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TEBLİĞ

Sosyal Güvenl�k Kurumu Başkanlığından;

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ

1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR
1.1- Amaç
Bu Tebl�ğ�n amacı, 5510 sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası Kanununun 11, 12, 80, 86, 88 ve

90 ıncı maddeler� �le Sosyal S�gorta İşlemler� Yönetmel�ğ�n�n �lg�l� hükümler� doğrultusunda �şveren
yükümlülükler�ne �l�şk�n uygulama esaslarını düzenlemekt�r.

1.2- Dayanak
Bu Tebl�ğ, 5510 sayılı Kanunun 11, 12, 80, 86, 88 ve 90 ıncı maddeler� ve Sosyal S�gorta İşlemler�

Yönetmel�ğ�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
1.3- Tanımlar
Bu Tebl�ğde geçen;
a) Kanun: 5510 sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası Kanununu,
b) Kurum: Sosyal Güvenl�k Kurumunu,
c) Yönetmel�k: Sosyal S�gorta İşlemler� Yönetmel�ğ�n�,
d) Ün�te: Merkezde da�re başkanlıklarını, taşrada sosyal güvenl�k �l müdürlükler� �le sosyal güvenl�k

merkezler�n�,
�fade etmekted�r.
2-  KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) BENDİ KAPSAMINDA

SİGORTALI SAYILANLAR YÖNÜNDEN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN DÜZENLENMESİ,
VERİLMESİ VE PRİMLERİN ÖDENMESİ

2.1- Aylık Pr�m ve H�zmet Belgeler�n�n Düzenlenmes�
Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� kapsamında s�gortalı çalıştıran �şverenler, Yönetmel�k

ek�nde yer alan s�gortalının durumuna uygun aylık pr�m ve h�zmet belges�ne,
İşveren/alt �şveren/geç�c� �ş �l�şk�s� kurulan �şveren�n;
- Adı soyadı/unvanını,
- İşyer�n�n adres�n�,
- İşyer� telefon numarasını ve e-Posta adres�n�,
- Verg� k�ml�k numarası/Türk�ye Cumhur�yet� K�ml�k Numarasını,
Çalıştırdıkları s�gortalıların;
- Sosyal güvenl�k s�c�l numaralarını,
- Ad ve soyadları �le �k�nc� soyadı almış olan s�gortalıların �lk soyadlarını,
- Pr�m ödeme gün sayılarını,
- Pr�me esas kazanç tutarlarını (hak ed�len ücretler �le pr�m, �kram�ye ve bu n�tel�ktek� ödemeler olarak ayrı

ayrı)
- İşe başlama ve �şten çıkış tar�hler�n�,
-Ayın bazı günler�nde çalışmamış olmaları hal�nde, eks�k gün sayısını ve eks�k çalışma nedenler�n�,
- Ay �ç�nde �şten ayrılmış olmaları hal�nde, �şten çıkış nedenler�n�,
- S�gorta pr�m�, �şs�zl�k s�gortası pr�m� ve aylık sosyal güvenl�k destek pr�mler�n�,
Belgen�n;
- İl�şk�n olduğu yılı ve ayını,
- Mah�yet�n� (asıl, ek veya �ptal n�tel�kte olduğunu),
- Türünü,
- Varsa düzenlenmes�ne esas kanun numarasını,
- Toplam sayfa sayısını,
kaydetmeler� gerekmekted�r.
2.1.1- İşveren ve İşyer�ne İl�şk�n B�lg�ler
Aylık pr�m ve h�zmet belgeler�n�n e-S�gorta kanalıyla Kuruma gönder�lmes� sırasında, belgey� gönderecek

olan �şveren/alt �şveren/geç�c� �ş �l�şk�s� kurulan �şverenlere �l�şk�n ad soyad/unvan, �şyer� adres�, telefon numarası, e-
posta adres� ve verg� k�ml�k numarası/Türk�ye Cumhur�yet� K�ml�k Numarası b�lg�ler�, Kurumumuz �şyer� tesc�l
kütükler�ndek� kayıtlarına bakılarak, s�stem tarafından aylık pr�m ve h�zmet belgeler�ne kayded�lmekte olup, söz
konusu b�lg�lerde herhang� b�r değ�ş�kl�k olması hal�nde, durumun �şyer�n�n bağlı bulunduğu ün�teye müracaat
ed�lmek suret�yle düzelt�lmes� gerekmekted�r.

Aylık pr�m ve h�zmet belgeler�n�n kağıt ortamında düzenlenerek Kuruma elden ver�lecek veya posta kanalıyla
gönder�lecek olması hal�nde �se, �şyer�ne �l�şk�n b�lg�ler, �lg�l�lerce yazılacaktır.

2.1.2- S�gortalılara İl�şk�n B�lg�ler
2.1.2.1- S�gortalıların Sosyal Güvenl�k S�c�l Numaraları ve Ad/Soyad B�lg�ler�n�n G�r�ş�
1/10/2008 tar�h�nden �t�baren sosyal güvenl�k s�c�l numarası olarak s�gortalıların Türk�ye Cumhur�yet� K�ml�k

Numaraları esas alınacağından, aylık pr�m ve h�zmet belges�n�n “Sosyal Güvenl�k S�c�l Numarası” bölümüne,
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s�gortalıların 11 hanel� TC k�ml�k numaraları kayded�lecekt�r. S�gortalının yabancı uyruklu olması hal�nde �se, söz
konusu bölüme, bu k�ş�ler �ç�n İç�şler� Bakanlığınca ver�lecek olan k�ml�k numarası g�r�lecekt�r. 

Yabancı uyruklu s�gortalıların aylık pr�m ve h�zmet belges�ne kayded�lmes� sırasında bu k�ş�ler�n k�ml�k
numaralarının Kurum ver� tabanında kayıtlı bulunmaması hal�nde, öncel�kle k�ml�k numaralarının İç�şler�
Bakanlığından öğren�lmes�, ardından söz konusu numaraların s�gortalı tesc�l kütükler�ne kayded�lmes� amacıyla
�şyer�n�n bağlı bulunduğu ün�teye  müracaat ed�lmes� gerekmekted�r.

Aylık pr�m ve h�zmet belgeler�n�n e-S�gorta kanalıyla gönder�lmes�nde, sosyal güvenl�k s�c�l numarasının
kullanıcı tarafından s�steme g�r�lmes�n�n ardından,  s�gortalının ad/soyad ve varsa �lk soyad b�lg�s� s�gortalı tesc�l
kütükler�ne bakılarak s�stem tarafından ekrana get�r�lecek olup, sosyal güvenl�k s�c�l numarası g�r�len s�gortalının ad
soyad b�lg�s�n�n doğru olup olmadığı kullanıcılar tarafından kontrol ed�lecek, sosyal güvenl�k s�c�l numarasının hatalı
g�r�lm�ş olduğunun anlaşılması hal�nde, doğru s�c�l numarası s�steme yen�den g�r�lecekt�r.

Aylık pr�m ve h�zmet belges�n�n kağıt ortamında düzenlenerek Kuruma elden ver�ld�ğ� veya posta kanalıyla
gönder�ld�ğ� durumlarda �se, s�gortalıların sosyal güvenl�k s�c�l numaraları ve ad/soyad/�lk soyadı b�lg�ler� aylık pr�m
ve h�zmet belges�ne �lg�l�lerce yazılacaktır.

2.1.2.2- S�gortalıların, Pr�m Ödeme Gün Sayılarının, Pr�me Esas Kazançlarının, İşe Başlama ve İşten
Çıkış Tar�hler� İle İşten Çıkış Nedenler�n�n G�r�ş�

S�gortalıların; ay/dönem �ç�nde ücret almaya hak kazandıkları süreler “Pr�m Ödeme Günü” bölümüne, hak
ett�kler� ücretler� “Pr�me Esas Kazanç” bölümüne, ay �ç�nde ödenen pr�m, �kram�ye ve bu n�tel�ktek� �st�hkaklar �se
“Pr�m, İkram�ye ve Bu N�tel�ktek� İst�hkak” bölümüne kayded�lecekt�r.

a) Ay/Dönem İç�ndek� Çalışmaları Tam Olan S�gortalıların Pr�m Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması
Ay/dönem �ç�ndek� çalışmaları tam olan s�gortalıların pr�m ödeme gün sayıları, ay/dönem�n kaç gün olduğuna

bakılmaksızın (ay/dönem�n 28, 29, 30 veya 31 gün çekt�ğ� üzer�nde durulmaksızın) 30 gün olarak s�steme g�r�lecekt�r.
Örnek- (A) s�gortalısının, özel sektöre a�t b�r �şyer�nde 2012/Mart ayının tamamı �ç�n ücret almaya hak

kazanmış olduğu varsayıldığında, 2012/Mart ayındak� pr�m ödeme gün sayısı, Mart ayının 31 gün olduğu üzer�nde
durulmaksızın 30 olarak, 2012/Şubat ayının tamamı �ç�n ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında �se, 2012/
Şubat ayındak� pr�m ödeme gün sayısı, Şubat ayının 29 gün olduğu üzer�nde durulmaksızın y�ne 30 olarak s�steme
g�r�lecekt�r.

b) Ay/Dönem İç�nde İşe Başlayan S�gortalıların Pr�m Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması
Ay/dönem�n �lk gününde �şe g�ren ve o ayda tam çalışan s�gortalılar har�ç, ay/dönem �ç�nde �şe g�ren

s�gortalıların pr�m ödeme gün sayıları, �şe g�r�ş tar�hler� ve ay/dönem�n kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı
yapılmak suret�yle hesaplanacaktır.

Ay/dönem�n �lk gününde �şe başlamış ve ayın tamamı �ç�n ücret almaya hak kazanmış olan s�gortalıların, �lg�l�
ay/dönemdek� pr�m ödeme gün sayıları, (a) bölümünde açıklandığı g�b� olacaktır.

Örnek- (D) s�gortalısının, özel sektöre a�t b�r �şyer�nde 19/3/2012 tar�h�nde �şe başladığı ve �şe başladığı
tar�hten �t�baren ayın kalan günler�n�n tamamı �ç�n ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu
s�gortalının 2012/Mart ayındak� pr�m ödeme gün sayısı 13 gün olarak, �şe başlama tar�h� �se 19/3/2012 olarak s�steme
g�r�lecekt�r.

c) Ay/Dönem İç�nde İşten Ayrılan S�gortalıların Pr�m Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması
Ay/dönem�n son gününde çalıştıktan sonra �şten ayrılan s�gortalılar har�ç olmak üzere, ay �ç�nde �şten ayrılan

s�gortalıların pr�m ödeme gün sayıları, �şten çıkış tar�hler� ve ay/dönem�n kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı
yapılmak suret�yle hesaplanacaktır.

Ay/dönem�n son gününde çalıştıktan sonra �şten ayrılmış ve ayın tamamı �ç�n ücret almaya hak kazanmış olan
s�gortalıların �lg�l� ay/dönemdek� pr�m ödeme gün sayıları �se, (a) bölümünde açıklandığı g�b� olacaktır.

Örnek- (K) s�gortalısının, özel sektöre a�t b�r �şyer�nde 19/2/2012 tar�h�nde çalıştıktan sonra �şten ayrıldığı ve
�şten ayrıldığı tar�he kadar olan süreler�n tamamı �ç�n ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu
s�gortalının 2012/Şubat ayındak� pr�m ödeme gün sayısı 19 olacak ve �şten çıkış tar�h� olarak 19/2/2012 tar�h� s�steme
g�r�lecekt�r.

d) İşe Başladığı Ay/Dönem İç�nde İşten Ayrılan S�gortalıların Pr�m Ödeme Gün Sayılarının
Hesaplanması

İşe başladığı ay/dönem �ç�nde �şten ayrılan s�gortalıların �lg�l� ay/dönemdek� pr�m ödeme gün sayıları
(ay/dönem�n �lk günü �şe başlayıp son günü �şten ayrılanlar har�ç), s�gortalının �şe g�r�ş tar�h� ve �şten çıkış tar�hler�
dah�l kaç gün olduğuna bakılarak, parmak hesabı yapılmak suret�yle hesaplanacaktır.

Ay/dönem�n �lk günü �şe başlayıp son günü �şten ayrılan ve ayın tamamı �ç�n ücret almaya hak kazanmış olan
s�gortalıların �lg�l� ay/dönemdek� pr�m ödeme gün sayıları �se, (a) bölümünde açıklandığı g�b� olacaktır.

Örnek- (B) s�gortalısının, özel sektöre a�t b�r �şyer�nde 17/3/2012 tar�h�nde �şe başlayıp 28/3/2012 tar�h�nde
�şten ayrıldığı ve �şe başlayıp ayrıldığı süreler�n tamamı �ç�n ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz
konusu s�gortalının �şe başlama tar�h� 17/3/2012 olarak, �şten ayrılış tar�h� 28/3/2012 olarak, 2012/Mart ayındak� pr�m
ödeme gün sayısı �se 12 olarak s�steme kayded�lecekt�r.

2.1.2.3- Ay/Dönem İç�nde Bazı Günlerde Çalışmamış ve Çalışmadığı Günler İç�n Ücret Almamış
S�gortalıların Pr�m Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması

a) Ay/Dönem İç�nde İşe G�r�ş� veya İşten Çıkışı Bulunmayan S�gortalılar Yönünden
Ay/dönem �ç�nde �şe g�r�ş� veya �şten çıkışı bulunmayan, çeş�tl� nedenlerle (�st�rahat, ücrets�z �z�n, d�s�pl�n

cezası g�b�) ay/dönem�n bazı günler�nde çalışmayan ve çalışmadığı günler �ç�n de ücret almayan s�gortalıların �lg�l�
ay/dönemdek� pr�m ödeme gün sayıları, �lg�l� ay/dönemdek� gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı
çıkartılmak suret�yle hesaplanacaktır.
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Örnek - Özel sektöre a�t b�r �şyer�nde çalışan (A) s�gortalısının, 2012/Şubat ayında 10 gün ücrets�z �z�nl�
olduğu ve ayın kalan günler�n�n tamamı �ç�n ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu ayda 29
gün bulunması ve s�gortalının 10 gün eks�k çalışmış olması neden�yle, bahse konu s�gortalının 2012/Şubat ayındak�
pr�m ödeme gün sayısı 19 olacaktır.

b) Ay/Dönem İç�nde İşe G�r�ş� veya İşten Çıkışı Bulunan S�gortalılar Yönünden
Ay/dönem �ç�nde �şe başlayan veya �şten ayrılan s�gortalıların, aynı zamanda çeş�tl� nedenlerle (�st�rahat,

ücrets�z �z�n, d�s�pl�n cezası g�b�) ay/dönem �ç�nde hak kazanılmış hafta tat�l� dışında, çalışmadığı ve çalışmadığı
günler �çer�s�nde ücret almadığı günler�n bulunması durumunda,  �lg�l� ay/dönemdek� pr�m ödeme gün sayısı, ücret
alınan gün sayısı esas alınmak suret�yle, başka b�r �fade �le �lg�l� ay/dönemdek� gün sayısından, �şe başladığı tar�hten
öncek� gün sayısı, �şten ayrıldığı tar�hten sonrak� gün sayısı ve ücret alınmayan gün sayısı çıkartılmak suret�yle
hesaplanacaktır.

Örnek - Özel sektöre a�t b�r �şyer�nde 8/3/2012 tar�h�nde �şe başlamış olan s�gortalının, 2012/Mart ayında �şe
başladığı tar�hten sonra 3 gün �st�rahatlı bulunduğu ve hak kazanılmış hafta tat�l� dışında söz konusu ayın d�ğer
günler�n�n tamamında çalışmış olduğu varsayıldığında, �lg�l� aydak� pr�m ödeme gün sayısı 31 - 7 - 3  =  21 olacaktır.

Hak kazanılmadığı halde kullanılmış olan hafta tat�l� �ç�n ücret ödenmes� hal�nde, bu sürelere �l�şk�n ücretler de
pr�me esas kazanca dah�l ed�leceğ�nden, bu durumda bahse konu süreler pr�m ödeme gün sayısına dah�l ed�lecekt�r.

2.1.2.4- İşverenlerce Kurumumuzdan Geç�c� İş Göremezl�k Ödeneğ� Alan S�gortalılara İst�rahatl�
Oldukları Süreler İç�n Ücret Ödenmes� Hal�nde Pr�m Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması 

İşverenlerce Kurumumuzdan geç�c� �ş göremezl�k ödeneğ� alan s�gortalılara, Kurumumuzca ödenen geç�c� �ş
göremezl�k ödeneğ� �le normal günlük kazançları arasındak� fark ücretler� veya Kurumumuzca ödenen geç�c� �ş
göremezl�k ödeneğ� d�kkate alınmaksızın ayrıca normal günlük ücretler�n�n ödend�ğ� durumlarda, geç�c� �ş göremezl�k
ödeneğ� alan s�gortalılara �st�rahatlı bulundukları süreler �ç�n �şverenler�nce yapılan bu ödemeler,  Kanunun 80 �nc�
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�n�n (1) numaralı alt bend� kapsamında değerlend�r�lerek pr�me tab� tutulacaktır.

Kurumumuzdan geç�c� �ş göremezl�k ödeneğ� alan (ay/dönem �ç�nde �st�rahatl� olan) s�gortalıların pr�m ödeme
gün sayıları, “2.1.2.3” bölümünde açıklandığı üzere ücret aldığı günler d�kkate alınmak suret�yle hesaplanmaktadır.

Dolayısıyla pr�me tab� tutulan bu ödemeler�n s�gorta pr�m�ne esas günlük kazanç alt sınırının altında kalması
hal�nde, Kanunun 82 nc� maddes� gereğ�nce pr�me esas günlük kazanca tamamlanarak,  �ş kazası ve meslek hastalığı
s�gortası pr�m� de dah�l olmak üzere pr�me tab� tutulması ve bu pr�mler�n �l�şk�n olduğu süreler�n aylık pr�m ve h�zmet
belges�nde pr�m ödeme gün sayısına �lave ed�lmes� gerekmekted�r.

Örnek - Özel sektöre a�t b�r �şyer�nde çalışmakta �ken 17/3/2012 - 25/3/2012 dönem�nde �st�rahatl� olması
neden�yle Kurumumuzdan geç�c� �ş göremezl�k ödeneğ� alan b�r s�gortalı �ç�n, �şveren� tarafından bu süreler �ç�n
Kurumumuzca ödenen geç�c� �ş göremezl�k ödeneğ� d�kkate alınmaksızın tam ücret�n�n ödend�ğ� varsayıldığında, söz
konusu s�gortalının 2012/Mart ayındak� pr�m ödeme gün sayısı 30 olacaktır. İst�rahatl� sürelerde �şverence ücret
ödenmemes� hal�nde �se s�gortalının 2012/Mart ayı pr�m ödeme gün sayısı 31-9=22 olacaktır.

2.1.2.5- Hafta Tat�l� Ücret�ne Hak Kazanıp Kazanılmamasına Göre Pr�m Ödeme Gün Sayısının
Hesaplanması

394 sayılı Hafta Tat�l� Hakkında Kanunda, hafta �ç�ndek� çalışma süres� altı gün olarak bel�rlenm�ş ve her altı
günlük çalışma sonucu �şç�n�n y�rm�dört saatten az olmamak üzere d�nlend�r�leceğ�,  

4857 sayılı İş Kanununda �se, genel bakımdan haftalık çalışma süres�n�n haftada en çok kırkbeş saat olduğu,
aks� kararlaştırılmamış �se bu süren�n �şyer�nde haftanın çalışılan günler�ne eş�t ölçüde bölünerek uygulanacağı, 4857
sayılı Kanun kapsamına g�ren �şyerler�nde, �şç�lere tat�l gününden önce 63 üncü maddeye göre bel�rlenen �ş günler�nde
çalışmış olmaları koşulu �le yed� günlük b�r zaman d�l�m� �ç�nde kes�nt�s�z en az y�rm�dört saat d�nlenme (hafta tat�l�)
ver�leceğ�, çalışılmayan hafta tat�l� günü �ç�n �şveren tarafından b�r �ş karşılığı olmaksızın o günün ücret�n�n tam olarak
ödeneceğ�,

öngörülmüştür.
Buna göre, s�gortalıların �şe başladığı ay/dönemdek� pr�m ödeme gün sayılarının ve pr�me esas kazanç

tutarlarının hesaplanması sırasında, 394 ve 4857 sayılı Kanunlarda öngörülen hafta tat�l� ücret�ne hak kazanıp
kazanmadığı hususu da göz önüne alınacak ve hak kazanılan hafta tat�l� pr�m ödeme gün sayısına dah�l ed�lecekt�r.

D�ğer taraftan, hafta tat�l�ne hak kazanmadıkları halde hafta tat�l� yapan s�gortalılara, kullanmış oldukları hafta
tat�l� �ç�n ücret ödenmes� zorunlu olmadığından, bu süreler�n pr�m ödeme gün sayısının hesaplanması sırasında d�kkate
alınması mümkün bulunmamaktadır. Ancak, bu durumda Kanunun 86’ncı maddes�n�n dördüncü fıkrasına �st�naden, ay
�ç�ndek� eks�k çalışmaya (hafta tat�l�ne) �l�şk�n puantaj kaydının yasal süres� �ç�nde Kurumumuza ver�lmes�
gerekmekted�r. Buna karşın, hak kazanılmadığı halde kullanılmış olan hafta tat�l� �ç�n ücret ödenmes� hal�nde, bu
sürelere �l�şk�n ücretler de pr�me esas kazanca dah�l ed�leceğ�nden, bu durumda bahse konu süreler pr�m ödeme gün
sayısına dah�l ed�lecekt�r.

2.1.2.6- Eks�k Gün Nedenler�n�n ve İşten Çıkış Nedenler�n�n B�ld�r�lmes�
a)  Eks�k Gün Nedenler�n�n B�ld�r�lmes�
Ay �ç�nde bazı �ş günler�nde çalıştırılmayan ve çalıştırılmadığı günler �ç�n ücret ödenmeyen s�gortalıların eks�k

çalışma nedenler�n�n aylık pr�m ve h�zmet belges�ne kayded�lmes� gerekmekted�r. S�gortalının eks�k çalışma nedenler�
Yönetmel�ğ�n 9 nolu ek�nde yer alan aylık pr�m ve h�zmet belges�n�n arka sayfasında açıklanmıştır.

Ay �ç�nde bazı �ş günler�nde çalıştırılmayan ve çalıştırılmadığı günler �ç�n de ücret ödenmed�ğ� beyan ed�len
s�gortalılara �l�şk�n olarak, aylık pr�m ve h�zmet belges�nde kayıtlı eks�k gün neden� hanes�ne, s�gortalının durumunu
açıklayan kod numarası kayded�lecekt�r.

Genel bütçeye dah�l da�reler�n, özel bütçel� �dareler�n, döner sermayeler�n, fonların, beled�yeler�n, �l özel
�dareler�n�n, beled�yeler ve �l özel �dareler� tarafından kurulan b�rl�k ve �şletmeler�n, bütçeden yardım alan kuruluşlar
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�le özel kanunla kurulmuş d�ğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşların, kamu �kt�sad� teşebbüsler�n�n ve
bunların bağlı ortaklıkları �le müessese ve �şletmeler�nde ve sermayes�n�n %50's�nden fazlası kamuya a�t olan d�ğer
ortaklıklarının, kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının, send�kaların, vakıfların, 5411
sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındak� kuruluşların �şyerler� ve toplu �ş sözleşmes� yapılan �şyerler� �le 30 ve
üzer�nde s�gortalının çalıştırıldığı aylara �l�şk�n özel sektör �şyerler� har�ç olmak üzere, ay �ç�nde bazı �ş günler�nde
çalıştırılmadığı ve ücret ödenmed�ğ� beyan ed�len s�gortalıların eks�k çalıştıklarını �spatlayan belgeler�n
Yönetmel�ğ�n�n 10 nolu ek�nde yer alan belge �le aylık pr�m ve h�zmet belges�n�n ver�lmes� gereken süre �ç�nde
�şyer�n�n bağlı bulunduğu ün�teye elden ver�lmes� veya aynı süre �ç�nde posta �le gönder�lmes� gerekmekted�r.

30 ve üzer�nde s�gortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığının tesp�t� sırasında, ay �ç�nde h�zmet akd� devam eden
s�gortalılarla b�rl�kte;

-Alt �şverenler tarafından çalıştırılan s�gortalılar,
-Ay �ç�nde çeş�tl� nedenlerle çalışması olmayan sıfır gün ve sıfır kazançlı s�gortalılar,
-Ay �ç�nde �şe g�ren ve �şten ayrılan s�gortalılar,
hesaplamaya dah�l ed�lecekt�r.
Eks�k gün nedenler�ne �l�şk�n b�lg� ve belgeler�n Kuruma ver�lmemes� veya ver�lmes�ne rağmen Kurumca

geçerl� sayılmaması hal�nde, �şverenden/ alt �şverenlerden eks�k b�ld�r�len günlere �l�şk�n ek n�tel�ktek� aylık pr�m ve
h�zmet belgeler�n�n b�r aylık süre �ç�nde ver�lmes� 7201 sayılı Kanuna göre tebl�ğ ed�lecek yazı �le �sten�lecek, ek
n�tel�ktek� aylık pr�m ve h�zmet belgeler�n�n söz konusu yazının tebl�ğ�nden �t�baren b�r aylık süre �ç�nde ver�lmemes�
hal�nde, bahse konu pr�m belgeler� �lg�l� ün�tece re’sen düzenlenerek, tahakkuk eden pr�mler yazı �le �şverene/alt
�şverenlere tebl�ğ ed�lecekt�r.

Eks�k b�ld�r�len günlere �l�şk�n ek n�tel�ktek� aylık pr�m ve h�zmet belgeler�n�n Kuruma ver�lmes�ne �l�şk�n
yapılan tebl�gat üzer�ne, �şverene/alt �şverenlere, ek n�tel�kte aylık pr�m ve h�zmet belges� yer�ne söz konusu belgede
kayıtlı s�gortalıların eks�k çalışma nedenler�ne �l�şk�n her zaman düzenleneb�l�r n�tel�kte olmayan belge �braz ed�lmes�
hal�nde söz konusu belgelere de �t�bar ed�lecekt�r.

İşyerler�nde kısm� zamanlı (part-t�me) olarak çalışan s�gortalılar �ç�n düzenlenm�ş olan yazılı sözleşmen�n
noterden tasd�kl� olması zorunlu değ�ld�r. Kısm� sürel� çalışmalara a�t �ş sözleşmes� noterden onaysız ve yasal süres�
dışında ver�lm�ş �se, ver�ld�ğ� ay ve sonrası �ç�n hüküm �fade edecekt�r. Kısm� �ş sözleşmes�n�n, Yönetmel�ğ�n 10
numaralı ek�nde yayınlanan “Eks�k Gün B�ld�r�m Formu” ek�nde ve aylık pr�m ve h�zmet belges�n�n ver�lmes� gereken
yasal süre �ç�nde Kuruma ver�lm�ş olması kaydıyla, söz konusu form ve sözleşme �şverenlerden, sözleşme süres�
boyunca, her ay tekrar �sten�lmeyecekt�r.

