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FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN 
DİKKATİNE! 

 

İtibari Hizmet Süresi Uygulamasında Değişiklik Nedeniyle Geçmişe Dönük 
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Vermek için Son Gün 30.11.2007 
 

 İtibari hizmet süresi uygulamasının kapsamının, ilgili Kanun maddesinde yer alan “Azotlu 
gübre ve şeker sanayinde” ibaresinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi sonucunda 
genişlemesi nedeniyle, 27.03.2007 tarihi ile 18.08.2007 tarihi arasında itibari hizmet süresi 
kapsamında geçtiği halde "1" numaralı belge türü ile Kuruma bildirilen sigortalılar için kağıt 
ortamında iptal aylık prim ve hizmet belgesi ve "3" numaralı belge türü ile asıl aylık prim ve hizmet 
belgesi düzenlenerek 30.11.2007 tarihine kadar verilecektir. 
 

 Sosyal Sigortalar Kanunu"nun Ek 5 inci maddesinin IV numaralı bendine göre, 01/09/1987 
tarihinden sonra azotlu gübre ve şeker sanayiinde, fabrika, atölye, havuz ve depolarda, trafo 
binalarında çalışanların;  

 - Çelik, demir ve tunç döküm işlerinde, 

 - Zehirli, boğucu, yakıcı, öldürücü ve patlayıcı gaz, asit, boya işleriyle gaz maskesi ile çalışmayı 
gerektiren işlerde, 

 - Patlayıcı maddeler yapılmasında, 

 - Kaynak işlerinde, 

 geçen çalışma sürelerine 1/4 oranında itibari hizmet süresi verilmektedir. 

 Yukarıda belirtilen Kanun maddesinde yer alan "Azotlu gübre ve şeker sanayiinde" ibaresi, 
Anayasa Mahkemesinin 2006/97 sayılı Kararı ile 27.03.2007 tarihinde yürürlüğe girmek üzere iptal 
edilmiştir. 

 Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sonucunda, hizmetin azotlu gübre ve şeker sanayiinde 
geçmesi şartına bakılmadan tüm fabrika, atölye, havuz ve depolarda, trafo binalarında çalışan 
sigortalıların çelik, demir ve tunç döküm işlerinde; zehirli, boğucu, yakıcı, öldürücü ve patlayıcı 
gaz, asit, boya işleriyle gaz maskesi ile çalışmayı gerektiren işlerde; patlayıcı maddeler 
yapılmasında ve kaynak işlerinde geçen hizmetleri de, 27.03.2007 tarihinden sonra itibari hizmet 
kapsamına girmiş bulunmaktadır.  

 Bununla birlikte, fabrika, atölye, havuz ve depolarda, trafo binaları işyerlerinde kontrol ve 
benzeri amaçlarla kısa süreli çalışanlarla, bu işleri fiilen yapmayıp işin yönetim görevini yapan veya 
bu işyerleri dışında söz konusu işleri yapan sigortalılar, itibari hizmet süresinden 
yararlanamayacaklardır. 

 1

mailto:kanitymm@kanitymm.com.tr


 2

 İptal kararının yürürlüğe girdiği 27.03.2007 tarihinden sonra itibari hizmet süresi kapsamına 
giren sigortalılar için işverenlerce yasal süresinde internet ortamında verilecek aylık prim ve hizmet 
belgeleri "3" numaralı belge türü ile düzenlenecek olup, itibari hizmet süresinden yararlanacak 
sigortalılar için % 9 sigortalı hissesi, % 13 işveren hissesi olmak üzere % 22 oranında malullük, 
yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenecektir. 

 27.03.2007 tarihi ile 18.08.2007 tarihi arasında itibari hizmet süresi kapsamında geçtiği halde 
"1" numaralı belge türü ile Kuruma bildirilen sigortalılar için kağıt ortamında iptal aylık prim ve 
hizmet belgesi ve "3" numaralı belge türü ile asıl aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenerek 
30.09.2007 tarihine kadar verilmesi durumunda idari para cezası uygulanmayacak olup fark primlerin 
de bu süre içinde ödenmesi durumunda gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmeyecektir.  
 

Yukarıda belirtilen belgelerin 30.11.2007 tarihine kadar verilmemesi ve primlerin ödenmemesi 
halinde fiilin tebliğ ile öngörülen sürenin son gününde meydana geldiği kabul uygulanmayacak olup 
fark primlerin de bu süre içinde ödenmesi durumunda gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil 
edilmeyecektir.  

 Yukarıda belirtilen belgelerin 30.11.2007 tarihine kadar verilmemesi ve primlerin ödenmemesi 
halinde fiilin tebliğ ile öngörülen sürenin son gününde meydana geldiği kabul edilerek idari para 
cezası tahakkuk ettirilecek, tebliğin yayımı tarihini takip eden ilk günden itibaren gecikme cezası ve 
gecikme zammı tahsil edilecektir. 

 

Saygılarımızla. 
        KANIT YEMİNLİ MALİ 

       MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.  
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