belgesinin yasal olarak verilmesi gereken son
gün, fiil tarihi olmaktad›r.

Örne¤in, 2005/Ocak ay› için düzenlenen ve 2005/fiubat ay›n›n sonuna kadar verilmesi
gerekti¤i halde, daha sonraki bir tarihte verilen veya hiç verilmeyen ya da yap›lan tebligat
üzerine yasal verilme süresi geçtikten sonra (tebligatta belirtilen süre içinde verilse bile)
SSK’na verilen Ayl›k Prim Ve Hizmet Belgesi’nden dolay› 28 fiubat 2005 tarihinde geçerli
olan asgari ücret üzerinden idari para cezas› verilecektir.
Kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlar›ndan görev malullü¤ü ayl›¤› almakta olanlar,
istekleri üzerine malullük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar›na da tabi tutulmufllarsa, bunlar için
ayr›ca Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesi düzenlenecektir
Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinin, Sosyal Sigorta ‹fllemleri Yönetmeli¤inin 5. maddesinin
(1) bendi sakl› kalmak kayd›yla her iflyeri için ve sigortal›lar›n tabi olduklar› sigorta kollar›
ve farkl› prim oranlar› nazara al›narak ayr› ayr› düzenlenmesi gerekmektedir. Ayl›k Prim ve
Hizmet Belgesinde, sigortal›lar, sigorta sicil numaralar›na göre küçükten büyü¤e do¤ru
s›ralanacakt›r.

Bir iflte, bir iflin bölüm veya eklentilerinde iflverenden ifl alan arac›lar da, çal›flt›rd›klar› sigortal›lar için, as›l iflyerine Kurumca verilmifl olan sicil numaras›n› yazarak yukar›da
aç›klanan flekilde Ayl›k Prim ve Hizmet belgesini düzenleyip ilgili sigorta müdürlü¤üne vermek zorundad›r. Ancak, iflverenler, arac›lar›n çal›flt›rd›klar› sigortal›lar için, hangi arac›ya,
sigortal›y› devir alan da, hangi iflverene ait oldu¤unu belirterek bu flah›slar ad›na Ayl›k Prim
ve Hizmet Belgesi düzenleyip ilgili sigorta müdürlü¤üne verebilecektir.

5 SSK Baflkanl›¤›n›n 13.05.2004 tarih ve 16-318 ek say›l› genelgesi
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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
verilecektir.
31) Ay ‹çerisinde Sigortal›lar›n 30 Günden Eksik Çal›flmalar›n›n SSK’na Bildirilmesi’nde
Nelere Dikkat Edilmesi Gerekmektedir?

4447 say›l› Yasayla 506 say›l› Sosyal Sigortalar Yasas›’n›n 79. maddesine eklenen f›krada;
“Ay içinde baz› ifl günlerinde çal›flt›r›lmad›¤› ve ücret ödenmedi¤i beyan edilen sigortal›lar›n
otuz günden az çal›flt›klar›n› aç›klayan bilgi ve belgelerin iflverence prim bildirgelerine
eklenmesi flartt›r.
Sigortal›lar›n otuz günden az çal›flt›¤›n› gösteren bilgi ve belgelerin Kuruma verilmemesi
veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli say›lmamas› halinde, otuz günden az
bildirilen sürelere ait primler Kurumca re' sen tahakkuk ettirilerek 80. madde hükümlerine
göre tahsil olunur. Uygulaman›n usul ve esaslar›n›n alt› ay içinde yürürlü¤e konulacak
yönetmelikle belirlenir” hükmüne yer verilmifltir.

Sosyal Sigorta ‹fllemlerinde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmeli¤inin 20. maddesine
göre, Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesi ile birlikte ay içinde (30) günden az çal›flan veya eksik
ücret ödenen sigortal›lara iliflkin;
1) ‹stirahatli oldu¤unu gösteren resmi kurulufllara ait sa¤l›k tesisleri veya iflyeri hekimlerince
düzenlenmifl hekim raporu,
2) Ücretsiz izinli oldu¤unu kan›tlayan izin belgesi,

3) Disiplin cezas› uygulamas›, gözalt›na al›nmas›, tutukluluk haline iliflkin belgeler,
4) K›smi süreli çal›flmalara ait yaz›l› ifl sözleflmesi,
5) En az iflverenin imzas›n› havi puantaj kay›tlar›,

6) Grev, lokavt, genel hayat› etkileyen olaylar, do¤al afetler nedeniyle iflyerinde faaliyetin
durduruldu¤unu veya ifle ara verildi¤ini gösteren ilgili resmi makamlardan al›nan yaz› örne¤i,
sigortal›lar›n eksik gün bildirimine iliflkin bilgi formu ekinde ilgili sigorta müdürlü¤üne verilmesi veya Acele Posta Servisi (APS), iadeli taahhütlü ya da taahhütlü olarak gönderilmesi
gerekmektedir.

Bu durumlar›n d›fl›ndaki (30) günden az çal›fl›lan sürelere ait geçerli belgeleri belirlemeye
SSK Yönetim Kurulu yetkili k›l›nm›flt›r. Sigortal›lar›n ay içinde baz› ifl günlerinde
çal›flt›r›lmad›¤›na veya ücret ödenmedi¤ine dair belgelerin ilgili ayl›k prim ve hizmet belgesi ekinde, e-bildirge zorunlulu¤u kapsam›nda olan iflverenlerin ise ek 8 formu bilgi formu
ekinde ilgili sigorta müdürlü¤üne verilmesi halinde, bu belgeler aksi sabit olmad›kça iflleme
konulmaktad›r.
Ay içinde (30) günden az çal›flan veya eksik ücret ödenen sigortal›lara iliflkin belgelerin
internet ortam›nda Kuruma gönderilmesine imkan bulunmad›¤›ndan, Sosyal Sigorta ‹fllemleri Yönetmeli¤inin ekinde (Ek-8) yay›mlanan “Sigortal›lar›n Eksik Gün Bildirim Formu” ve
eki belgelerin, ait oldu¤u aya iliflkin Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinin Kuruma verilmesi
gereken yasal süre içerisinde Kuruma do¤rudan verilmesi veya taahhütlü, iadeli taahhütlü
veyahut APS yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.
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32) E-Bildirge Nedir? Hangi ‹flyerleri e-bildirge Kapsam›nda Bulunmaktad›r?

Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinin, SSK’na internet üzerinden verilmesine iliflkin uygulama
e-bildirge olarak adland›r›lmaktad›r. Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesi, iflverenler ve arac›lar
taraf›ndan söz konusu belgenin arka sayfas›nda yer alan aç›klamalar ve afla¤›da belirtilen
koflullar çerçevesinde internet ve ka¤›t ortam›nda olmak üzere iki flekilde Kuruma verilecektir.
‹flyerinde Sekiz (dahil) ve daha fazla sigortal› çal›flt›ran iflverenler Ayl›k Prim ve Hizmet
Belgesini internet ortam›nda zorunlu olarak SSK’na vereceklerdir.6 Ayl›k Prim ve Hizmet
Belgesinin, internet üzerinden (e-bildirge) Kuruma gönderilmesi ve Kurumca üretilen kontrol kodunu içeren bilgisayar dökümünün iflyerine as›lmas› halinde ayr›ca Kurumca tasdik
koflulu aranmamaktad›r. Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesini Kuruma internet ortam›nda gönderen iflverenlerden, iflyerinde çal›flan sigortal› say›s› üzerinde durulmaks›z›n, bu belgelerin
ayr›ca ka¤›t ortam›nda verilmesi istenmeyecektir.
E-B‹LD‹RGE BAfiVURU FORMUNA EKLENECEK

VEKALETNAME ÖRNE⁄‹NE ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMA

‹flverenlerin gerçek veya tüzel kifli yada kamu kurum ve kuruluflu olmas› durumunda Ayl›k
Prim ve Hizmet Belgesinin Kurumumuza internet ortam›nda verilebilmesi amac›yla,
baflvurular›n›n ne flekilde yap›lmas› gerekti¤i 06.04.2004 tarihli 16-313 Ek say›l›
Genelgenin “III- e-bildirge uygulamas›na baflvurulmas›, sözleflmenin düzenlenmesi ve flifre
zarf›n›n teslimi” ana bafll›¤› alt›ndaki “1- Baflvuru” bölümünde ayr›nt›l› olarak
aç›klanm›flt›r.

1) Bu aç›klamaya göre, Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinin internet ortam›nda Kurumumuza
verilebilmesi ve bu konudaki di¤er ifllemlerin takibi ve yerine getirilmesi amac›yla iflverenlerce yetki verilen kimselere noterden onayl› olmak kayd›yla düzenlenmifl vekaletnamenin
Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir.
Bu ba¤lamda, ‹flverenlerimizin Sigorta ‹l/Sigorta Müdürlüklerinde baflvuru s›ras›nda
s›k›nt›l› ile karfl›laflmamalar› için Kuruma ibraz edilecek olan noterden onayl› vekaletnamelerin afla¤›da belirtilen örne¤e uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
Vekaletname Örne¤i

………………………………………………………………….. fiirketi taraf›ndan Ayl›k
Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Sigortalar Kurumuna internet ortam›nda verilebilmesi
için an›lan flirket nam ve hesab›na bu Kuruma baflvuruda bulunmas›, e-Bildirge
sözleflmesini imzalamas›, kullan›c› kodu ve kullan›c› flifresi zarf›n› Kurumdan imza
karfl›l›¤›nda teslim almas›, iflyerinde çal›flan sigortal›lara iliflkin Ayl›k Prim ve Hizmet
Belgesinin internet ortam›nda Kuruma gönderilmesi ve bu konudaki di¤er ifllemlerin yerine getirilmesi hususunda......………………………………….’yi yetkili k›ld›m.
2) Di¤er taraftan, iflverenler taraf›ndan yukar›da belirtilen hususlar› da ihtiva edecek flekilde daha önce yetkili k›l›nan kimselere genel vekaletname verilmifl ise, bu tür
vekaletnameler Sigorta ‹l/Sigorta Müdürlükleri’nce kabul edilecektir.

6 SSK Baflkanl›¤›n›n 24.06.2004 tarih ve 12-134 ek say›l› genelgesi.
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33) SSK Mevzuat›na Göre ‹flverenlerin Tutmak Zorunda Olduklar› Kay›t ve
Belgeler Nelerdir?
‹flverenlerin SSK’na yapt›klar› bildirimlerin do¤rulu¤unun iflyeri kay›tlar›ndan kontrolü gerekebilmektedir. Bu nedenle, iflyeri kay›t ve belgelerinin SSK Baflkanl›¤›
Sigorta Müfettiflleri taraf›ndan incelenmek üzere istenmesi halinde, ilgili müfettifle
ibraz edilmesi gerekmektedir. Kay›t ve belgelerin incelemeye sunulmamas› halinde
sigortal›lar›n özlük haklar›n›n kayb› söz konusu olabildi¤i gibi iflverenlere de cezai
müeyyideler uygulanmaktad›r.
‹flverenlerin di¤er kanunlar gere¤ince tutmak zorunda olduklar› defterlerle dayana¤›
belgeler, Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinin dayana¤› belgeler niteli¤indedir (SS‹Y
md 25.).
Buna göre, e¤er iflveren Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Dernekler
Kanunu gibi bir kanuna dayanarak defter ve kay›t tutmuflsa, bunlar›, o kanuna göre
geçerli olmak flart›yla, Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen belgelerin do¤rulu¤unu
teyide yarayacak nitelikte kabul etmek gerekmektedir. Kanunen defter tutmak
zorunda bulunmayan iflverenlerin ise, Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen prim belgelerinin dayand›¤› belgeler niteli¤inde olmak üzere, "Ücret Tediye Bordrosu" tutmalar› gerekmektedir. (Örne¤in, özel bina inflaat› yapt›ran ve ticari gayesi olmayan
bir kifli, herhangi bir defter tutmuyorsa sadece ücret bordrolar›n› düzenleyecektir.)
‹flverenlerce tutulmakta olan defter ve dayana¤› belgeler, yap›lan iflin türü, özelli¤i
ve tutulufl amaçlar›na göre çok çeflitli olmakla beraber, bu defterlerin hepsi iflçilik
ücretleri ile ilgili bulunmamaktad›r. Ancak, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul
Kanunu gere¤ince deftere tabi tacirlerin tutmakla yükümlü olduklar› envanter
defterlerinin iflçilik ücretleri ile ilgisi olmamakla beraber Sigorta Müfettifllerince
asgari iflçili¤in tespitine yönelik teftifllerde iflyerinde yap›lan iflin Sosyal Sigortalar
Kurumuna bildirilen iflçilikle yap›l›p yap›lamayaca¤›na yönelik de¤erlendirmelerde
yard›mc› defter olarak incelenebilmektedir.

