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SĐRKÜLER                   Đstanbul, 20.04.2012 
Sayı: 2012/93                  Ref: 4/93 
 
 
Konu:  
SĐGORTALILARIN ĐSTĐRAHATL Đ OLDUKLARI DÖNEMLERDE 
ĐŞVERENLERCE ÇALI ŞTIRILMADIKLARINA DA ĐR ELEKTRON ĐK ORTAMDA 
YAPILMASI GEREKEN B ĐLDĐRĐM BAŞTA OLMAK ÜZERE ÇE ŞĐTL Đ 
KONULARDA DE ĞĐŞĐKL ĐKLER ĐÇEREN SOSYAL SĐGORTA ĐŞLEMLER Đ 
YÖNETMEL ĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKL ĐK YAPILMASINA DA ĐR YÖNETMEL ĐK 
YAYINLANMI ŞTIR  
 
17.04.2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmi Gazete’de “Sosyal Sigorta Đşlemleri Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır. Yönetmelik ile yapılan 
düzenlemeler 17 Nisan 2012 günü yürürlüğe girmiştir.   
 
Sirkülerimizde bu yönetmelik ile yapılan değişikliklerden, uygulama açısından sıklıkla 
karşılaşılan bazı hususlar açısından açıklamalar yapılmaktadır.  
 
1. Đstirahatli sigortalının istirahat süresi içinde çalıştırılmadı ğına dair bildirimin 
yapılması için artık üniteler tebligatta bulunmayacaktır:  
 
Yönetmeliğin “Sigortalılara verilecek olan istirahatler” başlıklı 39. maddesinin 7. fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir.  
 
Değişiklik öncesi madde metni:    Değişiklik sonrası madde metni:  
 
(7) Kurumca yetkilendirilen tek hekim veya 
sağlık kurulu tarafından verilecek istirahatlar, 
örneği Kurumca belirlenecek belgenin 
doldurulması veya elektronik ortamda 
düzenlenmesi suretiyle verilir. 
 

(7) Kurumca yetkilendirilen tek hekim veya 
sağlık kurulu tarafından verilecek istirahatler, 
örneği Kurumca belirlenen belge ile elektronik 
ortamda Kuruma gönderilir. Gönderilen bu 
belge işverence görüntülenebildiğinden, 
çalışılmadığına dair bildirimin Kuruma 
gönderilmesi için yapılan tebligat yerine geçer. 
 

 
Sigortalıların istirahatli (raporlu) oldukları dönemlerinin bittiği günden itibaren 5 iş günü 
içinde işverenler tarafından sigortalıların istirahatli oldukları dönem içinde 
çalıştırılmadıklarına dair elektronik ortamda kuruma bildirimde bulunmaları gerekmektedir. 3 
günden az süreli istirahatler için bu şekilde bildirimde bulunulması gerekmemektedir. Konu 
hakkında 2010/66 sayılı Genelge’de detaylı açıklamalar yapılmış olup; söz konusu genelge 
hakkında ve sigortalının istirahatli olduğu dönemde çalıştırılmadığına dair bildirim konusunda 
tarafınıza detaylı açıklamalarımızın yer aldığı 28.05.2010 tarihli ve 2010/66 sayılı 
sirkülerimiz gönderilmiştir.  
 
 



 

2 
 

Söz konusu genelgede, “…istirahat raporları üniteye intikal ettiği halde bildirim yapılmamış 
olan işyerlerine işverenlerin bildirim süreleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle tebliğ 
yazıları gönderilen yazının tebellüğ tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde bildirimlerin 
yapılması istenecektir. Bu süre içerisinde bildirim yapılmaması halinde idari para cezası 
uygulanacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.  
 
Yönetmelikte yapılan düzenleme ile artık ünitelerin bu şekilde bir bildirimde 
bulunmayacaklarını ve yasal süresi içinde istirahatli sigortalının istirahat tarihinin 
bitimini takip eden 5 iş günü içinde çalıştırılmadı ğına dair bildirimi elektronik ortamda 
yapmayan işverenlere idari para cezası uygulanacağını anlıyoruz.  
 
Đstirahatli sigortalıların durumlarının, raporlarını n takibi büyük önem arz etmektedir. 
Đşverenlerce (ya da işletme sorumlu birim tarafından) hastalık ve benzeri nedenlerle işe 
gelmeyen, izin alan, raporlu olduğunu söyleyen sigortalıların durumlarının yakından 
takip edilmesi ve gerekli bildirimin elektronik ort amda zamanında yapılması idari para 
cezasına muhatap olunmasını önleyecektir.  
 
2. Birden fazla yerde sigortalı olan sigortalı ve istirahat raporu alan sigortalı için her bir 
işveren ayrı ayrı istirahat döneminde çalıştırılmadı ğına dair bildirim yapacaktır:  
 
Yönetmeliğin “Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi” başlıklı 40. maddesinin 9. 
fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir.  
 
“a) Bir veya birden fazla işyerinde çalışan sigortalının istirahatli olduğu dönemde işverenleri 
tarafından işyerlerinde çalışıp çalışmadığı,” 
 
Birden fazla iş yerinde sigortalı olan sigortalıların, istirahatli (raporlu) oldukları dönemde 
sigortalı oldukları işyerlerinde çalıştırılmadıklarına dair her bir işveren tarafından bildirim 
yapılacaktır.  
 
3. Yazılı olarak yapılan kısmi süreli iş sözleşmesinin aylık ücret karşılığı tanzim edilmesi 
halinde prim ödeme gün sayısının tam ay olarak bildirilmesine dair hüküm yürürlükten 
kaldırılmı ştır:  
 
Yönetmeliğin “Kısmi süreleri çalışanlarda prim ödeme gün sayısı” başlıklı 101. maddesi 
aşağıdaki 2. fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.  
 
“(2) Kısmi süreli çalışma, işveren ile sigortalının yazılı olarak yapılan iş sözleşmesinin 
niteliğine bağlı, aylık ücret karşılığı çalışma biçiminde imzalanmışsa, sigortalı haftalık 
çalışma süresine bakılmaksızın tam ay olarak bildirilir.” 
 
4. Özel sektör iş yerlerinde (30) ve altı sigortalı çalıştıranlar eksik gün formu göndermek 
zorundadır:  
 
Özel sektör işyerleri açısından eksik gün bildirim formunun gönderilmemesine dair personel 
sayısı sınırı 50’den 30’a düşürülmüştür. Bundan böyle 30 ve altı personel çalıştıran özel  
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sektör işyerleri hem aylık prim ve hizmet belgesinde eksik günleri ve nedenini belirtecek 
hem de  eksik gün formunu da doldurarak yasal süresi içinde Kuruma 
göndereceklerdir.  
 
Yönetmeliğin “Aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi, verilmesi ve saklanması” 
başlıklı 102. maddesi 14. fıkrasında yer alan (50) sayısı (30) olarak değiştirilmi ştir.  
 
Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 
 
Genel bütçeye dahil dairelerin, özel bütçeli 
idarelerin, döner sermayelerin, fonların, 
belediyelerin, il özel idarelerinin, belediyeler ve 
il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve 
işletmelerin, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile 
özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, 
üst kurul ve kuruluşların, kamu iktisadi 
teşebbüslerinin ve bunların bağlı ortaklıkları ile 
müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin 
%50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer 
ortaklıklarının, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının, 
sendikaların, vakıfların, 5411 sayılı Bankacılık 
Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerleri ve 
toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile 50 ve 
üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin 
özel sektör işyerlerinde eksik gün bildirim 
nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde 
belirtilmesi yeterlidir. Bu işyerleri için ayrıca 
eksik gün bildirim formu ile eki belgeler 
aranmaz. 

Genel bütçeye dahil dairelerin, özel bütçeli 
idarelerin, döner sermayelerin, fonların, 
belediyelerin, il özel idarelerinin, belediyeler ve 
il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve 
işletmelerin, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile 
özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, 
üst kurul ve kuruluşların, kamu iktisadi 
teşebbüslerinin ve bunların bağlı ortaklıkları ile 
müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin 
%50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer 
ortaklıklarının, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının, 
sendikaların, vakıfların, 5411 sayılı Bankacılık 
Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerleri ve 
toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile 30 ve 
üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin 
özel sektör işyerlerinde eksik gün bildirim 
nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde 
belirtilmesi yeterlidir. Bu işyerleri için ayrıca 
eksik gün bildirim formu ile eki belgeler 
aranmaz. 

 
5. Hizmet akdiyle bir işverene tabi olmaksızın evlerinde G.V.K’nun 9/6. maddesi 
kapsamında çalışan kadınların tespiti halinde zorunlu olarak isteğe bağlı sigortalı 
yapılmasına dair düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır:  
 
Yönetmeliğin aşağıda yer verilen geçici 3. maddesinin 4. fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.  
 
“(4) 1/10/2008 tarihinden önce, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 
uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde belirtilen işleri, hizmet akdiyle 
herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte yapmakta olanlardan, 
1/10/2008 tarihinden sonra aynı şartlarla bu işleri yaptıkları tespit edilen kadınların; isteğe 
bağlı sigortalı olarak 2008 yılı için Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas 
günlük kazanç alt sınırının onbeş katı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan 
arttırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile 
genel sağlık sigortası primi öderler. Bu durumdaki sigortalıların tespiti, Maliye Bakanlığının 
görüşü alınarak Kurumca belirlenecek usul ve esaslara göre yapılır.” 
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G.V.K’nun “Vergiden muaf esnaf” başlıklı 9. maddesinin 6. fıkrası aşağıdaki gibidir:  
 
“6. Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç 
olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları 
evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı 
deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, 
süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, 
tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi 
suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar 
vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, 
panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması 
muaflıktan faydalanmaya engel değildir.” 
 
 
 
Saygılarımızla,  
 
 

DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
            MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
 
EK: 
Sosyal Sigorta Đşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve ekleri 
 
 
(*)  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 YETK ĐNER  
YMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
SMMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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17 Nisan 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28267 

YÖNETMELİK 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 

SOSYAL SĐGORTA ĐŞLEMLER Đ YÖNETMEL ĐĞĐNDE 
DEĞĐŞĐKL ĐK YAPILMASINA DA ĐR YÖNETMEL ĐK 

MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta Đşlemleri 
Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 

“f) Genel Müdürlük: Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünü,” 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“Bir yıllık süreyi aşan sigortalı çalışmalar ise her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan kanunen geçerli kayıt ve 
belgeler ile kanıtlanmak şartıyla dikkate alınabilir.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin beşinci fıkrasındaki “Kurumca” ibaresi “Bakanlıkça” 
olarak değiştirilmi ş ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 

“(7) Kurumca yetkilendirilen tek hekim veya sağlık kurulu tarafından verilecek istirahatler, örneği Kurumca 
belirlenen belge ile elektronik ortamda Kuruma gönderilir. Gönderilen bu belge işverence görüntülenebildiğinden, 
çalışılmadığına dair bildirimin Kuruma gönderilmesi için yapılan tebligat yerine geçer.” 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin; 
a) Başlığı, “Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi ve hesaplanması” olarak değiştirilmi ştir. 
b) Birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
“e) Kanunun ek 5 inci maddesinde yer alan tarım ve orman işlerinde süreksiz olarak çalışan sigortalılara; iş 

kazasının olduğu tarihten en az on gün önce tescil edilmiş olmaları, sigortalılıklarının sona ermemiş olması ve prim ve 
prime ilişkin herhangi bir borcunun bulunmaması şartıyla bu Kanuna göre iş kazası veya meslek hastalığından dolayı 
geçici iş göremezlik ödeneği,” 

c) Dokuzuncu fıkrasının birinci cümlesindeki “fıkrası” ibaresi “fıkrasının” şeklinde, (c) bendindeki “Viziteye 
çıktığı” ibaresi “Sağlık hizmet sunucusuna müracaat ettiği” şeklinde değiştirilmi ş ve (a) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmi ştir. 

“a) Bir veya birden fazla işyerinde çalışan sigortalının istirahatli olduğu dönemde işverenleri tarafından 
işyerlerinde çalışıp çalışmadığı,” 

ç) Onikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
“(12) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılardan istirahat 

raporlarıyla birlikte, istirahatli olduğu dönemde işyerinde çalışmadığına dair yazılı veya elektronik ortamda beyanı 
istenir, bunların dışında bilgi ve belge istenmez.” 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
“(3) Sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için, sigortalının çalıştığı işten ayrılması, iş yerini kapatması 

veya devretmesi şartı aranmaz. Örneği Kurumca hazırlanacak tahsis talep dilekçesini doğrudan Kuruma vermesi veya 
posta yoluyla ya da elektronik ortamda göndermesi gerekir.” 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(6) Sigortalının bildirilmesi gereken kanuni süre içerisinde meydana gelen iş kazalarında, Kanunun 23 üncü 

maddesi hükmü uygulanmaz.” 
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(4) Đkinci ve üçüncü fıkralardaki sigortalıların sevk işlemi yapılıp da aylık bağlanmadan önce prim borçlarını 

ödemesi ve malul sayılmaları durumunda, sevk işlemlerine ilişkin masraflar Kurumca karşılanır.” 
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin ikinci ve 56 ncı maddesinin dördüncü fıkralarındaki 

“sigortalının bir adet belgelik fotoğrafı ve” ibaresi metinden çıkartılmıştır. 
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi ş ve 

maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(2) Ölüm toptan ödemesi yapılabilmesi için, hak sahiplerinin örneği Kurumca hazırlanacak tahsis talep 

dilekçesini doğrudan Kuruma vermesi veya posta yoluyla ya da elektronik ortamda göndermesi gerekir.” 
“(5) Sigortalının toptan ödeme tutarına, varsa hizmet borçlanmaları ile isteğe bağlı sigorta primleri dahil edilir. 

