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SİRKÜLER         İstanbul, 26.08.2013 

Sayı: 2013/189        Ref: 4/189 
 

 

Konu: 

YABANCI ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI HAKKINDA YAPILAN 

DEĞİŞİKLİK 
 

21.08.2013 tarih ve 28742 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Sosyal Sigorta İşlemleri 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Sosyal Sigorta İşlemleri 

Yönetmeliği’nde değişiklikler yapılmıştır.  

 

Bu sirkülerimizde yönetmelikte yapılan değişikliklerden yabancı çalışanların sigortalılığına 

dair yapılan değişiklik hakkında açıklamalara yer verilmektedir.  

 

Esas yönetmeliğin “Sigortalı sayılmayanlar” başlıklı 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) 

bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
d) Yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş 

tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına 

Türkiye'ye bir iş için en fazla üç ay süreyle 

gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya 

tabi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye'de 

kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, 

yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal 

güvenlik mevzuatına tabi olanlar, 

 

d) Sosyal güvenlik sözleşme hükümleri saklı 

kalmak kaydıyla yabancı bir ülkede kurulu 

herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş 

adına ve hesabına Türkiye’ye bir iş için 

gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya 

tabi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye’de 

kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, 

yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal 

güvenlik mevzuatına tabi olanlar 

 

Yapılan değişiklikle 3 aylık süre kaldırılmıştır. Böylelikle yabancı ülkede kurulu bir kuruluş 

tarafından ülkemize geçici görevle gönderilenlerin ülkelerinde sigortaya tabi olduklarını 

belgelemeleri halinde Türkiye’de sigortalı sayılmayacaklardır. Türkiye’nin sosyal güvenlik 

anlaşması yapmış olduğu ülkelerden gelenler ise ilgili anlaşmada yer alan süreler kadar 

(ülkelerinde sigortalı olduklarını belgelemek kaydıyla) Türkiye’de sigortalı olmayacaklardır.  

 

 

Saygılarımızla,  

 

DENGE DENETİM YEMİNLİ 

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 
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(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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21 Ağustos 2013  ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28742 

YÖNETMELİK 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri 

Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

“ı) Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar.” 

“b) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde 

meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası, meslek liselerinde 

okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, 

Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar 

hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar 

hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri, bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında oldukları halde çeşitli 

nedenlerle provizyon verilemeyen öğrenciler hakkında da ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri,” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“d) Sosyal güvenlik sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş 

tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi 

olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden 

ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanlar,” 

“j) Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu, bağımsız spor 

federasyonları tarafından yapılan her türlü gençlik ve spor faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili kamp, eğitim ve hazırlık 

çalışmalarında süreklilik arz etmeyecek şekilde görevlendirilenler,” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“Söz konusu elektronik altyapı oluşturuluncaya kadar Kurumca gerekli görülmesi hâlinde, sigortalılık kontrolleri 

manuel yaptırılabilir ya da sigortalılık kontrollerine esas ilgili bilgi ve belgelerin Kuruma gönderilmesi istenebilir.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “kuruluşlar 

tarafından düzenlenen” ibaresi ile (b) bendinde yer alan “protokoller çerçevesinde alınan” ibaresinden sonra gelmek 

üzere “ve sadece beyan esasına dayanmayan” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(7) 4857 sayılı Kanunun 21 inci maddesine istinaden iş mahkemelerince veya özel hakem tarafından verilen 

kararlar uyarınca, göreve iadesine karar verilen sigortalı personelin kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının 

tebliğinden itibaren işverenin işçiyi işe başlatmaması halinde sigortalı personelin işe başlamak için işverene yaptığı 

başvurusuna ilişkin tebligatın alındığı tarihin içinde bulunduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar verilen sigortalı işten 

ayrılış bildirgesi yasal süresinde verilmiş sayılır.” 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Aynı işverenin, birden fazla özel ya da ihale konusu iş alması, işyeri kurması veya devir alması yahut 

