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 Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren 
tarafından çalıştırılanlar kanunun 4’üncü 

maddesi birinci fıkrasının (a) bendine göre 
sigortalı sayılırlar. (Sosyal Sigorta İşlemleri 

Yönetmeliği Madde:9) 
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• Ders ücreti karşılığı görev verilenler , 

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/b 
bendi kapsamında çalıştırılanlar, 

• Yabancı uyruklu personel,  

• 2547 sayılı Kanunun 46. maddesine göre kısmi 
zamanlı olarak çalışan öğrenciler, 

• Yükseköğrenimi sırasında zorunlu staja tabi 
tutulan öğrenciler,  4/a bendi kapsamında 
sigortalı sayılırlar. 

 
3 



 
 
 
 Kanunun 4’üncü maddesi birinci fıkrası (a) bendi 

kapsamında sigortalı sayılanlar için çalışmaya başladıkları 
tarihten itibaren sigortalı hak ve yükümlülükleri başlar. 
İşverenler kanunun 4. Maddesi birinci fıkrası (a) bendi 
kapsamında sigortalı sayılanları çalışmaya başladıkları 
tarihten önce sosyal güvenlik kurumuna  e-sigorta yoluyla 
bildirmekle yükümlüdür. (Sos.Sig.İşl.Yön. Md:11) 
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  Kanunun 4’üncü maddesi birinci fıkrası (a) 

bendi kapsamında sigortalı olanların 
sigortalılıkları hizmet akdinin sona erdiği 
tarihte sona erer ve bu tarih işverenleri 
tarafından 10 gün içinde e-sigorta yoluyla 
Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir. 
(Sos.Sig.İşl.Yön. Md:14) 
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 İşe giriş bildirgesi Sosyal Güvenlik Kurumuna 

e-sigorta ile verilmesiyle yerine getirilir. Bu 
bildirge dışında başka biçimlerde yapılan 
bildirimler Sosyal Güvenlik Kurumunca geçerli 
sayılmamaktadır. (Sos.Sig.İşl.Yön. Md:15) 
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  Ay içinde günün bazı saatlerinde çalışan ve 

çalıştığı saat karşılığında ücret alan 
sigortalının ay içindeki prim ödeme gün sayısı 
ay içindeki toplam çalışma saati süresinin 
4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen 
haftalık çalışma süresine göre hesaplanan 
günlük çalışma saatine bölünmesiyle bulunur. 
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 Örneğin Serbest Öğretim Elemanı Bay E 
Normal ve İkinci Öğretimde aylık toplam 85 
saat derse girmiş ise Bay E’nin prim ödeme 
gün sayısı 85÷7,5= 11,33 bulunmaktadır. Bay 
E’nin prim ödeme gün sayısı 12 olarak 
belirlenecektir. (Sos.Sig.İşl.Yön. Md:103 g 
bendi ve Md:108) 
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Prime Esas Kazanç 

 

ÇALIŞANLAR 

 

PRİME ESAS KAZANÇ 

Ders ücreti karşılığı çalışanlar  
Ayın 1’i ile 30’u arasında verilen ders karşılığında 

hakedilen ders ücretinin brüt tutarıdır. 

657 sayılı Kanunun 4/b bendi kapsamında 

çalışanlar  

İlgili ayda hakedilen brüt ücret. (Sözleşme ücreti ve ek 

tazminat) 

Yabancı uyruklu personel İlgili ayda hakedilen brüt ücret. 

Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenciler İlgili ayda hakedilen brüt ücret. 

Zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler   Asgari ücret brüt tutarı.  
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ÇALIŞANLAR 

MALÜLLÜK, YAŞLILIK, ÖLÜM 

SİGORTASI  

GENEL SAĞLIK 

SİGORTASI 

İŞ KAZASI VE 

MESLEK  

HASTALIĞI 

SİGORTASI  

SOSYAL 

GÜVENLİK 

DESTEK PRİMİ 

İŞSİZLİK 

SİGORTASI 

PRİMİ 

İŞÇİ İŞVEREN İŞÇİ İŞVEREN İŞÇİ İŞVEREN İŞÇİ İŞVEREN İŞÇİ İŞVEREN 

4/a bendi kapsamında 

sigortalı olanlardan ders 

ücreti karşılığı çalışanlar  
9 11 5 7,5 - 1 - - - - 

İştirakçi olmayanlardan ders  

ücreti karşılığı çalışanlar  9 11 5 7,5 - 1 - - - - 

Emeklilerden ders 

ücreti karşılığı çalışanlar  - - - - - 1 7,5 22,5 - - 

657 sayılı Kanunun 4/b 

bendi kapsamında 

çalıştırılanlar 
9 11 5 7,5 - 1 - - - - 

Yabancı uyruklu personel 
9 11 5 7,5 - 1 - - - - 

Kısmi zamanlı olarak  

çalışan öğrenciler - - - - - 1 - - - - 

Zorunlu staja tabi tutulan  

öğrenciler   -   -  -  - - 1 - - - - 
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  1- İşyeri Sosyal Güvenlik Kurumuna tescil 

edilmesi 
 2- İşe giriş bildirgeleri verilmesi 
 3- Prim ödeme günleri belirlenip Aylık Prim ve 

Hizmet Belgesinin verilmesi 
 4- Ödemeye esas belgelerin Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığı’na getirilmesi 
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 Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrası (a) 
bendi kapsamında sigortalı çalıştıran 
işverenler 28.09.2008 tarih ve 27011 sayılı 
resmi gazetede yayınlanan 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
Uyarınca İşyerlerinin Tesciline İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Tebliğ ekinde yer alan (EK:1) 
işyeri bildirgesi en geç sigortalı çalıştırmaya 
başladıkları tarihte Sosyal Güvenlik 
Kurumuna vermeleri gerekmektedir. 

