
                                                         

 

 
İstanbul,  02.06.2008 

 
SiRKÜLER 
2008/06 
 
KONU :  SSK , BAĞKUR BORÇLARI VE İSTİHDAM PAKETİ 
 
 
5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
26.05.2008 tarih ve 26887 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Sosyal 
Güvenlik Kurumlarına olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 
düzenlemeler içeren ve istihdam paketi olarak da haber organlarında yer alan 
bu kanun ile  çalışma mevzuatında yapılan bazı değişiklikler aşağıdaki gibidir. 
 
1. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Yapılan Değişiklikler: 
 
1.1. İşveren Hisselerinin %5 oranında Hazine’ce Karşılanması  
 
Özel Sektör işverenlerinin çalıştırdıkları sigortalıların malüllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları primlerinden işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden 
tutar Hazinece karşılanacaktır. Uygulama 01.10.2008 tarihinde başlayacaktır. 
Bunun için aylık prim ve hizmet belgelerinin süresi içinde verilmesi, primlerin 
zamanında ödenmesi ve Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin 
gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şartı aranılacaktır. 
Hazinece karşılan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider 
veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmazlar. 
 
1.2. SSK ve Bağkur Borçları 
 
 SSK ve Bağkur borçlarının gecikme zam ve cezalarının aşağıdaki şartlarda 
tahsilinden vazgeçilecektir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanununa eklenen Geçici 24 ncü madde hükmüne göre, 
 
-İşverenlerin bu maddeye göre yaptıkları başvuru tarihine kadar tahakkuk ettiği 
halde ödenmemiş olan ve 2008/Mart ve önceki dönemlere ait bulunan sigorta 
primi, işsizlik sigortası primi idari para cezası ve sosyal yardım zammı borçları, 

 
 -30.06.2008 tarihine kadar müracat edilmesi şartıyla 31.03.2008 tarihine kadar 
bitirilmiş olan özel bina inşaatı veya ihale konusu işlerden Kurumca yapılan ön 
değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda yeterli işçilik bildiriminde 
bulunulmadığı anlaşılanların fark işçiliğe ait borçları, 
 
-İsteğe bağlı sigortalıların 2003/Mayıs ila 2008/Mart dönemi arasındaki isteğe 
bağlı sigortalılıklarının devam ettiği süre içindeki prim borçları, 
 
-Topluluk sigortasına tabi olanların 2008/Mart ve önceki dönemlere ilişkin 
malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ait prim borçları, 
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-Bağ-Kur ve Tarımda Kendi Adına ve :Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kanununa göre sigortalı olanların 31.03.2008 tarihine kadar olan prim ve sosyal 
güvenlik destek prim borçları, 
 
26.07.2008 tarihine kadar yazılı olarak başvurulması şartıyla peşin veya 
yirmidört aya kadar eşit taksitler halinde ödenebilecektir. 
 
-Peşin ödemede, başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar hesaplanacak 
gecikme zammı veya gecikme cezasının % 15’i ile borç aslının başvuru 
tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi halinde gecikme cezası veya 
gecikme zammının % 85’i terkin edilecektir. 

 
-Taksitle ödemenin tercih edilmesi halinde, başvurunun yapıldığı ayın sonuna 
kadar hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının; oniki aya kadar 
taksitlendirmelerde yüzde ellibeşi (% 55) oniki ayı aşan taksitlendirmelerde yüzde 
otuzu (% 30) terkin edilecektir. Terkinden sonra  kalan miktarlar borç asılları ile 
birlikte taksitlendirilecektir.  İlk taksit ödemesi başvurunun yapıldığı ayı takip eden 
ayda başlayacaktır. 
 
Bu hükümlerden yararlanmak üzere başvuranların kapsama giren prim borçları 
nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna yaptıkları itirazlardan ve davalardan 
feragat etmeleri ve ihtilaf yaratmamaları şarttır. 
 
2.  İş Kanununda Yapılan Değişiklikler: 
 
-İş Kanununun 30 ncu maddesi değiştirilerek 50 ve daha fazla işçi 
çalıştıranların eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma zorunluluğuna son 
verilmiştir. %3 oranındaki özürlü çalıştırma yükümlülüğü devam etmektedir. 
 
-01.07.2008 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince çalıştırılan özürlü 
sigortalıların, prime esas kazançlarının alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta 
primi işveren hisselerinin tamamı ile kontenjan fazlası çalıştırılan veya yükümlü 
olmadıkları halde özürlü çalıştıran işverenlerin bu özürlülere ait prime esas 
kazanç alt sınırı üzerinden hesapladıkları sigorta primi işveren hisselerinin % 
50’si Hazine’ce karşılanacaktır. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve 
kurumlar vergisi uygulamasında gider veya maliyet olarak dikkate 
alınamayacaktır. 
 
-En az elli işçi çalıştıran işverenlerin sağlık ve güvenlik birimleri oluşturması ve 
işyeri hekimi bulundurması mecburiyeti ile sanayiden sayılan ve en az elli işçi 
çalıştıran işverenlerin mühendis ve teknik eleman bulundurması mecburiyeti, 
bu işverenlerin işletme dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden 
hizmet alarak ta yerine getirebilecektir. Bu şekilde hizmet alınması işverenin 
sorumluluklarını ortadan kaldırmayacak olup, konu ile ilgili hususlar Çalışma 
Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecektir. 
 
-Yaş haddine bakılmaksızın çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçilerde 
ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmayacaktır. 
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-İşyeri bildirme yükümlülüğüne uymayanlara çalıştırılan her işçi için 100 YTL 
idari para cezası kesilecektir. Bu ceza ağır ve tehlikeli işler işyerlerinde her işçi 
için 1.000 YTL ve Kanunun 3/2 maddesindeki işyerini muvazalı olarak bildiren 
asıl işveren ve alt işveren vekillerine ayrı ayrı 10.000 YTL olarak uygulanacaktır. 
 
-İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlere aykırılık halinde uygulanacak idari 
para cezaları artırılmış ve yeniden belirlenmiştir. 
 
 
3. İşsizlik Sigortası Kanununda Yapılan Değişiklikler: 
 
-4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununnun 50 nci maddesinde yapılan 
değişiklikle ödenecek günlük işsizlik ödeneği miktarı, sigortalının son dört aylık 
prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt 
kazancının % 40 ve aylık asgari brüt ücretinin    % 80 ile sınırlandırılmıştır.  
 
-18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanlar ile yaş şartı aranmaksızın 18 
yaşından büyük kadınlardan; bu maddenin yürürlük tarihinden önceki  altı aylık 
dönemde prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması şartıyla, 
bu maddenin yürürlük tarihinden önceki bir yıllık dönemde işyerine ait prim ve 
hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak 01.07.2008 
tarihinden itibaren bir yıl içinde işe alınan ve fiilen çalıştırılanlar için; prime 
esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren 
hisselerinin;  
 

� Birinci yıl için yüzde yüzü, 
� İkinci yıl için yüzde sekseni, 
� Üçüncü yıl için yüzde altmışı, 
� Dördüncü yıl için yüzde kırkı, 
� Beşinci yıl için yüzde yirmisi, 

 
İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.  

 
İşsizlik Sigortası fonundan karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi 
uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmazlar. 
 
 

   BİLGİ   BAĞIMSIZ  D E N E T İ M  
    VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 

               ANONİM ŞİRKETİ 
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