
HUKUK B O L ~ J M ~ J  
T.C. 

YA RGlTAY 
9. HUKUK D A ~ R E S ~  

ESAS NO : 200312662 
KARAR NO : 2003117235 
T A R ~ H ~  : 16.10.2003 

12.1 0.2000 tarih .10.2000 tarihinde 

Davacln~n sendika uyeligi tarihinden fesih tarihine kadar sendikal faaliyette 
bulundugu kan~tlanmam~$t~r. Davac~n~n ve diger i9~ilerin hizmet sozle$mesinin 



feshi yetki prosedurijnu de etkilememigtir. Ayrlca, yukar~da aqlklandrg~ gekilde, 
sendikal~ igqilerle birlikte sendikaslz igqilerin de igten q~karlldlg~ mahkemenin de 
kabulundedir. 1999 ve 2000 ylllarl iqinde igten q~kar~lan igqilerin ve sendikan~n 
bagvurusu uzerine daval~ igyerinde Bolge Calrgma Mudurlugunce bir kaq kez 
sorugturma yaplldrgl anlag~lmaktad~r. Davac~ ve aynl gun igten q~karllan 12 
igqinin gikayeti uzerine yapllan son incelemede, daval~ ...... A.!$.nin mali kriz 
iqinde bulundugu, sigorta primi ve vergi borqlarlnln oldugu, 2000 y111 iqinde ige 
allnan toplam igqi saylslnln igten q~karllanlardan fazla oldugu, Ekim ayl iqinde 
igten qlkarllan 24 igqiden 2l'inin sendikall, digerlerinin sendikas~z igqi oldugu 
belirlenmigtir. Sorugturma s~raslnda igveren, baz~ aylar giren igqinin q~kan 
igqiden qok gorunmesinin nedeninin, kapatllan bir bolumun igqilerinin diger ay 
bagka bolume al~nmaslndan kaynakland~gln~ ifade etmigtir. 

0 halde, hizmet sozlegmesinin sendikal nedenle feshedildiginin kabul edile- 
bilmesi iqin, igverenin, igyerinde sendikay~ ve toplu ig sozlegmesini etkisiz hale 
getirmek uzere zaman iqinde sendikal~ igqileri igten q~kardlg~ kesin olarak sap- 
tanmal~d~r. Bu durumda oncelikle, igverenin igyerinin bir bolijmunu kapat~p ka- 
patmad~gl, igqileri diger bolumde ige a l~p  almad~g~, 2000 y l l ~  iqinde igten q~karl- 
Ian igqilerin sendikal~ olup olmad~klarl, sendikall olanlar yanlnda sendikas~z igqi- 
lerin de qlkart~llp q~kart~lmad~g~, igyerinde sendika uyesi igqilerin azallp azalma- 
d~gr, dort ayl~k sigorta prim bordrolarl, sendika uyelik figleri getirtilerek denetle- 
meye elverigli gekilde saptanmall; ayrlca, igverene ait bilanqo ve igyeri kay~tlar~ 
incelenerek ekonomik krizde bulunup bulunrnadlg~ belirlenmeli ve sonucuna go- 
re bir karar verilmelidir. Eksik sorugturma ile yazll~ gekilde karar verilmesi hata- 
Ildlr. 

SONUC : Temyiz olunan kararln yukar~da yazll~ sebepten BOZULMASINA, 
pegin al~nan temyiz harclnln istek halinde ilgiliye iadesine, 16.1 0.2003 gununde 
oybirligi ile karar verildi. 

T.C. 
YARG ITAY 

9. HUKUK DA~RES~  
ESAS NO : 200315375 
KARAR NO : 2003M8527 
T A R ~ H ~  : 3.1 1.2003 

KARAR OZET~: KlDEM TAZM~NATI FA~Z~NE ~ T ~ R A Z  : KlDEM TAZM~NATI 
FA~Z~NE YAPILAN ~T~RAZIN KIDEM TAZM~NATI VE ~ S C ~ L ~ K  ALACAKLARI- 
NA DA YAPILDIGI KABUL EDILEREK H U K ~ ~ M  KURULMASI HATALIDIR. 

DAVA : Davacl, icra takibine yap~lan itirazln iptali ile icra-inkar tazminatln~n 
odetilmesine karar verilmesini istemigtir. 



Yerel mahkeme, istegi klsmen hukum altlna alm19tlr. 

Hukum suresi iginde davalr avukatl taraflndan temyiz edilmi9 olmakla dosya 
incelendi, geregi konu9ulup du9unuldu: 

1. Dosyadaki yazllara, toplanan delillerle kararln dayandrgl kanuni gerektiri- 
ci sebeplere gore, davallnln a9agldaki bendin kapsami diynda kalan temyiz iti- 
razlarl yerinde degildir. 

2. Davacl tarafindan icra takibine konu edilen kldem tazminat~ ve i9gilik ala- 
caklarlna davall taraflndan itiraz edilmedgi halde, krdem tazminatr faizine 
yaprlan itirazln bu alacaklara yaplldigl da kabul edilerek uyu9mazllk bulun- 
mayan kidem tazminati ve i9gilik alacaklarl hakkrnda hukum kurulmasl ve yargl 
harcina tabi tutulmasl hatalldlr. 