Eks�k gün nedenler�ne �l�şk�n b�lg� ve belgeler� Kuruma vermekle yükümlü tutuldukları halde vermeyen veya
vermeler�ne rağmen Kurumca geçerl� sayılmayan �şverene/ alt �şverenlere gönder�lecek olan tebl�gatlarda, ek
n�tel�ktek� aylık pr�m ve h�zmet belgeler�n�n hang� s�gortalılar �ç�n düzenlenmes� gerekt�ğ�, pr�m ödeme gün sayısı ve
pr�me esas kazanç tutarı da bel�rt�lecekt�r.

İşverenden/alt �şverenlerden �sten�lecek olan ek n�tel�ktek� aylık pr�m ve h�zmet belges�ndek� pr�me esas
kazanç tutarının ne kadar olacağı, s�gortalının �lg�l� ayda daha önce Kuruma b�ld�r�lm�ş olan pr�me esas kazanç
tutarının pr�m ödeme gün sayısına bölünmes� suret�yle bulunan günlük kazanç tutarının eks�k b�ld�r�len gün sayısı �le
çarpılması suret�yle hesaplanacaktır.

Örnek - (A) �şveren�nce 2012/Mart ayına �l�şk�n olarak düzenlenen aylık pr�m ve h�zmet belges�nde kayıtlı
s�gortalıların pr�m ödeme gün sayısının ve pr�me esas kazanç tutarının,

 
S�gortalı Gün SPEK İşe G�r�ş Tar�h� İşten Ayrılış Tar�h� Eks�k Gün Neden�

A S�gortalısı 25 900,00 -------             ------- İst�rahatl�
B S�gortalısı 28 1000,00 -------            ------- Ücrets�z �z�nl�

 olduğu ve eks�k gün nedenler�ne �l�şk�n b�lg� ve belgeler�n Kuruma ver�lmed�ğ� varsayıldığında, �şverence
düzenlenmes� gereken ek n�tel�ktek� aylık pr�m ve h�zmet belges�ndek� pr�m ödeme gün sayısı (A) s�gortalısı �ç�n 5
gün, (B) s�gortalısı �ç�n 2 gün olacak, pr�me esas kazanç tutarı �se;

 
A S�gortalısı �ç�n : 900,00/ 25 gün = 36,00

 : 36,00 x 5 gün = 180,00 TL
B S�gortalısı �ç�n : 1000,00/ 28 gün = 35,71

 : 35,71 x 2 gün = 71,42 TL olacaktır.
b) İşten Çıkış Nedenler�n�n B�ld�r�lmes�
S�gortalının ay �ç�nde �şten ayrılması hal�nde, �şten çıkış tar�h� s�steme g�r�ld�kten sonra, �şten ayrılma

neden�n�n aylık pr�m ve h�zmet belges�ne kayded�lmes� gerekmekted�r. İşten ayrılma nedenler� Yönetmel�ğ�n 9 nolu
ek�nde yer alan aylık pr�m ve h�zmet belges�n�n arka sayfasında açıklanmıştır.

2.1.3- Belgeye İl�şk�n B�lg�ler
Aylık pr�m ve h�zmet belges�n�n e-S�gorta kanalıyla gönder�lmes� sırasında, belgen�n �l�şk�n olduğu yıl ve ay,

s�gortalıların n�tel�kler�ne uygun belge türü ve varsa düzenlenmes�ne esas Kanun numarası, �lg�l�lerce seç�lecekt�r.
Belge türler� Yönetmel�ğ�n 9 nolu ek�nde yer alan aylık pr�m ve h�zmet belges�n�n arka sayfasında açıklanmıştır.

Aynı �şyer�nde çalışmakla b�rl�kte, farklı n�tel�ktek� s�gortalılar, farklı belge türü seç�lmek suret�yle Kuruma
b�ld�r�lecekt�r.

 Kanunun 4 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (a), (b), (d), (e) ve (f) bentler�nde bel�rt�lenlerden h�zmet akd�ne
�st�naden çalışmayanlar �ç�n 13 nolu belge türü seç�lecekt�r.

Örnek- (B) L�m�ted Ş�rket�n�n 2012/Mart ayında çalıştırmış olduğu toplam 11 s�gortalıdan,
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- 6’sının tüm s�gorta kollarına tab�,
- 3’ünün sosyal güvenl�k destek pr�m�ne tab�,
- 2’s�n�n tüm s�gorta kollarına tab� olmakla b�rl�kte 60 gün f��l� h�zmet süres� zammına tab�,
olduğu varsayıldığında, her b�r belge türüne g�ren s�gortalı grubu, �l�şk�n oldukları belge türler� seç�lmek

suret�yle ayrı ayrı düzenlenecek olan aylık pr�m ve h�zmet belgeler� �le Kuruma b�ld�r�lecekt�r.
Yönetmel�ğ�n 9 nolu ek�nde yer alan aylık pr�m ve h�zmet belges�n�n arka sayfasında açıklanmış olan 7, 14,

19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 39, 42, 43, 44, 39, 90, 91 ve 92 nolu belge türler�n� seçen kurum, kuruluş ve �şletmeler�n,
bahse konu belge türler�n� seçeb�lmeler� amacıyla çalıştırdıkları s�gortalıların n�tel�kler�n� de bel�rtmek suret�yle
�şyerler�n�n bağlı bulunduğu ün�teye yazılı olarak başvurmaları gerekmekte olup, yapılan başvurular üzer�ne �lg�l�
ün�te tarafından gerekl� kodlama yapılmak suret�yle, aylık pr�m ve h�zmet belges�n�n gönder�lmes� sırasında �lg�l�
belge türler� kend�ler�ne açılacaktır. Bu kurum, kuruluş ve �şletmeler�n, yukarıda bel�rt�len n�tel�ktek� s�gortalılardan
ayrı olmak üzere, farklı n�tel�kte s�gortalı �st�hdam etmeler� hal�nde bu s�gortalılar �ç�n ayrıca �şyer� dosyası tesc�l
ett�rmeler� gerekmekted�r.

İşyer�n�n ve s�gortalıların çeş�tl� teşv�k kanunları kapsamına g�rmes� hal�nde, söz konusu kanunlar kapsamına
g�ren s�gortalılar ayrı ayrı belge türü ve kanun numarası seç�lmek suret�yle düzenlenecek olan aylık pr�m ve h�zmet
belgeler� �le Kuruma b�ld�r�lecekt�r.

Örnek- Kurumumuza yasal ödeme süres� geçm�ş pr�m ve �dar� para cezası borcu bulunmayan (A) �şveren�n�n
2012/Mart ayında çalıştırdığı toplam 103 s�gortalıdan;

- 3’ünün, 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddes�ne �st�naden kontenjan dah�l�nde tüm s�gorta kollarına tab�
olarak çalışan özürlü s�gortalı,

- 7’s�n�n, 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddes�ne �st�naden kontenjan har�c�nde tüm s�gorta kollarına tab�
olarak çalışan özürlü s�gortalı,

- 10’unun 4447 sayılı Kanunun Geç�c� 10 uncu maddes�ne �st�naden tüm s�gorta kollarına tab� olarak çalışan
s�gortalı,

- 6’sının herhang� b�r teşv�k kanunu kapsamına g�rmeyen sosyal güvenl�k destek pr�m�ne tab� olarak çalışan
s�gortalı,

- 77’s�n�n de y�ne herhang� b�r teşv�k kanunu kapsamına g�rmeyen tüm s�gorta kollarına tab� olarak çalışan
s�gortalı,

olduğu varsayıldığında,
- 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddes�ne �st�naden kontenjan dah�l�nde tüm s�gorta kollarına tab� olarak

çalışan özürlü s�gortalılar, 1 nolu belge türü ve 14857 nolu kanun numarası,
- 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddes�ne �st�naden kontenjan har�c�nde tüm s�gorta kollarına tab� olarak

çalışan özürlü s�gortalılar, 1 nolu belge türü ve 54857 nolu kanun numarası,
- Sosyal güvenl�k destek pr�m�ne tab� olarak çalışan s�gortalılar 2 nolu belge türü,
- 4447 sayılı Kanunun Geç�c� 10 uncu maddes�ne �st�naden tüm s�gorta kollarına tab� çalışan s�gortalılar, 1

nolu belge türü ve 06111 nolu Kanun numarası,
- Tüm s�gorta kollarına tab� olarak çalışan d�ğer s�gortalılar �se, 1 nolu belge türü ve 05510 sayılı Kanun

numarası,
seç�lmek suret�yle Kuruma b�ld�r�lecekt�r.
2.1.4- Belgey� Düzenleyen K�ş�ye İl�şk�n B�lg�ler
Aylık pr�m ve h�zmet belgeler�, e-S�gorta kullanıcı kodu ve kullanıcı ş�fres� ver�lm�ş olan k�ş�lerce Kuruma

gönder�leb�lecek olup, bu k�ş�ler s�stemde kayıtlı tutulmaktadır. Aylık pr�m ve h�zmet belgeler�n�n e-S�gorta kanalıyla
gönder�lmes� sırasında, belgey� gönderen k�ş�n�n ayrıca kayded�lmes�ne gerek bulunmamaktadır. Ancak, aylık pr�m ve
h�zmet belgeler�n�n kağıt ortamında Kuruma ver�ld�ğ� durumlarda,  varsa, 3568 sayılı Kanuna tab� olan meslek
mensubunun adı ve soyadı �le bunların meslekî oda kayıt numarasının, �şveren�n kamu �dares� olması hâl�nde tahakkuk
veya ted�ye görevl�s�n�n ad ve soyadının belgeye kayded�lmes� gerekmekted�r.

2.2- Aylık Pr�m ve H�zmet Belgeler�n�n Kuruma Ver�lmes�
Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� kapsamında s�gortalı sayılanları çalıştıran;
- Özel n�tel�ktek� �şyer� �şverenler� car� aya �l�şk�n olarak düzenleyecekler� asıl, ek veya �ptal n�tel�ktek� aylık

pr�m ve h�zmet belgeler�n�, en geç belgen�n �l�şk�n olduğu ayı �zleyen ayın 23’ünde,
- Resm� n�tel�ktek� �şyer� �şverenler� �se, car� aya �l�şk�n olarak düzenleyecekler� asıl, ek veya �ptal n�tel�ktek�

aylık pr�m ve h�zmet belgeler�n�, en geç belgen�n �l�şk�n olduğu dönem� �zleyen takv�m ayının 7’s�nde,
saat 23.59’a kadar e-S�gorta kanalıyla Kuruma göndermek zorundadırlar. Belgen�n gönder�lmes� gereken

süren�n son gününün resm� tat�le rastlaması hal�nde, aylık pr�m ve h�zmet belges�, son günü �zleyen �lk �ş günü saat
23:59 a kadar, Kuruma, e-S�gorta kanalıyla gönder�leb�lecekt�r.

D�ğer taraftan, bazı özel n�tel�ktek� �şyer� �şverenler� ayın 15’� �la müteak�p ayın 14’ü arasında; bazı resm�
n�tel�ktek� �şyer� �şverenler� �se ayın 1’� �la 30’u arasında ücret alan s�gortalılar çalıştırdığından, bu n�tel�ktek� �şyer�
�şverenler�nce;

- Ayın 1’� �la 30’u arasındak� çalışmaları karşılığı ücret alan s�gortalılar �ç�n düzenlenecek olan aylık pr�m ve
h�zmet belgeler�, en geç belgen�n �l�şk�n olduğu ayı �zleyen ayın 23’ünde,

- Ayın 15’� �la müteak�p ayın 14’ü arasındak� çalışmaları karşılığı ücret alan s�gortalılar �ç�n düzenlenecek olan
aylık pr�m ve h�zmet belgeler�, en geç belgen�n �l�şk�n olduğu dönem� �zleyen takv�m ayının 7’s�nde,

Kuruma gönder�lecekt�r.
Ayrıca;
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a) Toplu �ş sözleşmeler� uyarınca ger�ye yönel�k olarak ödenmes�ne karar ver�len ücret farklarına �l�şk�n ek
n�tel�ktek� aylık pr�m ve h�zmet belgeler�n�n, toplu �ş sözleşmes�n�n �mzalandığı tar�h�,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve toplu �ş sözleşmes� dışında kalan s�gortalılar �le özel sektöre a�t
�şyerler�nde send�kalara üye olmamaları sebeb�yle toplu �ş sözleşmes� kapsamı dışında kalan s�gortalılara, ger�ye
dönük ödenmes�ne karar ver�len ücret farklarına �l�şk�n ek n�tel�ktek� aylık pr�m ve h�zmet belgeler�n�n, alınan karar
tar�h�n�,

c) Ücretler� Mal�ye Bakanlığının v�zes�ne tab� olan personele ödenen ücretlere �l�şk�n ek n�tel�ktek� aylık pr�m
ve h�zmet belgeler�n�n, v�ze �şlem�n�n gerçekleşt�ğ�ne �l�şk�n yazının tar�h�n�,

ç) B�r aydan fazla �st�rahat alan s�gortalılara Kurumca ödenen geç�c� �ş göremezl�k ödeneğ�n�n yanı sıra
�st�rahatlı bulunulan süre �ç�n �şverenler�nce toplu �ş sözleşmes�ne dayanılarak ücret ödenmes� hâl�nde, bu ücretlere
�l�şk�n ek n�tel�ktek� aylık pr�m ve h�zmet belgeler�n�n �st�rahat süres�n�n sona erd�ğ� tar�h�,

d) 4857 sayılı İş Kanununun 21 �nc� maddes�ne �st�naden �ş mahkemeler�nce veya özel hakem tarafından
ver�len kararların tebl�ğ�nden sonra, on �ş günü �ç�nde s�gortalı, �şe başlamak üzere �şverene başvurduğu takd�rde, �ş
mahkemeler� veya özel hakemlerce ver�len karar uyarınca ödenmes�ne karar ver�len ücretlere �l�şk�n ek n�tel�ktek�
aylık pr�m ve h�zmet belgeler�n�n kes�nleşen mahkeme kararının s�gortalıya tebl�ğ ed�ld�ğ� tar�h� �zleyen onuncu �ş
gününün �ç�nde bulunduğu ay/dönem�,

e) İdare mahkemes� kararlarına göre görevler�ne �ade ed�len s�gortalı personele ödenmes�ne karar ver�len
ücretlere �l�şk�n ek n�tel�ktek� aylık pr�m ve h�zmet belgeler�n�n mahkeme kararının �dareye tebl�ğ ed�ld�ğ� tar�h�,

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddes�n�n (b) bend� kapsamında bulunanlardan Kanunun
4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� kapsamına g�renler g�b� s�gortalı olması öngörülenlere enflasyon farkı
veya başka ad altında ger�ye yönel�k olarak yapılan ödemelere �l�şk�n ek n�tel�ktek� aylık pr�m ve h�zmet belgeler�n�n,
ödemen�n yapıldığı tar�h�,  

g) Toplu �ş sözleşmeler�ne tab� �şyer� �şverenler�nce veya kamu �dareler�nce ya da yargı merc�ler�nce ver�len
kararlara �st�naden, h�zmet akd�n�n mevcut olmadığı veya askıda olduğu b�r tar�hte ödenen ücret dışındak� ödemelere
�l�şk�n ek n�tel�ktek� aylık pr�m ve h�zmet belgeler�n�n (ücret dışındak� bu ödemeler h�zmet akd�n�n devam ett�ğ� en son
ayın kazancına dah�l ed�lecekt�r.)  yukarıda bel�rt�len merc�ler�n kararlarının kes�nleşme tar�hler�n�,

ğ) Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçları, aylık pr�m ve h�zmet belges�n�n Kuruma ver�lme süres�
�ç�nde Türk�ye’ye dönmem�şse, bu araçlarda çalıştırılan s�gortalıya a�t aylık pr�m ve h�zmet belges�, bu Tebl�ğde
bel�rt�len ver�lme süres�n�n sona erd�ğ� tar�hten �t�baren b�r ayı geçmemek şartıyla araçların Türk�ye’ye dönüş tar�h�n�,

h) Kamu kurumlarında Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� kapsamında çalışan s�gortalılar
�ç�n �dare mahkemes� kararları veya �darece ver�len kararlar gereğ�nce ger�ye yönel�k ücret ödenmes� hal�nde,
mahkeme kararının �dareye tebl�ğ ed�ld�ğ� tar�h� tak�p eden günden veya �daren�n karar tar�h�n�,

tak�p eden ay/dönem�n, �şyer�n�n özel n�tel�kte olması hal�nde 23’üne, resm� n�tel�kte olması hal�nde 7’s�ne
kadar, Kuruma, e-S�gorta kanalıyla gönder�lmes� veya kağıt ortamında ver�lmes� hal�nde yasal süres� �ç�nde ver�lm�ş
kabul ed�lecek ve Kanunun 102 nc� maddes�nde bel�rt�len �dar� para cezası uygulanmayacaktır.

Yasal süres� geç�r�ld�kten sonra düzenlenecek olan aylık pr�m ve h�zmet belgeler� Kuruma elden ver�l�r ya da
posta kanalıyla gönder�l�r.

Yasal süres� dışında ver�len aylık pr�m ve h�zmet belgeler�n�n Yönetmel�ğ�n 103 üncü maddes�n�n �k�nc�
fıkrasında bel�rt�len açıklamalar uyarınca �ncelemeye sevk ed�lmes� ve �şverenlerce �nceleme sonucu beklen�lmeks�z�n
tahakkuk eden pr�mler�n gec�kme cezası ve gec�kme zammı �le b�rl�kte ödenmek �sten�lmes� hal�nde, �ncelemeye sevk
ed�len aylık pr�m ve h�zmet belgeler�n�n tahakkuk kısmı, �nceleme sonucu beklen�lmeks�z�n �şleme alınacak, h�zmet
kısmı (s�gortalıların yer aldığı bölüm) �se yapılacak �ncelemen�n ardından uygun görülmes� hal�nde �şleme alınacaktır.

2.3- E-S�gorta Uygulamasına Başvurulması, Sözleşmen�n Düzenlenmes� ve Ş�fre Zarfının Tesl�m�
2.3.1- Başvuru
Aylık pr�m ve h�zmet belges�n�n Kuruma e-S�gorta kanalıyla gönder�leb�lmes� �ç�n, �şveren veya yetk�l� k�ş�ler

tarafından usulüne uygun olarak doldurulmuş ve �mzalanmış e-S�gorta H�zmetler� İnternet Kullanıcı Kodu ve
Kullanıcı Ş�fres� Başvuru Formu �le Kurumun �lg�l� ün�tes�ne başvurulması ve �şveren veya yetk�l� k�ş�ler tarafından e-
S�gorta Sözleşmes�n�n �mzalanması gerekmekted�r.

İşveren har�c�ndek� k�ş�lerce e-S�gorta h�zmetler� �nternet kullanıcı kodu ve kullanıcı ş�fres� başvurusunun
yapılab�lmes� ve/veya e-S�gorta sözleşmes�n�n �mzalanab�lmes� �ç�n, �şveren vek�l� veya �şveren� tems�l ve �lzama
yetk�l� olunması ya da �şveren adına; Sosyal Güvenl�k Kurumuna her türlü başvuruyu yapmaya, Kurumla her türlü
sözleşmey� �mzalamaya, Kurumdan her türlü belgey� tesl�m almaya ve Kuruma her türlü belgey� vermeye yetk�l�
olunduğuna veya e-S�gorta h�zmetler� �nternet kullanıcı kodu ve kullanıcı ş�fres� başvurusu yapmaya, e-S�gorta
sözleşmes� �mzalamaya, kullanıcı kodu ve kullanıcı ş�fres� tesl�m almaya, Kuruma e-S�gorta kanalıyla aylık pr�m ve
h�zmet belges� göndermeye yetk�l� olunduğuna da�r özel vekâletname bulunması �cap etmekted�r. Dolayısıyla,
bel�rt�len hususların yer almadığı özel vekâletnameler �le e-S�gorta h�zmetler� �nternet kullanıcı kodu ve kullanıcı
ş�fres� başvurusunda bulunulması veya e-S�gorta sözleşmes�n�n �mzalanması mümkün bulunmamaktadır.

Alt �şveren� olan �şyerler�nde, hem �şveren, hem de alt �şverenler�n her b�r� ayrı ayrı başvuruda bulunarak, ayrı
ayrı kullanıcı kodu ve kullanıcı ş�fres� alacaklardır.

İşveren�n gerçek k�ş� olması durumunda kullanıcı kodu ve ş�fres� almak �ç�n yapılacak başvurular, gerçek k�ş�
olan �şverenlerce yapılab�leceğ� g�b�, gerçek k�ş� �şverenler�n yetk� ver�lmes�n� talep ett�kler� kullanıcılar tarafından da
yapılab�lecekt�r. Ancak bu durumda, yetk� ver�lmes� talep ed�len kullanıcı �ç�n düzenlenm�ş vekaletnamen�n aslının
veya noter onaylı suret�n�n ya da �lg�l� �darelerce onaylı suret�n�n de e-S�gorta Sözleşmes� �le b�rl�kte başvuru
formunun ek�nde �braz ed�lmes� gerekmekted�r. İşverence yetk� ver�lmes� talep ed�len k�ş�n�n, serbest muhasebec� veya
serbest muhasebec� mal� müşav�r olması durumunda da y�ne aynı yol �zlenecekt�r.
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İşveren�n özel hukuk tüzel k�ş�s� olması hal�nde, kullanıcı kodu ve ş�fres� almak �ç�n yapılacak başvurular,
tüzel k�ş�l�ğ� tems�l ve �lzama yetk�l� bulunan k�ş�lerce (yönet�m kurulu başkanı, ş�rket müdürü, kooperat�f, dernek,
oda, vakıf başkanları vs.) veya bu k�ş�ler�n yönet�m kurulu kararı, noterden onaylı vekaletname veya �mza s�rküler� �le
yetk� ver�lmes�n� talep ett�kler� k�ş�lerce de yapılab�lecekt�r. Bu durumda, başvuru formunda hem tüzel k�ş�y� tems�l ve
�lzama yetk�l� bulunan k�ş�n�n �şveren olarak �mzası, hem de bu k�ş� tarafından yetk�l� kılınan k�ş�n�n �mzası bulunacak
olup, başvuru formuna �mza s�rküler�n�n veya vekaletnamen�n aslı ya da noter onaylı suret� veya �lg�l� �darelerce
onaylı suret� eklenecekt�r.

İşveren�n kamu kurum veya kuruluşu olması hal�nde, �lg�l� kurum ve kuruluş tarafından kullanıcı kodu ve
ş�fres� ver�lmes� talep ed�lm�ş olan k�ş�ler başvuruda bulunab�leceklerd�r. Bu durumda, �lg�l� kamu kurum veya
kuruluşu tarafından düzenlenm�ş görevlend�rme yazısı başvuru formuna eklenecekt�r.

Apartman yönet�c�l�kler�nce (kat mal�kler� kurullarınca) yapılacak olan başvuru sırasında,
a) Kullanıcı kodu ve ş�fres�n�n yönet�c� adına ver�lmes�n�n talep ed�lmes� hal�nde, başvuru sırasında, noter

onaylı karar defter�n�n;
- B�naya �l�şk�n b�lg�ler�n yer aldığı �lk sayfasının,
- Yönet�c� seç�m�ne �l�şk�n kat mal�kler� kurul kararının yer aldığı sayfanın,
b�rer fotokop�s�n�n, e-S�gorta sözleşmes� �le b�rl�kte başvuru formu ek�nde �braz ed�lmes�,
b) Kullanıcı kodu ve ş�fres�n�n başka b�r k�ş�ye ver�lmes�n�n talep ed�lmes� hal�nde �se,
- B�naya �l�şk�n b�lg�ler�n yer aldığı �lk sayfasının,
- Yönet�c� seç�m�ne �l�şk�n kat mal�kler� kurul kararının yer aldığı sayfanın,
- Yetk� ver�lmes� talep ed�len kullanıcı �ç�n çıkartılmış vekâletnamen�n aslı veya noter onaylı suret� ya da �lg�l�

�darelerce onaylı suret�n�n,
e-S�gorta sözleşmes� �le b�rl�kte başvuru formunun ek�nde �braz ed�lmes� gerekmekted�r.
Başvuru formları, evrak serv�s�nce evrak tar�h ve numarası ver�ld�kten sonra, e-S�gorta Serv�s�nde çalışan

personel tarafından tesl�m alınacak, gerekl� kontroller�n yapılmasının ardından “Kurum Ün�tes�” bölümü tesl�m alan
personel tarafından kaşelen�p �mzalanacaktır.

2.3.2- Başvuru Formlarının Kayded�lmes� ve Klase Ed�lmes�
E-S�gorta sözleşmeler� �k� nüsha olarak düzenlenecek olup, �lk nüshası �lg�l� Sosyal Güvenl�k İl

Müdürlüğünce/Sosyal Güvenl�k Merkez�nce başvurunun alındığı tar�h ve sıraya göre klase ed�lecek, �k�nc� nüshası �se
�şverene/yetk� ver�len kullanıcıya ver�lecekt�r.

2.3.3- E-S�gorta Sözleşmes�n�n Düzenlenmes� ve Ş�fre Zarfının Tesl�m�
Ş�fre zarfının tesl�m�nden önce, �k� nüsha olarak düzenlenen e-S�gorta sözleşmes�n�n, Kurum yetk�l�s� �le

�şveren veya yetk�l� k�ş�ler tarafından �mzalanmış olması gerekmekted�r.
E-S�gorta sözleşmes�n�, Kurum adına e-S�gorta �şlemler�n�n yapıldığı serv�s şef� veya bağlı olduğu müdür

yardımcısı, d�ğer tarafta �se �şveren veya yetk�l� k�ş�, kamu kurum veya kuruluşlarında görevlend�rme yazısı �le yetk�
verd�ğ� bel�rt�len k�ş� �mzalayacaktır.