kendisine intikal etmesi hâlinde her işyeri için ayrı işyeri bildirgesi düzenlenir.” 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“b) İşkolu kodu; yapılan işin Ek-12’de yer alan İşkolu Kodu Listesine göre hangi iş koluna girdiğini 

belirtmeye yönelik olup dört hane rakamdan ibarettir.” 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “yetkili 

mercilerden alınan” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve sadece beyan esasına dayanmayan” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Ünitece karar verilemeyen, malûliyet veya ölümle neticelenen iş kazaları Kurumun denetim ve kontrolle 

görevli memurlarınca veya Bakanlık iş müfettişlerince soruşturulur.” 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “kontrol memurları” ibaresi 

“denetmenleri” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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“(5) Kanunun 30 uncu maddesinin beşinci fıkrası gereğince tercih değişikliği talebinde bulunanların bu 

değişikliğe ilişkin talepleri, sigortalı işe giriş bildirgesi ile yapılır. Sigortalı işe giriş bildirgesinin geç verilmesinden 

dolayı idari para cezası uygulanmaz. Bunlardan tüm sigorta kollarına tabi olmak isteyenlerin aylıkları, bildirimin 

Kurum kayıtlarına geçtiği tarihi izleyen ödeme dönemi başında kesilir. Sosyal güvenlik destek primine tabi olmak 

isteyenlerin aylıkları ise, bildirimin Kurum kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren Kanunun 

30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi gereğince yeniden hesaplanmak suretiyle başlatılır.” 

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin; 

a) Üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(3) Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için Kanunun 41 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (b), (d), (e), (h) ve (j) bentlerine göre borçlandırılması hâlinde, sigortalılığın başlangıç 

tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür. Prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazançlar ise borçlanma 

yapılan ilgili aylara mal edilir.” 

b) Dördüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“a) (a), (b), (d), (e), (f), (g), (h) ve (j) bentleri gereği borçlanılan süreler, talep tarihinde tabi olunan Kanunun 4 

üncü maddesinin birinci fıkrasının ilgili bendine göre,” 

c) Beşinci fıkrasında yer alan “eşit” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

ç) Dokuzuncu fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“j) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt 

dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet 

süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 

borçlandırılması hâlinde, ilgili kamu idarelerince,” 

d) Onbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(11) Kanunun 41 inci maddesine göre yapılan borçlanmalarda aylık bağlanmamış olması şartıyla Kuruma 

yazıyla müracaat edilmesi halinde borçlanmadan vazgeçilebilir. Ödenen borçlanma tutarının tamamı faiz 

uygulanmaksızın iade edilir. Kısmi iade yapılmaz.” 

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 98 inci maddesinin; 

a) Birinci fıkrasının (a) bendine “e-Devlet üzerinden yapılan prime esas günlük kazanç beyanları, Kuruma 

verilmiş beyan olarak kabul edilir.” cümlesi eklenmiştir. 

b) Birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“d) Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, tüzel kişiliği haiz kuruluşların ortakları hakkında 

uygulanmaz.” 

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 102 nci maddesinin; 

a) Üçüncü fıkrasının (d) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“d) 4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesine istinaden iş mahkemelerince veya özel hakem tarafından 

verilen kararlar uyarınca, göreve iadesine karar verilen sigortalı personelin kesinleşen mahkeme veya özel hakem 

kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunması ve işverenin usulüne 

uygun daveti üzerine işe başlaması halinde, davete ilişkin tebligatın alındığı tarihin veya işverenin işçiyi işe 

başlatmaması halinde, sigortalı personelin işe başlamak için işverene yaptığı başvurusuna ilişkin tebligatın alındığı 

tarihin içinde bulunduğu ayı takip eden aybaşından,” 

“h) Kamu kurumlarında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan 

sigortalılar için mahkeme kararları veya idarece verilen kararlar gereğince geriye yönelik ücret ve ücret niteliğinde 