Ancak, kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primleri toptan ödeme yoluyla ödenmez.” 
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
“(2) Durumu 86 ncı maddeye uygun olan sigortalının, tedavi gördüğü sağlık tesislerinden alacağı raporlarda 

belirtilen tedavi ve istirahat sürelerine ait, Kanuna göre hak kazandığı geçici iş göremezlik ödenekleri ve emzirme 



 

2 
 

ödeneği, bu ödeneklere ait belgelerin ilgili ülkede bulunan Ülkemiz dış temsilciliklerince onanması halinde Kurumca 
ayrıca tasdik edilme şartı aranmaksızın Türk Lirası olarak ödenir.” 

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 101 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 102 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendinde yer alan “kesinleşen” 

ibaresi metinden çıkartılmış, fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve ondördüncü fıkrasında yer alan “50” sayısı “30” 
olarak değiştirilmi ştir. 

“h) Kamu kurumlarında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan 
sigortalılar için idare mahkemesi kararları veya idarece verilen kararlar gereğince geriye yönelik ücret ödenmesi 
halinde, mahkeme kararının idareye tebliğ edildiği tarihi takip eden günden veya idarenin karar tarihinden itibaren,” 

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 108 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki (i) bendi eklenmiş ve 
beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 

“i) Kamu kurumlarında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan 
sigortalılar için idare mahkemesi kararları veya idarece verilen kararlar gereğince geriye yönelik ücret ödenmesi 
halinde mahkeme kararının idareye tebliğ edildiği tarihi takip eden günden veya idarenin karar tarihinden itibaren,” 

“(5) Kurum, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 4 numaralı alt bendi kapsamında 
sigortalı olarak tescil edilmiş olanların prim borçlarını, diğer tahsilat yolları dışında, sattıkları tarımsal ürün 
bedellerinden borç tutarını geçmemek kaydıyla kesinti yapmaya, kesinti oranını % 5 oranına kadar belirlemeye 
yetkilidir. Kurum bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tebliğ ile belirler.” 

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 112 nci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “sigortalı işe giriş 
bildirgesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, sigortalı işten ayrılış bildirgesi” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(6) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamındaki sigortalıların hak sahiplerine 

bağlanan ölüm aylıklarında bir veya iki hak sahibi için ödenecek alt sınır aylıklarının sigortalının aylığından fazla 
olması halinde, sigortalının aylığı, tamamı dağıtılacak şekilde hak sahiplerine hisseleri oranında ödenir.” 

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının son cümlesinde yer alan “Genel 
Müdürlükçe” ibaresinden önce gelmek üzere “ilgili” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 
“Bazı sigortalıların prim ödeme gün sayıları 
GEÇĐCĐ MADDE 30 – (1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan köy 

muhtarları, (b) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan tarımsal faaliyette bulunanlar, Kanunun ek 5 ve ek 6 ncı 
maddelerine tabi sigortalılar ile Kanunun geçici 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında isteğe bağlı sigorta 
primi ödeyen kadın sigortalılardan alınacak prim miktarına bakılmaksızın ay içinde sigortalılığın başlaması ve sona 
ermesi halleri hariç olmak üzere prim ödeme gün sayısı 30 gün olarak kabul edilir.” 

“Aylık ve gelirlerin birle şmesi 
GEÇĐCĐ MADDE 31 – (1) Đştirakçiliği Kanunun yürürlük tarihinden önce başlayan, Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar hariç olmak üzere, sigortalı veya hak sahiplerinin 
Kanunun yürürlük tarihinden önce; 

a) Bir dosyadan gelir veya aylık almakta iken Kanunun yürürlük tarihinden sonra yeni bir dosyadan gelir veya 
aylığa hak kazanması halinde; eski ve yeni sigortalılık halinin aynı olması durumunda Kanunun 54 üncü maddesi, 
farklı olması durumunda ise Kanunun yürürlük tarihinden önceki kanunların mülga hükümleri uygulanır. 

b) Birden fazla dosyadan gelir ve aylık almakta iken Kanunun yürürlük tarihinden sonra yeni bir dosyadan 
gelir ve aylığa hak kazanması halinde, yeni bağlanacak dosyadaki gelir ve aylık miktarı da dahil olmak üzere (a) 
bendinde belirtilen şekilde mukayese işlemi yapılarak en düşük miktarlı dosya kapsamdan çıkarılır. 

(2) (a) ve (b) bentlerine göre yapılan değerlendirme sonucunda, tercih durumları hariç olmak üzere sigortalı ve 
hak sahiplerine ödenecek gelir ve aylıklara ilişkin dosya sayısı ile gelir ve aylık miktarı, Kanunun yürürlük tarihinden 
önceki dosya sayısı ile gelir ve aylık miktarının altında olamaz.” 

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4, Ek-5 ile Ek-9’un açıklamalar kısmı ekteki şekilde değiştirilmi ştir. 
MADDE 23 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür. 
 

E K L E R 
Ek 4 Đşe Giriş 4ab 

Ek-5 4a Đşten Ayrılış 
Açıklama 5 4ab Arka Yüz Açıklamalar 

Ek-9 Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi Arka Yüzü 
  

 



Geçici 20.madde

…

ÇSGB İŞ KOLU

(

Emekli Sandığı

Ek -4

4/a 4/b Geçici 20.md.

İKAMETGAH ADRESİ

Mahalle/Köy:………………………Posta Kodu:……….…………...

22

İŞYERİ SIRA NUMARASI

Bulvar:………………………………...Cadde:…………………………………………..

Sokak:……………………...………..Dış Kapı No:…..…İç Kapı No:……………

Köy

İlçe:……………………………………..İl:…………………………….

Kendi adına bağımsız çalışanlar,

tabi çalışanlar

önce çalışmış ise
Kurum

Sicil No

Bulvar: …...………….………....……     Cadde: …..………………......... 

İşverenin/İşyerinin/İlgili Kuruluşun Adresi

ESKİ

Vergi Numarası

KONT. 
NO

İL KODU
ÜNİTE KODU

İlçe

NUFUSA KAYITLI OLDUĞU YER

İşveren re'sen

1.defa re'sen

Sigortalının işe başlayacağı/başladığı tarih

Yukarıda yazılı hususların gerçeğe uygun olduğunu beyan ederim.   …./……/……….

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… Sokak:………………...….    Dış Kapı No:………...    İç K.No:………...

SGK İŞYERİ SİCİL NUMARASI
İŞKOLU KODUM

Sigortalının adı-soyadı:

İmzası:

İlçe:…………………...….....     İl:…………........................

B- SİGORTALININ SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ

e-posta:………………….…………………………………..

9 Bekar

10

Erkek

Yabancı Uyruklu ise Ülke Adı

Bağ-Kur

Medeni Hali Evli

………………………………………………

Ev Tel:……………………………….. Cep Tel:………………………………………….

506 SK Geçici 20 nci 
madde

2008 Mayıs ayından

Geçici 20.maddeye

İl

………………………………
belirlenen görev kodu

(Birey) Sıra No.

Doğum Yeri

128

11

18 Meslek adı ve kodu

Cilt No.

…………………………………………………………

Cinsiyeti Kadın

27

Yukarıda yazılı hususların sigortalının nüfus cüzdanındaki ve beyan ettiği resmi belgelerdeki kayıtlara uygun olduğunu, belgenin 5510, 4857, 5953, 854 
ve 2821 sayılı kanunlarda belirtilen yükümlülükler esas alınarak düzenlendiğini beyan ederim. 

