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SİRKÜLER NO: YORDAM–2013/S–39     İST. 27.08.2013 
 

SOSYAL SİGORTA İŞLEM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİĞE 
GİDİLDİ 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan Sosyal Sigorta İşlem Yönetmeliği(SSİY); 
21.08.2013 tarih ve 28742 sayılı resmi gazete yayımlanan yönetmelikle bazı bölümleri 
değiştirilmiştir. Aşağıda açıklanan değişiklikler 21.08.2013 tarihi itibari ile yürürlüktedir. 
Müşavirliğimizce önemli olan kısımları sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.  

Buna göre; 

• İşe iade işlemlerinde bildirim sürelerinde değişikliği gidildi. Ayrıca işten ayrılış 
bildirgesi verilmesi zorunluluğu getirildi.  

•  Eksik gün bildiriminde asgari 30 kişilik sınır 10 kişiye indirildi. Yani 10 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 bildirgelerinde değişikliğe 
gidilmiştir. 

• Bağkur kapsamında ücret gelir bildirimi e-devlet üzerinden yapılabilecektir. 
 
Personelin Mahkeme Kararı Kapsamında İşe İade İşlemlerine Yapılacaklar  
 

- Aylık prim ve hizmet belgesinin beyanı ve ödemesi 
İş mahkemelerince veya özel hakem tarafından verilen kararlar uyarınca, göreve iadesine 
karar verilen sigortalı personelin kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden 
itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunması ve işverenin 
usulüne uygun daveti üzerine işe başlaması halinde, davete ilişkin tebligatın alındığı tarihin 
veya işverenin işçiyi işe başlatmaması halinde, sigortalı personelin işe başlamak için işverene 
yaptığı başvurusuna ilişkin tebligatın alındığı tarihin içinde bulunduğu ayı takip eden ayın 23 
kadar bildirim ve ödeme yapılmalıdır.  
 

- İşten ayrılış bildirgesi 
İş mahkemelerince veya özel hakem tarafından verilen kararlar uyarınca, göreve iadesine 
karar verilen sigortalı personelin kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden 
itibaren işverenin işçiyi işe başlatmaması halinde sigortalı personelin işe başlamak için 
işverene yaptığı başvurusuna ilişkin tebligatın alındığı tarihin içinde bulunduğu ayı takip eden 
ayın 23 günü kadar verilen sigortalı işten ayrılış bildirgesi yasal süresinde verilmiş sayılır. 
 
 
Eksik Gün Bildirimi 
 
Eksik gün bildiriminde bulunmayacak özel işyerlerindeki asgari 30 kişilik sınır 10 kişiye 
indirildi. Yani 10 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 saklanması zorunluluk kapsamındadır.  



 

KARTALTEPE MAH. OLGUNLAR SK. No;22/2 BAKIRKÖY/İST. 
  TEL:0 (212) 660 92 13      FAX: 0 (212) 660 92 23  

www.yordamdenetim.com  yordam@yordamdenetim.com 
2

 
Ek-10 formunu verecek işverenler sigortalanın imzasını taşıyan puantaj kayıtlarını ek olarak 
vereceklerdir. 
 
 
Bağkur (Yeni Sistemde 4/B) Prime Esas Günlük Kazanç Beyanları 
 
İşverenler tarafından yapılacak SGK prim ödemeleri esas olacak prime esas günlük kazanç 
beyanları e-devlet üzerinden yapılabilecektir. 
 
Çalışan personelinden en yüksek ücret alanın esas olduğu bu asgari beyan tutarı, tüzel kişiliği 
haiz kuruluşların ortakları hakkında uygulanmayacaktır. Yani gerçek kişi işverenler yanında 
çalışan ve prime esas günlük kazanç tutarı en yüksek personelin brüt ücreti esas alınacaktır. 
 
 
 
 

SAYGILARIMIZLA,… 
 