E-S�gorta sözleşmes�n�n �mzalarının tamamlanmasını müteak�p, “İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Ş�fres�
Tesl�m Tutanağı” �k� nüsha olarak düzenlenerek taraflar arasında �mzalanacak ve e-S�gorta serv�s� memuru tarafından
http://eb�ld�rge.sgk.�ntra/ebbasvuru/jsp/log�n.jsp adres�ndek� uygulamanın akt�vasyon sayfasından kullanıcı kodu ve
kullanıcı ş�fres� zarfının üzer�ndek� “başvuru akt�vasyon kodu” g�r�lerek, akt�vasyon �şlem� gerçekleşt�r�lecek ve “e-
S�gorta Sözleşmes�” ve “İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Ş�fres� Tesl�m Tutanağı”nın b�rer suretler� �le b�rl�kte
kullanıcı kodu ve kullanıcı ş�fres� zarfı �şveren veya yetk�l� k�ş�ye tesl�m ed�lecekt�r. “e-S�gorta Sözleşmes�” �le
“İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Ş�fres� Tesl�m Tutanağı”nın b�rer nüshası “e-S�gorta H�zmetler� İnternet
Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Ş�fres� Başvuru Formu” �le b�rleşt�r�lerek e-S�gorta Serv�s�nde muhafaza ed�lecekt�r.

2.3.4- Ş�fren�n İptal�
E-S�gorta sözleşmes�n�n 8 �nc� maddes�nde sayılan sebeplerden herhang� b�r�n�n varlığı hal�nde, durum yazılı

olarak �lg�l� Sosyal Güvenl�k İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenl�k Merkez�ne yazılı olarak b�ld�r�lecek ve e-S�gorta
serv�s�nde görevl� memur tarafından http://eb�ld�rge.sgk.�ntra/ebbasvuru/jsp/log�n.jsp adres�ndek� uygulamanın
kullanıcı �şlemler� menüsünden �şverene veya yetk�l� k�ş�ye ver�len kullanıcı kodu ve kullanıcı ş�fres�, �şveren veya
yetk�l� k�ş�n�n belge verme yükümlülüğünün yasal olarak sona erd�ğ� tar�h �t�bar�yle �ptal ed�lecek, ayrıca bu durum �le
sözleşmen�n fesh ed�ld�ğ�, �şveren ve/veya yetk�l� k�ş�ye b�r yazı �le b�ld�r�lecekt�r.

2.3.5- Ş�fren�n Çalınması, Kaybolması, Unutulması
İşveren veya yetk�l� k�ş� tarafından kullanıcı kodu ve kullanıcı ş�fres�n�n; çalındığı, kaybolduğu veya

unutulduğu g�b� hususların yazılı olarak �lg�l� ün�teye b�ld�r�lmes� hal�nde, e-S�gorta serv�s�nde görevl� memur
tarafından http://eb�ld�rge.sgk.�ntra/ebbasvuru/jsp/log�n.jsp adres�ndek� uygulamanın kullanıcı �şlemler� menüsünden
derhal kullanıcı kodu ve kullanıcı ş�fres� �ptal ed�lecekt�r.

Bu durumda, �şveren veya yetk�l� k�ş�n�n aynı �şyer� �ç�n yen� kullanıcı kodu ve kullanıcı ş�fres� ver�lmes�n�
yazılı olarak talep etmes� hal�nde, http://eb�ld�rge.sgk.�ntra/ebbasvuru/jsp/log�n.jsp adres�ndek� uygulamanın kullanıcı
�şlemler� menüsünden daha önce g�r�ş� yapılan başvuru b�lg�ler� s�stemden çağırılarak, yen� kullanıcı kodu ve kullanıcı
ş�fres� ver�lecekt�r.

2.4- Kanunun 4 üncü Madden�n B�r�nc� Fıkrasının (a) Bend� Kapsamında S�gortalı Olanlar Yönünden
Pr�mler�n Ödenme Süreler� ve Usuller�

Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� kapsamında s�gortalıları çalıştıran �şverenler, b�r ay
�ç�nde çalıştırdıkları s�gortalıların pr�me esas kazançları üzer�nden hesaplanacak s�gortalı h�sses� pr�m tutarlarını
s�gortalıların ücretler�nden keserek, kend� h�sses�ne �sabet eden pr�m tutarlarını da bu tutarlara ekleyerek en geç tak�p
eden ay/dönem�n sonuna kadar Kuruma ödeyeceklerd�r.
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Ödeme süres�n�n son gününün resm� tat�le rastlaması hal�nde, pr�m tutarları, en geç son günü �zleyen �lk �ş
günü �ç�nde Kuruma ödenecekt�r.

Öte yandan,
a) 2822 sayılı Kanuna göre toplu �ş sözleşmes� akded�len �şyerler�nden dolayı toplu �ş sözleşmes�ne �st�naden

ger�ye yönel�k olarak ödenen ücretlere �l�şk�n s�gorta pr�m�n�n, toplu �ş sözleşmes�n�n �mzalandığı tar�h�,
b) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve toplu �ş sözleşmes� dışında kalan s�gortalı personel �le toplu �ş

sözleşmes�ne tab� olmakla beraber send�kalara üye olmamaları sebeb�yle özel sektöre a�t �şyerler�nde sözleşme
kapsamında bulunmayan personele yapılan ger�ye dönük ücret artışlarına �l�şk�n s�gorta pr�mler�n�n, kararların alındığı
tar�hler�,

c) Ücretler� Mal�ye Bakanlığının v�zes�ne tab� olması sebeb�yle ödenmes�ne sonradan karar ver�len kamu
sektöründe görevl� s�gortalı �ç�n v�zen�n gec�kmes�ne bağlı olarak yasal süres� dışında ver�lmek zorunda kalınan ek
pr�m belgeler�ne �l�şk�n s�gorta pr�mler�n�n, v�ze �şlem�n�n gerçekleşt�ğ�ne �l�şk�n yazının �lg�l� kuruluşa �nt�kal tar�h�n�,

ç) B�r aydan fazla �st�rahat alan s�gortalılara Kurumca ödenen geç�c� �ş göremezl�k ödeneğ�n�n yanı sıra
�şverenler�nce toplu �ş sözleşmes�ne dayanılarak �st�rahatlı bulunulan süre �ç�n ücret ödenmes� hâl�nde, bu ücretlere
�l�şk�n s�gorta pr�mler�n�n, �st�rahat süres�n�n sona erd�ğ� tar�h�,

d) 4857 sayılı İş Kanununun 21 �nc� maddes�ne �st�naden �ş mahkemeler�nce veya özel hakem tarafından
ver�len kararlar uyarınca, göreve �ades�ne karar ver�len s�gortalı �ç�n kes�nleşen mahkeme veya özel hakem kararının,
s�gortalıya tebl�ğ�nden sonra on �ş günü �ç�nde s�gortalı �şverene �şe başlamak üzere başvurduğu takd�rde, �ş
mahkemeler� veya özel hakemlerce ver�len karar uyarınca ödenmes�ne karar ver�len ücretlere �l�şk�n s�gorta
pr�mler�n�n, kes�nleşen mahkeme veya özel hakem kararının �şç�ye tebl�ğ ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren (tebl�ğ ed�len gün
har�ç) onuncu �ş gününün �ç�nde bulunduğu ay/dönem�,

e) İdare mahkemes� kararlarına göre görevler�ne �ade ed�len s�gortalı �le �lg�l� olarak, ödenmes�ne karar ver�len
ücretlere �l�şk�n s�gorta pr�mler�n�n, mahkeme kararının �dareye tebl�ğ ed�ld�ğ� tar�h� tak�p eden günü,

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddes�n�n (b) bend� kapsamında bulunanlardan Kanunun
4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� kapsamına g�renler g�b� s�gortalı olması öngörülenlere enflasyon farkı
veya başka ad altında ger�ye yönel�k olarak yapılan ödemelere �l�şk�n s�gorta pr�mler�n�n, ödemen�n yapıldığı tar�h�,

g) Toplu �ş sözleşmeler�ne tab� �şyer� �şverenler�nce veya kamu �dareler�nce ya da yargı merc�ler�nce ver�len
kararlara �st�naden, h�zmet akd�n�n mevcut olmadığı veya askıda olduğu b�r tar�hte ödenen ücret dışındak� ödemelere
�l�şk�n s�gorta pr�mler�n�n (ücret dışındak� bu ödemeler h�zmet akd�n�n devam ett�ğ� en son ayın kazancına dah�l
ed�lecekt�r) yukarıda bel�rt�len merc�ler�n kararlarının kes�nleşme tar�hler�n�,

h) Kamu kurumlarında Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� kapsamında çalışan s�gortalılar
�ç�n �dare mahkemes� kararları veya �darece ver�len kararlar gereğ�nce ger�ye yönel�k ücret ödenmes� hal�nde
mahkeme kararının �dareye tebl�ğ ed�ld�ğ� tar�h� tak�p eden günden veya �daren�n karar tar�h�n�,

�zleyen ay/dönem�n sonuna kadar Kuruma öden�rse yasal süres� �ç�nde ödenm�ş kabul ed�l�r.
L�bya’da da�m� �şç� çalıştıran �şverenler�n, Kanun hükümler�ne göre her ay �ç�n s�gortalılardan kesecekler�

s�gorta pr�mler�n� kend�ler�ne a�t pr�m tutarlarına da ekleyerek en geç �lg�l� olduğu ayı tak�p eden üç ay �ç�nde
ödemeler� hal�nde, söz konusu pr�mler yasal süres� �çer�s�nde ödenm�ş sayılacak olup, bu süre �ç�nde ödenmeyen
pr�mlere Kanunun 89 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrasında öngörülen gec�kme cezası ve gec�kme zammının uygulanması
gerekmekted�r.

2.5- Afet Durumunda Aylık Pr�m ve H�zmet Belgeler�n�n Ver�lme ve Muhtev�yatı Pr�mler�n Ödenme
Süres�

15/5/1959 tar�hl� ve 7269 sayılı Umum� Hayata Müess�r Afetler Dolayıs�yle Alınacak Tedb�rlerle Yapılacak
Yardımlara Da�r Kanun uyarınca genel hayatı etk�led�ğ�ne karar ver�len afetler neden�yle, afet bölges�nde doğrudan
veya dolaylı olarak zarar gören �şverenlerle s�gortalı ve hak sah�pler�n�n, afet�n olduğu tar�hten afet�n olduğu tar�h�
tak�p eden ayın sonuna kadar Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları belgeler�n ve bu belgelere bağlı olarak
ödemekle yükümlü oldukları pr�mler�n, afet�n meydana geld�ğ� tar�h� �zleyen ayın sonuna kadar ver�lmes� ve pr�mler�n
de aynı süre �ç�nde ödenmes� hal�nde; belgeler süres� �ç�nde ver�lm�ş, pr�mler �se süres� �ç�nde ödenm�ş sayılır.

7269 sayılı Kanun uyarınca genel hayatı etk�led�ğ�ne karar ver�len afetler neden�yle, erteleme süres�n� ve
Kanun uyarınca düzenlenen belgeler�n ver�lme süres� �le pr�mler�n ödenme süres�n� uzatmaya Kurum yetk�l�d�r.
Kurum bu yetk�y�; bölge, �l, �lçe, mahal ve afetten zarar görenler �le afetten zarar görme dereces� veya pr�m türler�
�t�barıyla farklı süreler hal�nde tesp�t etmek suret�yle de kullanab�l�r.

3- KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (b) BENDİ KAPSAMINDAKİ
SİGORTALILARIN BEYANDA BULUNMA ESASLARI VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİ

3.1 –  Beyanda Bulunma Esasları
Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� kapsamında s�gortalı olanlar, aylık pr�m ve h�zmet

belges� düzenlemeyeceklerd�r. Bu kapsamdak� s�gortalılar aylık pr�me esas kazançlarını, beyanda bulunmak suret�yle
b�ld�receklerd�r.

Bu s�gortalıların aylık pr�me esas kazançları, Kanunun 82 nc� maddes�ne göre bel�rlenen pr�me esas günlük
kazancın alt sınırı �le üst sınırı arasında kalmak şartı �le kend�ler� tarafından beyan ed�lecek günlük kazancın otuz
katıdır.

S�gortalının pr�me esas kazancı �le �lg�l� beyanı, Kurumun �lg�l� ün�tes�ne yazılı olarak yapılır.
S�gortalıların pr�me esas kazançları �le �lg�l� olarak yapacakları beyanlarının d�kkate alınma tar�h�; yazılı olarak

yapılan beyanda, beyanın Kuruma �nt�kal ett�ğ� tar�ht�r. Pr�me esas kazanç beyanı ay �ç�nde b�r kez ver�leb�l�r.
Bel�rt�len şek�lde yapılan ve başlangıcı göster�len bu beyan, değ�şt�r�lmed�ğ� sürece sonrak� aylar �ç�n de yapılmış
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sayılır. Yapılan beyana �st�naden üst üste on�k� aydan fazla pr�m ödemes�nde bulunulmaması hal�nde, bu on�k� aylık
süren�n sonundan �t�baren beyanın geçerl�l�ğ� ortadan kalkar.

Beyanda bulunmayan, beyanının geçerl�l�ğ� ortadan kalkan veya beyanları Kanunun 82 nc� maddes�ne göre
bel�rlenen pr�me esas günlük kazanç alt sınırının otuz katının altında kalan s�gortalının aylık pr�me esas kazancı, pr�me
esas günlük kazanç alt sınırının otuz katı olarak d�kkate alınır.

Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� kapsamında s�gortalı sayılmayı gerekt�recek b�rden
fazla durumun söz konusu olması hal�nde, yukarıda bel�rt�len esaslara göre tek beyanda bulunulur.

3.2 – Pr�mler�n Ödenme Süres�
Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� kapsamında s�gortalı olanlar, her aya a�t pr�mler�n�

tak�p eden ayın sonuna kadar Kuruma öderler.
Kanunun 4 üncü maddes�n�n üçüncü fıkrasında bel�rt�lenler �le aynı Kanunun 5 �nc� maddes�n�n (c) bend�nde

bel�rt�l�p 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� kapsamında çalışanlar da,  Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc�
fıkrasının (b) bend� kapsamında s�gortalı sayıldıklarından, bu s�gortalıların ödeyecekler� pr�mler de aynı süre �ç�nde
Kuruma ödenecekt�r.

Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�n�n (4) numaralı alt bend�ne tab� olarak tarımsal
faal�yette bulunanlar, genel sağlık s�gortası pr�m� �le kısa ve uzun vadel� s�gorta kolları pr�mler�n� a�t oldukları ayı
tak�p eden ayın sonuna kadar Kuruma öderler.

3.3- Pr�me Esas Kazançlar
Kanunun 80 �nc� maddes� gereğ�nce, 4 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� kapsamındak� s�gortalıların

aylık pr�me esas kazançları, 82 nc� maddeye göre bel�rlenen pr�me esas günlük kazanç alt sınırı �le üst sınırı arasında
kalmak şartı �le kend�ler� tarafından beyan ed�lecek günlük kazancın otuz katı olacaktır. Pr�me esas kazanç beyanı ay
�ç�nde b�r kez ver�leb�l�r. İl�şk�n olduğu aya a�t pr�m�n on�k� ay süres�nce ödenmemes� hal�nde, söz konusu pr�m tutarı
on�k� aylık süren�n sonundan �t�baren pr�me esas günlük kazanç alt sınırı üzer�nden tahakkuk ett�r�l�r.

İş kazasının olduğu veya meslek hastalığı dolayısıyla �ş göremezl�ğ�n başladığı tar�hte, ver�lecek ödenek veya
bağlanacak gel�r�n hesabına esas tutulan son aya a�t pr�me esas kazanç beyanında bulunulmamış �se, varsa son aydan
b�r öncek� ay �ç�n pr�m tahakkuku yapılan pr�me esas kazanç, yok �se pr�me esas günlük kazanç alt sınırı esas alınır.

Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� kapsamında s�gortalı sayılan k�ş�, aynı zamanda
�şveren �se, beyan edeceğ� aylık kazancı, çalıştırdığı s�gortalıların pr�me esas günlük kazancının en yükseğ�n�n otuz
katından az olamaz. Aylık pr�me esas kazancı, çalıştırdığı s�gortalılardan günlük kazancı en yüksek olan s�gortalının
otuz günlük pr�me esas kazancından düşük olduğu tesp�t ed�len s�gortalıların aylık pr�me esas kazançları, tesp�t ed�len
kazanç düzey�ne çıkartılarak aradak� pr�m farkı, Kanunun 89 uncu madde hükümler�ne göre gec�kme cezası ve
gec�kme zammı uygulanmak suret�yle tahs�l ed�l�r. Ancak tüzel k�ş�l�ğe ha�z kuruluşların ortakları hakkında bu fıkra
hükmü uygulanmaz.

Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� kapsamında s�gortalı sayılanların erken ödemeye
�l�şk�n �şlemler�, Kanunun 88 �nc� maddes�n�n altıncı fıkrası ve Yönetmel�ğ�n 108 �nc� maddes� hükümler�ne göre
yürütülür.

3.4 – Geç�ş Hükümler�
Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�ne tab� s�gortalılardan tarımsal faal�yetlerde bulunanlar

har�ç, kend� adına ve hesabına bağımsız çalışan s�gortalılardan, Kanunun yürürlük tar�h�nden önce s�gortalı olarak
kaydı ve tesc�l� yapılmış olanların, 1/10/2008 (dâh�l) �lâ 31/12/2008 (dâh�l) dönem�ne �l�şk�n olmak üzere, aynı
Kanunun 80 �nc� maddes�ne göre bel�rlenen pr�me esas kazançlarını beyan etmemeler� hâl�nde, ödeyecekler� aylık
pr�mler, beyanda bulununcaya kadar daha önce bulundukları en son gel�r basamaklarına karşılık gelen tutarlar
üzer�nden alınır. Bu süre �ç�nde beyanda bulunulması hâl�nde, beyan ett�ğ� pr�me esas kazanç üzer�nden �lg�l� ayın
pr�m tahakkuku yapılır. Pr�m tahakkukuna esas bu tutarlar, Kanunun 82 nc� maddes�nde bel�rt�len asgar� günlük
kazanç alt sınırına göre hesaplanan aylık pr�me esas kazanç tutarından az olamaz ve aynı Kanunun 80 �nc� maddes�n�n
�k�nc� fıkrasının (b) bend� hükmü saklıdır.

Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde yer alan köy muhtarları �le (4) numaralı alt
bend�nde bel�rt�lenler �ç�n, Kanunun 80 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (a) bend� �le bu Tebl�ğ�n 3.1- Beyanda
Bulunma Esasları başlıklı bölümünde bel�rt�len “otuz” �bareler�, Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� yıl �ç�n “onbeş” olarak
uygulanır ve pr�me esas günlük kazancın otuz katını geçmemek üzere tak�p eden her takv�m yılı �ç�n b�r puan artırılır.

4-  KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA
SİGORTALI SAYILANLAR YÖNÜNDEN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN DÜZENLENMESİ,
VERİLMESİ VE PRİMLERİN ÖDENMESİ

4.1- Kanunun Yürürlüğe G�rd�ğ� Tar�hten Sonra 4 üncü Madden�n B�r�nc� Fıkrasının (c) Bend�
Kapsamında İlk Defa S�gortalı Olanlar Yönünden Aylık Pr�m ve H�zmet Belgeler�n�n Düzenlenmes�

4.1.1- Aylık Pr�m ve H�zmet Belges�nde Bulunması Gerekl� B�lg�ler
İşveren, Yönetmel�k ek�nde yer alan s�gortalının durumuna uygun aylık pr�m ve h�zmet belges�ne,
-İşyer� s�c�l numarasını, 
-İşveren�n adını,
-İşyer�n�n adres�n�,
-Bağlı olduğu saymanlığı,
-Belgen�n a�t olduğu yıl ve ayını, belgen�n asıl, ek veya �ptal n�tel�kte olduğunu göster�r mah�yet�n�, belgen�n

türünü, sayfa sayısını,
-Tüm sayfalara a�t toplam s�gortalı b�lg�ler�n�,
-Toplam pr�m tahakkuk b�lg�ler�n�,
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-Ay �ç�nde çalıştırılan s�gortalıların; sosyal güvenl�k s�c�l numaralarını, emekl�l�k s�c�l numaralarını, adını,
soyadını, durum kodunu, ödemeye esas aylık b�lg�ler�n�, pr�me esas kazanç toplamını, pr�m ödeme gün sayılarını,
tahakkuk eden pr�m tutarlarını, s�gortalının ay �çer�s�nde göreve başlama ve ayrılma tar�hler� �le nedenler�n�,

-İşveren veya �şveren vek�l� �le b�rl�kte tahakkuk ve ted�ye �le �lg�l� kamu görevl�s�n�n adı, soyadı ve �mzasını, 
kaydetmeler� gerekmekted�r.

4.1.2- Belgen�n Mah�yet�n�n Bel�rlenmes�
4.1.2.1- Asıl Mah�yettek� Aylık Pr�m ve H�zmet Belges�
S�gortalılara a�t car� aya �l�şk�n pr�me esas kazanç ve pr�m tutarları �le �lg�l� b�lg�ler�n, asıl mah�yettek� aylık

pr�m ve h�zmet belges� �le gönder�lmes� gerekmekted�r.
4.1.2.2- Ek Mah�yettek� Aylık Pr�m ve H�zmet Belges�
S�gortalıların;
- Bakanlar Kurulu Kararı veya mahkeme kararına �st�naden ger�ye yönel�k olarak yapılan ödemeler�n pr�me

esas kazançlarına a�t b�ld�r�mler�,
- Açığa alınarak pr�me esas kazançlarının yarısı üzer�nden pr�m alınanların, görevler�ne �ade ed�lerek tam

aylığa hak kazanmaları hal�nde pr�me esas kazancının kalan yarısı �le bu kazançlar üzer�nden tahakkuk ett�r�lecek
pr�mler�,

- Geçm�şe dönük yapılan terf� �şlem� sonucu yapılan ödemeler�n pr�me esas kazançlarına a�t b�ld�r�mler�,
- Görev�ne son ver�lenlerden, sonradan görevler�ne �ade ed�lerek tam aylığa hak kazanıp aylıklarının ödenmes�

hal�nde ger�ye yönel�k ödenen ücretler�n�n pr�me esas kazançlarının tamamı üzer�nden alınacak pr�mler�,
- Car� aya a�t aylık pr�m ve h�zmet belges� süres� �ç�nde Kuruma gönder�ld�kten sonra göreve başlayan

s�gortalıya ödenen kıst ücretler�n�n pr�me esas kazancına a�t pr�mler�,
- Car� aya a�t aylık pr�m ve h�zmet belges� süres� �ç�nde Kuruma gönder�ld�kten sonra pr�me esas kazançlarının

eks�k hesaplandığı tesp�t ed�lenler�n eks�k hesaplanan pr�me esas kazanç tutarları üzer�nden alınacak pr�mler�,
�ç�n ek aylık pr�m ve h�zmet belges� düzenlenecekt�r.
4.1.3- S�gortalının Durum Kodunun Bel�rlenmes�
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddes�ne göre açıktan vek�l olarak atanan (vek�l öğretmen,

vek�l �mam, vek�l memur vb.) s�gortalılar �ç�n durum kodu bölümüne “V” kodu yazılacaktır. Ancak, Kanunun 80 �nc�
maddes� gereğ�nce vekalet veya �k�nc� görev karşılığında �lg�l� mevzuatı uyarınca yapılacak ödemeler pr�me esas
kazancın hesabında d�kkate alınmayacağından, vekalet ve �k�nc� görev aylığı alan s�gortalılar �ç�n “V” kodu
kullanılmayacaktır.

Örnek-  (B) İlköğret�m Okulu Müdürlüğünde kadrolu b�r öğretmen�n müdür yardımcısı kadrosuna vekâlet
etmes� hal�nde, açıktan vek�l olarak atanmadığından aylık pr�m ve h�zmet belges�n�n durum kodu bölümüne herhang�
b�r kod yazılmayacaktır.

Görevden uzaklaştırılan, görev� �le �lg�l� olsun veya olmasın herhang� b�r suçtan tutuklanan veya gözaltına
alınanlardan kanunları gereğ�nce eks�k aylığa müstahak bulunan s�gortalı �ç�n “A” kodu yazılacaktır.

Kanunun �lg�l� maddeler� gereğ�nce, genel s�gortası pr�m� alınmadan sadece malullük-yaşlılık ve ölüm
s�gortaları pr�m� alınacak s�gortalılar �ç�n durum koduna “M” kodu yazılacaktır.

4.1.4- Ödenen Aylık B�lg�ler�
S�gortalıların pr�me esas kazancının hesabında d�kkate alınacak, gösterge aylığına a�t derece ve kademe

rakamları, ek gösterge aylığının hesabında d�kkate alınacak ek gösterge rakamı, kıdem aylığının hesabında d�kkate
alınacak kıdem h�zmet süres� �le pr�me esas kazancın hesabında d�kkate alınacak tazm�natlar ve 2802 sayılı Kanunun
106 ncı maddes�n�n üçüncü fıkrası uyarınca ödenen ek ödeme tutarları yazılacaktır.

4.1.4.1- Derece, Kademe, Ek Gösterge ve Kıdem H�zmet Süres�
Bu bölüme s�gortalının maaş ödenen derece, kademe, ek gösterge rakamları �le s�gortalının kazanılmış hak

aylığında değerlend�r�len ve kıdem aylığı ödenmes�ne esas h�zmet süres� yıl-ay-gün olarak yazılacaktır.
4.1.4.2- Tazm�natlar
S�gortalının Kanunun 80 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrasına göre pr�me esas kazancın hesabında d�kkate

alınacak makam, tems�l, görev tazm�natları �le 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nc� maddes� uyarınca
(bölge, kurum, b�r�m, çalışma mahall�, görev�n n�tel�ğ� ve benzer� kr�terlere dayalı olarak asıl tazm�natlara �lave, ek
veya ayrıca ödenen tazm�natlar har�ç) ödenen tazm�natlar (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ek� (III) sayılı
Cetvel�n 1 �nc� ve 2 nc� sıralarında sayılanlar �le düzenley�c� ve denetley�c� kurumların emsal� personel� �ç�n, 152 nc�
madden�n “II- Tazm�natlar” kısmının “A- Özel H�zmet Tazm�natı” bölümünün (ğ) bend� �le “F- Denet�m Tazm�natı”
bölümünün (b) bend�nde yer alan tazm�natlar) 27/7/1967 tar�h ve 926 sayılı Türk S�lahlı Kuvvetler� Personel
Kanununun ek 17 nc� maddes�n�n (A) bend�nde yer alan cetvelde bel�rt�len oranlar üzer�nden ödenen h�zmet tazm�natı
(28/2/1982 tar�h ve 2629 sayılı Kanun �le 17/11/1983 tar�h ve 2955 sayılı Kanuna göre tazm�nat veya ün�vers�te
ödeneğ� alanların sadece rütbeler�n�n karşılığı h�zmet tazm�natları), 11/10/1983 tar�hl� ve 2914 sayılı Yükseköğret�m
Personel Kanununun 2 nc� maddes� uyarınca ödenen ün�vers�te ödeneğ�, 2802 sayılı Hak�mler ve Savcılar Kanununun
106 ncı maddes�n�n üçüncü fıkrası uyarınca ödenen ek ödeme tutarları toplamı yazılacaktır.