3. Emeklilik halinde kidem tazminatlna hak kazanllabilmesi igin i9ginin bag- 
11 bulundugu Sosyal Sigortalar Kurumuna bayurarak kendisine ya9llllk ayl~gl 
baglandlglna dair belgeyi iyerene ibraz etmesi gerekir. Faiz oranl ve faizin ba9- 
langlcl igin bu belgelendirme tarihi esas allnmalld~r. Dosyadaki belgelere gore 
bu belgelerin iyerene ibraz edildigi tarih 01.03.2002 tarihidir. Bu belgelendirme 
tarihine gore en yuksek mevduat faizi ilgili bankadan sorulmal~ faiz oranr belir- 
lendikten sonra belgelendirme tarihinden takip tarihine kadar kldem tazminatl fa- 
iz alacagl belirlenmeli ve sonucuna gore hukum kurulmalldrr. Yazllr 9ekilde da- 
vacr nln ayrlldlgl tarihten itibaren hesaplanan faiz alacaglna karar verilmesi isa- 
betsizdir. 

SONUC : Temyiz olunan kararln yukarrda yazlll sebepten BOZLILMASINA, 
pe9in allnan temyiz harclnln istek halinde ilgiliye iadesine, 3.11.2003 gununde 
oybirligiyle karar verildi. 

T.C. 
YARG ITAY 

9. HUKUK D A ~ R E S ~  
ESAS NO : 200315343 
KARAR NO : 2003118724 
T A R ~ H ~  : 5.1 1.2003 

KARAR OZET~: M~KTAR ~ ~ E R E N  ~BRANAMELER : M~KTAR ~CEREN 
~BRANAMELER MAKBUZ NITEL~G~NDED~R. DAVAClNlN TALEPLER~ 
HAKKINDA HESAPLAMA YAPTlRlLlP ~BRANAMELERDE BEL~RT~LEN 
M~KTAR DU$ULD~~KTEN SONRA TAZM~NAT ALACAKLARI HUKUM ALTI- 
NA ALINMALIDIR. 



DAVA : Davac~, krdem, ihbar, maddi ve manevi tazminat ile fazla mesai ve 
ucret alacagrn~n odetilmesine karar verilmesini istemistir. 

Yerel mahkeme, istegi reddetmistir. I 
Hukum suresi i~ inde davac~ avukatr tarafrndan temyiz edilmis olmakla dosya 

incelendi, geregi konu~ulup du~unuldu: 

Davacr, daval~ isyerinde Gallsrrken is kazas~ ge~irdigini tedavi sonrasi isve- 
rence is akdinin feshedildigini belirterek ihbar ve k~dem tazminat~ ile odenmeyen 
ucret ve fazla Gallsma karslllgr ucret alacaklarlnln tahsilini istemistir. 

Daval~, davacrn In tazminat ve isqilik alacaklar~nr ald~g~na dair iki adet 
ibraname verdigini dolayrs~yla davanrn reddini istemistir. 

Mahkemece Bor~lar Kanunu 11 3. maddesi geregince ibranameler alacaklar~ 
sonlandrran hukuki islem oldugundan davac~nrn davas~n~n reddine karar veril- 
mistir. 

Dosya i~erisinde bulunan 5.3.1 999 ve 1.5.2000 tarihli ibraname de incelen- 
diginde ilk ibranamede odenmeyen ucret ve fazla ~alrsma ucretlerinin diger 
ibranamede ise bu alacaklarla birlikte ihbar ve k~dem tazminatlarr da kap- 
samakta olup aynr zamanda miktar i~ermektedir. Dairemizin koklesmis i~tihat- 
lama gore miktar iqeren ibranameler makbuz niteliginde kabul edilmektedir. 
Mahkemece yap~lacak is davac~n~n talepleri hakk~nda taraflar~n gosterecekleri 
deliller toplanarak bir degerlendirmeye gitmek daha sonra tazminat ve is~i l ik ala- 
caklarrna iligkin hesaplama yapt~r~ l~p ibranamelerde belirtilen miktarlar du$ulduk- 
ten sonra bakiye tazminat ve alacaklar hukum alt~na al~nmal~drr. 

Eksik inceleme ve arast~rma ile yaz~lr sekilde karar verilmesi hatalrd~r 

SONUC : Temyiz olunan kararrn yukar~da y a z ~ l ~  sebepten BOZULMASINA, 
pesin alrnan temyiz harcrn~n istek halinde ilgiliye iadesine, 5.11.2003 gununde 
oybirligiyle karar verildi. 



T.C. 
YARGITAY 

9. HUKUK D A ~ R E S ~  
ESAS NO : 2003119019 
KARAR NO : 2003119234 
T A R ~ H ~  : 13.1 1.2003 

KARAR OZETI: FESH~N ~PTAI,~ - ISTE ~ADE: 

4857 SAYlLl YASANIN 21. MADDES~NE GORE; ~ S C ~ ' N ~ N  BASVURUSU 
UZER~NE, ~SVEREN B ~ R  AY ~C~NDE /SE BASLATMAZ ~SE, ~ S C ~ Y E  EN AZ 
DORT AYLlK VE EN COK SEK~Z AYLlK UCRET~ TUTARINDA TAZM~NAT 
ODEMEKLE YUKUMLUDUR. MAHKEMECE UST SlNlRl ASACAK SEK~LDE 
TAZM~NAT BEL~RLENMES~ HATALIDIR. 

DAVA : Davacl, fesih kararlnln iptaline ve ige iadesine karar verilmesini iste- 
migtir. 

Yerel mahkeme, istegi hukum altlna almlgtlr 

Hukum suresi i~ inde daval~ avukat~ taraflndan temyiz edilmig olmakla dosya 
incelendi, geregi konugulup dugunijldu: 

YARGITAY KARARI 

Mahkemece, davacln~n ig aktini daval~ igverence ge~erl i  bir nedene dayan- 
m a d ~ g ~  gerek~esiyle feshin ge~ersizligine ve ige iadesine karar verilmesi dosya 
i~erigine uygun dugtugunden usul ve yasaya uygundur. 