34) ‹flverenler ‹flyeri Kay›t ve Belgelerini Kaç Y›l Süreyle Saklamak
Zorundad›r? ‹flyeri Kay›t ve Belgelerinin ‹ncelenmek Üzere ‹stenmesi Halinde
‹flverenler ne Yapmal›d›r?
506 say›l› Kanunun de¤iflik 79. ve Sosyal Sigorta ‹fllemleri Yönetmeli¤inin 30. maddesi uyar›nca, iflverenler, arac›lar ve sigortal›y› devir alan iflverenler iflyeri ile ilgili
tüm defter ve belgeleri, gerekti¤inde istenilmesi halinde, Kurum denetim eleman› ile
bilanço esas› d›fl›nda defter tutan veya defter tutmak zorunda olmayan iflyerleri için
de sigorta yoklama memuruna göstermek üzere, ilgili bulunduklar› y›l› takip eden
takvim y›l›ndan bafllayarak 5 y›l süreyle saklamak zorundad›rlar.
Sosyal Sigortalar Kurumu’nun ilgili sigorta müfettiflince defter ve belgelerin ibraz›
hususunda yap›lacak tebligata ra¤men 15 gün ya da hakl› bir sebep ileri sürülerek
yaz›l› istekte bulunulmas› veya bu durumun ilgililerin flahsen baflvurusu ile bir
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tutanakla tespiti üzerine sigorta müfettiflince verilen mehil süresi içinde gösterilmemesi veya 15 günlük sürede ya da mehil süresi içinde gösterilmekle beraber
Sosyal Sigorta ‹fllemleri Yönetmeli¤inde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak
düzenlenmedi¤inin anlafl›lmas› durumunda, defter ve belgeler için idari para cezas›
uygulanacakt›r.
Yap›lacak tebligat üzerine defter ve belgeler, incelemeyi yapacak ilgili SSK
Baflkanl›¤› Sigorta Müfettifli veya sigorta yoklama memurunun tebligatta gösterdi¤i
adrese getirilir. Ancak, iflveren, arac› ya da sigortal›y› devir alan iflveren taraf›ndan
defter ve belgelerin iflyerinde ya da belge ile kan›tlanmas› kayd›yla iflletme
merkezinde, iflletme merkezi bulunmuyorsa kanuni ikametgah›nda incelenmesi
yaz›l› olarak istenir veya bu istek bir tutanak ile tespit edilir ve ilgili denetim eleman›nca veya sigorta yoklama memurunca da teftifle elveriflli bulunursa inceleme
orada yap›l›r. Defter ve belgeler Kanunun 132. maddesi gere¤ince 7201 say›l›
Tebligat Kanununa göre yap›lacak bildiri ile istenilebilece¤i gibi, iflveren, iflveren
vekili , arac› veya sigortal›y› devir alan iflveren ile düzenlenecek tutanakla da
istenebilir.
‹flveren, iflveren vekili veya arac› taraf›ndan hakl› bir sebep ileri sürülerek istenilen
mehil süresi, ilgili denetim eleman›nca veya sigorta yoklama memurunca belirlenir
ve ilgiliye bildirilir. Zaman afl›m›n›n söz konusu oldu¤u hallerde mehil süresine
iliflkin istekler kabul edilmez.
Defter ve belgelerin gösterilmeyece¤i, gösterilemeyece¤i veya mevcut olmad›¤›
iflveren, iflveren vekili, arac› veya sigortal›y› devir alan iflveren taraf›ndan yaz›l›
olarak bildirildi¤i ya da bu durum ilgili denetim eleman›nca veya sigorta yoklama
memurunca bir tutanakla tespit edildi¤i takdirde, ilgililere süre verilmesi hususunda
ayr›ca tebligat yap›lmaz.
Ayr› ayr› incelenen iflveren ve tafleron kay›tlar›n›n ibraz edilmeme veya geçersizlik
durumlar›nda, idari para cezas› iflveren ve tafleron için ayr› ayr› tahakkuk ettirilmektedir. Yine, ayn› iflverene ait de¤iflik iflyerlerinden dolay› kay›t ibraz edilmemesi
veya geçersizlik halinde her bir iflyeri için ayr› ayr› idari para cezas› uygulanacakt›r.

35) ‹flyeri Kay›t ve Belgeleri Hangi Durumlarda Geçersiz Say›lmaktad›r?
Ücret Tediye Bordrolar›nda Yer Almas› Gereken Bilgiler Nelerdir?
Sosyal Sigorta ‹fllemleri Yönetmeli¤inin 25. maddesinde, kanuni defter ve belgelerin hangi durumlarda Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen Ayl›k Prim ve
Hizmet Belgesini do¤rulay›c› nitelikte say›lmayaca¤› aç›klanm›flt›r. Buna göre;
a) Kullan›lmaya bafllanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu oldu¤u halde tasdiksiz
tutulmufl olan defterler,
b) Kanuni tasdik süresi geçtikten sonra tasdik ettirilmifl olan defterlerin tasdik tarihinden önceki k›sm›,
c) ‹flçilikle ilgili giderlerin ifllenmemifl oldu¤u tespit edilen defterler,
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d) Sigorta primleri hesab›na esas tutulan kazançlar›n kesin olarak tespitine imkan
vermeyecek flekilde usulsüz, kar›fl›k veya noksan tutulmufl defterler,
e) 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› halinde ise, o aya ait defter kay›tlar›,
f) Vergi Usul Kanunu gere¤ince bilanço esas›na göre defter tutulmas› gerekirken
iflletme hesab› esas›na göre tutulmufl defterler,
geçerli say›lmayacakt›r. Di¤er kanunlara göre defter tutmak mecburiyetinde bulunmayan iflverenler, Kuruma verdikleri Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinde yaz›l› olanlar› do¤rulay›c› nitelikte olmak üzere ayl›k ücret tediye bordrosu düzenlemekle
yükümlüdürler (SS‹Y md 26.). Ücret tediye bordrolar›nda afla¤›da yer alan bilgilerin
bulunmas› gerekmektedir (SS‹Y md 27.).
a) ‹flyerinin sicil numaras›,
b) Bordronun iliflkin oldu¤u ay,
c) Sigortal›n›n ad›, soyad›,
d) Sigortal›n›n T.C Kimlik Numaras›
e) Sigortal›n›n sigorta sicil numaras›,
f) Ücret ödenen gün say›s› (ücret ayl›k olarak ödenmifl ise gün say›s› 30 gündür),
g) Sigortal›n›n ücreti (ayl›k, haftal›k, gündelik, saat veya parça bafl› ücreti),
h) Ödenen ücret tutar›,
i) Ücretin al›nd›¤›na dair sigortal›n›n imzas›,
hususlar›n›n bulunmas› zorunludur.
Yukar›da belirtilen hususlar›n tümünü ihtiva etmeyen ücret tediye bordrolar› geçerli say›lmaz. Ücretlerin ve di¤er ödemelerin makbuz mukabilinde veya banka
arac›l›¤› ile yap›lmas› halinde ücret tediye bordrosunda imza flart› aranmayacakt›r.
Bu bilgilerden birinin bulunmamas› durumunda, (örne¤in ücretleri makbuz mukabilinde veya banka arac›l›¤› ile yapmayan bir iflyerinde, ücret tediye bordrolar›nda
sigortal›n›n imzas›n›n bulunmamas› durumunda) ücret tediye bordrolar› geçerli
say›lmayarak kay›t geçersizli¤i nedeniyle idari para cezas› verilmesi gerekmektedir.
Tehlike s›n›flar› farkl› olan iflyerlerinde çal›flan sigortal›lar›n ayl›k ücret tediye bordrolar› iflverence ayr› ayr› düzenlenecektir.
36) Sosyal Sigortalar Kurumu Taraf›ndan Kad›n ve Erkek Sigortal›lara
Emeklilik (Yafll›l›k) Ayl›¤› Ba¤lanmas›n›n Koflullar› Nelerdir?