12 



 
 
  İşyeri tescilindeki önemli konun sigortalıların 

ayın 1’i ile 30’u arasında ücret aldıklarının 
bildirilmesi, ayrıca sigortalıların niteliklerini 
belirterek (Kısmi İstihdam, Sosyal Güvenlik 
Destek Primine tabi vb.) tescilin buna göre 
yapılması gerekmektedir. 
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  Fakülte\Yüksekokul \ Meslek Yüksekokulu 

Yönetim Kurulu kararına göre ders verilecek 
öğretim elemanlarının işe giriş bildirgesi 
eğitim öğretimin başlamasından önce e-
sigorta yoluyla Sosyal Güvenlik Kurumuna 
verilmesi gerekmektedir. 
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 (EK:4) İşe Giriş Bildirgesi 
 
 
http://www.sgk.gov.tr / 
 
-İŞVEREN 

-Sigortalı İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgesi 
-SSK 
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İşe giriş bildiriminde sigorta kolu bölümünde; 

  0   - Tüm sigorta kolları  

  7   - Çırak ve stajyer  

  8   - Sosyal Güvenlik Destek Primi 

 12  - U. Sözleşmesi Olmayan Y. Uyr. Sigortalı 

 15  - Usta öğretici ve sözleşmeli öğretmen 

 18  - YÖK Kısmi istihdam 



 
 
 
 Prim ödeme gün sayıları aylık girilen ders 

sayısının 7,5’e bölünmesi suretiyle belirlenecek 
prime esas kazançta normal ve gece eğitiminden 
hak edilen brüt ücretler toplamı olacaktır. Belge 
türü olarak Emekli olanlar için 2 nolu belge 
(Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar) 
diğerleri için 13 nolu (Tüm Sigorta Kollarına Tabi 
olup İşsizlik Sigortası Primi Kesilmeyenler) türleri 
seçilerek verilecektir. 
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 (EK:1) Aylık Prim ve Hizmet Belgesi 
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  -İŞVEREN 

   -e-Bildirge 

   -SSK 
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  Belge düzenlenirken ilk olarak dönemi ve belge türü 

seçilmelidir. 
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ÇALIŞANLAR  
BELGE 

TÜRÜ 
AÇIKLAMA 

- Emeklilerden ders ücreti karşılığı çalışanlar  
2 

 Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi 
Çalışanlar 

- 4/a bendi kapsamında sigortalı olanlardan ders ücreti karşılığı 

çalışanlar   

13 

 Tüm Sigorta Kollarına Tabi Olup İşsizlik 
Sigortası Primi Kesilmeyenler İle Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülke 
Vatandaşlarından Hizmet Akdine İstinaden 
Çalışanlar 

- İştirakçi olmayanlardan ders ücreti karşılığı çalışanlar  

- 657 sayılı Kanunun 4/b bendi kapsamında çalıştırılanlar 

- 657 sayılı Kanunun 4/c bendi kapsamında çalıştırılanlar 

- Yabancı uyruklu personel 

- Zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler   

 

- Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenciler 
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 Meslek Liselerinde Okumakta İken Veya 
Yükseköğrenimleri Sırasında Zorunlu Staja 
Tabi Tutulan Öğrenciler 
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 Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve çalıştırılmadığı 

günler için ücret de ödenmeyen sigortalıların eksik çalışma 
nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesine kaydedilmesi 
gerekmektedir. 

 
 01- İstirahat 
 02- Ücretsiz/aylıksız izin 
 06- Kısmi istihdam (Kısmi zamanlı öğrenciler ve ders ücreti 

alanlar) 
 07- Puantaj kayıtları (Zorunlu staj yapan öğrenciler) 
 12- Birden fazla  
 13- Görevden uzaklaştırma 
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 Ayın 1’i ila 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret 
alan sigortalılar için düzenlenecek olan aylık prim ve 
hizmet belgeleri, en geç belgenin ilişkin olduğu ayı 
izleyen ayın 23’üne kadar düzenlenmesi, ödemesinin 
de ay sonuna kadar yapılması gerekmektedir. 

 
 Ayın 15’i ila müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları 

karşılığı ücret alan sigortalılar için düzenlenecek olan 
aylık prim ve hizmet belgeleri, en geç belgenin ilişkin 
olduğu dönemi izleyen  ayın 7’sine kadar 
düzenlenmesi, ödemesinin de ayın 14’üne kadar 
yapılması gerekmektedir. 
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 Ödemeye Esas Belgeler 
 1-Ödeme Emri 2-Yönetim Kurulu Kararı (Gece 

Gündüz) 3-Bordro 4- Banka Listesi 5- Akademik 
Takvim 6- Haftalık Ders Yükü Çizelgeleri 7- Başka 
bir işyerinde çalışanlardan Asgari Geçim İndirimi 
aldıklarına dair dilekçe diğer çalışanlar için Asgari 
Geçim indirimine esas Aile Durum Bildirimi ve 
Asgari Geçim İndirimi Bordrosu 8- Başka bir 
işyerinde çalışanların işyerlerinden alınacak gelir 
vergisi matrahı ve sigorta matrahı yazısı 
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 Örnek evraklar 

 örnek evraklar 
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