4.1.4.3- Aylık Tutarı
Bu bölüme, Kanunun 80 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrasına göre pr�me esas kazancın hesabında d�kkate

alınacak ve s�gortalıya �lg�l� kanunları uyarınca ödenen gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, taban aylığı ve kıdem aylığı
toplamından oluşan tutar yazılacaktır.

4.1.5- Pr�me Esas Kazanç Toplamı
S�gortalıların Kanunun 80 �nc� maddes�ne göre tesp�t ed�lecek ve pr�me esas kazancın hesabında d�kkate

alınacak tüm unsurların toplam tutarı yazılacaktır.     
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Görevden uzaklaştırılan, görev� �le �lg�l� olsun veya olmasın herhang� b�r suçtan tutuklanan veya gözaltına
alınanların aylıkları 657 Sayılı Kanunun 141 �nc� maddes�ne �st�naden 2/3 oranında ödenmes�ne karşın, Kanunun 45
�nc� maddes�ne �st�naden s�gorta pr�mler� tam pr�me esas kazancın yarısı üzer�nden alınacaktır. Sonradan görevler�ne
�ade ed�lerek tam aylığa hak kazanan ve kalan 1/3 maaşları �ade ed�lenlerden �se Kanunun aynı maddes�ne �st�naden
tam pr�me esas kazancının kalan yarısı üzer�nden s�gorta pr�m� alınacaktır. 

Bu nedenle, s�gortalının açıkta kaldığı süre �çer�s�nde 2/3 oranında aylık ödenmes�ne karşılık aylık pr�m ve
h�zmet belges�n�n tazm�natlar ve aylık bölümüne, s�gortalının Kanunun 80 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrasında
bel�rt�len pr�me esas kazançların hesabında d�kkate alınacak ve mevzuata uygun olarak  ödenmes� gereken tazm�nat ve
aylık tutarlarının yarısı yazılacaktır. 

  Örnek: 15 N�san- 14 Mayıs dönem� maaşını 15 N�san tar�h�nde peş�n alan b�r s�gortalının 15/N�san/2012
tar�h�nde açığa alınması hal�nde, N�san ayına a�t aylık pr�m ve h�zmet belges�n�n Durum Kodu bölümüne “A” kodu,
tazm�natlar ve aylık bölümüne �se s�gortalının tazm�nat ve aylık tutarlarının yarısı yazılacaktır.                          

4.1.6- Pr�m Ödeme Gün Sayılarının Bel�rlenmes�
S�gortalının h�zmetler�ne �l�şk�n pr�m ödeme gün sayısı bölümüne, s�gortalının ay �ç�nde ücret aldığı gün sayısı

yazılacaktır.
4.1.6.1- Ay İç�nde Tam Çalışan S�gortalıların Pr�m Ödeme Gün Sayıları
İşyer�nde ay �ç�nde tam olarak çalıştırılan b�r s�gortalı �ç�n o ayın 28, 29, 30 veya 31 gün olmasının b�r önem�

bulunmadığından, tam çalışılan b�r ayda s�gortalının Kuruma b�ld�r�lecek olan pr�m ödeme gün sayısı 30 gün olarak
yazılacaktır.

4.1.6.2-  Ay İç�nde Göreve Başlayan S�gortalıların Pr�m Ödeme Gün Sayıları
Ay �ç�nde göreve başlayan s�gortalılardan ayın �lk gününde göreve g�renler har�ç olmak üzere, ay �ç�nde göreve

başlayan ve tam ay çalışmayan s�gortalıların pr�m ödeme gün sayısı, o ayda ücret ödenen gün sayısı ve ayın 28, 29, 30,
31 çekt�ğ� d�kkate alınarak parmak hesabı yapılarak hesap ed�lecekt�r.

Örnek: Ücretler�n ayın 15’�nde peş�n ödend�ğ� b�r �şyer�nde 17/04/2012 tar�h�nde �şe başlayan b�r s�gortalı
�ç�n, 17/04/2012 - 14/05/2012 dönem�ne �l�şk�n olarak 28 günlük ücret ödend�ğ�nden söz konusu s�gortalının pr�m
ödeme gün sayısının 28 gün olarak yazılması gerekmekted�r.

4.1.6.3-  Ay İç�nde Görevden Ayrılan S�gortalıların Pr�m Ödeme Gün Sayıları 
 Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend� kapsamında s�gortalı sayılanların; ölüm veya

emekl�l�k aylığı bağlanmasını gerekt�ren hallerde görev aylıklarının kes�ld�ğ� tar�h�,  5434 sayılı Kanunun 40 ıncı
maddes�nde bel�rt�len yaş hadler� �le sıhh� �z�n süreler�n�n doldurulması hal�nde �se bu süre ve hadler�n doldurulduğu
tar�hler� tak�p eden aybaşından �t�baren s�gortalılığı sona ereceğ�nden, emekl�l�k ve ölüm neden�yle görevler� sona
erenler�n çalışmadığı günlere a�t aylıkları borç çıkarılmadığından, pr�m ödeme gün sayısı 30 gün olarak
bel�rlenecekt�r. D�ğer hallerde �se görevden ayrılış tar�h� �t�bar� �le s�gortalılığı sona ereceğ�nden s�gortalıya ücret
ödenen gün sayısı pr�m ödeme gün sayısı olarak bel�rlenecekt�r.

Örnek- 15 N�san- 14 Mayıs dönem� ücret�n� 15 N�san tar�h�nde peş�n alan b�r s�gortalının, 20/4/2012 tar�h�nde
vefat etmes� hal�nde, görev aylıklarının kes�ld�ğ� tar�h� tak�p eden aybaşında s�gortalılığı sona ereceğ�nden pr�mler�
tam hesaplanarak N�san ayı aylık pr�m ve h�zmet belges�ne de pr�m ödeme gün sayısı 30 gün yazılacaktır.

Örnek-  15 N�san - 14 Mayıs dönem� ücret�n� 15 N�san tar�h�nde peş�n alan b�r s�gortalının 20/4/2012
tar�h�nde �st�fa etmes� hal�nde o ayda ücret ödenen gün sayısı üzer�nden hesaplanarak N�san pr�m ödeme gün sayısı 6
gün olarak bel�rlenecekt�r.

4.1.6.4- Görevden Uzaklaştırılan, Görev� İle İlg�l� Olsun veya Olmasın Herhang� B�r Suçtan Tutuklanan
veya Gözaltına Alınanlardan, Kanunları Gereğ�nce Eks�k Aylığa Müstahak Bulunanların Pr�me Ödeme Gün
Sayıları

S�gortalının açıkta olma hal� devam ett�ğ� sürece, pr�me esas kazançlarının yarısı üzer�nden pr�m alınanların
pr�m ödeme gün sayısı bu süreler�n yarısı olarak hesap ed�l�r. Bu nedenle aylık pr�m ve h�zmet belges�nde
s�gortalıların açık aylığı ödenen aya a�t pr�m ödeme gün sayısı, açıkta kaldığı süreler�n yarısı olarak yazılacaktır.

Açıkta geçen sürelerden dolayı pr�m ödeme gün sayısının kes�rl� çıkması durumunda gün sayısı tama �blağ
ed�lecekt�r.

4.1.7- Ay/Dönem İçer�s�nde Göreve Başlama ve Ayrılma Tar�hler� İle Nedenler�
Belgen�n a�t olduğu ay �ç�nde göreve başlayan veya ayrılan s�gortalı bulunması hal�nde, göreve başlama ve

görevden ayrılma tar�hler� yazılarak, sebep bölümüne Yönetmel�ğ�n 9-A nolu ek�nde yer alan aylık pr�m ve h�zmet
belges�n�n arka sayfasında açıklanan kodlamalardan uygun olan kod g�r�lecekt�r.

4.2- Kanunun Geç�c� 4 üncü Maddes� Gereğ�nce Emekl� Kesenek ve Kurum Karşılıkları 5434 sayılı
Kanunun Mülga Hükümler�ne Göre Tesp�t Olunanlar Yönünden Aylık Pr�m ve H�zmet Belgeler�n�n
Düzenlenmes�

Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce �şt�rakç� olup, Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla Kanunun 4
üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend� kapsamına alınanların emekl� keseneğ�ne esas aylıklarının tesp�t� �le
kesenek ve karşılıklarının tahakkuku 5434 sayılı Kanunun mülga hükümler�ne göre yapılacaktır.

4.2.1- Aylık Pr�m ve H�zmet Belges�nde Bulunması Gerekl� B�lg�ler
İşveren Yönetmel�k ek�nde yer alan s�gortalının durumuna uygun aylık pr�m ve h�zmet belges�ne,
- İşyer� s�c�l numarasını, 
- İşveren�n adını,
- İşyer�n�n adres�n�,
- Bağlı olduğu saymanlığı,



4/16/2020 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/09/20120901-4.htm 12/27

- Belgen�n a�t olduğu yıl ve ayını, belgen�n asıl veya ek n�tel�kte olduğunu göster�r mah�yet�n�, belgen�n türünü,
sayfa sayısını, 

- Tüm sayfalara a�t �şt�rakç� b�lg�ler�n�,
- Tüm sayfalara a�t toplam tahakkuk b�lg�ler�n�,
- İşt�rakç�ler�n sosyal güvenl�k s�c�l numaraları ve emekl�l�k s�c�l numaralarını, adı ve soyadlarını, durum

kodunu, emekl� keseneğ�ne esas aylık b�lg�ler�n�, ödemeye esas aylık b�lg�ler�n�, kıdem h�zmet süres�n�, emekl�
keseneğ�ne esas aylık toplamını, kesenek ve kurum karşılıkları �le %100 artış farklarını, genel sağlık s�gortası pr�m
tutarını,  geçm�ş h�zmet borçlanmasını, �nt�bak tash�h�n� (terf� farkları), aylıktan kes�m cezasını, s�gortalıların göreve
başlama ve ayrılma tar�hler� �le nedenler�n�,

- İşveren veya vek�l� �le tahakkuk ve ted�ye �le �lg�l� kamu görevl�s�n�n adı, soyadı ve �mzasını,
kaydetmeler� gerekmekted�r.
4.2.2- Belgen�n Mah�yet�
4.2.2.1- Asıl Mah�yettek� Aylık Pr�m ve H�zmet Belges�
Car� ayda çalışan s�gortalılara �l�şk�n b�lg�ler,  emekl� kesenek ve kurum karşılıkları asıl mah�yette aylık pr�m ve

h�zmet belges� �le gönder�lecekt�r.
4.2.2.2-  Ek Mah�yettek� Aylık Pr�m ve H�zmet Belges�
İşt�rakç�ler�n;
- Açığa alınarak emekl� keseneğ�ne esas aylıklarının yarısı üzer�nden kesenek alınanların görevler�ne �ade

ed�lerek tam aylığa hak kazanmaları hal�nde emekl� keseneğ�ne esas aylıklarının kalan yarısı üzer�nden tahakkuk
ett�r�lecek emekl� kesenekler� ve kurum karşılıkları,

- Görev�ne son ver�lenler�n sonradan görevler�ne �ade ed�lerek tam aylığa hak kazanıp ger�ye yönel�k
aylıklarının ödenmes� hal�nde, ödenen aylıklarından kes�lecek emekl� kesenekler� ve kurum karşılıkları,

- Kamu �dares�n�n/�şyer�n�n tüm personel�n�n car� aya a�t aylık pr�m ve h�zmet belges� süres� �ç�nde
gönder�ld�kten sonra, nak�l, açıktan atama, ücrets�z �z�n veya askerl�k sonrası göreve başlama vb. durumlarda atama
onayının sonradan gelmes�, s�gortalının göreve geç başlaması g�b� nedenlerle o aya a�t sonradan yapılan maaş
tahakkuklarından kes�lecek emekl� kesenekler� ve kurum karşılıkları,

- İşt�rakç�ler�n sehven eks�k hesaplanan emekl� kesenek ve kurum karşılıkları, kanunla emekl� keseneğ�ne esas
aylık unsurlarında yapılacak düzenleme sonucu ger�ye yönel�k tahakkuk ett�r�lecek emekl� kesenekler� ve kurum
karşılıkları,

ek mah�yette aylık pr�m ve h�zmet belges� düzenlenerek gönder�lecekt�r.
İşt�rakç�ler�n, yen� b�r h�zmet�n�n �nt�bakında değerlend�r�lmes� sonucunda hesaplanacak kesenek farkları, 

bürokrat�k �şlemler neden�yle terf� onayı veya okul b�t�rme onayının geç gelmes� neden�yle ger�ye yönel�k tahakkuk
ett�r�lecek terf�/artış farklarına a�t kesenek ve kurum karşılıkları ek aylık pr�m ve h�zmet belges� düzenlenmeden,
kesenekler�n yatırıldığı aya a�t asıl aylık pr�m ve h�zmet belges�nde �şt�rakç�n�n �nt�bak tash�h� (terf� farkı) bölümüne
yazılarak gönder�lecekt�r.

Ancak, kamu �dareler�nde/�şyerler�nde daha önce görev yapmış esk� personel�ne a�t geçm�şe yönel�k
yatırılması gereken emekl� keseneğ� ve kurum karşılıkları asıl mah�yettek� aylık pr�m ve h�zmet belges� �le
gönder�lemeyeceğ�nden ek mah�yette aylık pr�m ve h�zmet belges� �le gönder�lecekt�r.

4.2.3-  Durum Kodunun Bel�rlenmes�
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddes�ne göre açıktan vek�l olarak atanan (vek�l öğretmen,

vek�l �mam, vek�l memur vb.) �şt�rakç� �ç�n “V” kodu yazılacaktır. Ancak, vekalet ve �k�nc� görev aylığı alan
�şt�rakç�ler �ç�n “V” kodu kullanılmayacaktır.

Görevden uzaklaştırılan, görev� �le �lg�l� olsun veya olmasın herhang� b�r suçtan tutuklanan veya gözaltına
alınanlardan kanunları gereğ�nce eks�k aylığa müstahak bulunan s�gortalı �ç�n “A” kodu yazılacaktır.

Kanunun �lg�l� maddeler� gereğ�nce, genel sağlık s�gortası pr�m� kes�lmeden sadece emekl� keseneğ� ve kurum
karşılığı kes�lecek �şt�rakç�ler �ç�n durum koduna “M” kodu yazılacaktır.

4.2.4-  Emekl� Keseneğ�ne ve  Ödemeye Esas Aylık B�lg�ler�
Emekl� keseneğ�ne esas aylık b�lg�ler� bölümüne s�gortalının emekl� keseneğ� ve kurum karşılığına esas tutulan

derece, kademe ve ek gösterge rakamı, ödemeye esas aylık b�lg�ler� bölümüne �se s�gortalıya f��len aylık ödenen derece,
kademe ve ek gösterge rakamı yazılacaktır.

Emekl� Keseneğ�ne esas aylığa a�t ek göstergen�n tesp�t�nde ödemeye veya kazanılmış hak aylığına a�t dereceye
tanınan ek gösterge veya s�gortalı daha önce yüksek ek göstergel� b�r görevde bulunmuş �se 5434 sayılı Kanunun Ek 67
nc� maddes� gereğ�nce yüksek olan ek gösterge d�kkate alınarak yazılacaktır.                   

5434 sayılı Kanunun Ek 67 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası uyarınca daha önce atanmış ya da seç�lm�ş oldukları
kadro, görev veya aylık almış oldukları dereceler �ç�n bel�rlenm�ş olan ek göstergelerden daha düşük ek gösterge
ödenmes� gereken veya ek gösterges� olmayan b�r kadro, görev veya dereceye atanan ya da seç�lenler; daha önceden
yararlanmış oldukları ek gösterge rakamı �le halen bulundukları kadro, görev veya dereceye �l�şk�n ek gösterge rakamı
arasındak� farktan kaynaklanan kesenek ve karşılık tutarının tamamının aylıklarından kes�lmes� suret�yle emekl�l�k
açısından yüksek olan ek göstergeden yararlanmaya devam ederler. 5434 sayılı Kanunun 12 nc� maddes�n�n (II)
numaralı fıkrasının (n) bend�nde sayılanlar har�ç, atandıkları veya seç�ld�kler� kadro, görev ya da derecede en az altı ay
görev yapmaksızın ek gösterges� daha düşük b�r kadro, görev ya da dereceye atanan veya seç�lenler hakkında bu fıkra
hükümler� uygulanmaz

Örnek- Yüksekokul mezunu olan ve 3 üncü derece şef kadrosunda 2 nc� derecen�n 2 nc� kademes�nde 7 ay
kıdeml� olarak görev yapmak ta �ken 5/5/2012 tar�h�nde 4 üncü derecen�n 8 �nc� kademes�ne memur olarak atanan b�r
s�gortalının daha öncek� kadrosuna uygulanmakta olan 1600 ek göster ge rakamı �le yen� atandığı kadrosuna
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uygulanmakta olan 800 ek gösterge arasındak� 800 ek gösterge farkından kaynaklanan kesenek ve karşılık farkının
tamamının s�gortalının aylıklarından kes�lerek gönder�lmes� gerekmekted�r. Aylık Pr�m ve H�zmet Belges�nde �se
emekl� keseneğ�ne esas aylık b�lg�ler� bölümüne Derece: 2 Kademe: 2 Ek Gösterge: 1600,   ödemeye esas aylık b�lg�ler�
bölümüne �se Derece: 4, Kademe: 8, Ek Gösterge: 800 olarak yazılacaktır. 

Örnek- Yüksekokul mezunu olup 1 �nc� derecen�n 4 üncü kademes�nde 3000 ek göstergel� Da�re Başkanı
olarak 8 aydır görev yapmakta �ken, 12/05/2012 tar�h�nde 1 �nc� derecen�n 4 üncü kademes� 2200 ek göstergel� Şube
Müdürü olarak atanan s�gortalının,  2012/Mayıs ayından �t�baren emekl� keseneğ� ve kurum karşılıklarının 2200 �le
3000 arasındak� ek gösterge farkına a�t kesenek ve karşılık tutarının tamamı �lg�l�n�n aylıklarından kes�lmek suret�yle
emekl�l�k açısından yüksek olan ek göstergeden yararlanmaya devam edecekt�r ve Aylık Pr�m ve H�zmet Belges�nde
emekl� keseneğ�ne esas aylık b�lg�ler� bölümüne Derece:1 Kademe:4 Ek Gösterge:3000, ödemeye esas aylık b�lg�ler�
bölümüne �se Derece:1, Kademe:4, Ek Gösterge: 2200 olarak yazılacaktır.

657 sayılı Kanunun 43/B maddes�n�n üçüncü paragrafında sayılan kadrolara atananlara bu kadrolarda
bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek ek gösterge üzer�nden aylık ödend�ğ�nden Aylık Pr�m ve
H�zmet Belges�nde ödemeye esas aylık b�lg�ler� bölümünde bu husus d�kkate alınacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 �nc� maddes�n�n (B) bend�ne göre yapılan atamalarda, emekl�
keseneğ� ve karşılığı, emekl� keseneğ�ne esas aylığına a�t derece ve kademes� �le f��len alınan ek gösterge üzer�nden
tahakkuk ett�r�l�r.

Örnek- 4 yıllık yüksekokul mezunu olup 8 yıl f��l� h�zmet� olan ve emekl�l�k keseneğ�ne esas aylığı 6 ncı
derecen�n 1 �nc� kademes�nde bulunan ve 68 �nc� madden�n (B) bend�ne göre  4 üncü derecel� Şef kadrosundan aylık
alan b�r s�gortalının emekl� kesenek ve kurum karşılıkları 6 ncı derecen�n 1�nc� kademes� ve 800 ek gösterge üzer�nden
tahakkuk ett�r�leceğ�nden, aylık pr�m ve h�zmet belges�n�n emekl� keseneğ�ne esas aylık b�lg�ler� bölümüne Derece: 6
Kademe: 1 Ek Gösterge: 800, ödemeye esas aylık b�lg�ler� bölümüne �se Derece: 4, Kademe: 1, Ek Gösterge: 800
olarak yazılacaktır.

4.2.5-  Kıdem H�zmet Süres�
İşt�rakç�n�n kazanılmış hak aylığında değerlend�r�len (borçlanılsın veya borçlanılmasın askerl�k süres� dah�l)

kıdem aylığının ödenmes�ne esas h�zmet süres� yıl-ay-gün olarak yazılacaktır.
4.2.6- Emekl� Keseneğ�ne Esas Aylık Toplamı
Emekl� keseneğ�ne esas aylık toplamına, 
- Aylıklarını personel kanunları hükümler�ne göre alan s�gortalıların emekl�l�k kesenekler�ne, emekl�

keseneğ�ne esas aylık derece ve kademeler�n�n gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanununda tesp�t ed�len katsayı �le
çarpımı sonucunda bulunacak tutarı,

- Emekl� keseneğ�ne esas alınacak ek gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanununda tesp�t ed�len katsayı �le
çarpımı sonunda bulunacak tutarı,

- Memur�yet taban aylığı,
- Kıdem aylığı tutarı,
- Zam, tazm�nat ve ödenekler �le benzer� ödemeler toplamına karşılık gelmek üzere 657 sayılı Devlet

Memurları Kanununa tab� en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dah�l) brüt tutarının,
 

ek gösterges�   8400 ve daha yüksek     olanlarda % 240’ına,

ek gösterges� 7600 (dah�l) - 8400 (har�ç) arasında olanlarda % 200’üne,

ek gösterges� 6400 (dah�l) - 7600 (har�ç) arasında olanlarda % 180’�ne,

ek gösterges� 4800 (dah�l) - 6400 (har�ç) arasında olanlarda % 150’s�ne

  ek gösterges� 3600 (dah�l) - 4800 (har�ç) arasında olanlarda % 130’una,

  ek gösterges� 2200 (dah�l) - 3600 (har�ç) arasında olanlarda % 70’�ne,

 d�ğerler�nde                                                                                                  % 40’ına,

tekabül eden m�ktarın toplanması sonucunda bulunacak tutar yazılır.
4.2.7- Tahakkuk Ett�r�len Kesenek, Karşılık,  Genel Sağlık S�gortası Pr�m� ve D�ğer Kes�nt�ler
İşt�rakç�n�n 5434 sayılı Kanuna göre tesp�t ed�lecek emekl� keseneğ�ne esas aylık tutarları üzer�nden aynı

Kanunda bel�rt�len oranlarda tahakkuk ett�r�lecek emekl� kesenekler� ve kurum karşılıkları �le Kanunun geç�c� 4 üncü
maddes�n�n sek�z�nc� fıkrasında bel�rt�len %12 oranında genel sağlık s�gortası pr�m� �lg�l� bölümler�ne yazılacaktır. 

Emekl� keseneğ�ne esas aylık toplamları üzer�nden kes�lecek %16 emekl� keseneğ� ve %20 kurum karşılıkları
tahakkuk ett�r�l�rken, 5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddes�n�n (a) bend�nde öngörülen “aybaşlarından sonra vaz�feye
g�renler�n, o aya a�t eks�k aylık veya ücretler�nden kesenek alınmaz, aybaşlarından sonra vaz�feden ayrılanların �se
eks�k aylık veya ücretler�nden tam kesenek alınır” hükmü d�kkate alınacaktır.

4.2.7.1- Emekl� Keseneğ�, Kurum Karşılığı ve Genel Sağlık S�gortası Pr�m�
a)  %16 Kesenek
İşt�rakç�n�n emekl�l�k kesenek ve kurum karşılığına esas alınan derece, kademe ve ek gösterge tutarı �le emekl�

keseneğ�ne esas d�ğer unsurların toplamı üzer�nden, �şt�rakç� payına düşen % 16 emekl� keseneğ� tutarı yazılacaktır.
b)  %20 Kurum Karşılığı
İşt�rakç�n�n emekl�l�k kesenek ve kurum karşılığına esas alınan derece, kademe ve ek gösterge tutarı �le emekl�

keseneğ�ne esas d�ğer unsurların toplamı üzer�nden, �lg�l� kurumunca ödenmes� gereken % 20 kurum karşılık tutarı
yazılacaktır.

c)  %100 Artış Farkları (Şahıs H�sses� ve Kurum Karşılığı)
Emekl� keseneğ�ne esas derece ve kademeler� �le ek göstergeler� yükselmek suret�yle artanların, �lk aya a�t 

%100 artış farkının ve aynı m�ktarda ver�lecek kurum karşılığı tutarları yazılacaktır.
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657 sayılı Kanunun 26/6/1984 tar�h ve 241 sayılı KHK �le değ�ş�k 154 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrasında,
katsayı değ�ş�m�n�n aylıklarda artış sayılmayacağı hükme bağlandığından katsayı değ�ş�kl�kler� sebeb�yle meydana
gelen artışlardan %100 artış farkı kes�lmeyecekt�r.

ç) Genel Sağlık S�gortası Pr�m�
Her ay emekl� kesenekler�ne esas aylıklarının %12’s� oranında, s�gortalıların Kurumlarınca karşılanacak genel

sağlık s�gortası pr�m� tutarı yazılacaktır.
4.2.7.2 D�ğer Kes�nt�ler
a) Geçm�ş H�zmet Borçlanması
S�gortalının taleb� üzer�ne 5434 sayılı Kanunun �lg�l� maddeler�ne �st�naden borçlandırılan h�zmet�ne a�t borç

tahakkuk tutarının, her ay �lg�l�n�n %16 oranındak� emekl� keseneğ� tutarı kadar geçm�ş h�zmet borçlanması kes�lerek
yatırılacak m�ktar yazılacaktır.

b) Aylık Kes�m Cezası/İnz�bat� Para Cezası
İşt�rakç�n�n aylıktan kesme cezası alması hal�nde, tahs�l ed�len ceza tutarı yazılacaktır.
c) Terf� Farkları/İnt�bak Tash�h�
İşt�rakç�n�n yen� b�r h�zmet�n�n �nt�bakında değerlend�r�lmes� veya normal terf�s�n�n zamanında yapılamaması

neden�yle esk� �nt�bakı �le yen� �nt�bakı arasındak� farkların hesaplanarak yatırılması gereken m�ktar yazılacaktır.
4.2.8-  Ay İçer�s�nde Göreve Başlama ve Ayrılma 
Belgen�n a�t olduğu ay �ç�nde göreve başlayan veya ayrılan �şt�rakç� bulunması hal�nde, göreve başlama ve

görevden ayrılma tar�hler� yazılarak sebep bölümüne Yönetmel�ğ�n 9-A nolu ek�nde yer alan aylık pr�m ve h�zmet
belges�n�n arka sayfasında açıklanan kodlamalardan uygun olan kod g�r�lecekt�r.

