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SUNUfi

fiüphesiz sosyal güvenlik, toplum yaflam›nda temel bir ihtiyaç olarak ortaya
ç›kmaktad›r. Özellikle 2000’li y›llar›n bafl›ndan itibaren ülkemizde sosyal
güvenlik konusunda çok önemli bir ihtiyaç do¤maya bafllam›flt›r. ‹SMMMO
olarak meslek mensuplar›m›z›n bu ihtiyac›na cevap verebilmek için ifl hukuku
ve sosyal güvenlik konusunda bir çok yay›n ç›kard›k.

“Sosyal Güvenlik Rehberi” isimli bu çal›flmada sosyal güvenlikle ilgili temel
kavramlar basit ve anlafl›l›r bir flekilde aç›klanm›flt›r. Ayr›ca, SSK ve ‹fl
Kanunlar› uyar›nca iflverenlere getirilen yükümlülüklerle, meslek mensuplar›n›n ihtiyaçlar› ve talepleri de dikkate al›narak ilgili kurumlara ait adres ve
telefonlara, örnek matbu formlara ve dilekçelere, SSK ifl kazalar› ile meslek
hastal›klar› sigortalar› prim tarifesi cetveli, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤ine iliflkin risk
gruplar›, a¤›r ve tehlikeli ifllere ait çizelgeye yer verilmifltir. Bu çal›flmay›
haz›rlayan, Oda Baflkan Yard›mc›s› SMMM Hüseyin FIRAT’a ve Sigorta
Müfettifli Resul KURT’a tüm üyelerimiz ad›na teflekkür ediyor ve çok k›sa bir
sürede haz›rlad›klar› “Sosyal Güvenlik Rehberi” adl› kitab›n ilgililere yararl›
olmas›n› diliyoruz.
Sayg›lar›mla
Yahya ARIKAN
‹SMMMO Baflkan›
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ÖNSÖZ

Gerek Sosyal Sigortalar Kanunu ve gerekse de ‹fl Kanunu ile iflverenlere ve sigortal›lara bir tak›m yükümlülükler getirilmifltir.
‹flverenlerin çal›flma ve sosyal güvenlik mevzuat›nda öngörülen hüküm ve
kurallara uygun davranmalar›n› sa¤lamak amac›yla da baz› cezai yapt›r›mlar
öngörülmüfltür. ‹flverenlerin sigortal› iflçi çal›flt›racaklar› iflyerleri ile bu iflyerlerinde çal›flt›racaklar› sigortal›lar› SSK’na ve Bölge Müdürlü¤üne bildirmeleri,
prim belgelerinin SSK’na verilmesi ve iflverenlerin tutmak zorunda olduklar›
kay›t ve belgelerin gerekti¤inde SSK’na ibraz›, iflyerlerinde özürlü ve eski
hükümlü çal›flt›r›lmas›, iflçilere y›ll›k ücretli izin kulland›r›lmas› gibi çeflitli
yükümlülükleri bulunmaktad›r. Bu yükümlülüklerin hangi süreler içinde ve ne
flekilde yerine getirilmesi gerekti¤i 506 say›l› Sosyal Sigortalar Yasas›nda
düzenlenmifltir.
Yaklafl›k 32 y›l boyunca uygulanan 1475 say›l› ‹fl Kanunu’nun “k›dem tazminat›na iliflkin 14. maddesi” d›fl›ndaki tüm maddeleri, 4857 say›l› Yeni ‹fl
Kanunu’nun 120. maddesi gere¤ince 10.06.2003 tarihinden itibaren yürürlükten kald›r›lm›flt›r. Söz konusu 4857 say›l› yasa ile ifl kanunu ile ilgili uygulamalarda önemli de¤ifliklikler yap›lm›flt›r.
Bu çal›flmada sosyal güvenlikle ilgili temel kavramlar, uygulamalar ile SSK ve
‹fl Kanunlar› uyar›nca iflverenlere getirilen baz› önemli yükümlülükler aç›klanarak sosyal güvenli¤in toplumsal yaflamdaki önemi anlat›lm›flt›r.
Meslek mensuplar›n›n ihtiyaç ve talepleri dikkate al›narak ilgili kurumlara ait
adres ve telefonlara yer verilmifltir. Ayr›ca, örnek matbu formlara ve
dilekçelere, SSK ifl kazalar› ile meslek hastal›klar› sigortalar› prim tarifesi
cetveli, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤ine iliflkin risk gruplar›, a¤›r ve tehlikeli ifllere ait
çizelgeye yer verilmifltir.
“Sosyal Güvenlik Rehberi” adl› kitab›n üçüncü bask›s›n›n da, tüm meslek mensuplar›m›za, aday meslek mensuplar›na, flirket yöneticilerine ve konuya ilgili
tüm okuyuculara yararl› olmas›n› diliyoruz. 24.05.2005
Resul KURT - Hüseyin FIRAT
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