Onaylayanın / Yetkilinin
(Kaşe / Mühür / İmza)                                                                                                                                                                                                                                         

Mahalle/Köy:………………….……..……    Posta Kodu : …………..…….

………………………………………………………………………………

26

C-İŞVEREN / İŞYERİ / VERGİ DAİRESİ / ESNAF SAN.SİC.MEMURLUĞU / ZİRAAT ODASI /TARIM İL/İLÇE MD./ŞİRKET BİLGİLERİ

4857 SK 30 uncu maddesine göre 
çalıştrılacaksa

Özürlü Eski Hükümlü

21 Kendi adına bağımsız çalışan sigortalının
Bağımsız faaliyetin adı

………………………………………………………………………………

D-BEYAN VE TAAHHÜTLER

ÇSGB İŞ KOLU

ALT İŞV. NO

İşverenin/İşyerinin/İlgili Kuruluşun Adı-Soyadı/Unv

23

25

24

İLÇE 
KODUYENİ 

19

17 …..…./…..…./…….……...

14

20
2821 SK gereğince 

2 Soyadı

Doğum Tarihi7

4 Baba Adı

6

BELGENİN

A-SİGORTALININ KİMLİK / ADRES BİLGİLERİ

1 Adı 

SOSYAL GÜVENLİK SİCİL NUMARASI
(T.C.Kimlik Numarası/Yabancı Kimlik No) 

4/a sigortalılığından dolayı yaşlılık aylığı alıyorsa devam 
etmek istediği sigorta kolu ?

16 Sosyal Güvenlik Destek Primi

15
4857 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre kısmi süreli, 14 üncü maddesine göre çağrı üzerine ya da ev 
hizmetlerinde 30 günden az çalışıyor mu?

İlk Soyadı

5

Mahalle/Köy

muhtar-jokey

2.defa re'sen

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ
(4/1-a-b ve 506 SK GM 20 kapsamındaki sigortalılar için)

İl

Evet Hayır

Tüm Sigorta Kolları

Aile S.No.(Hane/Kütük)

SSK

4/b
13

Sigortalılık 
Türü / Kodu 4/a

İlçe

3

İlk

Tekrar

Ana Adı

MAHİYETİ

Hizmet akdine tabi 
çalışanlar



AÇIKLAMALAR                

Sigortalı işe giriş bildirgesi hizmet akdine tabi çalışanlar (4/a), 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandık sigortalıları ile 
kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan (4/b) (vergi mükellefi, esnaf, şirket ortağı, tarımsal faaliyette bulunan sigortalı jokey ve 
antrenörler) sigortalıların 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre Kuruma bildirilmesi amacıyla kullanılır.

Sigortalı işe giriş bildirgesi Kurumca belirtilen durumlar dışında e-Sigorta yoluyla verilir. Düzenlenen bildirge Kurumca üretilen 
barkod numaralı çıktı alınması halinde geçerli sayılır. Bildirgenin Kurumca belitilen durumlarda kağıt ortamında verilmesi halinde yasal 
süresinde verilip verilmediğinin tespitinde adi posta veya kargoyla gönderilmesinde Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih, taahhütlü, iadeli 
taahhütlü veya acele posta ile gönderilmesi halinde postaya veriliş tarihi Kuruma intikal tarihi olarak kabul edilir.

(4/b) sigortalılarının bildirimi bu bildirgedeki bilgiler esas alınarak internet, elektronik veya benzeri ortam veya kağıt ortamında verilir. 
Tarımsal faaliyette bulunanlar için sigortalı işe giriş bildirgesi,  ziraat odasınca, ziraat odası bulunmayan yerlerde tarım il/ilçe 
müdürlüklerince veya kendileri tarafından  kayıt  tarihinden  itibaren 30 gün içinde Kuruma bildirilir.

1. "SOSYAL GÜVENL ĐK SĐCĐL NUMARASI" Türk vatandaşları için T.C kimlik numarası, yabancı uyruklular için ise Nüfus ve 
Vatandaşlık Đşleri Genel Müdürlüğünce verilen numaradır.

2. "A-SĐGORTALININ K ĐML ĐK/ADRES BĐLGĐLERĐ" bölümü (1-12) Nüfus ve Vatandaşlık Đşleri Genel Müdürlüğünün Kimlik 
Paylaşım Sistemi ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden ya da sigortalı tarafından beyan edilen nüfus cüzdanı ve ikamet adresi 
bilgileri esas alınarak düzenlenir. 

3. "BELGEN ĐN MAH ĐYETĐ" bölümüne  (4/a) sigortalıları yönünden ilk defa sigortalı olacak kişi için "Đlk", daha önce sigorta olanlar  
ise "Tekrar" alanı yanındaki kutu (X) ile işaretlenir.

4. "B-SĐGORTALININ SOSYAL GÜVENL ĐK BĐLGĐLERĐ" bölümünün 13 numaralı alanında belirtilen sigortalılık türü/kodu 
alanına (4/a), (4/b) ve geçici 20 nci madde sigortalıları için Kurumun internet sayfasında yer alan (www.sgk.gov.tr) sigortalılık türü/kodu 
seçilir.

5. 14 numaralı alana 2008 yılı Mayıs ayından önce SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi 
sandıklarda çalışanlar için sicil/iştirakçi veya sandık numarası yazılır.

6. 15 numaralı alana (4/a) kapsamında çalıştırılan sigortalıların 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 4857 sayılı 
Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan 
sigortalılar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunlu olduğundan sigortalıların bu kapsamda
çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususu işaretlenecektir.

7. 16 numaralı alana 2008 Ekim ayı başından önce 506 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlananlar ile bu tarihten sonra 506 sayılı 
Kanunun geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanacak sigortalıların seçtikleri sigortalılık türü işaretlenir. Sigortalı 5335 sayılı 
Kanunun 30 uncu maddesinde belirtilen kurumlarda çalıştırılsa aylıkları kesilir. 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesine tabi çalışanlara 
bağlanan aylıklar kesilmez.  

8. 17 numaralı alana 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre (4/a), (4/b) ya da 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi 
olarak sigortalının ilk veya tekrar çalışmaya başlama tarihi yazılır.

9. 18 numaralı alana Türkiye Đş Kurumunca belirlenen meslek adı ve kodu yazılır. Meslek adı ve kodu bilgileri Kurumun internet 
sayfasında (www.sgk.gov.tr) belirlenir.

10. 19 numaralı alan 4857 sayılı Đş Kanununun 30 uncu maddesine göre doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu 
bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle çalışma gücünün en az % 40’ından 
yoksun olduğu "Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları"na uygun olarak belgelenen özürlüleri ve bir yıldan daha uzun süreli
özgürlüğü bağlayıcı bir cezadan veya Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyenleri, cezasını infaz kurumlarında 
tamamlayanları, cezası tecil edilenleri, şartlı salıverme yoluyla tahliye edilenleri, özel kanunlarda belirtilen şartlardan dolayı istihdam 
edilmeleri olanağı bulunmayanlar ile ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunan eski hükümlüleri çalıştıran işverenler tarafından 
işaretlenecektir.