SSK’DAN ERKEKLER‹N EMEKL‹L‹K fiARTLARI
Sosyal Sigortalar Kanununa göre emeklilik için iki farkl› seçenek vard›r. Birinci
seçenek kamuoyunun verdi¤i isim “normal emeklilik” di¤eri ise “yafll›l›ktan
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emeklilik” tir. 08.09.1999 tarihli Resmi Gazete’de yay›nlanan 4447 Say›l› Kanun
ile eklenen 506 Say›l› Kanun’un Geçici 81. Maddesinin (A) bendine göre (Anayasa
Mahkemesinin ‹ptal Etmedi¤i Bent);
A-08.09.1999 tarihi itibariyle 23 y›ldan fazla sigortal›l›k süresine sahip olan erkek
sigortal›lar (08.09.1976 ve daha önce sigortal› olanlar) eskiden oldu¤u gibi 5000
günü tamamlad›klar› takdirde “YAfi”a ba¤l› olmadan emekli olacaklard›r.
Yukar›daki flartlar› yerinde getiremeyenler ise afla¤›daki tablodaki flartlarla emekli
olabileceklerdir.
ERKEK
1. fiart
2. fiart
3. fiart
S‹GORTALILAR
‹fle Bafllama Tarihi
Tamamlamas› gereken Tamamlamas› Tamamlamas›
sigortal›l›k süresi
gereken yafl gereken prim
ödeme süresi
08.09.1976 ve daha öncesi
09.09.1976-23.05.1979
24.05.1979-23.11.1980
24.11.1980-23.05.1982
24.05.1982-23.11.1983
24.11.1983-23.05.1985
24.05.1985-23.11.1986
24.11.1986-23.05.1988
24.05.1988-23.11.1989
24.11.1989-23.05.1991
24.05.1991-23.11.1992
24.11.1992-23.05.1994
24.05.1994-23.11.1995
24.11.1995-23.05.1997
24.05.1997-23.11.1998
24.11.1998-08.09.1999
09.09.1999 dan sonra

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
-

yok
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
60

5000
5000
5000
5075
5150
5225
5300
5375
5450
5525
5600
5675
5750
5825
5900
5975
7000

Erkeklerin SSK’dan Yafll›l›k fiartlar›yla 3600 gün ile Emeklilik fiartlar›.
08.09.1999 tarihli Resmi Gazete’de yay›nlanan 4447 Say›l› Kanun ile eklenen 506 Say›l›
Kanun’un Geçici 81. Maddesinin (A) bendine göre (Anayasa Mahkemesinin ‹ptal
Etmedi¤i Bent);
08.09.1976 (dahil) dan önce ifle bafllam›fl olan erkekler 3600 gün say›s›n› tamamlamak
flart›yla eskinden oldu¤u gibi 55 yafl›nda emekli olacaklard›r.
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Bunlardan hala prim ödemeye veya çal›flmaya devam eden var ise 3600 günü ve 55 yafl›n›
tamamlad›klar› gün emeklilik talebinde bulunabilirler.

4759 Say›l› Kanuna göre ise;
23.5.2002 tarihinde 15 y›ll›k sigortal›l›k süresini tamamlam›fl, 55 yafl›n› doldurmufl ve
3600 gün malullük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar› primi ödemifl bulunanlara (yani 3 flart› da
yerine getirmifl olanlar) istekleri halinde emekli olabilirler. Yukar›daki flartlar› yerinde
getiremeyenler ise;
Afla¤›daki üç flarttan hepsini tamamlad›klar› tarihe göre 55 yafl›ndan daha geç emekli olacaklard›r ve emekli olacaklar› yafllar ve flartlar› afla¤›daki gibidir.
I-En az 15 y›ll›k sigortal›l›k süresini tamamlam›fl olma,
II-En az 3600 gün prim ödemifl olmak,
III-55 yafl›n› tamamlam›fl olmak,
fiartlar›n›;
(Bu hesaplamay› yaparken 15 y›ll›k sigortal›l›k süresi, 3600 gün say›s› ve 55 yafl
flartlar›ndan en son hangisi tamamlan›yorsa, o tarih esas al›nacakt›r.)
1-24.05.2002-23.05.2005 tarihleri aras›nda yerine getirenler,
2-24.05.2005-23.05.2008 tarihleri aras›nda yerine getirenler,
3-24.05.2008-23.05.2011 tarihleri aras›nda yerine getirenler,
4-24.05.2011-23.05.2014 tarihleri aras›nda yerine getirenler,
5-24.05.2014 tarihinden sonra yerine getirenler,
Emeklilik talebinde bulunabilirler.

56 yafl›nda
57 yafl›nda
58 yafl›nda
59 yafl›nda,
60 yafl›nda,

SSK’DAN KADINLARIN EMEKL‹L‹K fiARTLARI
506 Say›l› Kanuna göre emeklilik için iki seçenek bulunmaktad›r. Birinci seçenek “normal emeklilik” ikinci seçenek ise “yafll›l›ktan emeklilik” tir. 08.09.1999 tarihli Resmi
Gazete’de yay›nlanan 4447 Say›l› Kanun ile eklenen 506 Say›l› Kanun’un Geçici 81.
Maddesinin (A) bendine göre (Anayasa Mahkemesinin ‹ptal Etmedi¤i Bent);
A-08.09.1999 tarihi itibariyle 18 y›ldan fazla sigortal›l›k süresine sahip olan kad›n sigortal›lar (08.09.1981 ve daha önce sigortal› olanlar) eskiden oldu¤u gibi 5000 günü tamamlad›klar› takdirde “YAfi” a ba¤l› olmadan emekli olacaklard›r. 08.09.1981 den önce sigor
tal› olmufl olan kad›nlar eski düzenlemelere göre 5000 günü ve 20 y›ll›k sigortal›l›k süresini tamamlay›nca “YAfi” a tabi olmadan emekli olabileceklerdir. 01.04.1981 tarihinden
önce sigortal› olan kad›nlar için 18 yafl›n› doldurmadan önceki çal›flma süreleriyle ilgili
bir sorun bulunmamaktad›r. Bu durumdaki kad›nlar 5000 günü tamamlad›klar› gün
emekli olabilecekleri gibi, 3600 gün say›s› ile 50 yafl›nda da emekli olabilirler. Ancak,
01.04.1981 tarihinden sonra 18 yafl›n› tamamlamadan sigortal› olmufl olan kad›nlar›n sigorta bafllang›ç tarihleri 18 yafl›n› tamamlad›klar› tarih olup bu kad›nlar ancak 38 yafl›n›
tamamlad›klar› gün emekli olabilirler. Yani, 01.04.1981 ile 08.09.1981 (dahil) tarihleri
aras›nda 18 yafl›ndan önce sigortal› olmufl kad›nlar 38 yafl›ndan önce emekli olamazlar.
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Yukar›daki flartlar› yerinde getiremeyenler ise afla¤›daki tablodaki flartlarla emekli olabileceklerdir.
KADIN
1. fiart
2. fiart
3. fiart
S‹GORTALILAR
‹fle Bafllama Tarihi
Tamamlamas› Tamamlamas› Tamamlamas›
gereken
gereken yafl gereken prim
sigortal›l›k süresi
ödeme süresi

01.04.1981 öncesi
01.04.1981-08.09.1981
09.09.1981-23.05.1984 aras›nda
24.05.1984-23.05.1985 aras›nda
24.05.1985-23.05.1986 aras›nda
24.05.1986-23.05.1987 aras›nda
24.05.1987-23.05.1988 aras›nda
24.05.1988-23.05.1989 aras›nda
24.05.1989-23.05.1990 aras›nda
24.05.1990-23.05.1991 aras›nda
24.05.1991-23.05.1992 aras›nda
24.05.1992-23.05.1993 aras›nda
24.05.1993-23.05.1994 aras›nda
24.05.1994-23.05.1995 aras›nda
24.05.1995-23.05.1996 aras›nda
24.05.1996-23.05.1997 aras›nda
24.05.1997-23.05.1998 aras›nda
24.05.1998-23.05.1999 aras›nda
24.05.1999-08.09.1999 aras›nda
09.09.1999 dan sonra