4.3- Kanunun 4 üncü Madden�n B�r�nc� Fıkrasının (c) Bend� Kapsamında S�gortalı Olanlar Yönünden
Aylık Pr�m ve H�zmet Belges�n�n Kuruma Ver�lme Şekl� ve Süreler�   

4.3.1- Aylık Pr�m ve H�zmet Belges�n�n İnternet Ortamında Kuruma Gönder�lmes�
4.3.1.1- Zorunluluk
 Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend� kapsamında s�gortalı çalıştıran kamu �dareler�

(�şverenler) asıl veya ek aylık pr�m ve h�zmet belges�n� �nternet ortamında Kuruma göndermekle zorunlu olup, bu
yükümlülüğün kâğıt ortamında yer�ne get�r�lmes� hal�nde bu belgeler �şleme konulur. Ancak yasal süres� �ç�nde veya
yasal süres� dışında kağıt ortamında ver�len belgeler �le yasal süres� dışında �nternet ortamında ver�len belgeler �ç�n
Kanunun 102 nc� maddes� uyarınca �dar� para cezası uygulanır.

4.3.1.2- Aylık Pr�m ve H�zmet Belgeler�n�n İnternet Ortamında Gönder�lmes�
Kamu �dareler� çalıştırdıkları s�gortalılara a�t aylık pr�m ve h�zmet belgeler�n� www.sgk.gov.tr. web sayfasında

“e-sgk” bölümünde bulunan “Kesenek B�lg� S�stem�”nden �nternet ortamında Kuruma göndereceklerd�r. 
Aylık pr�m ve h�zmet belges�n� �nternet üzer�nden Kuruma gönderecek olan kamu �dareler�n�n asıl veya ek

mah�yettek� aylık pr�m ve h�zmet belgeler�n�n Kuruma gönder�lmes� gereken yasal süres�n�n son günü saat 23.59’a
kadar göndermeler� gerekmekted�r.     

4.3.2- Aylık Pr�m ve H�zmet Belgeler�n�n Kuruma Ver�lme Süres�
Kanuna göre �lk defa 4 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend� kapsamında s�gortalı sayılanlar �le Kanunun

yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce �şt�rakç� olup Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�bar�yle 4 üncü madden�n b�r�nc�
fıkrasının (c) bend� kapsamında s�gortalı sayılanları çalıştıran �şverenler, b�r ay �ç�nde çalıştırdığı s�gortalılara �l�şk�n
örneğ� Yönetmel�k ek�nde yer alan aylık pr�m ve h�zmet belges�n� en geç maaş ödemeler�n�n yapılması gereken tar�h�
tak�p eden 10 uncu günü saat 23.59’a kadar e-s�gorta kanalı �le Kuruma göndermekle yükümlüdür. Buna göre, bu
�şverenler, söz konusu belgeler�;

a) Her ayın 15’� �le müteak�p ayın 14’ü arasındak� maaşını ayın 15’�nde peş�n alan s�gortalılar �ç�n maaş
ödemeler�n�n yapılması gereken ayın 25’�nc� günü sonuna kadar,

b) Her ayın 1’� �le 30’u arasındak� maaşını ayın 1’�nde peş�n alan s�gortalılar �ç�n, maaş ödemeler�n�n
yapılması gereken ayın 11’�nc� günü sonuna kadar,

c) Her ayın 15’� �le müteak�p ayın 14’ü arasındak� maaşını müteak�p ayın 15’�nde çalıştıktan sonra alan
s�gortalılar �ç�n, maaş ödemeler�n�n yapılması gereken ayın 25’�nc� günü sonuna kadar,

d) Her ayın 1’� �le 30’u arasındak� maaşını müteak�p ayın 1’�nde çalıştıktan sonra alan s�gortalılar �ç�n maaş
ödemeler�n�n yapılması gereken ayın 11’�nc� günü sonuna kadar,

e) Her ayın 1’� �le 30’u arasındak� maaşını müteak�p ay �çer�s�nde çalıştıktan sonra alan a�le hek�mler� ve a�le
sağlığı elemanları �ç�n, maaş ödemeler�n�n yapılması gereken ayın 25 �nc� günü sonuna kadar,

her b�r maaş ödeme dönem� �ç�n ayrı ayrı Kuruma vermekle yükümlüdür. Son günün resm� tat�le rastlaması
durumunda aylık pr�m ve h�zmet belgeler� bu günü �zleyen �lk �ş günü sonuna kadar gönder�lecekt�r.

Örnek- (A) Kamu �dares�nce, 4 ayrı maaş ödeme dönem�ne a�t s�gortalı çalıştırıldığı varsayıldığında, bu kamu
�dares�nce 2012/Mayıs ayına �l�şk�n asıl mah�yettek� veya ek n�tel�ktek�,

a) 15/5/2012-14/6/2012 ayına a�t ücretler� 15/5/2012 tar�h�nde peş�n ödenen s�gortalılara �l�şk�n aylık pr�m ve
h�zmet belgeler�n�n, 25/5/2012  günü sonuna kadar,

b) 1/5/2012-31/5/2012 ayına a�t ücretler� 1/5/2012 tar�h�nde peş�n ödenen s�gortalılara �l�şk�n aylık pr�m ve
h�zmet belgeler�n�n, 11/5/2012 günü sonuna kadar,

c) 15/5/2012-14/6/2012 ayına a�t ücretler� 15/6/2012 tar�h�nde çalıştıktan sonra ödenen s�gortalılara �l�şk�n
aylık pr�m ve h�zmet belgeler�n�n, 25/6/2012 günü sonuna kadar,

d) 1/5/2012-31/5/2012 ayına a�t ücretler� 1/6/2012 tar�h�nde çalıştıktan sonra ödenen s�gortalılara �l�şk�n aylık
pr�m ve h�zmet belgeler�n�n, 11/6/2012 günü sonuna kadar,

Kuruma gönder�lmes� zorunludur.

http://www.sgk.gov.tr/
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Örnek- (A) Kamu �dares�nde, 24/11/2004 tar�hl� ve 5258 sayılı A�le Hek�ml�ğ� P�lot Uygulaması Hakkında
Kanun hükümler�ne göre sözleşmel� olarak çalıştırılan ve her ayın      1’� �la 30’u arasındak� maaş ödemeler� çalışılan
ay sonuçlarının �l sağlık müdürlükler�ne b�ld�r�m�nden �t�baren onbeş gün �ç�nde yapılan a�le hek�mler� ve a�le sağlığı
elemanlarının, 1/5/2012-31/5/2012 tar�hler� arası ücretler�n�n 13/6/2012 tar�h�nde (1/6/2012 tar�h�nden �t�baren onbeş
gün �ç�nde) çalıştıktan sonra ödend�ğ� varsayıldığında, Mayıs dönem�ne �l�şk�n aylık pr�m ve h�zmet belgeler�n�n,  en
geç 25/6/2012 günü sonuna kadar Kuruma gönder�lmes� gerekmekted�r.

4.3.3- Sonradan Ver�len Aylık Pr�m ve H�zmet Belgeler�
Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�nde bel�rt�len s�gortalılar �ç�n;
Kanun� düzenleme veya Bakanlar Kurulu Kararı �le enflasyon farkı veya başka ad altında ger�ye yönel�k

olarak yapılan ödemelere �l�şk�n, ödemen�n yapıldığı tar�h� tak�p eden günden başlayarak onuncu günün sonuna kadar
ver�len ek mah�yettek�  aylık pr�m ve h�zmet belgeler�,

Görevden uzaklaştırılması veya görev�ne son ver�lmes�ne rağmen �dar� tasarrufla ya da yargı kararı �le
görevler�ne �ade ed�lenler �ç�n ger�ye yönel�k olarak ödenen aylık, ücret veya tahs�sata �l�şk�n, ödemen�n yapıldığı
tar�h� tak�p eden günden başlayarak onuncu günün sonuna kadar ver�len ek mah�yettek� aylık pr�m ve h�zmet belgeler�,

yasal süres� �çer�s�nde ver�lm�ş kabul ed�lecekt�r.
Operasyonlara katılmak amacıyla görev yerler� değ�şt�r�len asker� b�rl�kler�n bu durumu belgelemeler�

kaydıyla yasal süres� dışında ver�len belgeler süres�nde ver�lm�ş sayılacaktır.
Operasyonlara katılmak amacıyla görev yerler� değ�şt�r�len asker� b�rl�kler�n bu durumları belgelend�r�lmek

kaydıyla, bu b�rl�klerde görev yapan s�gortalılara a�t aylık pr�m ve h�zmet belgeler�, asker� b�rl�ğ�n görev yer�ne
döndüğü tar�h� tak�p eden günden başlamak üzere onuncu günün sonuna kadar Kuruma ver�lmes� hal�nde yasal
süres�nde ver�lm�ş sayılacaktır.

Aylık veya ücretler� Mal�ye Bakanlığının v�zes�ne tab� olması sebeb�yle ödenmes�ne sonradan karar ver�len
personel �ç�n v�zen�n gec�kmes�ne bağlı olarak yasal süres� dışında, ancak, v�ze �şlem�n�n gerçekleşt�ğ�ne �l�şk�n
yazının �lg�l� �dareye tebl�ğ tar�h�nden, başlamak üzere onuncu günün sonuna kadar ver�len aylık pr�m ve h�zmet
belgeler� yasal süres� �çer�s�nde ver�lm�ş sayılacaktır.

4.4- Kanunun 4 üncü Madden�n B�r�nc� Fıkrasının (c) Bend� Kapsamında S�gortalı Olanlar Yönünden
Pr�mler�n Ödenme Süreler� ve Usuller�

Kamu �dareler�, 2008/Ek�m ayı başından �t�baren Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�
kapsamında �lk defa s�gortalı olanların pr�mler� �le Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce �şt�rakç� olup Kanunun
yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend� kapsamına alınanların
kesenekler�n�, karşılıklarını ve %100 artış farklarını,

a) Her ayın 15’� �le müteak�p ayın 14’ü arasındak� maaşını ayın 15’�nde peş�n alan s�gortalılar �ç�n, maaş
ödemeler�n�n yapılması gereken takv�m ayının son gününe kadar,

b) Her ayın 1’� �le 30’u arasındak� maaşını ayın 1’�nde peş�n alan s�gortalılar �ç�n, maaş ödemeler�n�n
yapılması gereken ayın 15 �nc� günü sonuna kadar,

c) Her ayın 15’� �le müteak�p ayın 14’ü arasındak� maaşını müteak�p ayın 15’�nde çalıştıktan sonra alan
s�gortalılar �ç�n, maaş ödemeler�n�n yapılması gereken takv�m ayının son gününe kadar,

d) Her ayın 1’� �le 30’u arasındak� maaşını müteak�p ayın 1’�nde çalıştıktan sonra alan s�gortalılar �ç�n, maaş
ödemeler�n�n yapılması gereken ayın 15 �nc� günü sonuna kadar,

e) Her ayın 1’� �le 30’u arasındak� maaşını müteak�p ay �çer�s�nde çalıştıktan sonra alan a�le hek�mler� ve a�le
sağlığı elemanları �ç�n, maaş ödemeler�n�n yapılması gereken takv�m ayının son gününe kadar,

Kuruma ödemek zorundadırlar.
Örnek - (A) Kamu �dares�n�n, 4 ayrı maaş ödeme dönem�ne a�t s�gortalı çalıştırdığı varsayıldığında, bu kamu

�dares�nce 2012/Mayıs ayına a�t pr�mler�n/kesenekler�n,
a) 15/5/2012-14/6/2012 ayı maaşları 15/5/2011 tar�h�nde peş�n ödenen s�gortalılar �ç�n en geç 31/5/2012 günü

sonuna kadar,
b) 1/5/2012-31/5/2012 ayı maaşlarını 1/5/2012 tar�h�nde peş�n alan s�gortalılar �ç�n en geç 15/5/2012 günü

sonuna kadar,
c) 15/5/2012-14/6/2012 ayı maaşını 15/6/2012 tar�h�nde çalıştıktan sonra alan s�gortalılar �ç�n 30/6/2012

tar�h�n�n hafta sonu tat�l�ne rastlaması neden�yle  en geç 2/7/2012 günü sonuna kadar,
d) 1/5/2012-31/5/2012 ayı maaşlarını 1/6/2012 tar�h�nde çalıştıktan sonra alan s�gortalılar �ç�n en geç

15/6/2012 günü sonuna kadar,
e) 1/5/2012-31/5/2012 ayı maaşlarını Haz�ran ayı �çer�s�nde çalıştıktan sonra alan a�le hek�mler� ve a�le sağlığı

elemanları �ç�n 30/6/2012 tar�h�n�n hafta sonu tat�l�ne rastlaması neden�yle  en geç 2/7/2012 günü sonuna kadar,
Kurum adına pr�m tahs�latı yapan banka şubeler�ne yatırmak zorundadır.
Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�ne göre s�gortalı olanlar �ç�n yasal düzenleme veya

Bakanlar Kurulu kararı �le ger�ye yönel�k olarak ödenmes�ne karar ver�len aylık, ücret veya tahs�sata a�t olmak
kaydıyla tahakkuk ett�r�lecek pr�mler ödeme gününü tak�p eden günden başlamak üzere 15 �nc� günün sonuna kadar
ödenen s�gorta pr�mler�,

Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�ne göre s�gortalı olanlardan görevden uzaklaştırılması
veya görev�ne son ver�lmes�ne rağmen �dar� tasarrufla ya da yargı kararı �le görevler�ne �ade ed�lenler �ç�n ger�ye
yönel�k olarak ödenen aylık, ücret veya tahs�sata a�t tahakkuk ett�r�lecek pr�mler ödemen�n yapıldığı tar�h� tak�p eden
15 �nc� günün sonuna kadar ödenen s�gorta pr�mler�,

Operasyonlara katılmak amacıyla görev yerler� değ�şt�r�len asker� b�rl�kler�n bu durumunu belgelemeler�
kaydıyla yasal süres� dışında verm�ş oldukları pr�m belgeler�ne �l�şk�n s�gorta pr�mler�n�n asker� b�rl�ğ�n görev yer�ne
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döndüğü tar�h� tak�p eden günden başlayarak 15 �nc� günün sonuna kadar ödenen s�gorta pr�mler�,
Aylık veya ücretler� Mal�ye Bakanlığının v�zes�ne tab� olması sebeb�yle ödenmes�ne sonradan karar ver�len

personel �ç�n v�zen�n gec�kmes�ne bağlı olarak yasal süres� dışında, ancak, v�ze �şlem�n�n gerçekleşt�ğ�ne �l�şk�n
yazının �lg�l� �dareye tebl�ğ tar�h�nden, başlamak üzere 15 �nc� günün sonuna kadar ödenen s�gorta pr�mler�, yasal
süres� �çer�s�nde ödenm�ş kabul ed�l�r ve yukarıda bel�rt�len süre �ç�nde öden�rse ayrıca gec�kme cezası �le gec�kme
zammı alınmaz.

Pr�m ödeme süres�n�n son gününün hafta sonu veya resm� tat�l gününe denk gelmes� hal�nde
pr�mler�n/kesenekler�n tak�p eden �lk �ş günü sonuna kadar ödenmes� hal�nde yasal süres� �çer�s�nde ödenm�ş kabul
ed�l�r.

4/10/1987 tar�h ve 19949 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Memurları �le D�ğer Kamu Görevl�ler�n�n
Aylıklarının Ödeme Zamanının Değ�şt�r�lmes�ne Da�r 9/9/1987 tar�hl� ve 289 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n
Kabulüne Da�r 28/9/1988 tar�hl� ve 3472 sayılı Kanunun 1 �nc� maddes�nde, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu hükümler�ne göre almakta bulunan Devlet Memurları �le d�ğer kamu görevl�ler�n�n (sözleşmel� statüdek�
personel dah�l) aylık veya sözleşme ücretler�n�n �lk�n�n 15 Ek�m 1987 tar�h�nde olmak üzere her ayın 15’�nde
ödeneceğ�, Devlet Memurları �le d�ğer kamu görevl�ler�ne �l�şk�n kanunlarda yer alan “aybaşı” �bareler�n�n “ayın 15’�”
olarak uygulanacağı, hükme bağlanmıştır.

Bu hükümler uyarınca, aylıklarını 657 sayılı Kanun hükümler�ne göre alan devlet memurları �le d�ğer kamu
görevl�ler�ne (sözleşmel� statüdek� personel dah�l) her ayın 15’�nde aylık ödemes� yapılması gerekmekte olduğundan
aylık, ücret veya tahs�satın ödeme günü olarak ayın 15’� kabul ed�lecekt�r.

Buna göre, Bakanlar Kurulu kararı �le kamu �dareler�nde çalışan devlet memurlarının maaş ödemeler�n�n
avans olarak erken ödenmes� hal�nde veya maaş ödeme günü olan ayın 15’�n�n resm� tat�l veya hafta sonuna denk
gelmes� veya maaşların herhang� b�r nedenle geç ödenmes� durumu maaş ödeme gününü değ�şt�rmeyeceğ�nden
pr�mler�n/kesenekler�n maaş ödeme günü olan ayın 15’�n�n �ç�nde bulunduğu ayın sonuna kadar ödenmes�
gerekmekted�r.

4.5- Kanunun Geç�c� 4 üncü Maddes� Gereğ�nce Emekl� Kesenek ve Kurum Karşılıkları 5434 sayılı
Kanunun Mülga Hükümler�ne Göre Tesp�t Olunanlar Yönünden Aylıksız İz�nl� Sayılan Kamu Personel�n�n
Genel Sağlık S�gortası Pr�mler�n�n Ödenme Şekl� ve Süres�

4.5.1- Pr�m Ödeme Yükümlüler�
Aylıksız �z�nl� sayılan kamu personel�n�n genel sağlık s�gortası pr�mler�;
— Personel mevzuatı uyarınca aylıksız �z�nl� sayılanlar �le 4688 sayılı Kamu Görevl�ler� Send�kaları Kanunu

uyarınca aylıksız �z�nl� sayılanların aylıksız �z�nl� sayıldıkları sürede genel sağlık s�gortası pr�mler� aylıksız �z�nl�
sayıldıkları kurumlarınca,

— Kurumlarından aylıksız �z�nl� sayılarak başka b�r kamu kurum ve kuruluşunda kuruluş kanunları uyarınca
görev alanların genel sağlık s�gortası pr�mler� �se f��len görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşlarınca,

— Muvazzaf askerl�k görev� neden�yle Kurumlarından aylıksız �z�nl� sayılanların bakmakla yükümlü olduğu
k�ş�ler�n�n bulunması hal�nde genel sağlık s�gortası pr�mler� aylıksız �z�nl� sayıldıkları kurumlarınca,

aylıksız �z�n �ç�n tanınan sürelerde öden�r.
4.5.2- Genel Sağlık S�gortası Pr�mler�n�n Hesaplanması
Personel mevzuatı uyarınca aylıksız �z�nl� sayılanların ve muvazzaf askerl�k görev� neden�yle kurumlarından

aylıksız �z�nl� sayılanlardan bakmakla yükümlü olduğu k�ş�ler� bulunanların genel sağlık s�gortası pr�mler�, aylıksız
�z�ne ayrıldıkları tar�htek� emekl� keseneğ�ne esas derece, kademe, ek gösterge ve kıdem h�zmet süres� ve pr�m�n a�t
olduğu ayda geçerl� olan kamu personel�n�n maaşlarının hesabında esas tutulan katsayı rakamı ve taban aylık tutarına
göre hesap ed�lecek emekl� keseneğ�ne esas aylık tutarı üzer�nden % 12 oranında tahakkuk ett�r�lerek tamamı aylıksız
�z�nl� sayıldıkları kurumlarınca öden�r.

4688 sayılı Kamu Görevl�ler� Send�kaları Kanunu uyarınca aylıksız �z�nl� sayılanların genel sağlık s�gortası
pr�mler�, görevl� oldukları send�kaları tarafından emekl� kesenekler� ve kurum karşılıkları ödenen süreler�n�n de
emekl� keseneğ�ne esas aylık ve kazanılmış hak aylığında değerlend�r�lmes� suret�yle bulunacak emekl� keseneğ�ne
esas aylık tutarları üzer�nden % 12 oranında tahakkuk ett�r�lerek, tamamı aylıksız �z�nl� sayıldıkları kurumlarınca
öden�r.

4.5.3- Genel Sağlık S�gortası Pr�m Belgeler�n�n Gönder�lme Şekl�, Süres� ve Ödenmes�
Aylıksız �z�ne ayrılan kamu personel�n�n genel sağlık s�gortası pr�m�ne a�t pr�m belgeler�n�n gönder�lme şekl�,

süres� ve pr�mler�n ödenmes�, personel�n ücrets�z �z�ne ayrıldığı tar�htek� aylık ödenme zamanı d�kkate alınarak
Tebl�ğ�n 4 numaralı bölümü altında bel�rt�len şek�lde gerçekleşt�r�l�r.

4.5.4- Geç�ş Hükümler�
Pr�m ödeme yükümlüsü olan kamu �dareler�, aylıksız �z�nl� sayılan kamu personeller�n�n 2010 yılı Ocak ve

Şubat aylarına a�t genel sağlık s�gortası pr�m belgeler�n� 25/3/2010 tar�h�ne kadar Kuruma vermeler� ve muhtev�yatı
pr�m tutarlarını da aynı süre �ç�nde ödemeler� hal�nde, söz konusu aylara �l�şk�n yükümlülükler�n� yasal süres� �ç�nde
yer�ne get�rm�ş sayılır.

Aylıksız �z�nl� sayılan kamu personel�n�n 2010 yılı Ocak ve Şubat aylarına a�t genel sağlık s�gortası pr�m
belgeler�n�n 25/3/2010 tar�h�ne kadar Kuruma ver�lmemes� hal�nde Kanunun 102 nc� maddes� uyarınca �dar� para
cezası, muhtev�yatı pr�mler�n�n aynı süre �ç�nde ödenmemes� hal�nde �se aynı Kanunun 89 uncu maddes� uyarınca
gec�kme cezası ve gec�kme zammı uygulanır.

4.5.5- Açığa Alınma veya Görev�ne Son Ver�lme Sonrası Görevler�ne Tekrar İade Ed�lenler�n Genel
Sağlık S�gortası Pr�mler�
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Görevden uzaklaştırılan, görev� �le �lg�l� olsun veya olmasın herhang� b�r suçtan tutuklanan veya gözaltına
alınanlardan kanunları gereğ�nce tam veya eks�k aylığa müstahak bulunanların genel sağlık s�gortası pr�mler�,
emekl�l�k keseneğ�ne esas aylıklarının yarısı üzer�nden tahakkuk ett�r�lerek Kuruma öden�r.

Kanunlarına göre sonradan görevler�ne �ade ed�lerek tam aylığa hak kazananlardan �se b�r�nc� paragrafta
bel�rt�len süreler �ç�n emekl�l�k keseneğ�ne esas aylık veya ücretler�n�n tamamı üzer�nden genel sağlık s�gortası
pr�mler�n�n alınması gerekt�ğ�nden, daha önce emekl�l�k keseneğ�ne esas aylıklarının yarısı üzer�nden tahakkuk
yapılması neden�yle eks�k tahakkuk ett�r�lm�ş olan genel sağlık s�gortası pr�mler�n�n, �lg�l� aydak� emekl�l�k
keseneğ�ne esas aylıklarının yarısı üzer�nden �lave tahakkuklarının yapılarak, karşılığı pr�mler�n�n bu sürelere a�t
emekl� keseneğ� ve kurum karşılıkları �le b�rl�kte Kuruma ödenmes� gerekmekted�r.

Görev�ne son ver�lenlerden daha sonra yargı kararı �le görevler�ne tekrar �ade ed�lenler�n, görev�ne son
ver�ld�ğ� tar�hten görev�ne tekrar başladığı tar�he kadar olan emekl� kesenek ve kurum karşılıkları �le b�rl�kte genel
sağlık s�gortası pr�m� de tahakkuk ett�r�lerek Kuruma öden�r.

4.5.6- Kanunun Yürürlüğe G�rd�ğ� Tar�hten Sonra 4 üncü Madden�n B�r�nc� Fıkrasının (c) Bend�
Kapsamında İlk Defa S�gortalı Olanlar Yönünden Aylıksız İz�nl� Sayılan Kamu Personel�n�n Genel Sağlık
S�gortası Pr�mler�n�n Ödenme Şekl� ve Süres� 

Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten (2008 yılı Ek�m ayı başından) sonra 4 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (c)
bend� kapsamında �lk defa s�gortalı sayılanlardan aylıksız �z�nl� sayılan kamu personel�n�n genel sağlık s�gortası
pr�mler�;

a) Personel mevzuatı uyarınca aylıksız �z�nl� sayılanlar �le 4688 sayılı Kamu Görevl�ler� Send�kaları Kanunu
uyarınca aylıksız �z�nl� sayılanların bakmakla yükümlü olunan k�ş�ler� olup olmadığına bakılmaksızın b�r yıl süreyle
sınırlı olacak şek�lde,

b) Muvazzaf askerl�k görev� neden�yle Kurumlarından aylıksız �z�nl� sayılanların (Yedek subay okulu
öğrenc�l�k süreler� dah�l) bakmakla yükümlü olduğu k�ş�ler�n�n bulunması hal�nde b�r yıllık süre sınırı
uygulanmaksızın,

aylıksız �z�nl� oldukları süreler �ç�n aylıksız �z�nl� sayıldıkları kurumlarınca öden�r.
Genel sağlık s�gortası pr�mler� 82 �nc� maddede bel�rt�len pr�me esas kazanç alt sınırının altında olmamak

kaydıyla pr�m�n �l�şk�n olduğu aydak� kamu personel�n�n maaşlarının hesabında esas tutulan katsayı rakamı ve taban
aylık tutarına göre tesp�t ed�lecek aylıksız �zne ayrıldıkları tar�htek� pr�me esas kazançları üzer�nden %12 oranında
hesap ed�l�r.

Aylıksız �zne ayrılan kamu personel�n�n genel sağlık s�gortası pr�m�ne a�t pr�m belgeler�n�n gönder�lme şekl�,
süres� ve pr�mler�n ödenmes�, personel�n ücrets�z �z�ne ayrıldığı tar�htek� aylık ödenme zamanı d�kkate alınarak
Tebl�ğ�n 4 numaralı bölümü altında bel�rt�len şek�lde gerçekleşt�r�l�r.