Ancak; davaclnln ig akti 4857 Saylll ig Kanunun yururluge girdigi 10.6.2003 
tarihinden sonra 30.6.2003 tarihinde feshedilmigtir. 

Bu yasanln 21. maddesine gore; ig~iyi  bagvurusu uzerine igveren bir ay 
i~inde, ige baglatmaz ise, ig~iye en az dort ayl~k ve en~ok  sekiz ayl~k ucreti 
tutarlnda tazminat odemekle yukumludur. 

Mahkemenin hukum flkraslnda ise davac~ i ~ i n  bir ylllrk ucreti tutarlnda 
tazminatln belirlenmesine karar verilmigtir. Yasa da en az dort ayl~k ve en ~ o k  
sekiz ayllk ucreti tazminat olarak belirlenecegi duzenlendigi halde mahkemece 
ust slnlrl agacak gekilde tazminat belirlenmesi hatalldlr. 

A~~k lanan  nedenlerle yerel mahkeme karar~n~n bozularak ortadan 
kaldlrllmaslna ve dairemizce 4857 Say111 ig Kanunun 2013 maddesi uyarlnca 
agag~daki gekilde karar vermek gerekmigtir. 

SONUC : Yukar~da gosterilen nedenlerle 



1. Mahkemenin 25.9.2003 gun ve 20031548 - 431 Esas-karar say111 
karar~nlr~ bozularak ortadan kald~rllmaslna. 

2. igverence yapllan feshin gegersizligine ve davacrnrn ige iadesine. 

3. Davaclnln yasal surede basvurmaslna ragmen igverenin suresi iginde ige 
baglatmamas~ halinde odenmesi gereken tazminat miktar~n~n dort ayllk ucreti 
tutarl olarak belirlenmesine. 

4. Davacl igginin ige iadesi i ~ i n  isverene suresi iginde basvurmas~ halinde 
hak kazanllacak olan ve kararrn kesinlestigi tarihe kadar gergeklegen en gok 4 
aya kadar ucret ve diger haklarln~n daval~dan tahsiline, 

5. Harg pesin alrnd~g~ndan yeniden allnmaslna yer olmad~glna, 

6. Avukatlrk ucret tarifesi geregince 200.000.000 TL. vekalet ucretinin 
davalldan allnarak davac~ya verilmesine, 

7. Davaclnln yapmls oldugu 64.000.000 TL. yarg~lama giderinin daval~dan 
alrnarak davacrya verilmesine, 

8. Pesin allnan temyiz harclnln istek halinde ilgiliye iadesine, 13.11.2003 
gunu oybirligi ile karar verildi. 

T.C. 
YARGITAY 

9. HUKUK D A ~ R E S ~  
ESAS NO : 2003114562 
KARAR NO : 2003116477 
T A R ~ H ~  : 9.1 0.2003 

KARAR OZET~: T~S'DEN DOGAN UCRET FARKl 

EMSAL OLARAK NAZARA ALINAN ~!$C~DEN $OK SONRA SEND~KAYA 
UYE OLAN i !$@~iN TOPLU I$ SOZLE~MES~NDEN YARARLANMA 
TAR~HLER~ ARASINDA UZUN B ~ R  SURE VARDIR. BU DURUMDA EMSAL~ 
l$CiNiN ~ ~ C R E T ~ N E  GORE FARK UCRET ALACAGININ HESAPLANMASI 
DOGRU OLMAZ. 

DAVA : Davacl, ~ i s ' d e n  dogan ucret fark~ alacaglnln odetilmesine karar ve- 
rilmesini istemigtir. 

Yerel mahkeme, isteiji klsmen hukum altlna almlgtlr. 

Hijkijm suresi iginde daval~ avukatl tarafrndan temyiz edilmis olmakla dosya 
incelendi, geregi konusulup dugunuldu: 



I YARGITAY KARARI 

~ 1. Dosyadaki yazllara toplanan delillerle kararln dayand~gl kanuni gerektiri- 
ci sebeplere gore, davallnln agagldaki bendin kapsaml dlglnda kalan temyiz iti- 
razlar~ yerinde degildir. 

2. Mahkemece hukme esas allnan bilirkigi raporunda davacl igqinin fark uc- 
ret alacag~ emsali ~ i S ' e  tabi igqinin ijcreti dikkate al~narak hesaplanrrllgtlr. Dava- 
CI igqi emsal olarak nazara allnan igqiden qok sonra sendikaya uye olmugtur. 
Bagka bir anlatlmla Toplu ig sozlegmesinden yararlanma tarihleri araslnda uzun 
bir sure vardlr. Bu durumda emsali igqinin ucretine gore fark ucret alacaglnln he- 
saplanmasl dogru olmaz. Mahkemece yapllacak ig davacln~n Toplu ig sozlegme- 
sinden yararlanmaya baglad~g~ tarihte almakta oldugu ucretine o doneme ait 
zam ve sonraki zamlar uygulanmak suretiyle almas~ gereken ucret tesbit edilme- 
li, dava tarihi itibariyle varsa fark ucreti belirlenerek hukum altlna allnmal~dlr. Ha- 
tall bilirki9i raporuna dayanllarak hukum kurulmas~ hatall olup bozmay~ gerektir- 
migtir. 

SONUS : Temyiz olunan kararln yukarlda yazll~ sebepten BOZULMASINA, 
pe9in allnan temyiz harc~nln istek halinde ilgiliye iadesine, 9.1 0.2003 giinunde 
oybirligi ile karar verildi. 

