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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU, İŞVEREN MEVZUATINA İLİŞKİN USUL 

 VE ESASLARI TEK GENELGEDE BİRLEŞTİRDİ 

  

Bilindiği üzere; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki başka bir ifade ile yeni adlandırması 4/1-a 

kapsamındaki, eski adlandırması SSK’lı sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği 

olmayan kurum ve kuruluşlar “İŞVEREN” olarak tanımlanmaktadır.  

 İşverenlere yönelik 5510 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat çerçevesindeki iş ve işlemleri için bir 

nevi usul ve esaslarının bütün olarak yer aldığı bir genelge mevcut değildi. 5510 sayılı Kanunun 

yürürlük tarihi olan 01.10.2008 tarihinden önce SSK döneminde işveren iş ve işlemleri konusunda 

toplu bir biçimde 16 sayılı Genelge yayımlanmış, bundan sonra işveren işlemleri konusunda tek tek 

genelgeler ve genel yazılar yayımlanmış idi. 

 Türk mevzuatında ayrı kanunlarla düzenlenmiş bulunan sosyal güvenlik kurumlarının tek bir 

kurum olarak SGK, 5 ayrı sosyal güvenlik kanununun da tek bir kanun olarak 5510 sayılı Kanun çatısı 

altında toplanması ile birlikte SGK tarafından yayımlanan genelgeler de 5510 Sayılı Kanun 

doğrultusunda tasnif edilmiştir. Böylece  “sigortalılık işlemleri” 2013/11 sayılı Genelge altında, “kısa 

vadeli sigorta kolları uygulamaları” 2016/21 sayılı Genelge altında, “genel sağlık sigortası prim ve 

tescil işlemleri”  2019/17 sayılı Genelge altında, “emeklilik işlemleri” 2018/38 sayılı Genelge altında, 

“borç sorgusu” 2020/5 sayılı Genelge altında toplanmış, bunun akabinde ise “işveren işlemleri” 

2020/20 sayılı Genelge altında toplanmıştır. 

 “İşveren İşlemleri”ne ilişkin Genelge 18.06.2020 tarihinde yayımlanmış olup, Genelge ekinde 

yer alan Ek-18’de 46 adet genelge ve genel yazı yürürlükten kaldırılmıştır. 

 İŞVERENLER için çok yararlı bir kılavuz olan 2020/20 Sayılı İşveren İşlemleri Genelgesi’nin ilgili 

mevzuatta son aylarda yapılmış değişikliklerin daha iyi kavranmasına yardımcı olacağı açıktır.  

 Bu nedenle anılan Genelgeyi, ekte aynen veriyoruz. 

 İŞVEREN statüsünde olan mükelleflerimizin, sosyal güvenlik mevzuatına dair işveren işlemleri 

için söz konusu Genelgede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hareket etmeleri, olası idari para  

cezaları ve prim tahakkukları ile karşılaşmalarını engelleyecektir.  



 

 
  

 

İlerleyen sirkülerlerimizde söz konusu birleştirilen Genelgelerde İŞVEREN mükelleflerimizi ilgilendiren 

Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamalarından özellikli olanlar konu edilecektir. 

 

 

Saygılarımızla… 

VİZYON YMM A.Ş. 
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