4.6- Kanunun 4 üncü Maddes�n�n B�r�nc� Fıkrasının (c) Bend� Kapsamında S�gortalı Olanlara İl�şk�n
F��l� H�zmet Süres� Zammı Pr�m Belgeler�n�n Gönder�lmes� ve Pr�mler�n Ödenmes�

Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend� kapsamında s�gortalı çalıştıran kamu �dareler� asıl
veya ek n�tel�ktek� f��l� h�zmet süres� zammı pr�m belges�n�, “www.sgk.gov.tr” web sayfasında “e-sgk” bölümünde
bulunan “Kesenek B�lg� S�stem�”nden �nternet ortamda Kuruma göndermekle zorunlu olup, bu yükümlülüğün yasal
süres� �ç�nde veya yasal süres� dışında kâğıt ortamında yer�ne get�r�lmes� hal�nde bu belgeler �şleme konulur, ancak
Kanunun 102 nc� maddes� uyarınca �dar� para cezası uygulanır.

Aylık f��l� h�zmet süres� zammı pr�m belgeler�n� �nternet ortamında Kuruma gönderecek olan kamu �dareler�n�n
asıl veya ek mah�yettek� aylık pr�m ve h�zmet belgeler�n�n Kuruma gönder�lmes� gereken yasal süres�n�n son günü saat
23.59’a kadar göndermeler� gerekmekted�r.

4.6.1- Kanunun Yürürlüğe G�rd�ğ� Tar�hten Sonra 4 üncü Madden�n B�r�nc� Fıkrasının (c) Bend�
Kapsamında İlk Defa S�gortalı Olanlar Yönünden

4.6.1.1- Aylık F��l� H�zmet Süres� Zammı Pr�m Belges�n�n Kuruma Ver�lme Süres�
Kanuna göre �lk defa 4 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend� kapsamında s�gortalı olanlardan Kanunun

40 ıncı maddes� kapsamında görev yapan s�gortalıları çalıştıran �şverenler, b�r ay �ç�nde çalıştırdığı s�gortalılara �l�şk�n,
Yönetmel�k ek�nde yer alan Aylık F��l� H�zmet Süres� Zammı Pr�m Belges�’n�  

a) Her ayın 15’� �le müteak�p ayın 14’ü arasındak� maaşını ayın 15’�nde peş�n alan s�gortalılar �ç�n, maaş
dönem�n�n b�tt�ğ� güne a�t ayın 14’ünden ayın son gününe kadar,

b) Her ayın 1’� �le 30’u arasındak� maaşını ayın 1’�nde peş�n alan s�gortalılar �ç�n, a�t olduğu ayın sonundan
�t�baren on beş�nc� günün sonuna kadar,

c) Her ayın 15’� �le müteak�p ayın 14’ü arasındak� maaşını müteak�p ayın 15’�nde çalıştıktan sonra alan
s�gortalılar �ç�n, maaş ödemeler�n�n yapılması gereken takv�m ayının son gününe kadar,

d) Her ayın 1’� �le 30’u arasındak� maaşını müteak�p ayın 1’�nde çalıştıktan sonra alan s�gortalılar �ç�n maaş
ödemeler�n�n yapılması gereken ayın on beş�nc� günü sonuna kadar,

her b�r maaş ödeme dönem� �ç�n ayrı ayrı Kuruma vermekle yükümlüdür. Son günün resm� tat�le rastlaması
durumunda aylık f��l� h�zmet süres� zammı pr�m belgeler� bu günü �zleyen �lk �ş günü sonuna kadar Kuruma
gönder�lecekt�r.

Örnek- Kamu �dares�nce, 4 ayrı maaş ödeme dönem�ne a�t s�gortalı çalıştırıldığı varsayıldığında, bu kamu
�dares�nce 2012/Mart ayına �l�şk�n asıl n�tel�ktek� aylık f��l� h�zmet süres� zammı pr�m belgeler�n�n;

-15/03/2012-14/04/2012 ayı ücretler�n� 15/03/2012 tar�h�nde peş�n alan s�gortalılar �ç�n 30/04/2012 günü
sonuna kadar,

-01/03/2012-31/03/2012 ayı ücretler�n� 01/03/2012 tar�h�nde peş�n alan s�gortalılar �ç�n, 15/04/2012 gününün
hafta sonu tat�l�ne rastlaması neden�yle 16/04/2012 günü sonuna kadar,
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-15/03/2012-14/04/2012 ayı ücretler�n� 15/04/2012 tar�h�nde çalıştıktan sonra alan s�gortalılar �ç�n 30/04/2012
günü sonuna kadar,

-01/03/2012-31/03/2012 ayı ücretler�n� 01/04/2011 tar�h�nde çalıştıktan sonra alan s�gortalılar  �ç�n 15/04/2012
gününün hafta sonu tat�l�ne rastlaması neden�yle 16/04/2012 günü sonuna kadar,

Kuruma gönder�lmes� gerekmekted�r.
Ancak, operasyonlara katılmak amacıyla görev yerler� değ�şt�r�len asker� b�rl�kler�n bu durumları

belgelend�r�lmek kaydıyla,  bu b�rl�klerde görev yapan s�gortalılara a�t f��l� h�zmet süres� zammı pr�m belgeler�,  asker�
b�rl�ğ�n görev yer�ne döndüğü tar�h� tak�p eden günden başlamak üzere 15 �nc� günün sonuna kadar Kuruma ver�lmes�
hal�nde yasal süres�nde ver�lm�ş sayılacaktır.

4.6.1.2- Pr�mler�n Ödenme Süres�
Kamu �dareler�, 4 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend� kapsamında �lk defa s�gortalı olanlardan Kanunun

40 ıncı maddes� kapsamında görev yapan s�gortalıların f��l� h�zmet süres� zammı pr�mler�n�;   
a) Her ayın 15’� �le müteak�p ayın 14’ü arasındak� maaşını ayın 15’�nde peş�n alan s�gortalılar �ç�n, maaş

dönem�n�n b�tt�ğ� güne a�t ayın 14’ünden ayın son gününe kadar,
b) Her ayın 1’� �le 30’u arasındak� maaşını ayın 1’�nde peş�n alan s�gortalılar �ç�n, a�t olduğu ayın sonundan

�t�baren on beş�nc� günün sonuna kadar,
c) Her ayın 15’� �le müteak�p ayın 14’ü arasındak� maaşını müteak�p ayın 15’�nde çalıştıktan sonra alan

s�gortalılar �ç�n, maaş ödemeler�n�n yapılması gereken takv�m ayının son gününe kadar,
d) Her ayın 1’� �le 30’u arasındak� maaşını müteak�p ayın 1’�nde çalıştıktan sonra alan s�gortalılar �ç�n maaş

ödemeler�n�n yapılması gereken ayın on beş�nc� günü sonuna kadar,
Kuruma ödemek zorundadırlar. 
Ancak, operasyonlara katılmak amacıyla görev yerler� değ�şt�r�len asker� b�rl�kler�n bu durumu belgelemeler�

kaydıyla yasal süres� dışında verm�ş oldukları f��l� h�zmet süres� zammı pr�m belges�nde bel�rt�len f��l� h�zmet süres�
zammı pr�mler�, asker� b�rl�ğ�n görev yer�ne döndüğü tar�h� tak�p eden günden başlayarak 15 �nc� günün sonuna kadar
öden�rse yasal süres� �çer�s�nde ödenm�ş kabul ed�l�r.

Örnek - Kamu �dares�nce 15/03/2012-14/04/2012 ayı maaşları 15/03/2012 tar�h�nde peş�n ödenen
s�gortalıların 2012 yılı Mart ayına a�t f��l� h�zmet süres� zammı pr�mler�, maaş dönem�n�n son günü olan 14/04/2012
tar�h�nden N�san ayının son günü olan 30/04/2012 kadar ödenmes� gerekmekted�r.

Örnek- Kamu �dares�nce 01/03/2012-31/03/2012 ayı maaşları 01/03/2012 tar�h�nde peş�n ödenen s�gortalıların
2012 yılı Mart ayına �l�şk�n f��l� h�zmet süres� zammı pr�mler�, maaş dönem�n�n son günü olan 31/03/2012 tar�h�nden
N�san ayının 15’� sonuna kadar yatırılması gerekmekle b�rl�kte, anılan tar�h Pazar gününe denk geld�ğ�nden
16/04/2012 günü sonuna kadar yatırılması gerekmekted�r.

Pr�m ödeme süres�n�n son gününün hafta sonu veya resm� tat�l gününe denk gelmes� hal�nde f��l� h�zmet süres�
zammı pr�m�,  tak�p eden �lk �ş günü sonuna kadar ödenmes� hal�nde yasal süres� �çer�s�nde ödenm�ş kabul ed�l�r.

4.6.1.3- Sonradan Ver�len Ek N�tel�ktek� Aylık F��l� H�zmet Süres� Zammı Pr�m Belgeler�n�n Kuruma
Ver�lme ve Pr�mler�n Ödenme Süres� 

Ek mah�yettek� aylık f��l� h�zmet süres� zammı pr�m belges�, s�gortalıların geçm�ş ay/aylara �l�şk�n f��l� h�zmet
süres� zamları ve pr�m tutarları �le bu kapsamda geçen çalışmalara �l�şk�n b�lg�ler� kapsayacak şek�lde;

-Kanun� düzenleme veya Bakanlar Kurulu Kararı �le katsayı farkı, enflasyon farkı veya başka ad altında ger�ye
yönel�k olarak yapılan ödemelere �l�şk�n f��l� h�zmet süres� zammı pr�mler�,

-Görevden uzaklaştırılması veya görev�ne son ver�lmes�ne rağmen �dar� tasarrufla ya da yargı kararı �le
görevler�ne �ade ed�lenler �ç�n ger�ye yönel�k olarak ödenen aylık, ücret veya tahs�sata �l�şk�n f��l� h�zmet süres� zammı
pr�mler�,

-Kamu �dares�n�n tüm personel�n�n car� aya a�t aylık f��l� h�zmet süres� zammı pr�m belges� süres� �ç�nde
gönder�ld�kten sonra, nak�l, açıktan atama, ücrets�z �z�n veya askerl�k sonrası göreve başlama vb. durumlarda, atama
onayının sonradan gelmes� veya s�gortalının göreve geç başlaması neden�yle sonradan ödenen  aylık veya ücretlere
�l�şk�n f��l� h�zmet süres� zammı pr�mler�,

-Geçm�şe dönük yapılan terf� �şlem� sonucu yapılan ödemeler�n pr�me esas kazançları üzer�nden alınacak  f��l�
h�zmet süres� zammı pr�mler�,

-Pr�me esas kazanç tutarları veya  pr�m ödeme gün sayıları eks�k hesap ed�lenler�n, eks�k hesaplanan pr�m esas
kazanç tutarları  veya pr�m ödeme gün  sayıları üzer�nden alınacak f��l� h�zmet süres� zammı pr�mler�,

-Mahkeme kararıyla ger�ye yönel�k çalışmalarından dolayı yararlandırıldığı f��l� h�zmet süres� zammına a�t
pr�mler�,

-Asalet� tasd�k olunan emn�yet mensuplarının, adaylık süreler�ne �l�şk�n olarak geçm�şe dönük hesap ed�lecek
f��l� h�zmet süres� zammı pr�mler�,

�ç�n düzenlenecekt�r.
Yukarıda bel�rt�len nedenlerden dolayı geçm�şe yönel�k olarak düzenlenecek ek mah�yettek� f��l� h�zmet süres�

zammı pr�m belgeler�n�n, aylık, ücret veya tahs�satın ödemes�n�n yapıldığı tar�h� tak�p eden günden başlayarak 15 �nc�
günün sonuna kadar,  mahkeme kararıyla f��l� h�zmet süres� zammından yararlandırılmasına karar ver�lenler �ç�n
mahkeme kararının �lg�l� kuruma tebl�ğ ed�ld�ğ� tar�h� tak�p eden günden başlayarak 15 �nc� günün sonuna kadar, 
asalet� tasd�k olunan emn�yet mensuplarının adaylık süreler�ne �l�şk�n geçm�şe dönük olarak hesap ed�lecek f��l� h�zmet
süres� zammı pr�mler� �se asalet�n tasd�k ed�ld�ğ�n�n �lg�l�ye tebl�ğ ed�ld�ğ� tar�h� tak�p eden günden başlayarak 15 �nc�
günün sonuna kadar Kuruma ver�lecek ve muhtev�yatı  pr�m tutarları aynı sürelerde ödenecekt�r..

4.6.1.4- Görevden Uzaklaştırılan, Görev� İle İlg�l� Olsun veya Olmasın Herhang� B�r Suçtan Tutuklanan
veya Gözaltına Alınanlardan, Kanunları Gereğ�nce Eks�k Aylığa Müstahak Bulunanların F��l� H�zmet Süres�
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Zammı Pr�mler�
Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend� kapsamına g�ren s�gortalılardan Türk S�lahlı

Kuvvetler�nde, emn�yet ve pol�s mesleğ�nde, M�ll� İst�hbarat Teşk�latında çalışan s�gortalılar �ç�n; görevden
uzaklaştırılan, görev� �le �lg�l� olsun veya olmasın herhang� b�r suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan,
kanunları gereğ�nce eks�k aylığa müstahak bulunanların pr�me esas kazançlarının yarısı; kanunlarına göre bu
müddetler �ç�n sonradan görevler�ne �ade ed�lerek tam aylığa hak kazananların aylıklarının ödenmes� hal�nde, pr�me
esas kazançlarının tamamı üzer�nden f��l� h�zmet süres� zammı pr�m� alınacaktır. Pr�me esas kazançların yarısı
üzer�nden f��l� h�zmet süres� zammı pr�m� alınanların f��l� h�zmet süres� zammı, faydalandırıldığı süren�n yarısı olarak
hesap ed�lecekt�r. Buna göre, açığa alınan veya tutuklananların aylıklarının 2/3 oranında ödenmes�ne karşın f��l�
h�zmet süres� zammı pr�mler�, tam pr�me esas kazancın yarısı üzer�nden alınacaktır. Görevler�ne sonradan �ade
ed�lerek tam aylığa hak kazanan ve kalan 1/3 maaşları ödenenler�n �se tam pr�me esas kazancının kalan yarısı
üzer�nden f��l� h�zmet süres� zammı pr�m� alınacaktır.

4.6.2- Kanunun Geç�c� 4 üncü Maddes� Kapsamında Olan S�gortalılar Yönünden 
Kanunun geç�c� 4 üncü maddes� �le Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce �şt�rakç� olup, Kanunun yürürlüğe

g�rd�ğ� tar�hte veya daha sonra Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend� kapsamına alınanlardan,
Kanunun 40 ıncı maddes� uyarınca f��l� h�zmet süres� zammına hak kazananların kesenek ve karşılıkları hakkında
5434 sayılı Kanunun mülga hükümler� uyarınca �şlem yapılacağı hükme bağlandığından, bu kapsamda olanların f��l�
h�zmet süres� zammı kesenek ve karşılıklarının tahakkuku 5434 sayılı Kanun� hükümler�ne göre yapılacaktır,

Bu kapsamda çalışması olanlar �ç�n f��l� h�zmet süres� zammı pr�m belgeler�n�n �l�şk�n olduğu yıla �l�şk�n f��l�
h�zmet süres� zamları,  kesenek ve karşılık tutarları  �le bu kapsamda geçen çalışmalara �l�şk�n b�lg�ler� �çerecek
şek�lde yıllık olarak düzenlenerek  www.sgk.gov.tr” web sayfasında “e-sgk” bölümünde bulunan “Kesenek B�lg�
S�stem�”nden �nternet ortamda Kuruma gönder�lmes� gerekmekted�r..

Süres� �çer�s�nde gönder�lmeyen f��l� h�zmet zammı belgeler� hakkında Kanunun 102 nc� maddes�ne göre �dar�
para cezası, süres� �çer�s�nde ödenmeyen kesenek ve karşılık tutarları hakkında �se 89 uncu maddeye göre gec�kme
cezası ve zammı uygulanır.

4.6.2.1- Yıllık F��l� H�zmet Süres� Zammı Pr�m Belges�n�n Kuruma Gönder�lme Süres�
Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce �şt�rakç� olup, Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla Kanunun 4

üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend� kapsamına alınan s�gortalıları çalıştıran kamu �dareler�, b�r yıl �ç�nde
çalıştırdığı s�gortalılara �l�şk�n örneğ� Yönetmel�k ek�nde yer alan Yıllık F��l� H�zmet Süres� Zammı Pr�m Belges�n�, a�t
olduğu yılı tak�p eden 3 ay �çer�s�nde (31 Mart günü saat 23:59’a kadar) Kuruma göndereceklerd�r.

Mart ayının son gününün tat�le rastlaması durumunda, söz konusu belgeler bu günü �zleyen �lk �ş günü sonuna
kadar Kuruma ver�ld�ğ� takd�rde yasal süres� �çer�s�nde ver�lm�ş sayılacaktır.

Ancak, s�gortalının yıl �ç�nde herhang� b�r nedenle �şten ayrılması hal�nde Aralık ayı beklenmeden f��l� h�zmet
süres� zammına a�t kesenek ve kurum karşılık tutarları ve buna a�t pr�m belgeler� s�gortalının  �şten ayrıldığı tar�h ve
maaş ödeme tar�h�  d�kkate alınmak suret�yle,

 a) Her ayın 15’� �le müteak�p ayın 14’ü arasındak� maaşını ayın 15’�nde peş�n alan s�gortalılar �ç�n, maaş
dönem�n�n b�tt�ğ� güne a�t ayın 14’ünden ayın son gününe kadar,

b) Her ayın 1’� �le 30’u arasındak� maaşını ayın 1’�nde peş�n alan s�gortalılar �ç�n, a�t olduğu ayın sonundan
�t�baren on beş�nc� günün sonuna kadar,

c) Her ayın 15’� �le müteak�p ayın 14’ü arasındak� maaşını müteak�p ayın 15’�nde çalıştıktan sonra alan
s�gortalılar �ç�n, maaş ödemeler�n�n yapılması gereken takv�m ayının son gününe kadar,

d) Her ayın 1’� �le 30’u arasındak� maaşını müteak�p ayın 1’�nde çalıştıktan sonra alan s�gortalılar �ç�n maaş
ödemeler�n�n yapılması gereken ayın on beş�nc� günü sonuna kadar

Kuruma gönder�lecekt�r.
Örnek- 15/03/2012-14/04/2012 tar�hler� arasındak� Mart ayı maaşı 15/03/2012 tar�h�nde peş�n ödenen b�r

s�gortalının 20/03/2012 tar�h�nde görev�nden ayrılması hal�nde bu s�gortalının 15/01/2012-20/03/2012 tar�hler�
arasındak� süreye �l�şk�n f��l� h�zmet zammı pr�m belges�n�n maaş dönem�n�n son gününe (14/04/2012)  a�t ay olan
N�san ayının sonuna kadar (30/04/2012) gönder�lmes� gerekmekted�r.

Örnek- 01/04/2012-30/04/2012 tar�hler� arasındak� N�san ayı maaşı 01/04/2012 tar�h�nde peş�n ödenen b�r
s�gortalının 18/04/2012 tar�h�nde görev�nden ayrılması hal�nde bu s�gortalının 01/01/2012-18-04/2012 tar�hler�
arasındak� süreye �l�şk�n f��l� h�zmet zammı pr�m belges�n�n, N�san ayının sonundan �t�baren on beş�nc� günün sonu
olan 15/05/2012 tar�h�nde kadar gönder�lmes� gerekmekted�r.

4.6.2.2- F��l� H�zmet Süres� Zammı Kesenek ve Karşılık Tutarlarının Ödenme Süres� 
 Kanunun geç�c� 4 üncü maddes� kapsamında bulunan s�gortalının, yıl �çer�s�nde Kanunun 40 ıncı maddes�nde

bel�rt�len �şyerler�nde ve �şlerde f��len çalıştığı gün sayısına göre anılan maddede bel�rt�len m�ktarlarda ver�len süreyle
orantılı olarak tesp�t ed�len gün sayısına göre yılın son ayındak� emekl� keseneğ�ne esas aylık tutarının % 36’sı (%16
kesenek ve %20 karşılık toplamı) oranında f��l� h�zmet süres� zammı kesenek ve karşılık tutarı tahakkuk ett�r�lerek
tamamı �şverenler tarafından a�t olduğu yılı tak�p eden �lk üç ay �çer�s�nde ödenecekt�r.

Örnek- Kamu �dares�nce 15/01/2012-14/01/2013 dönem�n� kapsayan 2012 yılı f��l� h�zmet süres� zammı
kesenek ve karşılık tutarlarının en geç 01/04/2013 tar�h�ne kadar, (31/03/2013 tar�h�n�n hafta sonu tat�l�ne rastlaması
neden�yle) ödenmes� gerekmekted�r. 

S�gortalının �lg�l� yıldak� f��l� h�zmet süres� zammı kesenek ve karşılık tutarının hesabında s�gortalının yılın
son ayındak� emekl� keseneğ�ne esas aylık tutarına göre önce b�r aylık (30 günlük) f��l� h�zmet süres� zammı tutarı
tesp�t ed�lerek, bulunan rakam �lg�l�ye o yılda ver�len f��l� h�zmet süres� zammı gün sayısı �le çarpılarak 30 güne
bölünür ve o yılda gönder�lecek f��l� h�zmet süres� zammı kesenek karşılık tutarı bulunur.
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Örnek- 90 gün f��l� h�zmet süres� zammı ver�lecek �şlerde çalışan s�gortalının, 2011 yılının son ayındak� emekl�
keseneğ�ne esas aylığı 1.400,00 TL,  f��l� h�zmet süres� zammının 39 gün olması hal�nde, Kuruma gönder�lmes�
gereken 2011 yılı f��l� h�zmet süres� zammı kesenek ve karşılık tutarı; (1400 x 0,36) x 39 / 30   = 655,20 TL olur.

4.6.2.3- Sonradan Ver�len Ek N�tel�ktek� Yıllık F��l� H�zmet Süres� Zammı Belgeler�n�n Kuruma
Ver�lme, Kesenek ve Karşılık Tutarlarının Ödenme Süres�

Bu kapsamda çalışan s�gortalılara a�t ek mah�yettek� f��l� h�zmet süres� zammı belgeler� hakkında “4.6.1.3
Sonradan ver�len ek n�tel�ktek� aylık f��l� h�zmet süres� zammı pr�m belgeler�n�n Kuruma ver�lme ve pr�mler�n ödenme
süres�” başlıklı bölümünde açıklanan hususlara göre �şlem yapılacaktır.

4.6.2.4-Görevden Uzaklaştırılan, Görev� İle İlg�l� Olsun veya Olmasın Herhang� B�r Suçtan Tutuklanan
veya Gözaltına Alınanlardan, Kanunları Gereğ�nce Eks�k Aylığa Müstahak Bulunanların F��l� H�zmet Süres�
Zammı Pr�mler�

Kanunun geç�c� 4 üncü maddes� kapsamındak� s�gortalılardan Türk S�lahlı Kuvvetler�nde, emn�yet ve pol�s
mesleğ�nde, M�ll� İst�hbarat Teşk�latında çalışan s�gortalılar �ç�n; görevden uzaklaştırılan, görev� �le �lg�l� olsun veya
olmasın herhang� b�r suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan, kanunları gereğ�nce eks�k aylığa müstahak
bulunanların açıkta geçen sürelerdek� f��l� h�zmet süres� zammı kesenek ve karşılık tutarlarının yılın son ayındak�
emekl� keseneğ�ne esas aylık tutarının yarısı; kanunlarına göre bu müddetler �ç�n sonradan görevler�ne �ade ed�lerek
tam aylığa hak kazananların aylıklarının ödenmes� hal�nde �se, emekl� keseneğ�ne esas aylıklarının tamamı üzer�nden
f��l� h�zmet süres� zammı kesenek ve karşılığı alınacaktır.

Emekl� keseneğ�ne esas aylıklarının yarısı üzer�nden f��l� h�zmet süres� zammı kesenek ve karşılık alınanların
f��l� h�zmet süres� zammı, faydalandırıldığı süren�n yarısı olarak hesap ed�lecekt�r.

 Buna göre, açığa alınan veya tutuklananların aylıklarının 2/3 oranında ödenmes�ne karşın f��l� h�zmet süres�
zammı kesenek ve karşılıkları emekl� keseneğ�ne esas aylık tutarının yarısı üzer�nden alınacaktır. Görevler�ne
sonradan �ade ed�lerek tam aylığa hak kazanan ve kalan 1/3 maaşları ödenenler�n �se yılın son ayındak� emekl�
keseneğ�ne esas aylığının kalan yarısı üzer�nden f��l� h�zmet süres� zammı kesenek ve karşılığı alınacaktır.

4.7- Kanunun Geç�c� 4 üncü Maddes� Kapsamında Olan S�gortalılar Yönünden İt�bar� H�zmet Süres�
Zammından Yararlananların Kuruma B�ld�r�lmes� ve Pr�mler�n Ödenmes�

5434 sayılı Kanuna tab� olarak çalışmakta �ken Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�
kapsamında çalışmaya devam edenlerden �t�bar� h�zmet süres� almaya müstahak olanları çalıştıran �şverenlerce,
s�gortalının her yılın son ayındak� emekl� keseneğ�ne esas aylığına göre düzenlenecek olan ve Yönetmel�k ek�nde yer
alan “Yıllık İt�bar� H�zmet Süres� Pr�m Belges�n�n” a�t olduğu yılın sonundan �t�baren üç ay �ç�nde (31 Mart tar�h�ne
kadar) “www.sgk.gov.tr” web sayfasında “e-sgk” bölümünde bulunan “Kesenek B�lg� S�stem�”nden elektron�k
(�nternet) ortamda Kuruma gönder�lmes� ve muhtev�yatı kesenek ve karşılık tutarının da aynı sürede ödenmes�
zorunludur.

5434 sayılı Kanuna tab� olarak çalışmakta �ken Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�
kapsamında çalışmaya devam edenler�n �t�bar� h�zmet süres�ne a�t emekl� keseneğ� ve kurum karşılığı, Kanunun geç�c�
4 üncü maddes�n�n sek�z�nc� fıkrası uyarınca s�gortalının yıl �ç�nde yararlandırılacağı �t�bar� h�zmet süres�n�n her 30
günü �ç�n o yılın son ayındak� emekl� keseneğ�ne esas aylık toplamının %36’sı üzer�nden hesaplanacak olup,
hesaplanacak kesenek ve kurum karşılığı tutarının tamamı Kurumunca, yukarıda bel�rlenen süre �ç�nde ödenecekt�r.

İt�bar� h�zmet süres� belgeler�n�n süres� �çer�s�nde gönder�lmemes� hal�nde102 nc� madde uyarınca �dar� para
cezası,  �t�bar� h�zmet süres� kesenek ve karşılık tutarlarının süres� �çer�s�nde ödenmemes� hal�nde 89 uncu maddes�
uyarınca gec�kme cezası ve gec�kme zammı uygulanacaktır.

Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� Ek�m-2008 tar�hten öncek� dönemlere �l�şk�n olup, gönder�lmeyen kesenek karşılık
tutarları olması durumunda �se 5434 sayılı Kanunun mülga17 nc� maddes�nde bel�rt�len gec�kme fa�z� uygulanacaktır.

5- SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNİN ÖDENME ŞEKLİ VE SÜRESİ
Yaşlılık/emekl�l�k aylığı almakta olanlardan Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�

kapsamında (tarımsal faal�yetlerde kend� adına ve hesabına bağımsız çalışma har�ç) çalışmaya başlayanlar, aylıklarının
kes�lmemes� �ç�n yazılı �stekte bulunmaları hal�nde yaşlılık/emekl�l�k aylıklarının ödenmes�ne devam ed�l�r. Bunlardan
almakta oldukları aylıklarının % 15’� oranında sosyal güvenl�k destek pr�m� kes�l�r. Yaşlılık/emekl�l�k aylığından
kes�lecek olan bu tutar, Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�ne tab� s�gortalılara, �lg�l� yılın Ocak
ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığından alınab�lecek sosyal güvenl�k destek pr�m�nden fazla olamaz.
Aylıklarından sosyal güvenl�k destek pr�m� kes�len s�gortalılardan ayrıca kısa vadel� s�gorta kolları pr�m� alınmaz. 

Kanundan önce �şt�rakç� veya s�gortalı olanlar, yaşlılık veya emekl� aylığı bağlananlar ve 1/10/2008 tar�h�nden
sonra da sosyal güvenl�k destek pr�m� ödeyerek çalışmaya devam edenlerden Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc�
fıkrasının (a) bend� kapsamında çalışanların pr�me esas kazançları üzer�nden, kısa vadel� s�gorta kolları pr�m oranına
% 30 oranı eklenmek suret�yle sosyal güvenl�k destek pr�m� kes�l�r. % 30 oranının dörtte b�r� s�gortalı, dörtte üçü
�şveren h�sses�d�r. Bu kapsamda sayılan k�ş�lerden sosyal güvenl�k destek pr�m�ne tab� olanların pr�m ödeme
yükümlüsü bunların �şverenler�d�r. Sosyal güvenl�k destek pr�m�, a�t olduğu ayı/dönem� tak�p eden ay/dönem�n sonuna
kadar Kuruma öden�r. Bu s�gortalılara �l�şk�n aylık pr�m ve h�zmet belges�, Tebl�ğ�n 2.1- Aylık pr�m ve h�zmet
belgeler�n�n düzenlenmes� bölümünde bel�rt�ld�ğ� şek�lde düzenlen�r ve 2.2- Aylık pr�m ve h�zmet belgeler�n�n
Kuruma ver�lmes� bölümünde açıklanan süre ve şek�lde ver�l�r.

 Kanundan önce �şt�rakç� veya s�gortalı olanlar, yaşlılık veya emekl� aylığı bağlananlar ve 1/10/2008
tar�h�nden sonra da sosyal güvenl�k destek pr�m� ödeyerek çalışmaya devam edenlerden, Kanunun 4 üncü maddes�n�n
b�r�nc� fıkrasının (b) bend� kapsamında (tarımsal faal�yetlerde kend� adına ve hesabına bağımsız çalışma har�ç)
çalışmaya başlayanlar hakkında, bu madden�n b�r�nc� fıkrasında yazılan hükümler uygulanır. Bu durumda yukarıda
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bel�rt�len % 15’l�k oran, 2008 yılı Ek�m ayı başından �t�baren % 12, tak�p eden her yılın Ocak ayında b�r puan
artırılarak % 15’� geçmeyecek şek�lde uygulanır.

Harp malûller� �le 12/4/1991 tar�hl� ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tar�hl� ve 2330 sayılı
Nakd� Tazm�nat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylıkları hesaplanarak ödenen veya asay�ş ve güvenl�ğ�n
sağlanması �le �lg�l� kanunlara göre vaz�fe malûllüğü aylığı almakta �ken; 1/10/2008 tar�h� �t�barıyla çalışmaya devam
edenler �le sonradan Kanuna tab� çalışmaya başlayacaklar �ç�n sosyal güvenl�k destek pr�m� uygulanmaz.

6- PRİM BORÇLARININ KATMA DEĞER VERGİSİ İADE ALACAĞINDAN MAHSUP
SURETİYLE ÖDENMESİ

Pr�m borçlarının katma değer verg�s� �ade alacağından mahsup suret�yle ödenmes�n�n talep ed�lmes�
durumunda, pr�m�n en geç ödenmes� gereken yasal süre; Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�ne
tab� s�gortalı çalıştıran �şverenlerden; s�gortalılara a�t ücretler� her ayın 1’� �la sonu arasına �l�şk�n olarak ödeyen
�şverenler yönünden, pr�m�n �l�şk�n olduğu ayı tak�p eden ayın sonu (vade) yer�ne, vadey� �zleyen onbeş�nc�,
s�gortalılara a�t ücretler�n her ayın 15’�nden, ertes� ayın 14’üne kadark� döneme �l�şk�n olarak ödend�ğ� �şverenler
yönünden �se, pr�m�n �l�şk�n olduğu dönem� tak�p eden dönem�n sonu (vade) yer�ne, vadey� tak�p eden onbeş�nc� gün
olacaktır.

Örnek- Ücretler�n her ayın 1’� �la sonu arasında geçen süreye �l�şk�n ödend�ğ� özel sektöre a�t b�r �şyer�nde
çalıştırılan s�gortalılara �l�şk�n bulunan 2012/N�san ayına a�t pr�m borcunun, katma değer verg�s� (KDV) �ades�
alacağından mahsup suret�yle ödenmes�n�n talep ed�lmes� hal�nde, KDV �ades� alacağından mahsup talep ed�lmem�ş
olması durumunda pr�m borcu en geç a�t olduğu 2012/N�san ayını tak�p eden 2012/Mayıs ayı sonuna, d�ğer b�r
�fadeyle 31/05/2012 tar�h�ne kadar ödenmes� gerekmekte �ken, pr�m borcunun KDV �ades� alacağından mahsubu
suret�yle ödenmes�n�n talep ed�lm�ş olması neden�yle söz konusu s�gorta pr�m�ne denk gelecek �ade tutarının, �lg�l�
verg� da�res�nce 15/6/2012 tar�h�ne kadar (bu tar�h dah�l) Kuruma aktarılması hal�nde, bahse konu aya a�t pr�mler yasal
süres� �ç�nde ödenm�ş kabul ed�lecekt�r. Onbeş�nc� günün resm� tat�le rastlaması ve bu nedenle pr�m borçlarının
onbeş�nc� günü tak�p eden �lk �ş günü �ç�nde mahsup ed�lmes� hal�nde de y�ne pr�mler yasal süres� �ç�nde ödenm�ş
kabul ed�lecekt�r.

Örnek-  Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� kapsamında s�gortalı çalıştıran resm�
n�tel�ktek� (B) Kamu Kurumu, 15/01/2012 - 14/02/2012 dönem�nde çalıştırmış olduğu s�gortalıların pr�mler�n� en geç
14/3/2009 tar�h�ne kadar ödenmes� gerekmekte �ken, pr�m borcunun KDV �ades� alacağından mahsubu suret�yle
ödenmes�n�n talep ed�lm�ş olması hal�nde, söz konusu s�gorta pr�m�ne denk gelecek �ade tutarının �lg�l� verg�
da�res�nce 29/3/2012 tar�h�ne kadar (bu tar�h dah�l) Kuruma aktarılması hal�nde, bahse konu döneme a�t pr�mler yasal
süres� �ç�nde ödenm�ş kabul ed�lecekt�r.

Car� aya �l�şk�n pr�m borçlarının yasal ödeme süres�n�n sona erd�ğ� tar�h� �zleyen onbeş günlük süre �ç�nde
katma değer verg�s� �ade alacağından mahsup suret�yle ödenmes� sırasında, mahsup ed�len tutarın pr�m borcunun
tamamını karşılamaması durumunda, mahsup ed�len kısım yasal süres� �ç�nde ödenm�ş sayılacak, buna karşın
ödenmem�ş kısmı, onbeş günlük süre d�kkate alınmaksızın, yasal ödeme süres�n�n sona erd�ğ� tar�hten ödemen�n
yapılacağı tar�he kadar gec�kme cezası ve gec�kme zammı uygulanmak suret�yle ödenecekt�r.

Car� aya �l�şk�n pr�m borçlarının yasal ödeme süres�n�n sona erd�ğ� tar�h� �zleyen onbeş günlük süre
geç�r�ld�kten sonra katma değer verg�s� �ade alacağından mahsup suret�yle ödenmes� hal�nde �se, söz konusu borçlara,
y�ne onbeş günlük süre d�kkate alınmaksızın, yasal ödeme süres�n�n sona erd�ğ� tar�hten ödemen�n yapılacağı tar�he
kadar gec�kme cezası ve gec�kme zammı uygulanacaktır.

Örnek-  Ücretler� her ayın 1’� �la 30’u arasında ödenen özel sektöre a�t b�r �şyer�nde çalıştırılan s�gortalılara
�l�şk�n 2012 /Mart ayına a�t pr�m borcunun, katma değer verg�s� (KDV) �ades� alacağından mahsup suret�yle
ödenmes�n�n talep ed�lmes� hal�nde, söz konusu s�gorta pr�m�ne denk gelecek �ade tutarının, �lg�l� verg� da�res�nce
15/5/2012 tar�h�ne kadar Kuruma aktarılmaması hal�nde, bahse konu aya a�t pr�mler yasal süres� �ç�nde ödenm�ş kabul
ed�lmeyeceğ�nden, yasal ödeme süres�n�n sona erd�ğ� 30/4/2012 tar�h�n� tak�p eden günden, ödemen�n yapıldığı tar�he
kadar gec�kme cezası ve gec�kme zammı hesaplanacaktır.

7- PRİME ESAS KAZANCIN TESPİTİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
7.1- Genel Açıklamalar
Pr�me esas kazancın tesp�t�ne �l�şk�n hususlar Kanunun 80 �nc� ve Yönetmel�ğ�n 97, 98 ve 99 uncu

maddeler�nde düzenlenm�şt�r. Söz konusu düzenlemelerde yer almayan ve açıklık get�r�lmes� gereken esaslar aşağıda
açıklanmıştır.

7.2- Ücret ve Ücret N�tel�ğ�ndek� Kazançların Pr�me Tab� Tutulmasına İl�şk�n Hususlar
4857 sayılı Kanunun 59 uncu maddes�nde �ş sözleşmes�n�n, herhang� b�r nedenle sona ermes� hal�nde  �şç�n�n

hak kazanıp da kullanmadığı yıllık �z�n süreler�ne a�t ücret�n, sözleşmen�n sona erd�ğ� tar�htek� ücret�  üzer�nden
kend�s�ne veya hak sah�pler�ne ödeneceğ� öngörülmüştür. Bu nedenle, s�gortalıların hak kazanıp da kullanmadıkları
yıllık �z�n süreler�ne a�t ücretler�n h�zmet akd�n�n fesh�nden sonra ödenmes� hal�nde, 4857 sayılı Kanunun 59 uncu
maddes�ne göre akd�n feshed�ld�ğ� tar�hte hak kazanıldığı nazara alınarak, bu n�tel�ktek� yıllık �z�n süreler�ne �l�şk�n
ücretler akd�n feshed�ld�ğ� ayın kazancına dah�l ed�lecekt�r. Akd�n feshed�ld�ğ� ayda çalışılan gün sayısına tekabül
eden günlük pr�me esas kazancın, pr�me esas günlük kazanç alt sınırının 6,5 katından fazla olması hal�nde, aşan kısım
pr�me esas kazanca dah�l ed�lmeyecekt�r. 

D�ğer taraftan,
- Toplu �ş sözleşmeler� uyarınca veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve toplu �ş sözleşmes� dışında

kalan personel �le toplu �ş sözleşmes�ne tab� olmakla b�rl�kte send�kalara üye olmamaları neden�yle özel sektöre a�t
�şyerler�nde sözleşme kapsamında bulunmayan personele ger�ye yönel�k olarak ücret farkı ödenmes�ne karar ver�lmes�
hal�nde, söz konusu ücret farkları, �l�şk�n oldukları ayların,
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- Toplu �ş sözleşmes� hükümler�n�n uygulandığı �şyerler�nde, b�r aydan fazla �st�rahat alan s�gortalılara,
Kurumumuzca ödenen geç�c� �ş göremezl�k ödeneğ�n�n yanı sıra �şverenlerce de toplu �ş sözleşmeler�ne dayanılarak
�st�rahatl� bulunan süre �ç�n ayrıca ücret ödenmes� durumunda, bu ücretler �st�rahatl� bulunulan ayların,

- Kamu kurumlarında Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� kapsamında çalışan s�gortalılar
�ç�n �dare mahkemes� kararları veya �darece ver�len kararlar gereğ�nce ger�ye yönel�k ücret ödenmes� hal�nde, bu
ücretler �l�şk�n oldukları ayların,

kazancına dah�l ed�lerek pr�me tab� tutulacaktır.
Örnek- Özel n�tel�ktek� b�r �şyer�nde 2012/N�san ayında �mzalanan toplu �ş sözleşmes�ne �st�naden ger�ye

yönel�k olarak 2012 Ocak �la Mart dönem� aylarına �l�şk�n her b�r ay �ç�n 100,00 TL ücret farkı ödenmes�ne karar
ver�ld�ğ� varsayıldığında, bu ücret farkları 2012 Ocak �la Mart dönem� pr�me esas kazançlarına dah�l ed�lecekt�r.

7.3 - H�zmet Akd�n�n Fesh�n�n Geçers�zl�ğ� Hal�nde Yapılacak Ödemeler
İşç�n�n �şe �ades� �ç�n kes�nleşen mahkeme veya özel hakem kararının kend�s�ne tebl�ğ�nden �t�baren on �ş günü

�ç�nde �şe başlamak üzere başvurmuş olması kaydıyla, �şe başlatılsın veya başlatılmasın bu n�tel�ktek� �şç�lere
çalıştırılmayan süre �ç�n ödenen en çok dört aya kadar ücret ve d�ğer haklar, akd�n feshed�ld�ğ� aydan başlanılarak
�lg�l� ayların pr�me esas kazançlarına dah�l ed�lerek �şs�zl�k s�gortası pr�m� de dah�l olmak üzere tüm s�gorta kollarına
a�t pr�mler kes�lecek ve bu süreler h�zmetten sayılacaktır.

  İşç� �şe başlatıldığında b�ld�r�m süres�ne a�t (�hbar) ücret� �le kıdem tazm�natı peş�n olarak ödenm�ş �se �şç�ye
ödenecek en çok dört aya kadar olan ücret ve d�ğer alacaklarından mahsup ed�leceğ�nden, Kanunun 80 �nc� maddes�
uyarınca b�ld�r�m süres�ne a�t (�hbar) ücret �le kıdem tazm�natının pr�me tab� tutulmaması neden�yle �şç�ye �şe
başlatılması hal�nde ödenecek en çok dört aya kadar olan ücret ve d�ğer hakları mahsup ed�lmem�ş hal�yle pr�me tab�
tutulacak ve bu süreler pr�m ödeme gün sayısından sayılacaktır.

7.4- S�gortalıların İdar� Yargı Kararlarına İst�naden Görevler�ne İade Ed�lmes� Üzer�ne Yapılacak İşlem
Anayasa �le tanınan, kamu h�zmet�n�n gerekt�rd�ğ� asl� ve sürekl� görevler� yürütmek üzere “d�ğer kamu

görevl�ler�n�n” çalıştırılması, bu k�ş�ler�n “atanma, görev, yetk�, her türlü özlük hakları �le hukuk� durumlarının
kanunlarla düzenlenmes�” esasının sonucu olarak bazı k�ş�ler; toplu �ş sözleşmes� �le �st�hdam ed�len ve �ş hukuku
kurallarına bağlı bulunan �şç�lerden farklı olarak �dare hukuku �ç�nde yer almaktadırlar.

Bu nedenle, bazı �şyerler�n�n hukuk� statüler�, hang� �st�hdam şekl�nde personel çalıştırılacağını bel�rtmekte ve
bunlardan b�r kısmı, memur ya da �şç� statüsünde olmayan sözleşmel� personel n�tel�ğ�n� taşımaktadır. Kamu h�zmet�
görev� yapan bu durumdak� personel �le �şveren arasındak� �l�şk�den doğan uyuşmazlıklar da �dar� yargının görev
alanına g�rmekted�r.

Bu durumdak� personel�n görevler�ne �şverenler�nce son ver�lmes� veya �şten uzaklaştırılması üzer�ne
görevler�ne �ades� amacıyla �dar� yargı nezd�nde açılan davalar üzer�ne anılan mahkemelerce yürütmen�n
durdurulmasına karar ver�lmes� durumunda, esas hakkında karar ver�l�nceye kadar esk�, yan� �dar� �şlem�n tes�s�nden
öncek� durumun devamı sağlanmaktadır. İdareler bu kararların gerekler�ne göre ve gec�kmeks�z�n �şlem yapmaya veya
eylemde bulunmaya mecburdur. Bu konudak� ana kural, yürütmen�n durdurulması kararının ger�ye yürür b�ç�mde
sonuç doğurması, dava konusu �şlem�n yapıldığı andan öncek� durumun ger� gelmes�d�r.

Aynı şek�lde, kamu personel� durumunda olan b�r k�msen�n �şverence görev�ne son ver�lmes� üzer�ne �şveren
(�dare) aleyh�ne açtığı �ptal davası sonucunda mahkemece �şlem�n �ptal�ne karar ver�lm�şse, �darece yapılmış �dar�
�şlem ve buna bağlı olarak yapılmış d�ğer �şlemler�n esk� durumuna get�r�lmes� gerekmekted�r.

İptal davası sonucunda �ptal veya göreve �ade kararı ver�lmes�yle yasa gereğ�, k�ş�n�n görevde olmadığı
sürelerdek� hakları kend�s�ne ver�lmekte, ücret� ödenmekte ve k�ş�n�n bu �dar� davadan öncek� durumu �şverence
(�darece) sağlanmaktadır.

İdar� yargı tarafından ver�len kararlara �st�naden s�gortalılara f��len çalışmadıkları süreler �ç�n ücret ve benzer�
n�tel�kte ödeme yapılması hal�nde; ücretler, �l�şk�n olduğu aylara mal ed�lmek, ücret dışındak� d�ğer ödemeler �se
ödend�ğ� ayın kazancına dah�l ed�lmek suret�yle pr�me tab� tutulacaktır.

7.5-  Pr�me Esas Kazancın Üst Sınırını Aşan Ücret Dışındak� Ödemeler
S�gortalılara, çeş�tl� nedenlerle (ücrets�z �z�n, �st�rahat g�b�) ay �ç�nde çalışmasının bulunmadığı ve ücret

ödenmed�ğ� aylarda pr�me esas kazanca dah�l olacak n�tel�kte ücret dışında b�r ödeme yapılması hal�nde, ücret
dışındak� bu ödemeler, ödemen�n yapıldığı ayda s�gortalının pr�m ödeme gün sayısının bulunmaması neden�yle
ödemen�n yapıldığı tar�h� tak�p eden �k� ayı geçmemek üzere �lg�l� ayların pr�me esas kazancına dah�l ed�lecekt�r.
Ancak ödemen�n yapıldığı tar�h� tak�p eden �k� ayda da ücret ödemes�ne hak kazanılmadığı durumlarda, ücret
dışındak� bu ödemeler pr�me esas kazanca dah�l ed�lemeyecekt�r.

Ücret dışında s�gortalılara ödenmekte olan pr�m, �kram�ye g�b� her türlü ödemeler, ödemen�n yapıldığı ayın
kazancına dah�l ed�lerek pr�me tab� tutulmaktadır. Ancak, sözü geçen ödemeler�n ücret �le b�rleşt�r�lerek pr�me tab�
tutulması durumunda, bazı s�gortalıların aylık pr�me esas kazançları tutarı, pr�me esas kazancın üst sınırını
aşab�lmekted�r.

Bu durumda, s�gortalılara, ücret�n�n yanı sıra pr�me esas kazanca dah�l ed�leb�lecek n�tel�kte ücret dışında
ödeme yapılması hal�nde, bu n�tel�ktek� kazançlar, pr�me esas günlük kazanç üst sınırının otuz katı aşılmamak
kaydıyla pr�me tab� tutulacak, buna karşın her �k� kazanç toplamının üst sınırı aşması hal�nde, ücret dışındak�
ödemen�n üst sınırı aşan kısmı,  Kanunun 82 nc� maddes� hükmü de d�kkate alınarak en fazla tak�p eden �k� ayın pr�me
esas kazanç tutarına dah�l ed�lecekt�r.

Örnek- Aylık brüt ücret� 4.000,00 TL olan (D) s�gortalısının 2012/Ocak ayında ücrets�z �z�nl� olduğu ve �lg�l�
ayda brüt 6.000,00 TL �kram�ye ödend�ğ� varsayıldığında, 1/1/2012 �la 30/6/2012 tar�hler� arasında aylık kazanç üst
sınırı 5.762,25 TL olduğu nazara alınarak bahse konu s�gortalının, Ocak ayında pr�m ödeme gün sayısı
bulunmadığından ücret dışındak� �kram�ye Şubat ve Mart aylarının pr�me esas kazançlarına dah�l ed�lecekt�r.
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2012 /Ocak ayındak� pr�me esas kazancı=0 TL
2012/Şubat ayındak� pr�me esas kazancı 4.000,00 TL ücret + 1.762,25 TL �kram�ye = 5.762,25 TL
2012/ Mart ayındak� pr�me esas kazancı 4.000,00 TL ücret + 1.762,25 TL �kram�ye = 5.762,25 TL
olarak Kuruma b�ld�r�lecek,
1.762,25 TLX 2=3.524,50 TL pr�me esas kazanca dah�l ed�len �kram�ye,
6.000,00 TL- 3.524,50 TL =2.475,50 TL tutarındak� �kram�ye �se pr�me esas kazanca dah�l ed�lmem�ş

olacaktır.
7.6- Kanunda İst�sna Olarak Sayılmayan D�ğer Ödemeler
Kanunun 80 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�nde,  aynı madden�n (b) bend�nde bel�rt�len �st�snalar

dışında her ne adla yapılırsa yapılsın, tüm ödemeler�n pr�me tab� tutulacağı ve d�ğer kanunlardak� pr�me tab�
tutulmaması gerekt�ğ�ne da�r muaf�yet ve �st�snaların Kanunun uygulanmasında d�kkate alınmayacağı öngörülmüştür.
Bu bakımdan, s�gortalılara yakacak, tem�zl�k, aydınlatma ve benzer� n�tel�ktek� g�derler� �ç�n yahut tahs�l veya mesken
yardımı g�b� kanunda �smen sayılmayan nedenlerle yapılan ödemeler, ödemen�n yapıldığı aydak� pr�me esas kazanca
dah�l ed�lecekt�r.

Öte yandan, 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşç�lere İlave Ted�ye Yapılması ve 6452
Sayılı Kanunla 6212 Sayılı Kanunun 2 nc� Maddes�n�n Kaldırılması Hakkında Kanuna �st�naden ödenmekte olan
�kram�yeler �le �lave ted�yeler pr�me tab� tutulacağı g�b�, 4857 sayılı Kanunun 61 �nc� maddes�ndek� �st�sna� hüküm
üzer�nde durulmaksızın hak kazanıldığı halde kullanılmayan yıllık �z�n süres� �ç�n ödenecek ücretlerden de kısa vadel�
s�gorta kolları pr�m� kes�lecekt�r.

7.7- Kısmen Pr�me Tab� Tutulacak Kazançlar
7.7.1- Yemek Paraları (Yardımı)
S�gortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemeler�n, �şyer�nde veya müştem�latında �şveren tarafından

yemek ver�lmemes� şartıyla, f��len çalışılan gün sayısı d�kkate alınarak 16 yaşından büyükler �ç�n bel�rlenen günlük
asgar� ücret�n % 6 sının, yemek ver�lecek gün sayısı �le çarpılması sonucunda bulunacak m�ktarı,  pr�me esas
kazançların tesp�t�nde d�kkate alınmayacak, dolayısıyla bu tutardan pr�m kes�lmeyecekt�r.

Bu durumda, yemek parası adı altında yapılan ödemelerden pr�me esas kazanca dah�l ed�lecek tutar,
Brüt Günlük Asgar� Ücret X  % 6 X (Ay İç�nde F��len Çalışılan Gün Sayısı) Yemek Parası Ver�len Gün Sayısı

= İst�sna Tutarı,
Ödenen Yemek Parası – İst�sna Tutarı = Pr�me Esas Kazanca Dah�l Ed�lecek Yemek Parası,
formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.
Öte yandan, s�gortalılara ay �ç�nde yemek parası olarak nak�t ödeme yapılmaksızın, çalıştıkları �şyer�n�n

dışında yemek üret�m� yapan başka f�rma veya şahıslar tarafından (örneğ�n yemek kuponu karşılığında) gerek
�şyer�nde, gerekse �şyer�n�n dışında yemek ver�lmes� hal�nde, �şverenlerce bu f�rma veya şahıslara fatura karşılığında
yemek bedel� olarak ödenen fatura bedeller� pr�me esas kazanca dah�l ed�lmeyecekt�r.

Örnek- Aylık brüt ücret� 2.000,00 TL olan (E) s�gortalısına 2012/N�san ayında 300 TL tutarında yemek parası
ödenm�şt�r. (E) s�gortalısının �lg�l� ayda hafta sonları (Cumartes� ve Pazar günler�) ve 23 N�san Ulusal Egemenl�k ve
Çocuk Bayramında f��len çalışmadığı göz önüne alındığında yemek parası adı altında yapılan ödemelerden pr�me esas
kazanca dah�l ed�lecek tutar;

Brüt Günlük Asgar� Ücret X  % 6 X (Ay �ç�nde F��len Çalışılan gün sayısı) Yemek Parası Ver�len Gün Sayısı =
İst�sna Tutarı

29,55 TL X % 6 X 20 Gün= 35,46 TL (İst�sna Tutarı)
300 TL – 35,46 TL= 264,54 TL ( Pr�me Esas Kazanca dah�l ed�lecek yemek parası)
7.7.2- Çocuk Zammı ( Yardımı)
S�gortalının h�zmet akd�n�n devam etmes� şartıyla ve f��len çalışmasının olup olmadığı üzer�nde

durulmaksızın; s�gortalı veya �steğe bağlı s�gortalı sayılmayan, kend� s�gortalılığı neden�yle gel�r veya aylık
bağlanmamış olan çocuklarından 18 yaşını, l�se ve deng� öğren�m veya 5/6/1986 tar�hl� ve 3308 sayılı Meslekî Eğ�t�m�
Kanununda bel�rt�len aday çırak, çırak ya da �şletmelerde meslekî eğ�t�m görmes� hal�nde 20 yaşını, yüksek öğren�m
görmes� hal�nde 25 yaşını doldurmamış ve evl� olmayan çocukları �le yaşına bakılmaksızın Kanuna göre malûl olduğu
tesp�t ed�len evl� olmayan çocuklarından en fazla �k� çocuk (�k� çocuk dah�l) �ç�n çocuk zammı adı altında yapılan
ödemeler�n, çocuk başına 16 yaşından büyükler �ç�n bel�rlenen aylık asgar� ücret�n %2's� oranındak� tutarı, aylık pr�me
esas kazançların hesaplanmasında d�kkate alınmayacaktır.