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Yok

YOK
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
58

5000
5000
5000
5000
5075
5150
5225
5300
5375
5450
5525
5600
5675
5750
5825
5900
5975
5975
5975
7000

Kad›nlar›n SSK’dan Yafll›l›k Nedeniyle ve 3600 gün ile Emeklilik fiartlar›
08.09.1999 tarihli Resmi Gazete’de yay›nlanan 4447 Say›l› Kanun ile eklenen 506
Say›l› Kanun’un Geçici 81. Maddesinin (A) bendine göre (Anayasa Mahkemesinin
‹ptal Etmedi¤i Bent);
08.09.1981 (dahil) dan önce ifle bafllam›fl olan kad›nlar 3600 gün say›s›n› tamamlamak flart›yla eskinden oldu¤u gibi 50 yafl›nda emekli olacaklard›r.
Bunlardan hala prim ödemeye veya çal›flmaya devam eden var ise 3600 günü ve 50
yafl›n› tamamlad›klar› gün emeklilik talebinde bulunabilirler.
4759 Say›l› Kanuna göre ise;
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23.5.2002 tarihinde 15 y›ll›k sigortal›l›k süresini tamamlam›fl, 50 yafl›n› doldurmufl
ve 3600 gün malullük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar› primi ödemifl bulunan her 3 flart›
da yerine getirmifl olanlar istekleri halinde emekli olabilirler. Yukar›daki flartlar›
yerinde getiremeyenler ise;
Afla¤›daki üç flarttan hepsini tamamlad›klar› tarihe göre 50 yafl›ndan daha geç emekli olacaklard›r ve emekli olacaklar› yafllar ve flartlar› afla¤›daki gibidir.
I-En az 15 y›ll›k sigortal›l›k süresini tamamlam›fl olma,
II-En az 3600 gün prim ödemifl olmak,
III-50 yafl›n› tamamlam›fl olmak,
fiartlar›n›;
1-24.05.2002-23.05.2005 tarihleri aras›nda yerine getirenler,
2-24.05.2005-23.05.2008 tarihleri aras›nda yerine getirenler,
3-24.05.2008-23.05.2011 tarihleri aras›nda yerine getirenler,
4-24.05.2011 tarihinden sonra yerine getirenler,
Emeklilik talebinde bulunabilirler.

52 yafl›nda
54 yafl›nda
56 yafl›nda
58 yafl›nda,

37) SSK Sa¤l›k Yard›mlar›ndan Yararlanman›n Usul ve Esaslar› Nedir?
Sa¤l›k Bakanl›¤›'na ba¤l› sa¤l›k ocaklar› ve devlet hastanelerine;
Sigortal›lar ile bunlar›n geçindirmekle yükümlü olduklar› efl ve çocuklar› ile
ana, babalar› :
* SSK taraf›ndan düzenlenen sa¤l›k karnesini,
* ‹flverenlerce düzenlenecek vizite ka¤›d› veya sa¤l›k belgesini,
SSK'dan gelir veya ayl›k alanlar ile bunlar›n geçindirmekle yükümlü oldu¤u
efl, çocuk, ana ve babalar›; ve hak sahibi olarak gelir veya ayl›k alan efl, çocuk,
ana ve babalar›:
* SSK taraf›ndan düzenlenen sa¤l›k karnesini,
SSK bünyesinde 657 Say›l› Yasaya tabi olarak çal›flanlar ve bunlar›n bakmakla yükümlü oldu¤u kifliler:
* SSK taraf›ndan düzenlenen sa¤l›k karnesini ,
* Vizite ka¤›d› veya resmi izin belgesini,

‹flsizlik ödene¤i alan sigortal›lar:
* Türkiye ‹fl Kurumu Genel Müdürlü¤ünce verilen ve vizite ka¤›d› yerine geçecek
foto¤rafl›, mühür ve imzal› "‹flsizlik Ödene¤i Kimlik ve Sa¤l›k Belgesi"ni,
Yurtd›fl› sigortal›lar:
* SSK Sigorta Müdürlüklerinden yap›lacak sevk belgesini,
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Resimli kimlik belgeleri ile birlikte ilgililere göstermek, resimli kimlik belgesi
d›fl›ndaki di¤er belgelerin; suretlerini veya fotokopilerini veya as›llar›n› gösterdikleri belgelerin tamam›n›n yerine geçmek üzere kontrol eden görevli taraf›ndan tek
nüsha olarak "as›llar› görülmüfltür" fleklinde düzenlenerek onaylanm›fl matbu "onay
formlar›n›" vermek suretiyle do¤rudan müracaat ederek protokol hükümleri
çerçevesinde muayene, tetkik ve tedavileri Sa¤l›k Ocaklar› ve Devlet hastanelerinde
yap›labilir.

Sa¤l›k Karnelerinin Düzenlenmesi ‹çin Yap›lacak ‹fllemler;
Sosyal Sigorta ‹fllemleri Yönetmeli¤inin 50. maddesi uyar›nca, sigortal›lar ile efl ve
geçindirmekle yükümlü olduklar› çocuk,ana ve babalar›n›n muayene ve tedavileri
için Kurum hekim ve sa¤l›k tesislerine baflvurular›nda gösterilmek üzere, kendilerine
Kurum taraf›ndan haz›rlanan birer sa¤l›k karnesi verilmektedir. Bu sa¤l›k karneleri,
sigortal›lar›n ibraz edecekleri vizite ka¤›d› ve kendisi ile efl, çocuk, ana ve
babalar›na ait nüfus cüzdanlar›na istinaden Kurumca düzenlenerek imza
karfl›l›¤›nda sigortal›ya teslim edilmektedir. Sigortal›n›n geçindirmekle yükümlü
oldu¤u 18 yafl›n› doldurmufl erkek çocu¤una verilecek sa¤l›k karnesine ö¤renim
durumu okul idaresince kaydedilip tasdik olunur. Kay›t ve tasdik ifllemi
yapt›r›lmad›kça Kurumca sa¤l›k yard›m› yap›lmaz.
Yine, Sürekli ifl göremezlik geliri, malullük veya yafll›l›k ayl›¤› almakta olanlara ve
bunlar›n geçindirmekle yükümlü olduklar› efl, çocuk, ana ve babalar› ile gelir veya
ayl›k almakta olan efl, çocuk, ana ve babalara da muayene ve tedavi için Kurum
hekim ve sa¤l›k tesislerine baflvurular›nda gösterilmek üzere Kurum taraf›ndan
haz›rlanan birer sa¤l›k karnesi verilmektedir. 18 yafl›n› doldurmufl erkek çocuklar›n
ö¤renim durumlar›, verilecek sa¤l›k karnelerine okul idaresince kaydedilip tasdik
olunur. Kay›t ve tasdik ifllemi yap›lmad›kça Kurumca sa¤l›k yard›m› yap›lmaz.