T.C. 
YARGITAY 

9. HUKUK DA~RES~ 
ESAS NO : 2003114692 
KARAR NO : 2003116717 
T A R ~ H ~  : 9.10.2003 

KARAR OZET~: KlDEM TAZM~NATI - YlLLlK FAZLA  MESA^, GENEL, 
BAY RAM, HAFTA TAT~L~ 

YlLLlK iZiN DEFTER~NDE GEGM~S YILLARDA YlLLlK iZiN KULLANDIGI 
ANLASILAN DAVAClNlN FAZLA GALISMA ALACAKLARlNlN H ~ C  ARA VER- 
MEDEN GALIFMA YAPMI? ~ i B i  HESAPLAMA YAPAN B ~ L ~ R K ~ S ~  
RAPORUNA GORE TAMAMI UZER~NDEN KABULU HATALIDIR. 

GEREK YlLLlK iZiN, GEREK HASTALIK, MAZERET NEDENLERLE . 
TUMUNDE CALISILMAMIS OLAB~LECEG~ NAZARA ALINARAK 
HAKKAN~YETE UYGUN B ~ R  IND~R~M YAPILMALIDIR. 

DAVA : Davac~, k~dem tazminatl, yllllk izin, fazla mesai, genel bayram ve 
hafta tatili gundeliklerinin odetilmesine karar verilmesini istemigtir. 

Yerel mahkeme, istegi klsmen hukum altlna almlgt~r. 



Hukum suresi i~ inde  davall avukatl taraflndan temyiz edilmig olmakla dosya 
incelendi, geregi konugulup dugunuldu: 

YARGITAY KARARI 

1. Dosyadaki yaz~lara, toplanan delillerle kararln dayandlgl kanuni gerektiri- 
ci sebeplere gore, davallnrn agagldaki bendin kapsam~ dlg~nda kalan temyiz iti- 
razlarl yerinde degildir. 

2. Davall vekili 24.1.2003 tarihli oturumda sundugu delil listesine ekli 
olarak;" 28.11.2002" tarihli fazla ~alrgma yonunden davalryl ibra eden bir belge 
fotokopisi sunmugtur. Bu belgenin as11 getirtilerek davacldan diyecekleri sorul- 
mall; fazla ~al lgma alacagl yonunden sonucuna gore bir karar verilmelidir. Eksik 
ineleme ile yazlll gekilde karar verilmesi hatal~drr. 

Kabule gore, yllllk izin defterinde ge~mig y~llarda yll l~k izin kullandlgl 
anlagllan davaclnln fazla Galrgma alacaklarln~n,  hi^ ara vermeden galrgma 
yapmrg gibi hesaplama yapan bilirki9i raporuna gore tamaml uzerinden kabulu 
hatal ldrr. 

3. Anlatrldlgl gekilde; hafta tatili ve genel alacaklarl yonunden de, davacrn~n 
ylll~k izin kullandlgrnr hi$ nazara almadan hesaplama yapan bilirkigi raporuna 
gore ve bu alacaklar~n tamamr uzerinden davanrn kabulu dogru degildir. Gerek 
ylllrk izin, gerek hastallk, mazeret nedenlerle tumunde Gal~gmam~g olabilecegi 
nazara allnarak hakkaniyete uygun bir indirim yapllmalldrr. 

SONUC : Temyiz olunan kararrn yukarrda yazrlr sebepten BOZULMASIIVA, 
pegin allnan temyiz harcrnln istek halinde ilgiliye iadesine, 9.10.2003 gununde 
oybirligi ile karar verildi. 

T.C. 
YARGITAY 

9. HUKUK DAIRESI 
ESAS NO : 200315791 
KARAR NO : 200311 8114 
T A R ~ H ~  : 27.10.2003 

KARAR OZET~: ~HBAR-KIDEM TAZM~NATI, FAZLA GALISMA, YlLLlK 
i z i ~  UCRET~, HAFTA-GENEL TATI'L UCRET~ 

DAVACI ~MZASINI ICEREN PUANTAJ KAYITLARINDA HAFTA TATILI 
CALISMADIGI KAYlTLl OLDUGU HALDE HAFTA T A T ~ L ~  UCRET 
ALACAGINA HUKMED~LMES~, 

GENEL TAT~L UCRET~N~N ZAMSIZ KlSMlNlN BODRO ~ L E  ODEND~GI 
D~KKATE ALINMADAN HESAPLANMASI, 



FAZLA GALISMA KARSILIGI UCRET ALACAGININ DENET~ME 
ELVER~$L~ RAPOR ALINMADAN DEGERLEND~R~LMES~, 

~ S Y E R ~ N ~ N  RAMAZAN AYINDA KAPALI OLMASINA RAGMEN UCRETL~ 
~ZNE H~IKMED~LMES~ HATALIDIR. 

DAVA : Davacr, ihbar ve k~dem tazminatl, fazla qal~gima ve yllllk izin ucreti, 
hafta ve genel tatil gundeliklerinin odetilmesine karar verilmesini istemi5tir. 

Yerel mahkeme, istegi k~smen hijkum altlna almlgitrr. 

Hukum suresi iqinde daval~ avukatl taraflndan temyiz edilmigi olmakla dosya 
incelendi, geregi konu5ulup du$unuldu: 

YARGITAY KARARI 

1. Dosyadaki yazllara, toplanan delillerle karar~n dayandrgl kanuni gerektiri- 
ci sebeplere gore, davalrnrn agiagldaki bendin kapsamr dlynda kalan temyiz iti- 
razlar~ yerinde degildir. 

2. Davacr imzaslnl iqeren puantaj kayrtlarlnda davaclnln hafta tatili gunleri 
qal15rnadlgl kayltll oldugu halde, puantaj donemini kapsayan sure iqin hafta tatili 
kargilllgl ucret alacag~na karar verilmesi hatal~d~r. 