11. 20 numaralı"2821 sayılı Kanun gereğince belirlenen görev kodu"alanı 2821 sayılı Kanunun 62 nci maddesi gereğince işe alınan 
sigortalıların bildirimi ile bunların 2822 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi gereğince yapılacak tespitine ilişkin olarak işaretlenecektir. Bu 
alana "1- Đşveren vekili" , "2- Đşçi" , "3- 657 SK (4/b) kapsamında çalışanlar" ,  "4- 657 SK (4/c) kapsamında çalışanlar" , "5-
Çıraklar ve stajer öğrenciler" ve "6- Di ğerleri" seçeneğinden biri yazılacaktır.

12.21 numaralı alana (4/b) sigortalılarının 29/09/2008 tarihli ve 27012 (2 nci mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kısa Vadeli 
Sigorta Kolları Prim Tarifesinde bağımsız faaliyette bulunduğu mesleğin konusu, ili, ilçesi ve köyü alanı işaretlenir. 

13. "C-ĐŞVEREN / ĐŞYERĐ / VERGĐ DAĐRESĐ / ESNAF SANATKAR SĐCĐL MEMURLU ĞU / ZĐRAAT ODASI /TARIM ĐL-
ĐLÇE MD./ ŞĐRKET B ĐLGĐLERĐ" bölümünün 22 numaralı alanına ÇSGB işkoluna 2821 sayılı Kanunun 60 ncı maddesine göre 
belirlenen iş kolu yazılır.

14. 23 numaralı alana SGK işyeri sicil numarası yazılır.
15. 24 numaralı alana gerçek kişiler için 11 haneli T.C. kimlik numarası, tüzel kişiler için 10 haneli  vergi kimlik numarası yazılır
16. "D-BEYAN VE TAAHHÜTLER" bölümünde sigortalının ve işverenin beyan ve taahhütleri yer alır.

Bildirgenin kağıt ortamında Kuruma verilmesinde noksan ve hatalı düzenlenenler işleme alınmaz. Doğacak sorumluluk işverene, ilgili 
kurum ve kuruluşlara aittir.

5510 sayılı Kanunun (4/a) ve 5 inci maddeleri gereğince hizmet akdine tabi olarak sigortalı çalıştıran işverenlerin bildirgeyi 8 inci 
maddede belirtilen sürelerde vermemeleri halinde 102 nci maddenin (a) bendi, (4/b) kapsamında çalışan sigortalıların kendi mevzuatına 
göre kayıt veya tescili yapan ilgili kurum, kuruluş ve birlikler, vergi daireleri ve esnaf sicil memurluğu, ziraat odaları, tarım il/ilçe 
müdürlüklerince bildirilmemesi halinde 102 nci maddenin (g) bendi, 506 sayılı kanunun geçici 20 nci madde sandıklarında çalışan 
sigortalıların ilgili sandıkça bildirilmemesi halinde 102 nci maddenin (j) bendi gereğince idari para cezası uygulanır. 



S

…

G

ÇSGB İŞ KOLU

17

Ay
Hak edilen ücret

18

….. / ….. / ………   

14 Meslek adı ve kodu …………………………………………………………

13
önce çalışmış ise

Sicil No

SOSYAL GÜVENLİK SİCİL NUMARASI
(T.C.Kimlik Numarası/Yabancı Kimlik No) 

Ay içinde 
İşe giriş tarihi İşten Çıkış Tarihi

16 Sigortalının işten ayrılış nedeni(kodu) …….........................

Hayır

Eksik Gün

Ay NedeniSayısı

24

Yukarıda yazılı hususların sigortalının nüfus cüzdanındaki ve beyan ettiği resmi belgelerdeki kayıtlara uygun olduğunu ve bildirgenin 5510, 4447, 4857, 
5953, 854 ve 2821 sayılı kanunlarda belirtilen yükümlülükler esas alınarak düzenlendiğini beyan ederim.

Onaylayanın / Yetkilinin 
(Kaşe / Mühür / İmza)                                                                                                                                                                                                                                        

Mahalle/Köy:………………….……..……    Posta Kodu : …………..…….

23
Sigortalının adı-soyadı:

İmzası:
Yukarıda yazılı hususların gerçeğe uygun olduğunu beyan ederim.   …./……/……….

İlçe:…………………...….....     İl:…………........................

21

22

İşverenin/İşyerinin/İlgili Kuruluşun Adı-Soyadı/Unv İşverenin/İşyerinin/İlgili Kuruluşun Adresi

……………………………………………………………………………… Bulvar: …...………….………....……     Cadde: …..………………......... 

……………………………………………………………………………… Sokak:………………...….    Dış Kapı No:………...    İç K.No:………...

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

20 SGK İŞYERİ SİCİL NUMARASI
M İŞKOLU KODU ALT İŞV. NO

YENİ ESKİ
ÜNİTE KODU İŞYERİ SIRA NUMARASI İL KODU

İLÇE 
KODU

KONT. 
NO

Gün AyPrim, ikramiyeve bu nitelikteki istihkak

Prime Esas Kazanç 

 Vergi Numarası

2008 Mayıs ayından

Belge 
Türü

Gün 
Sayısı

ÜCRET (yüzde usulü) Evet 

İKAMETGAH ADRESİ

Evli

Kadın

Ev Tel:……………………………….. Cep Tel:………………………………………….

SSK Bağ-Kur Emekli Sandığı
506 SK Geçici 

20.madde

9 Medeni Hali

10 Yabancı Uyruklu ise Ülke Adı ……………………………………………..

5 Ana Adı

7 Doğum Tarihi

6 Doğum Yeri

A-SİGORTALININ KİMLİK/ADRES BİLGİLERİ

1 Adı 

11

NUFUSA KAYITLI OLDUĞU YER

İl

4

3 İlk Soyadı

Baba Adı

Soyadı

Resen

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK  KURUMU 

SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ   
  (4/1- a-b ve 506 SK GM 20 kapsamındaki sigortalılar için)

Ek-5

(Birey) Sıra No

Aile Sıra No (Hane/Kütük)

İlçe:………………………………………………………….İl:…………………………….

2

 e-posta:………………….…………………………………..

D-İŞVEREN/ İŞYERİ / VERGİ DAİRESİ/ ESNAF SAN. SİC. MEMURLUĞU / ZİRAAT ODASI / TARIM İL /İLÇE MD. / ŞİRKET BİLGİLERİ

Mahalle/Köy

Cilt No

İlçe

Sokak:……………………...Dış Kapı No:…..…İç Kapı No:……………

B -  SİGORTALININ SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ

C - SİGORTALININ HİZMET BİLGİLERİ

15

Bekar

Bulvar:………………………………...Cadde:…………………………………………..