Çal›flan Sigortal› ‹çin Sa¤l›k Karnesi Düzenlenmesi
SSK’dan sa¤l›k karnesi almak isteyen sigortal›lar ile bunlar›n hak sahiplerinden
istenen belgelerde azalma meydana gelmifltir. Sa¤l›k karnesi ç›karmak için istenen
belgeler afla¤›ya al›nm›flt›r;
• Kimlik Fotokopisi (T.C. kimlik nosu yoksa Vukuatl› nüfus kay›t örne¤i),
• Renkli bir foto¤raf,
• Sigortal›lar için 90 günlük prim ödeme gün say›s›n› gösterir vizite ka¤›d›.
• Son üç ay› gösteren ayl›k prim ve hizmet belgeleri (internetten verilmiflse internet
listesi).
• ‹flyerine ait imza sirküsü (Vizite ka¤›d›n› imzalayan›n imza beyan›).
ile ba¤l› bulunulan sigorta müdürlü¤üne baflvurulmas› gerekmektedir.
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Sigortal›n›n Efl ve Çocuklar› ‹çin Sa¤l›k Karnesi Düzenlenmesi
Sigortal›lar›n efl ve çocuklar›na sa¤l›k karnesi verilmesi için öncelikle son 1 y›l
içinde 120 gün hastal›k sigortas› primi ödenmifl olmas› (sa¤l›k karnesi talep tarihine
kadar) gerekmektedir.
Yukar›daki flart›n yerine getirilmesi halinde;
• Evlenme Cüzdan› veya Kimlik Fotokopisi (T.C. kimlik nosu yoksa Vukuatl›
nüfus kay›t örne¤i),
• Sigortal› ad›na 120 günlük prim ödeme gün say›s›n› gösterir vizite ka¤›d›.
• Son dört ay› gösteren ayl›k prim ve hizmet belgeleri (internetten verilmiflse internet listesi).
• ‹flyerine ait imza sirküsü (Vizite ka¤›d›n› imzalayan›n imza beyan›).
• 5 yafl›ndan büyük çocuklar dahil bir adet foto¤raf,
• 18 yafl›ndan büyük çocuklar için vergi dairesi, emekli sand›¤› ve ba¤-kur kayd›
olmad›¤›na dair yaz›,
• 18 yafl›ndan büyük erkek çocuklar için ö¤renim belgesi,
• 18 yafl›n› doldurmufl ve çal›flamayacak durumda malul erkek çocuklar› için,
durumlar›n› belirtir SSK sa¤l›k kurulu raporu,
• Yafllar› ne olursa olsun evli bulunmayan veya Sosyal Güvenlik Kurulufllar›na tabi
olarak çal›flmayan veya buralardan ayl›k veya gelir almayan k›z çocuklar› hakk›nda
beyan ve taahhüt belgesi,

Sigortal›n›n Geçindirmekle Yükümlü Oldu¤u Ana ve Babas› ‹çin Sa¤l›k
Karnesi Düzenlenmesi
Sigortal›n›n anne ve babas›na sa¤l›k karnesi verilmesi için öncelikle, son 1 y›l içinde
120 gün Hastal›k sigortas› primi ödemifl olmas› (sa¤l›k karnesi talep tarihine kadar)
Anne veya baban›n, Ba¤-Kur üyesi olmas›, Ba¤-Kur'dan ayl›k ve gelir almas›, T.C.
Emekli Sand›¤›ndan yafll›l›k ayl›¤› almas› halinde sa¤l›k karnesi düzenlenmemektedir.
Yukar›daki flart›n yerine getirilmesi halinde;
• Anne ve Baba ad›na Vukuatl› nüfus kay›t örne¤i (T.C. kimlik nosu zorunludur.)
• Sigortal› ad›na 120 günlük prim ödeme gün say›s›n› gösterir vizite ka¤›d›.
• Son dört ay› gösteren ayl›k prim ve hizmet belgeleri (internetten verilmiflse internet listesi).
• ‹flyerine ait imza sirküsü (Vizite ka¤›d›n› imzalayan›n imza beyan›).
• Ana ve baba için ayr› ayr› vergi dairesi, emekli sand›¤› ve ba¤-kur kayd›
olmad›¤›na dair yaz›,
• Renkli birer adet foto¤raf,
• SSK Müdürlü¤ünden al›nan belgenin muhtarl›ktan onaylanmas›,
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Sosyal Sigortalar Kurumundan Gelir ve Ayl›k Almakta Olan Sigortal›lar ‹çin
Sa¤l›k Karnesi Düzenlenmesi
Sosyal Sigortalar Kurumunca kendisine gelir veya ayl›k ba¤lanm›fl veya ba¤lanmaya hak kazanm›fl olan sigortal›lar›n sa¤l›k karnesi afla¤›daki belgelerin temini
halinde verilmektedir.
• Kimlik Fotokopisi (T.C. kimlik nosu yoksa Vukuatl› nüfus kay›t örne¤i),
• Renkli bir foto¤raf,
• ‹kametgah Senedi,
• Maafl al›nan kimlik belgesinin fotokopisi,
ile baflvurduklar› sigorta müdürlüklerinde gerekli belgelere istinaden bilgisayar
ortam›nda sa¤l›k karnesi düzenlenmektedir.
Sosyal Sigortalar Kurumundan Gelir ve Ayl›k Almakta Olan Sigortal›lar›n
Efl-Çocuklar› ‹çin Sa¤l›k Karnesi Düzenlenmesi
Sosyal Sigortalar Kurumunca kendisine gelir veya ayl›k ba¤lanm›fl veya ba¤lanmaya hak kazanm›fl olan sigortal›lar›n efl-çocuklar›n›n sa¤l›k karnesi afla¤›daki belgelerin temini halinde verilmektedir.
• Kimlik Fotokopisi (T.C. kimlik nosu yoksa Vukuatl› nüfus kay›t örne¤i),
• Renkli birer adet foto¤raf,
• Maafl al›nan kimlik belgesinin fotokopisi,
• Vukuatl› nüfus kay›t örne¤i (T.C. kimlik nosu zorunludur.)
• 18 yafl›ndan büyük çocuklar için vergi dairesi, emekli sand›¤› ve ba¤-kur kayd›
olmad›¤›na dair yaz›,
• 18 yafl›ndan büyük erkek çocuklar için ö¤renim belgesi,
ile baflvurduklar› sigorta müdürlüklerinde gerekli belgelere istinaden bilgisayar
ortam›nda sa¤l›k karnesi düzenlenmektedir.