3. Hukum alt~na alman genel tatil ucret alacaglnln zamslz klsmlnln bordro 
ile odendigi dikkate al~nmadan 2 misli olarak hesaplanmas~ isabetsizdir. 
Mahkemece sadece zamll ba5ka bir anlatrmla bir misli hesaplanarak hukum 
alt~na allnmalrdlr. 

4. Fazla qal15ma kar51llgl ucret alacag~nln nasll hesapland~g~ gunde kaq 
saat kabul edildigi anla51lamamaktadlr. Bu konuda rapor denetime elverigili 
olmad~glndan anllan eksiklikleri giderecek denetime elverigili rapor allnarak 
ramazan ay~nda igiyerinde qallsrna olmad~g~ da degerlendirilerek sonuca 
gidilmelidir. 

5. lgiveren davacrn~n Ramazan ayrnda qal15madlgrn1 ve bu ay ucretli izinli 
oldugunu savunmu5 tan~klarda i5yerinin Ramazan aylnda kapal~ oldugunu 
dogrulam~gilardrr. Bu olgular degerlendirilmeden ucretli izin alacaglnrn hukum 
altrna allnmas~ da bozma nedenidir. 

SONUC : Temyiz olunan karar~n yukarlda yazrl~ sebepten BOZULMASINA, 
pegiin al~nan temyiz harclnln istek halinde ilgiliye iadesine, 27.1 0.2003 giinunde 
oybirligiyle karar verildi. 



Kanun 
Sosyal Sigortalar Kanunu, Tar~m Iq~ileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve 

Sanatkdrlar ve Diger Bag~ms~z Callganlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 
Tarrmda Kendi Adlna ve Hesabrna Gal~qanlar, Sosyal Sigortalar Kanununa Gore 
Gelir veya Ayl~k Almakta Olanlarrn Gelir ve Aylrklarrnda Art19 ve B a z ~  

Kanunlarda Degiqiklik Yap~lmas~ Hakklnda Kanun 
(Resmi Gazete 28.01.2004125360) 

Kanun No. 5073 

Madde 1. - 2004 y~lr Ocak ayl odeme donemi ile 2005 yrl~ Ocak ayl odeme do- 
nemi araslnda, 17.7.1 964 tarihli ve 506 say111 Sosyal Sigortalar Kanunu ve 17.1 0.1 983 
tarihli ve 2925 sayrlr Tarrm i9Gileri Sosyal Sigortalar Kanununa gore; 

a) Gelir veya aylrk almakta olanlara, 2003 y111 Aralrk ayl odeme doneminde 
8.1.2003 tarihli ve 4784 say111 Sosyal Sigortalar Kanunu, Tar~m igc;ileri Sosyal Sigorta- 
lar Kanunu, Esnaf ve SanatkGrlar ve Diger Bagrmsrz Calrganlar Sosyal Sigortalar Ku- 
rumu Kanunu ile Tar~mda Kendi Adrna ve Hesabrna Calrganlar Sosyal Sigortalar Ka- 
nununa Gore Gelir veya Ayl~k Almakta Olanlara Sosyal Destek Odemesi Yaprlmasr 
Hakkrnda Kanun uyarlnca yaprlan sosyal destek odemesi tutarlarr gelir ve aylrklara 
eklenerek bulunacak gelir ve ayl~klar ile 506 say111 Kanunun ge~ic i  76 ncl maddesine 
gore yapllan telafi edici odemeler 2004 yrl~ Ocak ayl odeme doneminden itibaren % 
10 oranrnda, 2004 yrlr Temmuz ayr odeme doneminden itibaren de bir onceki aya 
gore % 10 oranrnda artrrrlarak odenir. 

b) 2004 y~llnda malulluk veya ya9lrlrk aylrgr baglanmasr talebinde bulunan sigor- 
talrlar ile olen sigortalllarrn hak sahiplerine baglanacak ayl~klar, 506 sayrlr Kanunun 
55, 61, 67 ve ge~ic i  82 nci maddelerine gore 2004 y111 Ocak ayr itibar~yla hesaplanan 
ayl~k tutarlarr, 2004 yrl~ Ocak ayl odeme doneminden itibaren % 10 oran~nda, 2004 y~lr 
Temmuz ayl odeme doneminden itibaren de bir onceki aya gore % 10 oranrnda artl- 
rrlmak suretiyle belirlenir. 

c) ig kazalarr ile meslek hastal~klarr sigortasrndan hak kazanrlan gelirlere esas 
gunlijk kazanq hesabrna giren son takvim ayl 2004 yrlrnrn birinci yarrslna ait olanlara 
baglanacak gelirler, son takvim ayl itibar~yle hesaplanan gelir tutarl % 10 oranlnda, 
2004 y111 Temmuz ayl odeme doneminden itibaren de bir onceki aya gore % 10 ora- 
n~nda artrrrlarak belirlenir. Son takvim ayr 2004 yrlrnrn ikinci yarlsrna ait olanlara bag- 
lanacak gelirler, son takvim ayl itibariyle hesaplanan gelir tutarr % 10 oranlnda artlnla- 
rak belirlenir. Ancak bunlara 2004 y111 Ocak ayl odeme donemine ait art19 uygulan- 
maz. 