8 Cinsiyeti Erkek Mahalle/Köy:………………………….…………..Posta Kodu:……….…………...

Gün

Sigortalının İşten Ayrılış Tarihi 

Yıl

Kurum

12

E-BEYAN VE TAAHHÜTLER

19
ÇSGB İŞ KOLU



AÇIKLAMALAR 
        Sigortalı işten ayrılış bildirgesi hizmet akdine tabi çalışanlar (4/a),  506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandık sigortalıları 
ile kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan (4/b) (vergi mükellefi, esnaf, şirket ortağı, tarımsal faaliyette bulunan sigortalı, jokey ve 
antrenörler) sigortalıların 5510 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre Kuruma bildirilmesi amacıyla kullanılır.  
         Sigortalı işten ayrılış bildirgesi Kurumca belirtilen durumlar dışında e-Sigorta yoluyla verilir. Düzenlenen bildirge Kurumca üretilen 
barkod numaralı çıktı alınması halinde geçerli sayılır. Bildirgenin Kurumca belirtilen durumlarda kağıt ortamında verilmesi halinde yasal 
süresinde verilip verilmediğinin tespiti adi posta veya kargoyla gönderilmesi halinde Kurum kayıtlarına  intikal tarihi olarak kabul edilir. 
(4/b) sigortalıların bildirimi bu bildirgedeki bilgiler esas alınarak internet, elektronik veya benzeri ortam veya kağıt ortamında verilir.  
     
1. " SOSYAL GÜVENL ĐK SĐCĐL NUMARASI"  Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklular içinse Nüfus ve 

Vatandaşlık Đşleri Genel Müdürlüğünce verilen numaradır.  
2. "A- SĐGORTALININ K ĐML ĐK/ADRES BĐLGĐLERĐ" bölümü (1-12) Nufus ve Vatandaşlık Đşleri Genel Müdürlüğünün Kimlik 

Paylaşım Sistemi ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden ya da sigortalı tarafından beyan edilen nüfus cüzdanı ve ikamet adresi 
bilgileri esas alınarak düzenlenir. 

3. "B- SĐGORTALININ SOSYAL GÜVENL ĐK BĐLGĐLERĐ" bölümünün 13 numaralı alanına 2008 yılı Mayıs ayından önce SSK, 
Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklarda çalışanlar için sicil, iştirakçi veya sandık 
numarası yazılır. 

4. 14 numaralı alana Türkiye Đş Kurumunca belirlenen meslek adı ve kodu yazılır. Meslek adı ve kodu bilgileri Kurumun internet 
sayfasında (www.sgk.gov.tr)  yayınlanır.   

5. "C- SĐGORTALININ H ĐZMET B ĐLGĐLERĐ"  bölümünün 15 numaralı alanına 5510 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre (4/a),  
(4/b) ya da  506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sigortalıların işten ayrıldığı tarih yazılır. 

6. 16 numaralı alana hizmet akdine tabi çalışan sigortalılar için işten ayrılma nedeni durumlarına uygun olanı yazılır. 
 

1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi 
2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi 
3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi 
(istifa)  
4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı 
sebep bildirilmeden feshi  
5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi                                                                 
8- Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle                          
9- Malulen emeklilik nedeniyle                                                                                  
10- Ölüm                                                                                                                         
11- Đş kazası sonucu ölüm                                                                                            
12- Askerlik                                                                                                                                                                                                                                                                                   
13- Kadın işçinin evlenmesi                                                                                                                                                         
14- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların 
tamamlanması                                                  
15- Toplu işçi çıkarma                                                                                                  
16- Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait 
diğer işyerine nakli                                                                                                                              
17- Đşyerinin kapanması  
18- Đşin sona ermesi                                                                                                          
19- Mevsim bitimi (Đş akdinin askıya alınması halinde 
kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod 
kullanılır)     
                                          

20- Kampanya bitimi (Đş akdinin askıya alınması halinde 
kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır)       
21- Statü değişikli ği                                         
22- Diğer nedenler 
23- Đşçi tarafından zorunlu nedenle fesih 
24- Đşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih  
25- Đşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı 
davranışı nedeni ile fesih       
26- Disiplin Kurulu kararı ile fesih        
27- Đşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk 
nedeniyle fesih  
28- Đşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih 
29- Đşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı 
davranışı nedeni ile fesih    
30- Vize süresinin bitimi (Đş akdinin askıya alınması halinde 
kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır.)                            
31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt 
Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih               
32- 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleştirme 
nedeni ile fesih                                 
33- Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi 
34- Đşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi 
nedeniyle fesih                              
 
 

7. 17 numaralı alana işten ayrılmış olan sigortalı için sigortalı işten ayrılış bildirgesinin Kuruma verildiği tarih itibariyle işten ayrıldığı aya 
ve bir önceki aya ait belge türü, prime esas kazanç (hak edilen ücret ve prim, ikramiye ve bu nitelikteki istihkak) yazılır. Eksik gün 
nedeni olarak aşağıdaki nedenlerden bir tanesi işaretlenir.  

1- Đstirahat     
3- Disiplin cezası    
4- Gözaltına alınma    
5- Tutukluluk    
6- Kısmi istihdam    
7- Puantaj kayıtları    
8- Grev     
9- Lokavt                            
10- Genel hayatı etkileyen olaylar   
11- Doğal afet 

12- Birden fazla     
14- Diğer        
15- Devamsızlık 
16- Fesih tarihinde çalışmamış 
17- Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma  
18- Kısa çalışma ödeneği 
19- Ücretsiz doğum izni                                            
20- Ücretsiz yol izni 
21- Diğer ücretsiz izin 
22- 5434 SK ek 76, GM 192 

 
8. 18 numaralı alan ücretleri yüzde usulü ödenen sigortalılar için işaretlenir. 
9. "D- ĐŞVEREN/ ĐŞYERĐ / VERGĐ DAĐRESĐ/ ESNAF SAN. SĐC. MEMURLU ĞU / ZĐRAAT ODASI / TARIM ĐL /ĐLÇE MD. / 

ŞĐRKET B ĐLGĐLERĐ" bölümünün 19 numaralı alanına ÇSGB işkoluna 2821 sayılı Kanunun 60 ncı maddesine göre belirlenen iş 
kolu yazılır. 

10. 20 numaralı alana SGK işyeri sicil numarası yazılır. 
11. 21 numaralı alana gerçek kişiler için 11 haneli T.C. kimlik numarası, tüzel kişiler için 10 haneli vergi kimlik numarası yazılır. 
12. "E- BEYAN VE TAAHHÜTLER"  bölümünde sigortalının ve işverenin beyan ve taahhütleri yer alır.  
 

Sigortalı işten ayrılış bildirgesinde yanlış ve/veya eksik bilgiler bulunması nedeniyle sigortalı işsize yapılacak haksız ve fazla 
ödemelerden işveren sorumludur. 

5510 sayılı Kanunun (4/a) maddesi gereğince hizmet akdine tabi olarak sigortalı çalıştıran işverenlerin sigortalı işten ayrılış bildirgesini 
9 uncu maddede belirtilen sürede vermemeleri halinde 102 nci maddenin (j) bendi, (4/b) kapsamında çalışan sigortalıların ilgili kurum, 
kuruluş ve birlikler, vergi daireleri ve esnaf sicil memurluğu, ziraat odaları, tarım il/ilçe müdürlüklerince bildirilmemesi halinde 102 nci 
maddenin (g) bendi, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci madde sandıklarında çalışan sigortalıların ilgili sandıkça bildirilmemesi halinde 102 
nci maddenin (j) bendi gereğince idari para cezası uygulanır. 