Sosyal Sigortalar Kurumundan Gelir ve Ayl›k Almakta Olan Sigortal›lar›n
Anne-Babas› ‹çin Sa¤l›k Karnesi Düzenlenmesi
Sosyal Sigortalar Kurumunca kendisine gelir veya ayl›k ba¤lanm›fl veya ba¤lanmaya hak kazanm›fl olan sigortal›lar›n anne babas›n›n sa¤l›k karnesi afla¤›daki belgelerin temini halinde verilmektedir.
• Kimlik Fotokopisi (T.C. kimlik nosu yoksa Vukuatl› nüfus kay›t örne¤i),
• Renkli birer adet foto¤raf,
• Maafl al›nan kimlik belgesinin fotokopisi,
• Anne ve Baba ad›na Vukuatl› nüfus kay›t örne¤i (T.C. kimlik nosu zorunludur.)
• SSK Müdürlü¤ünden al›nan belgenin muhtarl›ktan onaylanmas›,
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• Ana ve baba için ayr› ayr› vergi dairesi, emekli sand›¤› ve ba¤-kur kayd›
olmad›¤›na dair yaz›,
ile baflvurduklar› sigorta müdürlüklerinde gerekli belgelere istinaden bilgisayar
ortam›nda sa¤l›k karnesi düzenlenmektedir.
Sosyal Sigortalar Kurumundan Haksahibi Olarak Ayl›k Almakta Olanlar›n
Sa¤l›k Karnesi Düzenlenmesi
Sosyal Sigortalar Kurumunca kendisine haksahibi olarak ayl›k ba¤lanm›fl olanlar›n
sa¤l›k karnesi afla¤›daki belgelerin temini halinde verilmektedir.
• ‹kametgah Senedi,
• Kimlik Fotokopisi (T.C. kimlik nosu yoksa Vukuatl› nüfus kay›t örne¤i),
• Renkli birer adet foto¤raf,
• Maafl al›nan kimlik belgesinin fotokopisi,
• Vefat eden sigortal›n›n Vukuatl› nüfus kay›t örne¤i (T.C. kimlik nosu zorunludur.)
ile baflvurduklar› sigorta müdürlüklerinde gerekli belgelere istinaden bilgisayar
ortam›nda sa¤l›k karnesi düzenlenmektedir.

Sosyal Sigortalar Kurumundan Hastal›k Ödemesi ‹çin Gerekli Belgeler
Sosyal Sigortalar Kurumunca hastal›k ödemesi ile ilgili olarak afla¤›daki belgelerin
verilmesi gerekmektedir.
• ‹stirahat tarihinden geriye do¤ru 120 günlük prim ödeme gün say›s›n› gösterir
vizite ka¤›d›.
• ‹stirahatli kald›¤› tarihlerde iflyerinde çal›flmad›¤›na dair (örne¤i sigorta
müdürlü¤ünden al›nacak) iflyerinden dilekçe (tarihleri belirtilerek)
• Yeni ifle girenler için sigortal› ifle girifl bildirgesi fotokopisi
• ‹stirahat belgesi ve sigortal›n›n nüfus cüzdan›,
• Vizite ka¤›d› ve ilgili dilekçeyi imzalayan yetkilinin imza sirküsü
• ‹stirahat tarihinden geriye do¤ru 4 ayl›k prim ve hizmet belgeleri (internetten verilmiflse internet listesi).
ile baflvurduklar› sigorta müdürlüklerinde hastal›k ödemesi yap›lmaktad›r.
Sosyal Sigortalar Kurumundan Anal›k Emzirme Paras› (Çal›flan Bayan
Sigortal› ‹çin) Ödemesi ‹çin Gerekli Belgeler
Sosyal Sigortalar Kurumunca çal›flan bayan sigortal› için anal›k ödemesi ile ilgili
olarak afla¤›daki belgelerin verilmesi gerekmektedir.
• Çocu¤un do¤um tarihinden geriye do¤ru 120 günlük prim ödeme gün say›s›n› gösterir vizite ka¤›d›.
• Do¤umdan dolay› kullan›lan istirahat süresince iflyerinde çal›flmad›¤›na dair
(örne¤i sigorta müdürlü¤ünden al›nacak) iflyerinden dilekçe (tarihleri belirtilerek)
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• ‹stirahat belgesi ve sigortal›n›n nüfus cüzdan›,
• Vizite ka¤›d› ve ilgili dilekçeyi imzalayan yetkilinin imza sirküsü
• Çocu¤un do¤um tarihinden geriye do¤ru 4 ayl›k prim ve hizmet belgeleri (internetten verilmiflse internet listesi).
• Do¤um raporu asl›,
• Sa¤l›k Bakanl›¤› hastaneleri d›fl›nda do¤um yapanlar›n do¤um raporunun asl› veya
çocu¤un nüfus cüzdan› asl› ve fotokopisi,
ile baflvurduklar› sigorta müdürlüklerinde çal›flan bayan sigortal› için anal›k
emzirme paras› ödemesi yap›lmaktad›r.

Sosyal Sigortalar Kurumundan Emzirme Paras› Ödemesi ‹çin Gerekli Belgeler
Sosyal Sigortalar Kurumunca çal›flan bayan sigortal› için anal›k ödemesi ile ilgili
olarak afla¤›daki belgelerin verilmesi gerekmektedir.
• Çocu¤un do¤um tarihinden geriye do¤ru 120 günlük prim ödeme gün say›s›n› gösterir vizite ka¤›d›.
• Evlenme cüzdan› ilk 3 sayfas› fotokopisi veya vukuatl› nüfus kay›t örne¤i,
• Do¤um raporu asl›,
• Sa¤l›k Bakanl›¤› hastaneleri d›fl›nda do¤um yapanlar›n do¤um raporunun asl› veya
çocu¤un nüfus cüzdan› asl› ve fotokopisi,
ile baflvurduklar› sigorta müdürlüklerinde çal›flan bayan sigortal› için anal›k
emzirme paras› ödemesi yap›lmaktad›r.

38) 5953 Say›l› Bas›n Mesle¤inde Çal›flanlarla Çal›flt›ranlar Aras›ndaki
Münasebetlerin Tanzimi Hakk›nda Kanun (Bas›n ‹fl Kanunu) Kapsam›nda
Çal›flan Gazeteciler ‹le Y›prat›c› ‹fllerde Çal›flanlar›n Emeklili¤i Nas›l
Olmaktad›r?
‹tibari hizmet süresi, belli baz› y›prat›c› ifllerde çal›flanlara ek kolayl›klar sa¤lanmas›d›r. 506 say›l› Kanunun Geçici 10 uncu maddesine göre yap›lacak yafl indirimlerinin tespitinde a¤›r ve y›prat›c› ifllerde geçmifl hizmet süreleri üzerinden hesaplanacak y›pranma pay›; gün say›s› toplam›n›n her 360 günü 1 y›l, y›l kesrinin 30
günü 1 ay say›l›r. Her y›l için 90 gün itibari hizmet verilmektedir. Kesirlerin hesaplanmas›nda tam y›l 360 gün olarak al›n›r. Fiilen çal›fl›lm›fl güne eklenecek itibari
hizmet günü say›s›n›n bulunmas›nda (Çal›fl›lan gün say›s› x 0,25) formülü uygulanmaktad›r. Normal iflyerlerinde Malullük, Yafll›l›k, Ölüm sigorta kolu prim oran› %
20 (%11 iflveren + % 9 iflçi pay›) iken, belli baz› y›prat›c› ifllerde çal›flan sigortal›lar
için Malullük, Yafll›l›k, Ölüm sigorta kolu prim oran› % 22 olup (%13 iflveren + %
9 iflçi pay›) iflverenler % 2 oran›nda daha fazla prim ödemektedirler. Bu flekilde
çal›flan sigortal›larla ilgili ayl›k bildirgeler ve dört ayl›k dönem bordrolar› ayr›
olarak düzenlenmekte olup üzerlerine “2098 say›l› Kanuna Tabidir” kaflesi vurulmaktad›r.
50