d) Baglanan gelir ve aylrklar ile telafi edici odemelerin art~rllmasrnda ve yukar~daki 
(b) ve (c) bentleri uygulanmak suretiyle baglanacak gelir ve ayl~klarrn art~rllrnaslnda, 
506 say111 Kanunun ek 38 inci maddesi hiikiimleri; 2004 yrllnda malullijk veya yaglllrk 



a y l ~ g ~  baglanmas~ talebinde bulunan sigortal~lar ile olen sigortal~larln hak sahiplerinin 
506 say111 Kanunun gegici 82 nci maddesine gore 2004 y111 Ocak ayl itibar~yla hesap- 
lanan ayl~klar~ igin, Ocak 2004 ile ayl~k baslangl~ tarihi araslnda Devlet lstatistik Ensti- 
tusu taraflndan a~rklanan tuketici fiyatlar~ indeksi art19 oranlar~ ile i9 kazalar~ ile mes- 
lek hastal~klar~ sigortasrndan hak kazanllan gelirlere esas gunluk kazang hesablna 
giren son takvim ayl 2004 yllrna ait olanlarln gelirlerinin artlrllmaslnda 506 say111 Ka- 
nunun ek 44 uncu maddesi hukumleri uygulanmaz. 

MADDE 2. - 2.9.1971 tarihli ve 1479 say111 Esnaf ve Sanatkgrlar ve Diger Bagrm- 
SIZ Gal19anlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17.10.1983 tarihli ve 2926 say111 
Tar~mda Kendi Ad~na ve Hesablna Galr9anlar Sosyal Sigortalar Kanununa gore; 

a) Malulluk, ya9lll1k ve olum a y l ~ g ~  alanlarln, 2003 yllr Aral~k ayl odeme doneminde 
ald~klar~ aylrklara, 4784 sayrlr Kanuna gore odenen sosyal destek odemesi eklenerek 
bulunacak ayl~klar, ayl~k odeme tarihlerinden gegerli olmak uzere ayrrca 2004 y111 
Ocak aylndan itibaren % 10 oran~nda ve 2004 yllr Temmuz ay~ndan itibaren de bir on- 
ceki aya gore % 10 oranlnda artrrllarak odenir. 

b) 2004 ylllnda baglanacak ayl~klar 2003 y~lr Aral~k aylnda yururlijkte bulunan gelir 
tablosu ve gosterge tutarlar~ esas allnarak hesaplan~r. Bu 9ekilde hesaplanan aylrga 
once 8.1.2003 tarihli ve 4784 say111 Kanuna gore hesaplanacak miktarda sosyal des- 
tek odemesi eklenir ve bulunan tutar ayrlca (a) bendine gore art~r~larak odenir. 

MADDE 3. - 1479 say111 Kanun ile 2926 say111 Kanuna tgbi sigortalrlara yapllacak 
yardrmlar ve yonetim giderlerini karplamak uzere sigortal~lardan allnacak primlere 
esas olan ve 2003 yrl~ Aral~k aylnda yururlukte bulunan gelir tablosu ile katsay~ sabit 
kalmak kayd~yla gosterge tablosu 2004 ylllnda % 20 oran~nda artlrllarak uygulanrr. 

1479 say111 Kanunun 36 ncr maddesinin uguncu ve dorduncu f~kralar~ ve 50 nci 
maddesinin ikinci cumlesi hukmu ile 2926 say111 Kanunun 33 uncu maddesinin birinci 
flkras~ hukmij 2004 y111 igin uygulanmaz. 

MADDE 4. - 2926 say111 Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 33 uncu 
maddesi a9agrdaki 9ekilde yeniden duzenlenmi9tir. 

Primlere ve ayl~klara esas gelir basamaklar~: 

MADDE 33. - Bu Kanuna gore sigortal~larrn odeyecekleri primler ile ayl~klarrn he- 
sablnda, a9ag1da tespit edilen basamak gostergelerinin katsay~ ile garpllmas~ suretiyle 
bulunacak tutarlar esas all n~r .  



TUHIS $U BAT 2004 

Gostergelerin degigtirilrnesine ve baglanrn~g ve baglanacak ayl~klara uygularna ta- 
rihini belirlerneye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Gelir 

Basarnaklar~ 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

MADDE 5 . - 2926 say111 Kanunun Anayasa Mahkernesinci iptal edilen 34 uncu 
rnaddesi agag~daki gekilde yeniden duzenlenrnigtir. 

Gostergeler 

2880 

3270 

3660 
4050 

4440 

4830 

5220 

561 0 

Basarnak se~ilmesi: 

MADDE 34. - Sigortal~ bu Kanuna gore sigortal~l~g~n bagladrg~ tarihte 33 uncu 
rnaddeye gore belirlenen aylrk gelir basarnaklar~ndan ilk oniki basamaktan diledigini 



T~IH~S SU BAT 2004 

seGer ve en geG u~ ay i~ inde  Kuruma verecegi giris bildirgesi uzerinde veya di lek~e- 
sinde yazll~ olarak bildirir. 1JG ay i~ inde basamak se~ilmemesi halinde birinci basamak 
secjlmi9 saylllr. Ancak, diger sosyal guvenlik kanunlarlna t ib i  bir iste Gal19tlktan sonra 
bu Kanun kapsam~na girenlerin basamaklar~ diger sosyal guvenlik kanunlar~ kapsa- 
mlnda ge~irilen sure dikkate allnarak intibak ettirilmek suretiyle belirlenir. 

Bu Kanun kapsamlndan qkarak diger sosyal guvenlik kanunlar~ kapsamlnda ge- 
Girilen sure dikkate allnarak daha once bulunduklarr son basamak uzerine intibak etti- 
rilmek suretiyle yeniden belirlenir. 

MADDE 6. - 2926 say111 Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 35 inci 
maddesi a~ag~dak i  sekilde yeniden duzenlenmi9tir. 