 
 



 

 
EK-9 AÇIKLAMALAR 

1- Bu belge, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 
sigortalı çalıştıran özel nitelikteki işyeri işverenleri/aracı/sigortalıyı geçici olarak devir 
alanlarca en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde, resmi nitelikteki işyeri 
işverenleri/aracı/sigortalıyı geçici olarak devir alanlarca, en geç belgenin ilişkin olduğu 
dönemi izleyen takvim ayının 7’sinde Kuruma verilir.  
2- Bu belgenin Kurumca üretilen referans numarasının yer aldığı Sigortalı Hizmet Listesi,  
Kuruma verilmesi gereken son günü takip eden günden başlanarak müteakip belgenin 
verilmesi gereken sürenin sonuna kadar işyerinde sigortalıların görebileceği bir yere asılır 
3- Aylık prim ve hizmet belgesinin,  
- Mahiyeti bölümü, belgenin asıl, ek veya iptal nitelikte olduğuna,  
- Ait olduğu yıl/ay bölümü, belgenin ilişkin olduğu yıl/aya,   
-Düzenlenmesine esas kanun numarası bölümü, tabi olunan Kanuna, 
bakılarak düzenlenir. 
4- Belge türü bölümüne, sigortalıların çalışmalarının niteliğine uygun olan aşağıda belirtilen  
iki haneli kodlardan birisi yazılır. 

Belge  
Türü 

Sigortalılar 

01 Hizmet Akdi ile Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar (Yabancı uyruklu sigortalılar dahil) 

02 Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar 

04 Yer Altında Sürekli Çalışanlar (Maden işyerlerinde 1/10/2008 öncesi çalışması olanlar için) 

05 
Yer Altında Gruplu Çalışanlar (Maden işyerlerinde 1/10/2008  öncesi çalışması olanlar 
için) 

06 Yer Üstü Gruplu Çalışanlar (Maden işyerlerinde 1/10/2008 öncesi  çalışması olanlar için) 

07 
3308 Sayılı Kanunda Belirtilen Aday Çırak, Çırak ve Đşletmelerde Mesleki Eğitim Gören 
Öğrencilerden Bakmakla Yükümlü Olunanlar   

12 Geçici 20 nci Maddeye Tabi Olanlar 

13 Tüm Sigorta Kollarına Tabi Olup Đşsizlik Sigortası Primi Kesilmeyenler 

14 Libya'da Çalışanlar 

19 
Ceza Đnfaz Kurumları ile Tutukevleri Bünyesinde Oluşturulan Tesis Atölye ve Benzeri 
Ünitelerde Çalıştırılan Hükümlü ve Tutuklular 

20 Đstisna Akdine Đstinaden Almanya'ya Götürülen Türk Đşçiler 

21 
Türk Đşverenler Tarafından Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Đmzalanmamış Ülkelere 
Götürülerek Çalıştırılan Türk Đşçileri 

22 
Meslek Liselerinde Okumakta Đken veya Yüksek Öğrenimleri Sırasında Staja Tabi Tutulan 
Öğrenciler ile 2547 Sayılı Kanun Uyarınca Üniversitelerde Kısmi Zamanlı Çalıştırılan 
Öğrencilerden Bakmakla Yükümlü Olunanlar   

23 
Harp Malulleri ile 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan 
Kısa Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olanlar 

24 
Harp Malulleri ile 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan 
Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olanlar 

25 
Türkiye Đş Kurumu Tarafından Düzenlenen Eğitimlere Katılan Kursiyerlerden Bakmakla 
Yükümlü Olunanlar   

28 4046 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesi Kapsamında Đş Kaybı Tazminatı Alanlar 

29 Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar 

30 Đşsizlik Sigortası Hariç 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar 

31 
Harp Malulleri Đle 3713 Ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan 
Kısa Ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi 
Çalışanlar 

32 Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar 

33 Đşsizlik Sigortası Hariç 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar 

34 
Harp Malulleri ile 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan 
Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi 
Çalışanlar 

35 Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar 

36 Đşsizlik Sigortası Hariç 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar 

37 
Harp Malulleri ile 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan 
Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi 
Çalışanlar 

39 
Birleşik Krallıkta Đkamet Edenler ve Đsviçre Vatandaşı Olanlardan Uzun Vadeli Sigorta 
Kolunun Uygulanmasını Talep Etmeyenler 

 

 

41 Kamu Đdarelerinde Đş Akdi Askıda Olanlar 

42 
3308 Sayılı Kanunda Belirtilen Aday Çırak, Çırak ve Đşletmelerde Mesleki Eğitim Gören 
Öğrencilerden Bakmakla Yükümlü Olunmayanlar 

43 
Meslek Liselerinde Okumakta Đken veya Yüksek Öğrenimleri Sırasında Staja Tabi Tutulan 
Öğrenciler ile 2547 Sayılı Kanun Uyarınca Üniversitelerde Kısmi Zamanlı Çalıştırılan 
Öğrencilerden Bakmakla Yükümlü Olunmayanlar 

44 
Türkiye Đş Kurumu Tarafından Düzenlenen Eğitimlere Katılan Kursiyerlerden Bakmakla 
Yükümlü Olunmayanlar  

90 Đtibari Hizmet Süresine Tabi Olarak Çalışanlar 

91 
60 gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Olanlardan Đtibari Hizmet Süresine Tabi Olarak 
Çalışanlar 

92 
90 gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Olanlardan Đtibari Hizmet Süresine Tabi Olarak 
Çalışanlar 

5- Sosyal Güvenlik Sicil Numarası bölümüne, T.C. uyruklu sigortalılar için T.C. kimlik 
numaraları, yabancı uyruklu sigortalılar için Nüfus ve Vatandaşlık Đşleri Genel Müdürlüğünce 
verilen 9 ile başlayan 11 haneli numara yazılır. 
6- Prim ödeme günü bölümüne, sigortalıların ay içinde ücret almaya hak kazandıkları gün 
sayıları yazılır. Sigortalının ay içinde tam çalışması halinde, ayın 28, 29 veya 31 gün çektiğine 
bakılmaksızın gün sayısı 30 gün olarak dikkate alınır. 
7- Prime Esas Kazanç bölümünün Hak Edilen Ücret kısmına, sigortalıların ay içindeki 
çalışmaları nedeniyle hak ettikleri ücretlerinin; Prim, Đkramiye ve Bu Nitelikteki Đstihkak 
kısmına, sigortalılara, prim, ikramiye gibi istihkaklardan ilgili ay içinde yapılan ödemelerin 
brüt toplamı yazılır. 
8- Đşe giriş tarihi bölümüne, ay içinde işe giren sigortalıların işe giriş tarihleri; işten çıkış tarihi 
bölümüne ise ay içinde işten ayrılan sigortalıların işten ayrıldığı tarih yazılır.   
9- Eksik gün sayısı bölümüne ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve çalıştırılmadığı 
günler için ücret ödenmeyen sigortalıların eksik gün sayıları yazılır. 
10- Eksik gün nedeni bölümüne, ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve çalıştırılmadığı 
günler için ücret ödenmeyen sigortalıların eksik çalışma nedenlerini açıklayan aşağıda 
belirtilen  iki haneli kodlardan birisi yazılır. 

