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1. Tebliğ değişikliği ile ilgili bilgiler
18.08.2007 tarihli resmi gazetede yayınlanan “506 sayını Kanunun Ek 5. Maddesinin
IV Numaralı Bendinin Uygulaması” ile ilgili olarak programda düzenlemeler yapılmıştır.
Buna göre, itibari hizmet kapsamında ve belge türü “3” olan sigortalı grubuna,
fabrika, atölye, havuz ve depolarda, trafo binalarında çalışan ve çelik, demir ve tunç
döküm, zehirli, boğucu, yakıcı, öldürücü ve patlayıcı gaz, asit, boya işleriyle gaz
maskesiyle çalışmayı gerektiren işlerde, patlayıcı maddeler yapılmasında ve kaynak
işlerinde çalışanlar girmektedir.
Bu personeller için SSK işveren primi, normal sigortalılardan %2 oranında fazla
olacaktır. Bu gruba giren personeller için yeni oranlara göre SSK işveren primi
hesaplaması yapılmaktadır.
Ayrıca, yayınlanan tebliğe göre, ayın bazı günlerinde itibari hizmet süresi
kapsamındaki işlerde, diğer günlerinde ise bu kapsam dışındaki işlerde çalışan
sigortalılar için itibari hizmet süresi kapsamında çalıştıkları süreler “3” numaralı belge
türünden, diğer günlerdeki çalışmalar ise durumlarına uygun belge türünden Kuruma
bildirilecektir. Ancak, bu durumdaki sigortalıların her iki belge türünden bildirilen gün
sayısının 30’u geçmemesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, ayın bazı günlerinde itibari hizmet kapsamında, bazı günlerinde
ise kapsam dışındaki işlerde çalışan sigortalılar için düzenlenecek aylık prim ve hizmet
belgelerinde eksik gün nedeninin işaretlenmesi gerektiğinden, bu nitelikteki
sigortalılar için eksik gün nedeni olarak “Diğer Nedenler” seçeneği işaretlenecek ve bu
prim belgeleri ile ilgili olarak Kuruma verilecek olan “Ek-8 Sigortalıların Eksik Gün
Bildirim Formları” ekinde sigortalıların bildirildiği diğer prim belgesinin sureti
eklenecektir.

2. Programda Yapılması Gerekenler
Yukarıda geçen tebliğ ile ilgili olarak programda yapılması gereken tanımlamalar
aşağıda anlatılmaktadır.

2.1 Şirket Bilgi Girişi
SSK B.Türü “03” kapsamında olan personeller için belirlenen yeni malulluk oranının
girişi için Bordro/Şirket Bilgileri/Şirket Bilgi Girişi bölümüne “Malulluk oranı işveren”
sahası eklenmiştir.

Bu sahaya %13 girildiğinde, itibari hizmet kapsamında çalışılan günler için işveren
sigorta primi hesaplamaları %13 üzerinden yapılacaktır.

2.1 Ücret Hesaplama Kod Girişi
Đtibari hizmet kapsamında çalışılan günlerin girileceği kazançlar için Ücret Hesaplama
Kod Girişine SSK B.Türü sahası eklenmiştir.

SSK B.Türü sahasında bulunan seçeneklerin açıklamaları aşağıdaki gibidir:
Yeraltı: Maden uygulaması kullanılan yerlerde eskisi gibi madende çalışan personeller
için seçilmesi gereken alandır.
Đtibari Hizmet: Đtibari hizmet süresi kapsamına giren kazançlar için seçilmesi
gereken alandır. Bu seçeneğin işaretli olduğu kazançlar için malulluk işveren oranı
%13 olarak dikkate alınacaktır.
Diğer: Maden ve Đtibari hizmet kapsamına girmeyen kazançlar için seçilmesi gereken

alandır.
•
•

Đtibari hizmet kapsamında çalışanı olan firmalarda, yeni bir normal ve haftalık
kazanç tanımlanmalı ve SSK B.Türü olarak “Đtibari Hizmet” seçilmelidir.
Đtibari hizmet kapsamında çalışanı olmayan firmalarda bu sahada herhangi bir
değişiklik yapılmasına gerek yoktur. Maden uygulaması da bulunmuyorsa,
normal ve haftalık kazanç için SSK B.Türü “Diğer” olacaktır.