ödeme yapılması halinde, mahkeme kararının idareye tebliğ edildiği tarihi takip eden günden veya idarenin karar 

tarihinden itibaren,” 

b) Onikinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“a) Kurumca elektronik ortamda alınabilenler hariç, Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından 

veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatli olduğunu gösteren raporu,” 

“d) Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları,” 

c) Ondördüncü fıkrasında yer alan “30” ibaresi “10” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 103 üncü maddesinin başlığı, “Aylık prim ve hizmet belgesinin sonradan 

verilmesi ve resen düzenlenmesi” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(5) İşyerlerinde; 

a) Fiilen veya işyeri kayıtlarından tespit edilecek her türlü bilgiden ya da kamu idareleri ile 5411 sayılı Kanun 

kapsamındaki kuruluşlar tarafından düzenlenen belge veya bilgilerden, çalıştığı tespit edildiği hâlde bu çalışmaları 

Kuruma bildirilmeyen veya eksik bildirilen, 

b) Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığına veya eksik ücret ödendiğine dair belgeleri Kuruma 

verilmeyen veya verilen bu belgeler Kurumca geçerli sayılmayan, 

sigortalılar ile ilgili olarak düzenlenmesi gereken, sigortalı işe giriş bildirgesi, sigortalı işten ayrılış bildirgesi 

ve aylık prim ve hizmet belgesi ünitece yapılacak bir ay süreli tebligat ile ilgili işveren veya alt işverenden istenir. Söz 
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konusu belgeler, yapılan tebligata rağmen verilmediği takdirde ünitece resen düzenlenir.” 

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 107 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

“(8) İşverenler, işyeri sahipleri ve alt işveren ilgili mevzuat gereğince tutmak zorunda olduğu tüm defter, kayıt, 

bilgi ve belgeleri istenilmesi halinde ibraza yükümlüdür. İstenildiği halde ibraz edilmeyen defter, kayıt, bilgi ve 

belgelerden herhangi birinin veya birkaçının eksik ibrazı, yükümlülüğün tam olarak yerine getirilmediği hükmünde 

sayılır. 

(9) İşverenler, işyeri sahipleri ve alt işveren ilgili mevzuat gereğince tutmak zorunda olduğu tüm defter, kayıt, 

bilgi ve belgelerden istenilen herhangi birinin veya bir kaçının mücbir sebep olmaksızın ibraz edilemeyeceğinin 

bildirilmesi, idari para cezasının uygulanmasına engel teşkil etmez.” 

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 108 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (e) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“e) 4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesine istinaden iş mahkemelerince veya özel hakem tarafından 

verilen kararlar uyarınca, göreve iadesine karar verilen sigortalı personelin kesinleşen mahkeme veya özel hakem 

kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunması ve işverenin usulüne 

uygun daveti üzerine işe başlaması halinde, davete ilişkin tebligatın alındığı tarihin veya işverenin işçiyi işe 

başlatmaması halinde, sigortalı personelin işe başlamak için işverene yaptığı başvurusuna ilişkin tebligatın alındığı 

tarihin içinde bulunduğu ayı takip eden ay başından,” 

“i) Kamu kurumlarında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan 

sigortalılar için mahkeme kararları veya idarece verilen kararlar gereğince geriye yönelik ücret ve ücret niteliğinde 

ödeme yapılması halinde mahkeme kararının idareye tebliğ edildiği tarihi takip eden günden veya idarenin karar 

tarihinden itibaren,” 

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 110 uncu maddesinin ikinci fıkrasının dördüncü cümlesi yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 111 inci maddesinin üç, dört ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“(3) Birim maliyet bedelleri, her yıl inşaatın sınıfı ve grubuna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit 

edilerek Kurumca özel nitelikteki inşaat işyerlerinin asgari işçilik uygulamasında esas alınır. 

