
 

1 
 

 
 
 
SĐRKÜLER               Đstanbul, 24.01.2013 
Sayı: 2013/43                          Ref: 4/43 
 
Konu: 
SOSYAL GÜVENL ĐK KURUMU TARAFINDAN ÖZÜRLÜ S ĐGORTALI 
ÇALI ŞTIRAN ĐŞVERENLERE ĐLĐŞKĐN DUYURU YAYINLANMI ŞTIR 
 
Bilindiği gibi, özürlü sigortalı çalıştıran işverenlerce 2008/77 sayılı Genelge ekinde yer alan 
belgenin her yılın Ocak ayı içinde vizesinin yaptırılması gerekmektedir.  
  
Duyuruda yapılan açıklamaya göre, özürlü sigortalı çalıştırdıklarına  ili şkin belgeleri 2012 
veya önceki yıllarda Sosyal Güvenlik Kurumu’na ibraz etmiş olan işverenler, söz konusu 
belgelerin vizesini 2013 yılı içinde yaptırmamaları halinde, 2013/Ocak ayına ilişkin aylık 
prim ve hizmet belgesinden başlanılarak  aylık prim ve hizmet belgelerini 14857/54857 
sayılı kanun numarasını seçmek suretiyle düzenleyemeyeceklerinden, 4857 sayılı 
Kanun’un 30’uncu maddesinde öngörülen teşvikten de yararlanamayacaklardır.  
  
Buna göre, özürlü çalıştırmakla  yükümlü olsun  veya  olmasın  özürlü sigortalı çalıştıran 
işverenlerce 2013/Ocak ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak bahse 
konu belgelerin vizesinin yapılması halinde 4857 sayılı kanun’un 30’uncu maddesinde yer 
alan teşvikten yararlanılabileceğinden (özürlü personele ait aylık prim ve hizmet belgesi 
14857/54857 belge türü seçilerek gönderilebileceğinden), 2008/77 sayılı Genelgenin (1) no.lı 
ekinde yer alan belgelerin Türkiye Đş Kurumu’ndan vizesinin yaptırılarak işyerinin bağlı 
bulunduğu sosyal güvenlik merkezine ibraz edilmesi gerekmektedir.  
 
 
 
Saygılarımızla,  
 
 
       DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
          MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
 
EK: 
SGK Duyurusu  
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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 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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