2.2 Personel Puantaj Bilgileri
SSK B.Türü “03” olan (ayın tüm günlerinde itibari hizmet kapsamında
çalışan) personeller için;
Đtibari Hizmet kapsamında çalışılan günler, SSK B.Türü sahasında “Đtibari hizmet”
seçilerek tanımlanan kazanca girilmelidir.

Bu durumda ilgili kazançlar için SSK Đşveren Primi hesaplamasında kullanılacak
malulluk oranı olarak Yasal Tanımlamalardaki %11 yerine Şirket Bilgi Girişinde verilen
%13 dikkate alınacaktır. Böylece Toplam SSK işveren oranı %20 yerine %22
olacaktır.
Personel Puantaj Bilgileri/Bilgi-2 sayfasında SSK işveren oranı olarak %22 ile Şirket
Bilgi Girişinde verilen iş kazaları ve meslek hastalıkları oranının toplamı (örneğin %1,5
ise; %22+%1,5=%23,5) getirilir. Ve bu toplam üzerinden işveren primi hesaplanır.

SSK B.Türü “01” olup, ayın bazı günlerinde itibari hizmet kapsamında çalışan
personeller için;
Đtibari Hizmet kapsamında çalışılan günler, SSK B.Türü sahasında “Đtibari hizmet”
seçilerek tanımlanan kazanca girilmelidir. Bu kapsam dışındaki günler ise, SSK B.Türü
sahasında “Diğer” seçilerek tanımlanan kazançlara girilmelidir.
Örneğin bir personelin itibari hizmet kapsamında çalışma günü 5 ise, puantajı
aşağıdaki gibi olacaktır.

Đtibari hizmet kapsamındaki çalışma ayın sadece bazı günlerinde olsa bile Personel
Puantaj Bilgileri/Bilgi-2 sayfasında SSK işveren oranı olarak %22 ile Şirket Bilgi
Girişinde verilen iş kazaları ve meslek hastalıkları oranının toplamı getirilir. Ancak
işveren primi hesaplanırken sadece itibari hizmet kapsamındaki çalışma için bu tutar
üzerinden hesaplama yapılır. Kapsam dışındaki çalışmalarda Yasal Tanımlamalarda
girilen işveren oranı ile iş kazaları ve meslek hastalıkları oranının toplamı dikkate
alınacaktır.
Yukarıdaki puantaj bilgilerine göre işveren primi aşağıdaki şekilde hesaplanır (Đş
kazaları ve meslek hastalıkları oranının %1,5 iken):
274,54 YTL’lik işveren primi aşağıdaki gösterilen şekilde bulunur.
Đtibari Hizm. kapsamındaki kazanç top.*%23,5= 194,71*0,215=45,76

Đtibari Hizm. dışındaki kazanç top.*%23,5= (871,78+155,77)*0,235=209,31
Toplam işveren primi=45,76+209,31= 255,07
SSK işveren primi bordro zarfı ve icmal zarfında bu şekilde hesaplanarak
gösterilecektir.

2.3 Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Ayın tüm günlerinde ya da bazı günlerinde itibari hizmet kapsamında çalışan
personeller için Aylık Prim ve Hizmet Belgesi alınırken SSK B. Türü sahasında “Đtibari
Hizmet” seçilmelidir.

Böylece personel sabit bilgilerinde Belge Türü “01” seçilen ve kısmi olarak itibari
hizmete tabi çalışması olan personeller ile sabit bilgilerinde belge türü “03” seçilen ve
ayın tümünde itibari hizmet kapsamında çalışan personel için belge
hazırlanabilecektir. Rapor bu şekilde alındığında Belge Türü “03”, “Malulluk, Yaşlılık ve
Ölüm Sigortası” prim oranı da %22 olarak gösterilir.
Ayın tüm günlerinde veya ayın bazı günlerinde itibari hizmet kapsamı dışında çalışan
personeller için Aylık Prim ve Hizmet Belgesi alınırken SSK B. Türü sahasında “Diğer”,
seçilmelidir.

Böylece personel puantaj bilgilerindeki SSK B.Türü “Diğer” olarak tanımlanan
kazançlara girilen tutarlar dikkate alınarak raporlama yapılacaktır. Ekrana gelecek
olan raporun Belge Türü “01”, “Malulluk, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası” prim oranı da
%20 olarak gösterilecektir.
Genel Kısıtlardaki Belge Türü sahasında, ayrıca kısıt vermek amacıyla “01” seçilebilir.