(4) İnşaatın niteliği dikkate alınarak, inşaatın ruhsatnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan 

ilgili tebliğde kayıtlı yapının sınıfı ve/veya grubunun farklı olduğunun anlaşılması hâlinde, inşaatın yapı sınıfı veya 

grubu, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca mahallinde düzenlenen tespit tutanağına istinaden ünitece 

belirlenerek işlem yapılır. Ünitece bu şekilde tespit edilen yapı sınıf veya grubuna yapılan itirazlar ise karara 

bağlanmak üzere Asgari İşçilik Tespit Komisyonuna intikal ettirilir. İnşaatın sınıfı veya grubunun, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığınca yayımlanan ilgili tebliğde daha alt bir yapı sınıfı veya grubunda tasnif edilmesi yönünde yapılan 

değişiklikler, araştırma veya inceleme işlemi sonucu tespit edilen borcun kesinleşmesine kadar dikkate alınır. 

(5) Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan ilgili tebliğlerde belirtilmemiş olan inşaata ait birim maliyet 

bedeli, aynı tebliğlerde kayıtlı benzeri bir inşaatın birim maliyet bedeli üzerinden hesaplanabilir.” 

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 112 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci 

ve dokuzuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 

“(5) Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca inceleme yapılmasına başlandıktan sonra 

inceleme sonucuna göre işlem yapılır. Ancak, denetim ve kontrole başlanmakla birlikte, işverenin borcu ödeyeceğine 

ilişkin üniteye yazılı taahhüdünü içeren başvurusu üzerine, ünitenin bu isteği ön kabulü, ünite tarafından denetim 

isteminin geri çekilmesi talebinin ilgili Grup Başkanlığının veya Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş 

memurlarının uygun bulması koşuluyla inceleme durdurulur ve borç kesinleşir.” 

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 113 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(6) İşkolu Kodu İtiraz Komisyonu, ünite amiri veya görevlendireceği yardımcısı ilgili şef, dosya memuru ve 

varsa sosyal güvenlik denetmeninden oluşur.” 

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 114 – (1) Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik 

Kurumu Kanununda belirtilen Kurum müfettişleri ile sosyal güvenlik denetmenleridir.” 

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin, geçici 15 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

“(5) 1416 sayılı Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden 

yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanlardan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 

5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup geçici 4 üncü madde kapsamında çalışmaya 

devam edenler; yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının 

tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmının tamamını veya bir bölümünü, bu maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren üç ay içinde veya mecburi hizmetlerini tamamlayacakları tarihten itibaren üç ay içinde müracaat 

etmeleri ve müracaatın kabul edildiği ay itibarıyla geçerli olan emekli keseneğine esas kazanç tutarı üzerinden ve 

borçlanacakları süreye ilişkin olarak hesaplanacak kesenek ve kurum karşılığı toplamından oluşan yükümlülük 
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tutarının tamamını peşin olarak veya müracaatın kabul tarihinden itibaren oniki ayda eşit taksitler halinde ödemek 

suretiyle borçlanabilirler. Borcunu taksitler halinde ödeyecek olanların borçlanma işlemi sırasında hesaplanan aylık 

taksit tutarı, borcun ödendiği tarihteki prime esas asgarî kazanca oranlanarak, söz konusu oran ilgili ayın prime esas 

asgarî kazancı ile çarpılır ve bulunan tutar, ilgili ayın taksit tutarı kabul edilir. Borcunun tamamını peşin ödeyenler ile 

taksit ödeme dönemi sonunda borcunun tamamını ödemiş olduğu tespit olunanların borçlanmış oldukları süreler, fiili 

hizmet süresinin hesabında ve iştirakçiliğin başlangıç tarihinin tespitinde dikkate alınır. Aylık taksitlerini zamanında 

ödemeyenlerin önceki aylara ilişkin olarak ödemiş oldukları tutarlar, süresi geçen son taksit tarihinden itibaren otuz 

gün içinde ilgililere iade edilir. Yapılacak borçlanma işlemlerinde bu fıkrada belirtilmemiş hususlar bulunması halinde 

sigortalılar hakkında mülga hükümleri dahil 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

