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SİRKÜLER NO: YORDAM–2015/S–09                   İST. 06.05.2015 
 

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 
 

6645 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 23.04.2015 tarih 29335 sayılı Resmi 
Gazete de yayımlanmıştır. Torba kanun olarak yürürlüğe giren kanunla farklı kanunlarda 
değişikliğe gidilmiştir. Bu sirkülerimizde yalnızca Sosyal Güvenlik Mevzuatında ortaya çıkan 
değişiklik hakkında açıklamalar bulunmaktadır. Mevzuatta yapılan bu değişiklikler için ayrıca 
ilgili kurumlar tarafından yönetmelik ve genelgeler yayımlanacaktır. İlgili bölümlerde yürürlük 
tarihi belirtilmemiş ise kanunun resmi gazetede yayımlandığı tarih yürürlük tarihidir. 
 
 

6111 sayılı kanun kapsamında verilen hatalı bildirgeler nedeni ile 
ortaya çıkan gecikme zammı tahsil edilmeyecektir. 

 
2015/Nisan ayı ve öncesi hatalı ortalama sigortalı sayısı bildirimi nedeni ile SGK verilen 
düzeltme bildirgeler üzerinden ayrıca gecikme zammı hesaplanmayacaktır.  
 
Konuya ilişkin olarak 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 14 – Bu Kanunun geçici 10 uncu maddesi ile sağlanan sigorta primi desteğinden 
maddenin yayımlandığı ay ve öncesine ilişkin olmak üzere ortalama sigortalı sayısının yanlış 
hesaplanması sebebiyle yersiz yararlandığı tespit edilen işverenlerin yersiz yararlanılan teşvik 
tutarlarına ilişkin 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz. Bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sigorta primi teşvikinden yersiz yararlandığı tespit edilip 
tahsil edilen primlere ait gecikme cezası ve gecikme zamları iade ve mahsup edilmez. 

 
İş-Kur Tarafından Yürütülen İş Başı Eğitim Programlarınca Çalıştırılan 

Kişilerin İstihdam Teşviki 
 

18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2016 
tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların üç ay içinde işe alınması 
ve işyerinin bir önceki takvim dönemindeki personel sayına ilave olması şartı ile asgari ücretin 
SGK priminin işveren payı işsizlik fonundan ödenecektir.  
 
Konuya ilişkin olarak 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 15 – 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu 
tarafından 31/12/2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların; 

a) Programın bitimini müteakip en geç üç ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında özel 
sektör işverenleri tarafından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
kapsamında işe alınması ve 

b) İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet 
belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması 

kaydıyla, işe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay, diğer 
sektörlerde ise 30 ay süre ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi 
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uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranına göre ve aynı Kanunun 
82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan tutar Fondan 
karşılanır. 30/06/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarının katılımcıları için bu 
fıkradaki süreler 6 ay artırımlı uygulanır.  

Birinci fıkra kapsamında destekten yararlanacak imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren 
işyerleri, işkollarına göre Avrupa Topluluğu Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması dikkate 
alınarak Bakanlık tarafından belirlenir.  

İşveren hissesine ait primlerin Fondan karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları 
sigortalılarla ilgili olarak; 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi 
içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı 
hissesine isabet eden tutarı ile Hazine ve Fon tarafından karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı 
yasal süresi içinde ödemesi ve kapsama giren sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Sosyal 
Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı 
borcu bulunmaması şarttır.  

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve 
gecikme zammı borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş 
veya ilgili diğer kanunlar uyarınca prim borçlarının yeniden yapılandırılmış ve taksitlendirilmiş 
olması, bu tecil, taksitlendirme ve yeniden yapılandırma devam ettiği sürece işverenlerin bu fıkra 
hükmünden yararlanmasına engel teşkil etmez. 

 Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen 
işverenler bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz. 

 Bu madde hükümleri; kamu idaresine ait işyerleri, 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 
uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 8/9/1983 
tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa 
ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı 
Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi 
çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.  

Fondan karşılanan prim tutarları, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet 
unsuru olarak dikkate alınmaz.  

Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada belirtilen tarihi birer yıl süreyle ve en çok 31/12/2018’e kadar 
ertelemeye yetkilidir.  

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.” 

 
Çalışan Kişilerin İzin Süreleri Uzatıldı 

Çalışan;  

- evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun 
ölümü hâlinde üç gün,  

- eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin 

kullanabilecektir. 
 
 
Konuya ilişkin Kanun maddesi aşağıdaki gibidir. 
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MADDE 35 – 4857 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ile 55 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi “Ek 2 nci maddede sayılan izin süreleri,” şeklinde 
değiştirilmiş, 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve 65 inci” ibaresi madde metninden 
çıkarılmış ve Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.  

“Mazeret izni 

EK MADDE 2 – İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, 
çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir. 
İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, 
hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, 
bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilir.” 
 

Bazı sektörlerde gece çalışma süresi esnekleştirildi 
 
Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işyerlerinde; çalışanın yazılı onayının 
alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilecektir.  
 
Konuya ilişkin olarak 4857 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle 
eklenmiştir. 

“Ancak, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması 
şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.” 

 
Bağımsız Çalışanların Emekli Maaşlarından Yapılan %15 Kesinti Oranı 

%10’a Düşürülmüştür 
 
Esnaf, limited şirket ortağı, AŞ kurucu ortağı ile yönetim kurulu üyesi emeklilerden %15 
Sosyal Güvenlik Destek Primi kesilmektedir.01.07.2015 tarihinden itibaren kesinti oranı %10 
olarak uygulanacaktır.  
 