Sosyal Sigortalar Kanunu’nda, Ek Madde 5’de say›lan mesleklerde çal›flanlar›n
itibari hizmet süresinden yararlanabilmesi için en az 3600 gün bu ifllerde (yukar›da
say›lan ifllerde) çal›flmalar› gerekmektedir. Bu ifllerde çal›flma süresi 3600 günden az
olan sigortal›lar itibari hizmet süresinden yararlanamamaktad›rlar.
4447 say›l› Kanun ile 506 say›l› Kanuna eklenen Ek 39 uncu maddeyle; 506 say›l›
Kanunun Ek 5 ve Ek 6 nc› maddeleri gere¤ince sigortal›l›k süresine ilave edilen
itibari hizmet sürelerinin, befl y›ldan çok olmamak üzere yafll›l›k ayl›¤›na hak
kazan›lmas› için öngörülen yafl hadlerinden indirilmesi esas› getirilmifltir.
Bu nedenle, 08/09/1999 tarihinden sonra tahsis talebinde bulunan ve adlar›na 506
say›l› Kanunun Ek 5 ve Ek 6 nc› maddeleri gere¤ince itibari hizmet süresi hesaplananlar›n bu sürelerinden en çok befl y›l›, 506 say›l› Kanunun 60 ve Geçici 81 inci
maddelerinde belirtilen yafl hadlerinden de indirilecektir.Yeni Kanunun yürürlü¤e
girdi¤i 08.09.1999 tarihindeki kademeli geçifl süreci için geçici 81. maddede
öngörülen sigortal›l›k sürelerinin tespitinde, söz konusu tarihe kadar olan itibari
hizmet süresi dikkate al›nacak, tahsis talep tarihine göre ayl›¤a hak kazanmada ise
itibari hizmet süresinin tamam› al›narak sigortal›n›n sigortal›l›k süresine eklenecek
ayr›ca ilgili maddelerde öngörülen yafl hadlerinden de indirim yap›lacakt›r.

39) Sosyal Sigortalar Kurumunun Kendi Hatas› Sonucu Yafll›l›k Ayl›¤› Ba¤lanmas›
Halinde Ne Yap›lmaktad›r?
Sigortal›lar›n, yafll›l›k ayl›¤› taleplerinin de¤erlendirilmesi esnas›nda, SSK
taraf›ndan bazen hatal› ifllem yap›lmakta ve sigortal›ya hak etmedi¤i halde yafll›l›k
ayl›¤› ba¤lanabilmektedir. Bu gibi ifllemler, sigortal›n›n hakk› olmad›¤› halde belirli bir hizmeti varm›fl gibi dikkate al›nmas›, sigortal›n›n isim, künye ve sigorta sicil
numaralar›ndan oluflan benzerlik ve kar›fl›kl›k sebebiyle meydana gelebilmektedir.
Bu da, hak kayb›na u¤rayan sigortal›lar›n kendi sigortal›l›k sürelerini araflt›rmalar›
sonucunda ortaya ç›kmaktad›r. Bu durumda, SSK taraf›ndan, haks›z yere yafll›l›k
ayl›¤› ba¤lanan sigortal›lar›n yafll›l›k ayl›¤› kesilmektedir.
40) ‹flkolu Kodu, Tehlike S›n›f› Ve Derecesi Nas›l Belirlenmektedir? ‹flkolu
Kodu De¤iflikli¤inde Ne Yap›lmas› Gerekmektedir?
506 say›l› Kanunun 74. maddesinde;
‹fl kazalar›yla meslek hastal›klar› sigortas› primi, yap›lan iflin ifl kazas› ve meslek
hastal›¤› bak›m›ndan gösterdi¤i tehlikenin a¤›rl›¤›na göre tespit edilece¤i,
‹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 göre derecelere ayr›laca¤›,
Hangi ifl kollar›n›n hangi tehlike s›n›f›na girdi¤i tehlike s›n›f ve derecelerine ait prim
oranlar›n›n ve tehlike derecelerinin belli edilmesinde uygulanacak esaslar, ilgili
bakanl›klar›n düflünceleri sorulduktan sonra Çal›flma Bakanl›¤›n›n teklifi üzerine
Bakanlar Kurulu karar›yla yürürlü¤e konacak bir tarife ile tespit olunaca¤›,
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Prim tarifesi gerekli görülürse ayn› usulle de¤ifltirilebilece¤i,
Prim oranlar›, ifl kazalar› ve meslek hastal›klar›ndan dolay› yap›lmas› gerekecek her
türlü sigorta yard›mlar› ve idare masraflar› ile ba¤lanacak gelirlerin tesis sermayeleri
toplam› göz önünde tutularak hesaplanaca¤›,
hükme ba¤lanm›flt›r.
Söz konusu 506 say›l› Kanunun 74. maddesi hükmüne dayan›larak Bakanlar
Kurulunca, 01.03.1965 tarihli 6/4405 say›l› karar› ile uygulamaya konulan “‹fl
kazalar›yla Meslek Hastal›klar› Sigortalar› Prim Tarifesi” ile ek ve de¤ifliklikleri
yürürlükten kald›r›larak 01.04.1981 tarihinden geçerli olmak üzere halen yürürlükte olan “‹fl kazalar›yla Meslek Hastal›klar› Sigortalar› Prim Tarifesi” 31.03.1981
tarih ve 17296 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanan 18.03.1981 tarihli ve 8/2569 say›l›
Kararname ile uygulamaya konulmufltur.
‹fl kazalar›yla Meslek Hastal›klar› Sigortalar› Prim Tarifesinin 4. maddesi uyar›nca,
ayn› iflveren taraf›ndan, ayn› iflyerinde yürütülen ve mahiyetleri bak›m›ndan ayr›
özellikler arz eden ve baflka tehlike s›n›flar›na dahil olan bütün ifller, iflyerinde en
yüksek tehlike s›n›f›na giren iflin prim haddine tabi olacakt›r.
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‹fiKOLU KODUNUN 506 SAYILI YASANIN 75. MADDES‹NE GÖRE
DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹NDE TAK‹P ED‹LECEK USUL VE ESASLAR
‹fiVEREN TARAFINDAN ‹T‹RAZ HAL‹
1-B‹R AY ‹Ç‹NDE
‹T‹RAZ HAL‹
‹tiraz Çal›flma ve
Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤›’na yap›l›r.
Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤›’nca
üç ay içinde al›nacak
karar›n tarihi, karar
Bakanl›kça geç te al›nm›fl
olsa, itiraz konusu tehlike
s›n›f ve derecesinin ifl veya
iflyerinde uygulanmaya
bafllad›¤› tarih olacakt›r.

2-B‹R AY DIfiINDA
‹T‹RAZ HAL‹
Bir ay d›fl›ndaki itirazlar
Kurumca karara
ba¤lanacakt›r. ‹tiraz
takvim y›l› bafl›ndan
en az iki ay önce yap›ld›¤›
takdirde uygulama, itiraz›
takip eden takvim y›l›
bafl›ndan itibaren
bafllayacakt›r.
takvim y›l› bafl›ndan
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KURUMCA TESP‹T
ED‹LMES‹ HAL‹
Sigorta Müfettifllerince
de¤iflikli¤in tespit edilmesi
halinde, de¤ifliklik flube
s›n›fland›rma komisyonu
taraf›ndan yap›lmaktad›r.
De¤ifliklik, takvim y›l›ndan
en az bir ay önce iflverene
tebli¤ edilmek flart›yla,
uygulama karar› takip eden
itibaren bafllayacakt›r.