Bu durumda, çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerden pr�me esas kazanca dah�l ed�lecek tutar;
Brüt Aylık Asgar� Ücret  X  % 2 X Çocuk Sayısı (İk� Çocuğa Kadar) = İst�sna Tutarı,
Ödenen Çocuk Zammı – İst�sna Tutar = Pr�me Esas Kazanca Dah�l Ed�lecek Çocuk Zammı,
formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.
Örnek- Aylık brüt ücret� 2.000,00 TL olan (E) s�gortalısına 2012/N�san ayında 3 çocuğu göz önüne alınarak

çocuk başına 100 TL çocuk zammı ver�lm�şt�r. S�gortalı (E) n�n pr�me esas kazancına dah�l ed�lecek tutar;
Brüt Aylık Asgar� Ücret X  % 2 X Çocuk Sayısı (İk� Çocuğa Kadar) = İst�sna Tutarı
886,50 X %2 X 2 =35,46 TL ( İst�sna Tutarı)
300 TL – 35,46 TL = 264,54 TL (Pr�me Esas Kazanca dah�l ed�lecek çocuk zammı)
7.7.3- A�le Zammı (Yardımı)
S�gortalılara a�le zammı adı altında yapılacak ödemeler�n, s�gortalının h�zmet akd�n�n devam etmes� şartıyla

f��len çalışmasının olup olmadığı üzer�nde durulmaksızın, s�gortalının eş�n�n Kanuna tab� zorunlu s�gortalı olmayı
gerekt�recek şek�lde çalışmaması ve Kurumdan gel�r veyahut aylık almaması durumunda, 16 yaşından büyükler �ç�n
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bel�rlenen aylık asgar� ücret�n %10'u oranındak� tutar aylık pr�me esas kazançların hesaplanmasında d�kkate
alınmayacaktır.

Bu durumda, a�le zammı adı altında yapılan ödemelerden pr�me esas kazanca dah�l ed�lecek tutar;
Brüt Aylık Asgar� Ücret X  % 10 = İst�sna Tutarı,
Ödenen A�le Zammı – İst�sna Tutarı = Pr�me Esas Kazanca Dah�l Ed�lecek A�le Zammı,
Formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.
Örnek- Aylık brüt ücret� 2.000,00 TL olan (E) s�gortalısına 2012/N�san ayında 200 TL tutarında a�le zammı

ver�lm�şt�r. S�gortalı (E) n�n pr�me esas kazancına dah�l ed�lecek tutar;
Brüt Aylık Asgar� Ücret X  % 10 = İst�sna Tutarı
886,50 X %10 = 88,65 TL ( �st�sna Tutarı)
200 TL – 88,65 TL = 111,35 TL (Pr�me Esas Kazanca dah�l ed�lecek a�le zammı)
D�ğer taraftan, s�gortalılara yemek parası �le çocuk ve a�le zamlarının yıllık olarak b�r defada ödenmes�

hal�nde, bu defa ödemen�n yapıldığı tar�htek� 16 yaşından büyükler �ç�n bel�rlenen asgar� ücret üzer�nden,
Yemek parası �ç�n;
Brüt Günlük Asgar� Ücret  X  % 6 X (Yıl İç�nde F��len Çalışılan Gün Sayısı) Yemek Parası Ver�len Gün Sayısı

= Yıllık İst�sna Tutarı,
Yıllık Olarak Ödenen Yemek Parası – Yıllık İst�sna Tutarı = Yıllık Pr�me Esas Kazanca Dah�l Ed�lecek Yemek

Parası,
Çocuk zammı �ç�n;
Brüt Aylık Asgar� Ücret  X  % 2 X Çocuk Sayısı (İk� Çocuğa Kadar) X 12 Ay  = Yıllık İst�sna Tutarı,
Yıllık Olarak Ödenen Çocuk Zammı – Yıllık İst�sna Tutarı = Yıllık Pr�me Esas Kazanca Dah�l Ed�lecek

Çocuk Zammı,
A�le zammı �ç�n �se,
Brüt Aylık Asgar� Ücret  X  % 10 X 12 Ay = Yıllık İst�sna Tutarı
Yıllık Olarak Ödenen A�le Zammı – Yıllık İst�sna Tutarı = Yıllık Pr�me Esas Kazanca Dah�l Ed�lecek A�le

Zammı,
Formülü vasıtasıyla ödemen�n yapıldığı ayın kazancına dah�l ed�lecekt�r.
7.7.4- İşverenler Tarafından S�gortalılar İç�n Özel Sağlık S�gortalarına ve B�reysel Emekl�l�k S�stem�ne

Ödenen Özel Sağlık S�gortası Pr�m� ve B�reysel Emekl�l�k Katkı Payları Tutarları
 Kanunun 80 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde, “… �şverenler tarafından s�gortalılar �ç�n özel

sağlık s�gortalarına ve b�reysel emekl�l�k s�stem�ne ödenen ve aylık toplamı asgarî ücret�n % 30’unu geçmeyen özel
sağlık s�gortası pr�m� ve b�reysel emekl�l�k katkı payları tutarları, pr�me esas kazanca tâb� tutulmaz.” den�lmekted�r.

S�gortalı adına ay �ç�nde özel sağlık s�gortası pr�m� ve b�reysel emekl�l�k katkı payı adı altında �şverence
yapılan ödemeler toplamının aylık asgar� ücret�n % 30’una �sabet eden kısmı pr�me esas kazanca dah�l ed�lmeyecek,
kalan tutar �se ödend�ğ� ayın pr�me esas kazancına dah�l ed�lecekt�r.

Özel sağlık s�gortası pr�m� ve b�reysel emekl�l�k katkı payı adı altında �şverenlerce yapılan ödemelerden pr�me
esas kazanca dah�l ed�lecek tutar;

Brüt Aylık Asgar� Ücret  X  % 30 = İst�sna Tutarı,
Özel Sağlık S�gortası Pr�m� + B�reysel Emekl�l�k Katkı Payı – İst�sna Tutarı = Pr�me Esas Kazanca Dah�l

Ed�lecek Özel Sağlık S�gortası Pr�m� ve B�reysel Emekl�l�k Katkı Payı Tutarı,
Formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.
Örnek - 2012/ N�san ayında (A) s�gortalısı �ç�n �şverence brüt 200,00 TL özel sağlık s�gortası pr�m� ve brüt

100,00 TL b�reysel emekl�l�k katkı payı ödend�ğ� varsayıldığında, bu tar�hte yürürlükte bulunan asgar� ücret de 886,50
TL olduğundan,

886,50 X  % 30 = 265,95 TL �st�sna tutarı,
200,00 TL + 100,00 TL = 300, 00 TL
300,00 TL – 265,95 TL = 34,05 TL 2012/N�san ayının pr�me esas kazancına dah�l ed�lecekt�r.
Buna karşın, s�gortalının özel sağlık s�gortası ve b�reysel emekl�l�k katkı payının ödend�ğ� aydak� pr�me esas

kazancının, 82 �nc� maddeye �st�naden bel�rlenen pr�me esas kazanç üst sınırının üzer�nde olması hal�nde, söz konusu
özel sağlık s�gortası ve b�reysel emekl�l�k katkı payları tak�p eden �k� ayda üst sınır aşılmamak kaydıyla s�gortalının
pr�me esas kazancına dah�l ed�lecekt�r.

S�gortalı adına �şveren tarafından yalnızca özel sağlık s�gortası pr�m� veya yalnızca b�reysel emekl�l�k katkı
payı ödenm�ş olması durumunda �se, pr�me esas kazanca dah�l ed�lecek tutar,  ödenen özel sağlık s�gortası pr�m� veya
b�reysel emekl�l�k katkı payı üzer�nden %30 oranındak� �st�sna tutarının düşülmes� suret�yle hesaplanacaktır.

7.8- Pr�me Tab� Tutulmayacak Kazançlar
7.8.1- Ayn� Yardımlar
İşverenlerce s�gortalılara mal olarak yapılan yardımlar, tutarları üzer�nde durulmaksızın, pr�me esas kazançlara

dah�l ed�lmeyecekt�r. Ancak, ayn� yardımların s�gortalılara nakden ödenmes� hal�nde (örneğ�n yağ parası, un parası,
ayakkabı parası g�b�) pr�me tab� tutulması gerekmekted�r.

7.8.2- Ölüm, Doğum ve Evlenme Yardımları
Ölüm, doğum ve evlenme haller�nde yapılan yardımlar, m�ktarı ne olursa olsun,  pr�me esas kazançların

hesabında d�kkate alınmayacaktır.
S�gortalının anne ve babası, eş� veya çocuğunun ölümü hal�nde s�gortalıya ver�len ölüm yardımı �le

s�gortalının evlenmes� veyahut çocuğunun olması hal�nde �şveren tarafından yapılan doğum ve evlenme yardımları
pr�me esas kazançların hesabına dah�l ed�lmeyecekt�r.
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7.8.3- Görev Yollukları
Görev 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddes�nde açıklanmıştır.
Anılan maddede bel�rt�len yol masrafı, gündel�k, a�le masrafı ve yer değ�şt�rme masrafı n�tel�ğ�nde yapılan

ödemeler yolluk kapsamındadır.
Bu bakımdan, s�gortalılara b�reysel �ş sözleşmes�ne veya toplu sözleşmeye dayanılarak ve �şveren tarafından

s�gortalının geç�c� b�r görevle başka yere gönder�lmes� veya görev yer�n� değ�şt�rmes� dolayısıyla ver�len ve yolluk
kavramına g�ren ödemeler pr�me esas kazanca dah�l ed�lmeyecekt�r.

7.8.4- Seyyar Görev Tazm�natı, Kıdem Tazm�natı, İş Sonu Tazm�natı veya Kıdem Tazm�natı
Mah�yet�ndek� Toplu Ödemeler ve Keş�f Ücret�

Görevler� gereğ� s�gortalılara ödenen seyyar görev tazm�natı, �ş akd�n�n fesh� veya çeş�tl� sebeplerle �şten
ayrılan �şç�lere �şveren tarafından b�r defaya mahsus olmak üzere ödenen kıdem tazm�natı, �ş sonu tazm�natı veya
kıdem tazm�natı mah�yet�ndek� toplu ödemeler ve keş�f ücret�; pr�me esas kazancın hesaplanması sırasında d�kkate
alınmayacaktır.

Ancak,  yukarıda bel�rt�len ödemeler� kanıtlayıcı n�tel�ktek� belgeler, gerekt�ğ�nde denet�m elemanlarına �braz
ed�lecekt�r.

7.8.5- İhbar Tazm�natı
4857 sayılı Kanunun 17 nc� maddes�nde, bel�rs�z sürel� �ş sözleşmeler�n�n fesh�nden önce durumun d�ğer

tarafa b�ld�r�lmes� gerekt�ğ�, �şç�n�n kıdem�ne göre değ�şen süreler sonunda �ş sözleşmes�n�n feshed�lm�ş sayılacağı,
b�ld�r�m şartına uymayan tarafın, b�ld�r�m süres�ne �l�şk�n ücret tutarında tazm�natı (�hbar tazm�natı) ödemek zorunda
olduğu bel�rt�lm�şt�r. Bu durumda s�gortalının �şyer� �le hukuk� �l�şk�s� �ş sözleşmes�n�n fesh� �le sona erm�ş
olduğundan, ödenen tazm�nat, ücret n�tel�ğ�nde olmadığı �ç�n pr�me esas kazanca da dah�l ed�lemeyecekt�r.

Ayrıca, �şveren�n b�ld�r�m şartına uymaması veya b�ld�r�m süres�ne a�t ücret� peş�n ödeyerek sözleşmey�
feshetmes�, 4857 sayılı İş Kanununun 18, 19, 20 ve 21 �nc� maddeler� hükümler�n�n uygulanmasına engel teşk�l
etmeyeceğ�nden, İş Kanununun 18 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası uyarınca,  18, 19, 20 ve 21 �nc� maddeler�n�n
uygulama alanı dışında kalan �şç�ler�n �ş sözleşmes�n�n, fes�h hakkının kötüye kullanılarak sona erd�r�ld�ğ� durumlarda
�şç�ye b�ld�r�m süres�n�n üç katı tutarında tazm�nat ödenmes� gerekmekted�r. Bu durumda da �şç�n�n �şyer� �le olan
hukuk� bağı,  �ş sözleşmes�n�n fesh� �le sona erd�ğ�nden, �şç�ye ödenen kötü n�yet tazm�natı pr�me esas kazanca da
dah�l ed�lemeyecekt�r.

Ancak, �şç�ye b�ld�r�m süres�nce �ş araması �ç�n bell� b�r süre �z�n ver�lmes� İş Kanununun gereğ� olup, bu süre
zarfında �şç�-�şveren arasındak� hukuk� bağ sona ermed�ğ�nden b�ld�r�m süres� �ç�nde �şç�n�n aldığı ücretler pr�me esas
kazanca da dah�l ed�lecekt�r.

7.8.6- Kasa Tazm�natı
İşyerler�nde para veya kıymetl� evrak ya da eşya muhafazası �le görevl� bulunan s�gortalılara muhtemel

açıkları kapatmak amacıyla �şverenler tarafından ödenen kasa tazm�natları, ücret n�tel�ğ�nde sayılamayacağından,
pr�me esas kazançtan �st�sna tutulması gerekmekted�r.

Ancak,  kasa tazm�natı n�tel�ğ�nde olan ödemeler�n para ve kıymetl� evrak veyahut eşya muhafazası �le görevl�
bulunan s�gortalıya ödenmes� gerekt�ğ�nden, bu tür sorumluluğu bulunmayan s�gortalılara bu n�tel�kte b�r ödemen�n
yapılması hal�nde söz konusu ödemeler pr�me esas kazanca dah�l ed�lecekt�r.

8- DİĞER HUSUSLAR
8.1- Kanunun 4 üncü Maddes�n�n B�r�nc� Fıkrasının (a) Bend� Kapsamında S�gortalı Çalıştıran

İşyerler�n�n Tesc�l�ne İl�şk�n Bazı Hususlar
8.1.1- İşyer�n�n Tesc�l�
Tesc�l� yapılacak �şyer�nde, hem ayın 1’� �la 30’u arasında, hem de ayın 15’� �la müteak�p ayın 14’ü arasındak�

çalışmalarına �st�naden ücret alan s�gortalıların bulunması hal�nde, her �k� çalışma dönem�nden dolayı �k� ayrı �şyer�
b�ld�rges� düzenlenerek ayrı ayrı �şyer� tesc�l� yapılacaktır.

İşveren�n 18 yaşından küçük olması hal�nde, �şyer� b�ld�rges�n�n �şverene a�t bölümler�n�n “18 yaşından küçük
k�mseye velayeten vel�s�n�n adı” �bares� �le doldurularak �mzalanmasını müteak�p, vel� �şveren vek�l� sayılarak �şyer�
tesc�l ed�lecekt�r.

İşveren�n, Meden� Kanuna göre sınırlı ehl�yets�z olması neden�yle kend�s�ne vas� atanması hal�nde, �şyer�
b�ld�rges�n�n �şverene a�t bölümler�n�n “Sınırlı ehl�yets�z k�mseye vesayeten vas�s�n�n adı” �bares� �le doldurularak
�mzalanmasını müteak�p, vas� �şveren vek�l� sayılarak �şyer� tesc�l ed�lecekt�r.

 4447 sayılı İşs�zl�k S�gortası Kanunu gereğ�nce �şs�zl�k ödeneğ�nden yararlanan k�ş�ler �le Türk�ye İş Kurumu
tarafından düzenlenen meslek ed�nme, gel�şt�rme ve değ�şt�rme eğ�t�m�ne katılan kurs�yerler �ç�n Türk�ye İş
Kurumunun �lg�l� �l müdürlükler�nce, Kurumumuzun �lg�l� ün�tes�nde �şyer� dosyası tesc�l ett�r�lecekt�r.

Aynı kamu kurum ve kuruluşunda,  Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (c) bentler�
kapsamına g�ren s�gortalıların çalıştırılması hal�nde, (a) bend� kapsamına g�ren s�gortalılar �ç�n ayrı, (c) bend�
kapsamına g�ren s�gortalılar �ç�n ayrı �şyer� b�ld�rges� düzenlenerek ayrı ayrı �şyer� dosyası tesc�l ed�lecekt�r.

Dev�r veya �nt�kal neden�yle düzenlenen �şyer� b�ld�rges�ne �st�naden ayrıca �şyer� dosyası tesc�l ed�lmeyecek,
�şlemler�n esk� �şyer� numarasından devam ett�r�leb�lmes� �ç�n, dev�r veya �nt�kale �l�şk�n gerekl� değ�ş�kl�kler tesc�l
kütükler�ne kayded�lecekt�r.

Ş�rketler�n nev�ler�n�n değ�şmes�, b�rleşmes� veya b�r ş�rket�n d�ğer b�r ş�rkete katılması ya da ad� ş�rketlerde
yen� ortak alınması durumunda, yen� �şyer� dosyası tesc�l ed�lmeyecek, esk� �şyer� dosyası üzer�nden �şlemler devam
ett�r�lecekt�r.

İşyer�n�n, gerek başka b�r �ldek� adrese nakled�lmes� neden�yle düzenlenen �şyer� b�ld�rges�ne �st�naden,
gerekse aynı �l �ç�nde olmakla b�rl�kte başka b�r ün�ten�n görev alanındak� adrese nakled�lmes� neden�yle yapılan yazılı
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b�ld�r�m üzer�ne yen� �şyer� dosyası tesc�l ed�lecekt�r.
İşyer�n�n başka b�r ün�ten�n görev alanına g�ren adrese nakled�lmes� hal�nde, durum yen� ün�te tarafından

b�ld�r�m�n kend�s�ne yapıldığı tar�hten �t�baren onbeş gün �ç�nde esk� �şyer� dosyasının bulunduğu ün�teye yazılı olarak
b�ld�r�lecek ve yapılan b�ld�r�m üzer�ne esk� �şyer� dosyası Kanun kapsamından çıkartılacaktır.

İşyer�n�n aynı ün�ten�n görev alanına g�ren başka b�r adrese nakled�lmes� hal�nde, yen� adres, �şyer�n�n
nakled�ld�ğ� tar�hten �t�baren on gün �ç�nde �şyer�n�n �şlem gördüğü ün�teye yazı �le b�ld�r�lecekt�r. Bu durumda yen�
�şyer� dosyası tesc�l ed�lmeyecekt�r.

Aynı �şkolunda b�rden fazla nak�l aracı bulunan �şverence nak�l araçlarının kayıtlı olduğu �lg�l� �darey� göster�r
belge �braz ed�lerek tek �şyer� b�ld�rges� düzenlenecek ve �şyer�, �daren�n bulunduğu bölgey� �ç�ne alan Kurum
ün�tes�nce tesc�l ed�lecekt�r. İstanbul �l�nde bulunan den�z ulaşım araçları �ç�n dosya tesc�l �şlem� Beyoğlu Sosyal
Güvenl�k Merkez Müdürlüğünce yapılacaktır.

8.1.2- Ruhsat Vermeye Yetk�l� Merc�lerce Ver�len Ruhsatlar Sonucu İşyer� Tesc�l�
Yapı ruhsatı ve d�ğer tüm ruhsat veya ruhsat n�tel�ğ� taşıyan �şlemlere �l�şk�n b�lg� ve belgeler �le varsa

bunların ver�lmes�ne esas olan �st�hdama �l�şk�n b�lg�ler, ver�ld�kler� tar�hten �t�baren b�r ay �ç�nde val�l�kler,
beled�yeler ve ruhsat vermeye yetk�l� d�ğer kamu ve özel hukuk tüzel k�ş�ler�nce �lg�l� ün�teye gönder�l�r. Ruhsatın
düzenlenmes�ne esas olan �ş� çevres�ne alan Kurumun �lg�l� ün�tes� tarafından, yapılacak �şlemlere esas olmak üzere
ruhsata konu �şe/�nşaata başlanılıp başlanılmadığı, başlanılmış �se hang� tar�hte başlanıldığı g�b� hususların açıklığa
kavuşturulması amacıyla ruhsat vermeye yetk�l� merc�lerden �sten�len b�lg�ler süres�nde Kuruma gönder�lecekt�r

Ruhsat veya ruhsat n�tel�ğ� taşıyan �şlemlere �l�şk�n b�lg� ve belgeler�n ün�telere �nt�kal� üzer�ne, yapı ruhsatları
�le �st�hdama �l�şk�n b�lg�ler� �ht�va edenler yönünden öncel�kle ruhsata konu �ş�n/�nşaatın ün�tede tesc�ll� olup olmadığı
araştırılacak, s�gortalı çalıştırıldığı halde söz konusu �ş/�nşaat tesc�ll� değ�lse, �şyer� Yönetmel�ğ�n 32 nc� maddes�ne
�st�naden ün�tece re’sen tesc�l ed�lecekt�r.

Val�l�kler, beled�yeler, �l özel �dareler� ve ruhsat vermeye yetk�l� d�ğer merc�ler tarafından geç�c� �skan veya
yapı kullanma �z�n belges� ver�lmeden önce, yapılan �nşaat dolayısıyla �lg�l�lerden Kuruma borçlarının bulunmadığına
da�r Kurumca düzenlenm�ş �l�ş�ks�zl�k belges�n�n �sten�lmes� zorunludur. Bu n�tel�ktek� yazı �braz ed�lmed�kçe
�lg�l�lere geç�c� �skan veya yapı kullanma �z�n belges� ver�lmeyecekt�r.

8.2- Kanunun 4 üncü Maddes�n�n B�r�nc� Fıkrasının (c) Bend� Kapsamında S�gortalı Çalıştırılan
İşyerler�n�n Tesc�l�

Maaş ödemeler� saymanlıklarca yapılan kamu kurum ve kuruluşlarının tahakkuk da�reler�n�n her b�r� ayrı
�şyer� olarak tesc�l ed�leb�leceğ� g�b�, �sten�lmes� hal�nde tahakkuk da�reler�n�n b�rleşt�r�lmes� suret�yle b�r veya b�rkaç
�şyer� olarak da tesc�l ed�leb�lecekt�r.

İşyer�nde, Kanunun 4 üncü maddes� b�r�nc� fıkrasının (c) bend� kapsamında s�gortalı çalıştıran �şveren, �şyer�
b�ld�rges�n� e-s�gorta �le Kuruma göndermek zorundadır. İşyer� b�ld�rges�n�n �nternet ortamında düzenlenerek
gönder�lmes�nden sonra b�lg�sayardan alınan sıra numaralı çıktısı ıslak �mza �le onaylanarak Kuruma gönder�lecekt�r.

İşyer�n�n �nternetten tesc�l ed�lmes� �şlem adımları aşağıda bel�rt�ld�ğ� g�b�d�r:
�) Kullanıcı, Türk�ye Cumhur�yet� K�ml�k Numarasını kullanmak suret�yle s�steme g�r�ş yapacaktır.
��) Türk�ye Cumhur�yet� K�ml�k Numarasının geçerl� b�r numara olduğunun doğrulanmasından sonra, bu

numara �le �şyer� tesc�l uygulamasına g�r�lecekt�r. Uygulama �le onay aşamasına kadar �şyer� tesc�l� oluşturulab�lmekte,
düzelt�leb�lmekte veya s�l�neb�lmekted�r. Onaylanan belge üzer�nde herhang� b�r değ�ş�kl�k yapılması mümkün
değ�ld�r.

İnternet ortamında gönder�len �şyer� b�ld�rges�n�n sıra numaralı b�lg�sayardan alınan çıktısı, ıslak �mza �le
onaylı b�r şek�lde Kuruma gönder�l�r. Kuruma ver�lecek ıslak �mzalı ve onaylı �şyer� b�ld�rges�ne göre �şyer� dosyası
açılarak, �şyer� s�c�l numarası ve tahakkuk / ted�ye �le �lg�l� kamu görevl�ler� adına oluşturulan kullanıcı adı ve
kullanıcı ş�fres� yazıyla �lg�l� kamu �dares�ne b�ld�r�l�r.

9- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER
28 Eylül 2008 tar�hl� ve 27011 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddes�n�n

B�r�nc� Fıkrasının (a) ve (b) Bentler� Kapsamındak� S�gortalılar İle Sadece Genel Sağlık S�gortasına Tab� S�gortalıların
Pr�me Esas Tutulacak Kazançlarına Da�r Tebl�ğ,

28 Eylül 2008 tar�hl� ve 27011 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5510 Sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel
Sağlık S�gortası Kanunu Uyarınca İşyerler�n�n Tesc�l�ne İl�şk�n Usul ve Esaslar Hakkında Tebl�ğ,

28 Eylül 2008 tar�hl� ve 27011 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Aylık Pr�m ve H�zmet Belges�n�n Sosyal
Güvenl�k Kurumuna Ver�lmes�ne ve Pr�mler�n Ödenme Süreler�ne Da�r Usul ve Esaslar Hakkında Tebl�ğ,

9 Ek�m 2008 tar�hl� ve 27019 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası
Kanununun 4. Maddes�n�n B�r�nc� Fıkrasının (c) Bend� Kapsamında Çalışan S�gortalıların Pr�me Esas Kazancının
Tesp�t�ne İl�şk�n Tebl�ğ,

22 Ek�m 2008 tar�hl� ve 27032 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ruhsat Vermeye Yetk�l� Merc�lerce Ver�len
Ruhsatların Sosyal Güvenl�k Kurumuna Gönder�lmes� İle Geç�c� İskan veya Yapı Kullanma İz�n Belges�n�n
Ver�lmes�nde İl�ş�ks�zl�k Belges�n�n Aranılması Hakkında Tebl�ğ,

22 Ek�m 2008 tar�hl� ve 27032 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenl�k Pr�m Borçlarının KDV
İade Alacağından Mahsup Ed�lmes� Suret�yle Ödenmes� Hakkında Tebl�ğ,

yürürlükten kaldırılmıştır.
10- YÜRÜRLÜK
Bu tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
11- YÜRÜTME
Bu tebl�ğ hükümler�n� Sosyal Güvenl�k Kurumu Başkanı yürütür.
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