Basamak yukseltilmesi: 

MADDE 35. - Sigortallnln bu Kanuna gore se~tigi, intibak ettirildigi Yeya yukseltil- 
digi ilk oniki basamakta bekleme suresi bir yll, onu~uncu basamaktan itibaren her bir 
basamakta bekleme suresi ise iki ylldlr. 

ilk onbir basamakta slra itibar~yla basamak yukseltilmesi, prim odemeye ve talebe 
bakllmakslzln Kurumca yapl:~r. Onikinci basamaktan itibaren basanlak yukseltilebil- 
mesi i ~ i n ,  sigortallnln yazll~ talepte bulunmas~ ve talep tarihinden onceki donem sonu 
itibar~yla prim ve diger bor~lar ln~ odemi9 olmas~ sarttlr. 

MADDE 7. - 506, 2925, 1479 ve 2926 sayrlr kanunlara gore gelir ve ayl~k alanlara 
2004 Mali YIII B u t ~ e  Kanununun 49 uncu maddesinin bu Kanunla yururlukten kaldlrl- 
Ian (r) bendine gore ayrlca sosyal destek odemesi yapllmaz. 

MADDE 8. - 506 say111 Kanunun 37 nci maddesine a~ag~dak i  f~kra eklenmi~tir. 

Yersiz veya haks~z olarak ge~ ic i  is goremezlik odenegi a l d ~ g ~  tespit edilenler yer- 
siz veya haks~z surette ald~klar~ ge~ic i  is goremezlik odenegini u~ kat~ olarak Kuruma 
iade etmek zorundadlrlar. 

MADDE 9. - 506 say111 Kanunun 78 inci maddesinin birinci f ~k ras~  a~agrdaki 9e- 
kilde degi~tirilmistir. 

Bu Kanun geregince allnacak prim ve verilecek odeneklerin hesablna esas tutulan 
gunluk kazancrn alt slnrrl 18.321.000 TL., ust slnlrl ise alt slnlrln be9 katrd~r. Gunluk 
kazan~ alt slnrr her yll 1 Ocaktan ge~erl i  olmak uzere, y ~ l l ~ k  programda ongorijlen yll 
sonu tuketici fiyat indeksi tahmini art19 oranl kadar artlrllarak bulunan tutara, gayrisafi 
yurt i ~ i  hislla sabit fiyatlarla gelisme h ~ z ~  tahmini art19 oranl uygulanmak suretiyle be- 
lirlenir. Ancak yll i~inde, tuketici fiyat indeksi art19 oranlnln yll sonu i ~ i n  ongorulenden 
daha yuksek gerGekle9mesi halinde, ongorulen oranln ap ld lg~ ayl takip eden ay ba- 
pndan ge~erl i  olmak uzere gunluk kazan~ alt slnlrl Bakanlar Kurulunca yeniden belir- 
lenir. Bu sekilde belirlenecek gijnluk kazan~ alt slnlrlnln hesablnda 1.000 liranln kesir- 
leri 1.000 liraya tamamlanlr. 



MADDE 10. - 506 say111 Kanunun 79 uncu maddesine agag~daki frkralar eklen- 
migtir. 

Bu maddenin birinci f~kras~ uyarlnca verilmesi gereken belgenin, internet, elektro- 
nik ve benzeri ortamda Kuruma gonderilmesinde, igyerinin ve belgenin niteligi, Gallgtl- 
r~lan sigortal~ saylsl, illerin geligmiglik durumu ile biligim ve teknoloji alanlndaki gelig- 
meler gibi hususlar~ dikkate alarak, igverenleri zorunlu tutmaya Kurum Yonetim Kurulu 
yetkilidir. 

Bu gekilde belirlenen igverenlerin yukar~da belirtilen yiikumlulugu, bu maddenin bi- 
rinci f~kraslnda ongorulen surede yerine getirmemeleri halinde, bu Kanunun 140 lncl 
maddesinin (c) f~kraslna gore iglem yaplllr. 

MADDE 11. - 506 say111 Sosyal Sigortalar Kanununun ek 42 nci maddesine aga- 
g~daki f~kra eklenmigtir. 

lgverenin, bu Kanunun 79 uncu maddesinin birinci f~kraslna gore Kuruma ver- 
mekle yukumlu oldugu belgenin internet, elektronik ve benzeri ortamda vermesi zo- 
runlu oldugu halde, internet ya da Kurumun elektronik iletigim i ~ i n  kulland~g~ alternatif 
iletisim hatlarlnln tumunde birden meydana gelebilecek ar~zalar, Kurum bilgi iglem sis- 
temlerinin herhangi bir nedenle hizmet dl91 kalmas~ sonucu, belgelerin Kanunda ongo- 
rulen surenin son gununde Kuruma gonderilememesi ve primlerin yasal suresi i~ inde  
odenememesi halinde, internet veya elektronik ortamda hizmeti engelleyen bu durum- 
larln resmi nitelikteki belgelerle kan~tlanmas~ kayd~yla, yukar~da belirtilen sorunlar~n 
ortadan kalkmasln~ takiben ikinci ig gununun sonuna kadar belge internet veya elek- 
tronik ortamda verilir ve muhteviyat~ primler de aynl surede odenirse bu yukumlulukle- 
rin Kanunda ongorulen surede yerine getirilmig oldugu kabul edilir. 