01- İstirahat  12- Birden fazla  
03- Disiplin cezası  13- Diğer 
04- Gözaltına alınma  15- Devamsızlık  
05- Tutukluluk  16- Fesih tarihinde çalı şmamış 
06- Kısmi istihdam  17- Ev hizmetlerinde 30 günden az çalı şma 
07- Puantaj kayıtları                                  18- Kısa çalı şma ödene ği 
08- Grev 19- Ücretsiz do ğum izni 

09- Lokavt                                                  20- Ücretsiz yol izni 

10- Genel hayatı etkileyen olaylar          21- Diğer ücretsiz izin 
11- Doğal afet 22- 5434 SK ek 76, gm 192 

11- Eksik gün nedenlerini açıklayan belgeler, resmi nitelikteki işyerleri ile toplu iş sözleşmesi 
hükümlerinin uygulandığı işyerleri hariç, diğer işyeri işverenlerince aylık prim ve hizmet 
belgesinin verilmesi gereken süre içinde Sosyal Sigorta Đşlemleri Yönetmeliğinin 10 nolu 
ekinde yer alan Eksik Gün Bildirim Formu ekinde Kuruma verilir. 
12- Đşten çıkış nedeni bölümüne, ay içinde işten ayrılan sigortalıların işten çıkış nedenlerini 
açıklayan aşağıda belirtilen  iki haneli kodlardan birisi yazılır. 

Kodu Đşten Çıkış Nedeni 

01 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi 

02 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi     

03 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)   

04 
Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden 
feshi   

05 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi   

08 Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle 

09 Malulen emeklilik nedeniyle     

10 Ölüm   

11 Đş kazası sonucu ölüm   

12 Askerlik       

13 Kadın işçinin evlenmesi    

14 Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması      

15 Toplu işçi çıkarma    

16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli 

17 Đşyerinin kapanması       

18 Đşin sona ermesi      
 

 
13- Đşten ayrılan sigortalılar, sigortalılığın sona ermesini takip eden 10 gün içinde, 
Sosyal Sigorta Đşlemleri Yönetmeliğinin 5 nolu ekinde yer alan Sigortalı Đşten Ayrılış 
Bildirgesi ile  Kuruma bildirilir. 
14- Belge kağıt ortamında düzenlenmiş ise, Toplam sigortalı bilgileri bölümüne, 
belgenin ait olduğu ayda aynı belge ve kanun türünden bildirilen sigortalı sayısı ile bu 
sigortalıların prim ödeme gün sayısı, ay içinde işe giren ve işten ayrılan sigortalıların 
toplam sayısı yazılır. Toplam tahakkuk bilgileri bölümüne ise, belgede kayıtlı 
sigortalıların prime esas kazanç tutarlarının toplamı her bir sigorta kolu bazında prim 
oranı ve prim tutarı da belirtilmek suretiyle ayrı ayrı yazılır.  
Belge e-Sigorta kanalıyla gönderilmiş ise, Toplam sigortalı bilgileri bölümü ve Toplam 
tahakkuk bilgileri bölümü, sigortalılara ilişkin girilen bilgiler doğrultusunda sistem 
tarafından hesaplanarak yazılır. 
15- Belgenin, Kuruma yasal süresi dışında verilmesi veya yasal süresi içinde ancak kağıt 
ortamında Kuruma verilmesi halinde, ilgililer aleyhine 5510 sayılı Kanunun 102 nci 
maddesinin birinci fıkrasının  (c) bendi uyarınca idari para cezası uygulanır. 
16- Belgenin, Kuruma verilmesi gereken son günü takip eden günden başlanarak 
müteakip belgenin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar işyerinde sigortalıların 
görebileceği bir yere asılmaması halinde, ilgililer aleyhine 5510 sayılı Kanunun 102 nci 
maddesinin birinci fıkrasının  (f) bendi uyarınca idari para cezası uygulanır. 
17- Belgenin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesi halinde, işveren veya yetkili kıldığı kişi 
tarafından hazırlanır. Kağıt ortamında Kuruma verilmesi halinde, işverenler, alt 
işverenler, sigortalıyı geçici olarak devralanlar, 3568 sayılı yasa uyarınca yetki almış 
serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ya da yeminli mali 
müşavirler tarafından; isim, unvan, bağlı oldukları oda, sicil numarası yazılmak suretiyle 
müştereken imzalanır. 
18- Belgenin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesi halinde, unvan ve adres bilgileri işyeri 
tescil kayıtlarından alınarak sistem tarafından ilgili bölümlere kaydedildiğinden, 
sözkonusu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, durum işyerinin bağlı 
bulunduğu Sosyal Güvenlik Đl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine bildirilir. 
19- Đşyerinin devri, intikali veya başka bir sosyal güvenlik merkezinin görev alanına 
giren adrese nakli halinde, belgenin e-Sigorta kanalıyla gönderilebilmesi için işyerini 
devralan veya işyeri kendisine intikal eden ya da işyerini başka bir sosyal güvenlik 
merkezinin görev alanına nakleden işveren, işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik 
Đl Müdürlüğünden/Sosyal Güvenlik Merkezinden yeni e-Bildirge kullanıcı kodu ve şifresi 
talep eder. 
20- e-Bildirge Sözleşmesinin 8’inci maddesinde sayılan sebeplerden herhangi birinin 
varlığı halinde, durum Sosyal Güvenlik Đl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine 
yazılı olarak bildirilir. 
21- Belgenin Kurumca re’sen düzenlenmesi halinde, “re’sen düzenlenmiştir” bölümü  
5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının  (c) bendi gereğince  Kurumca  
doldurulur. 
22- Bu belgenin tüm haneleri, dayanağı belgelere göre tam ve doğru olarak doldurulur. 
Noksan ve hatalı düzenlenen belgeler işleme alınmaz. Bundan doğabilecek 
sorumluluklar işverene aittir. 

 

 

19 
Mevsim bitimi (Đş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar 
başlatılmayacaksa "4" nolu  kod kullanılır.)   

20 
Kampanya bitimi (Đş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar 
başlatılmayacaksa "4" nolu  kod kullanılır.) 

21 Statü değişikliği 

22 Diğer nedenler 

23 Đşçi tarafından zorunlu nedenle fesih 

24 Đşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih 

25 
Đşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı 
nedeni ile fesih       

26 Disiplin kurulu kararı ile fesih      

27 Đşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih 

28 Đşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih 

29 
Đşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı 
nedeni ile fesih    

30 
Vize süresinin bitimi (Đş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. 
Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu  kod kullanılır.)   

31 
Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu  
kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih     

32 
4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleştirme nedeni ile 
fesih 

33 Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi 

34 Đşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih 

 


