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SOSYAL SİGORTA İŞLEM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİĞE
GİDİLDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan Sosyal Sigorta İşlem Yönetmeliği(SSİY);
17.04.2012 tarih ve 28267 sayılı resmi gazete yayımlanan yönetmelikle bazı bölümleri
değiştirilmiştir. Bu değişiklikler 17.04.2012 tarihi itibari ile yürürlüktedir. Müşavirliğimizce
önemli olan kısımları sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

Buna göre;

 İstirahat raporları; Kurumca yetkilendirilen tek hekim veya sağlık kurulu tarafından
elektronik ortamda hazırlanacak ve gönderilecektir. Hazırlanan raporlar; İşveren
tarafından SGK sisteminde görülebilecek ve işverene yapılan bir tebligat olacaktır.

 Eksik gün bildiriminde asgari 50 kişilik sınır 30 kişiye indirildi. Yani 30 kişi ve üzeri
çalışanı olan özel sektör işyerleri aylık prim ve hizmet belgesinde eksik gün nedenini
bildirmesi kaydı ile eksik gün bildirim formunu vermeyecektir.

 İşe giriş ve çıkış bildirgeleri ile aylık prim ve hizmet bildirgeleri arka sayfasında
değişikliğe gidilmiştir.

İstirahat Raporunun Bildirimi

Bilindiği gibi; işverenlerce, SGK’nun internet sitesinden, yetkili sağlık kurumlarınca
sigortalılara verilen istirahat süresini izleyen 5 iş günü içerisinde elektronik ortamda kuruma
gönderilmesi zorunlu bulunuyor.

SSİY değişikliğiyle getirilen yeni düzenlemede; SGK'ca yetkilendirilen tek hekim veya sağlık
kurulu tarafından verilen istirahatların, örneği SGK'ca belirlenen belge ile elektronik ortamda
ve elden SGK'ya gönderilecektir. Bu belge, elektronik ortamda, yükleme tarihi itibari ile
işverence görülebilecektir. Yapılan bu işlemler, SGK’ya gönderilen “çalışılmadığına dair
bildirimin” için yapılan tebligat yerine geçecektir. Bu işlem sonucunda ekranda yükleme
tarihi itibari ile 5 iş günü süresi başlamış olacaktır. Bu sürede gerekli bildirimler yapılmaz ise
İPC uygulaması devreye girecektir.

Eksik Gün Bildirimi

Eksik gün bildiriminde bulunmayacak özel işyerlerindeki asgari 50 kişilik sınır 30 kişiye
indirildi. Yani 30 kişi ve üzeri çalışanı olan özel sektör işyerleri aylık prim ve hizmet
belgesinde eksik gün nedenini belirtmesi kaydı ile EK-10 eksik gün bildirim formunu
vermeyecektir. Ancak, Ek-10 formu ile ekleri istenildiğinde ibraz edilmek üzere,
dosyalanması ve saklanmak zorundadır.
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