(6) 23/4/1999 ile 14/2/2005 tarihleri arasında tabi oldukları personel mevzuatına göre almış oldukları disiplin 

cezası sonucu memuriyetleri sona erip, 5525 sayılı Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezaları bütün 

sonuçları ile ortadan kaldırılanların 12/7/2012 tarihinden itibaren 3 ay içinde Kuruma müracaat etmeleri halinde ve yaş 

haddine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla; memuriyetlerinin sona erdiği tarih ile 22/6/2006 tarihi arasındaki 

dönem içinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak sigorta primi ödenmemiş veya emekli keseneği yatırılmamış 

sürelerine ilişkin kesenek ve kurum karşılığı toplamları, görevden ayrıldıkları tarihteki derece ve kademelerine hizmet 

olarak sayılacak sürenin her üç yılına bir derece ve her yılına bir kademe verilmek ve öğrenim durumları itibarıyla 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesindeki yükselebilecekleri dereceleri geçmemek üzere tespit 

edilecek derece ve kademeleriyle başvuru tarihinde uygulanmakta olan katsayılar esas alınarak belirlenecek emekli 

keseneğine esas aylık tutarları üzerinden Kurum tarafından hesaplanarak, halen çalıştıkları veya kamu görevlisi olarak 

en son çalışmış oldukları kamu idarelerine bildirilir ve söz konusu tutarlar bu idareler tarafından üç ay içerisinde 

Kuruma defaten ödenir. Haklarında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile 5525 sayılı Kanun uyarınca ortadan 

kaldırılmış olanlardan memuriyetten çıkarılmış oldukları kuruma yeniden atanmak üzere başvuranların, bu 

başvurularının ilgili kurumların kayıtlarına geçtiği tarihten başlayarak bu kurumlarda yapılan ilk atamalarının 

kendilerine tebliği tarihine kadar olan dönem içerisindeki uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak sigorta primi 

ödenmemiş veya emekli keseneği yatırılmamış süreleri hakkında ise, derece yükselmesi ve kademe ilerlemeleri saklı 

kalmak kaydıyla, haklarında bu fıkrada belirtilen esaslara göre işlem yapılır. Ancak, ataması 12/7/2012 tarihinden 

önce yapılmış olanların bu düzenlemeden yararlanabilmesi için, 12/7/2012 tarihinden itibaren altı ay içerisinde, 

12/7/2012 tarihinden önce atama talebinde bulunduğu halde atama işlemleri bu tarihten sonra tamamlanacakların ise, 

atamalarını izleyen altı ay içerisinde Kuruma başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu madde uyarınca ilgililer adına 

kesenek ve kurum karşılığı ödenmiş olması; bu fıkrada belirtilen dönem içerisinde ödenmiş olan emeklilik veya 

malullük aylıkları ya da dul ve yetim aylıkları için kendilerine borç çıkarılmasını, emekli ikramiyesi farkı ve geriye 

dönük olarak aylık farkı ödenmesini gerektirmez.” 

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin; 

a) Ek-4 ve Ek-5’i ekteki şekilde değiştirilmiştir. 

b) Ek-9/A’sının arka sayfa açıklamalar bölümü ve Ek-9/A-1’inin arka sayfa açıklamalar bölümü ile Ek-9/B, 

Ek-9/B-1, Ek-9/C ve Ek-9/C-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğe ekteki Ek-12 İşkolu Kodu Listesi eklenmiştir. 

MADDE 26 – Bu Yönetmeliğin; 

a) 7 nci ve 25 inci maddesi 2013 yılı Eylül ayı başında, 

b) 12 nci maddesinin (b) ve (ç) bendi ile 23 üncü maddesi, 12/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı 

tarihinde, 

c) 12 nci maddesinin (c) bendi, 2008 yılı Ekim ayı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

d) 13 üncü maddesinin (b) bendi, 1/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

e) 24 üncü maddesinin (b) bendi, yayımını takip eden ay başında, 

f) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer. 

MADDE 27 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi Sayısı 

12/5/2010 27579 

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi Sayısı 

1- 12/10/2010 27727 

2- 28/10/2010 27742 

3- 2/3/2011 27862 

4- 16/6/2011 27966 

5- 17/4/2012 28267 
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