İşyeri Sahiplerinin SGK  Prim Ödemesine Esas Ücret Beyanı Sınırı  
İşverenin Tercihine Bırakıldı 

İşyeri sahiplerinin 4/b kapsamındaki (Eski sistemde bağkur) SGK prim hesaplamasında esas 
ücret, çalıştırılan personelin ücretinden düşük olamıyordu. Bu kanunla ilgili madde iptal 
edilmiş, 01.10.2008 tarihi esas alınarak asgari ücretten aşağı olmamak ve tavan ücreti 
aşamamak kaydı ile bağkur primi hesaplanarak ödenebilecektir.     

 
On İki Ay ve Daha Uzun Bir Süreye Ait bağkur prim borçları 

silinebilecektir. 
Nisan 2015 dönemi itibari ile 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu 
sürelere ilişkin prim borçlarını, üç ay içinde ödeyebilir veya silebilirler. Bu süre içinde 
ödenmez ise SGK sistemlerinde prim borçları iptal edilecektir. Kişiler daha sonra dilerler ise 
bu süreleri borçlanabilir ve emekliliğine saydırabilirler.   

 
Konuya ilişkin  5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
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“GEÇİCİ MADDE 63 – Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve 
hesabına bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, bu maddenin 
yayımlandığı ayın sonu itibarıyla 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu 
sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından 
itibaren üç ay içinde ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları hâlinde, prim 
ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu 
itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı 
durdurulur. Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin 
Kurum alacakları takip edilmeyerek bunlara Kurum alacakları arasında yer verilmez. 
Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 
kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları bu maddenin yayım tarihini takip eden ay 
başı itibarıyla yeniden başlatılır. 
Ancak, daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi hâlinde durdurulan 
sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde 80 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek 
prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilir. Hesaplanan borç tutarının 
tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık 
süresi olarak değerlendirilir. Tebliğ edilen borç tutarının bu süre içinde tamamen ödenmemesi 
hâlinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu madde kapsamında ödenmiş 
olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade 
edilir. İhya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılır. 

Birinci fıkraya göre sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler 
hakkında 1/1/2012 tarihinden bu maddenin yürürlük tarihine kadar durdurulan süreler için genel 
sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz. 

Sigortalılıkları önceki kanunlara göre durdurulanlar için de bu maddenin ikinci fıkrası hükmü 
uygulanır. 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.” 
 
 

SGK Tarafından Rücu Edilen Bazı Borçlara Ödeme Kolaylığı Getirildi. 
 
İş kazası ve meslek hastalığı, hastalık, malullük, adi malullük ve ölüm hâlleri ile sigortalıya, 
genel sağlık sigortalısına veya bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller 
nedeniyle SGK tarafından sigortalıya veya yakına yapılan ödemeler daha sonra işverenlerden 
veya ilgili kişilerden istenilmektedir. Mahkeme kararı ile kesinleşen ve tahsil aşamasına gelen 
bu borçlara ödeme kolaylığı getirildi.  
Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların 31.07.2015 tarihine kadar Kuruma 
başvuruda bulunmaları, ilk taksiti 31.08.2015 tarihi itibariyle, diğer taksitlerini ise ikişer aylık 
dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri gerekir. 
 
Konuya ilişkin  5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 64 – İşverenlerin ve/veya üçüncü şahısların, 31/12/2014 tarihine kadar (bu 
tarih dâhil) bu Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü, 39 uncu ve 76 ncı maddeleri, 506 sayılı 
Kanunun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nci, 28 inci ve 39 uncu maddeleri, 1479 sayılı Kanunun mülga 
63 üncü maddesi ve 5434 sayılı Kanunun mülga 129 uncu maddesi gereğince iş kazası ve meslek 
hastalığı, hastalık, malullük, adi malullük ve ölüm hâlleri ile sigortalıya, genel sağlık sigortalısına 
veya bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle, kesinleşmiş mahkeme 
kararı sonucu ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçlarına, kanuni faiz uygulanan sürenin 
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başlangıcından bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim 
oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen şekilde ve süre içinde ödenmesi 
hâlinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilir. 
Söz konusu mahkeme kararlarına ilişkin yargılama giderleri ile vekâlet ücreti, peşin ödeme hâlinde 
peşin ödeme tarihi, taksitle ödeme hâlinde son taksit tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık 
değişim oranları esas alınıp hesaplanarak son taksit tutarıyla birlikte defaten yatırılır. 

Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen 
ay başından itibaren üç ay içinde Kuruma başvuruda bulunmaları, ilk taksiti bu maddenin 
yayımlandığı tarihi izleyen ay başından itibaren dört ay içinde, diğer taksitlerini ise ikişer aylık 
dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri gerekir. 

Bu madde hükümlerine göre hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi 
hâlinde, bu tutar için bu maddenin yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için 
herhangi bir faiz alınmaz. 

Bu maddeye göre ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, 
süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının 
son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı 
Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre hesaplanacak yasal faizi ile birlikte ödenmesi 
şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanılır. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin 
belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi 
veya eksik ödenmesi hâlinde bu madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm, 
alacakları tahsil daireleri açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır. 

Geçici 60 ıncı maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bentleri, yedinci, sekizinci, onuncu, on 
beşinci ve on sekizinci fıkraları bu maddeden yararlanmak için başvuranlar hakkında da uygulanır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kurum yetkilidir 

 
 

Saygılarımızla… 