MADDE 12. - 29.7.2003 tarihli ve 4958 say111 Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu- 
nun 35 inci maddesinde yer alan "68 inci maddesinin VII numarall bendindeki" ibaresi 
"68 inci maddesinin VI numarall bendindeki" geklinde degigtirilmig, 506 say111 Kanunun 
23 uncu maddesinin (I) numarall bendinin (C) bendinin (a) alt bendinde yer alan "er- 
kek" ibaresi madde metninden ~lkarllmlg, 80 inci maddesinin beginci f~kraslna "Hazine 
Mustegarl~glnca aqklanacak" ibaresinden sonra gelmek uzere "bir onceki aya ait" iba- 
resi eklenmig ve ek 3 uncij maddesinin son f~kras~ agag~daki gekilde degigtirilmigtir. 

Kurum sagl~k tesislerinde mesai saatleri d~glnda acil sagl~k hizmetleri h a r i ~  olmak 
iizere yurutiilen sagl~k hizmetlerinden, bu Kanunun 32, 35, 36, 40 ve 42 nci maddeleri 
uyarlnca yararlananlardan sadece yapllacak muayene ve ameliyatlar~ i ~ i n  her yll Ma- 
liye Bakanl~g~nca yaylnlanan tedavi yard~mlar~yla ilgili b u t ~ e  uygulama talimat1 ile 
belirlenen fiyatlar~n % 25'ini ge~memek uzere Gallsma ve Sosyal Gijvenlik 
Bakanl~glnln teklifi ve Bakanlar Kurulunun karar~ ile belirlenecek oranda katk~ pay1 
allnlr. 



MADDE 13. - 506 say111 Kanuna agagrdaki ge~ic i  maddeler eklenmigtir. 

~ ~ ( $ 2 1  MADDE 89. - 1.1.2000 tarihinden once baglanan malulluk, yaglrlrk ve 
olum ayllklarr ve ig kazasr ile meslek hastallgl sonucu baglanan olum gelirleriyle ge~ic i  
82 nci madde geregince baglanan ve baglanacak aylrklar; 506 say111 Kanunun 4447 
say111 Kanunla degigtirilmeden onceki 96 ncl maddesi hukiimleri uygulanmak suretiyle 
31.12.1999 tarihi itibarlyla hesaplanarak bu tarihten sonra gelir ve ayllklarda yapllan 
artlglarln eklenmesi sonucunda bulunan miktarrn altlnda olamaz. 

G E C ~ C ~  MADDE 90. - 1.1.2004 ile 30.6.2004 tarihleri araslnda; sigortallnln gunluk 
kazancr, bu Kanunun 78 inci maddesine gore belirlenen gunluk kazancln alt slnlrlnln 
altlnda ise, bu kazan~  ile alt srnrr araslndaki farka ait igverence odenmesi gereken si- 
gorta primlerinin, igsizlik sigortasl priminin ve sosyal guvenlik destek priminin sigortall 
ve igveren hisselerinin tumu, bu tarihler araslndaki aylara ait prim tahakkukuna esas 
belgelerin en geG2.8.2004 tarihine kadar verilmesi kaydlyla Hazinece karg~lanlr. 

Hazinece kargrlanacak tutarlarl, Callgma ve Sosyal Guvenlik Bakanllgr but~esinin 
ilgili tertibinden Sosyal Sigortalar Kurumuna aktarllan odenekten mahsup etmeye $a- 
llgma ve Sosyal Guvenlik Bakanl yetkilidir. 

Hazinece kargllanacak olan prim tutarlnln Sosyal Sigortalar Kurumuna odenme- 
sine iligkin usul ve esaslar Callgma ve Sosyal Guvenlik Bakanlrgl, Maliye Bakanlrgr ve 
Hazine Mustegarl~grn~n bag11 bulundugu Bakanllk~a mugtereken belirlenir. 

MADDE 14. - 1479 say111 Kanunun 50 nci maddesinin ikinci cumlesi agagldaki 
gekilde degigtirilmigtir. 

Tabloda yer alan gelir basamaklarl her yll 1 Ocaktan ge~er l i  olmak uzere, once 
yllllk programda ongorulen yll sonu tuketici fiyat indeksi tahmini art19 oranr kadar 
artrrllarak bulunan tutara, gayrisafi yurt i ~ i  hisrla sabit fiyatlarla geligme hlzl tahmini 
art19 oranl uygulanmak suretiyle belirlenir. Ancak y111 i~ inde  tuketici fiyat indeksi art19 
oranrnln yll sonu i ~ i n  ongorulenden yuksek ger~eklegmesi halinde ongorulen oranln 
aglldrgr ayl takip eden aybaglndan ge~er l i  olmak uzere gelir basamaklarl Bakanlar 
Kurulunca yeniden belirlenir. 

MADDE 15. - 1479 say111 Kanunun ek 20 nci maddesinin birinci flkrasl ile u$uncu 
frkraslnln birinci cumlesi agagldaki gekilde degigtirilmigtir. 

Bu Kanuna gore yaglrllk ayllgl baglananlardan, 24 uncu maddenin (I) numarall 
bendinde belirtilen ~allgmalarlna devam edenlerin veya daha sonra Gallgmaya bagla- 
yanlarln, sosyal yardrm zammr dahil tahakkuk eden aylrklarlndan, aylrgrn baglandlgl 
veya tekrar ~allgmaya baglanrldrgr tarihi takip eden aybaglndan itibaren, Gallgmalarl- 
nln sona erdigi ay dahil '10 10 oranlnda sosyal guvenlik destek primi kesilir. 





Cal~gma ve Sosyal Guvenlik Bakanllglndan: 

Sigorta Primlerinin Hesab~na Esas Tutulacak Kazanqlarln Ayllk Tutarlnln Tespi- 
tinde Nazara Allnmayacak Olan Yemek Paras1 ile Cocuk ve Aile Zamlarlnln 

Giinliik ve Ayllk Tutarlar~n~n Tespitine lligkin Teblig 
(R. Gazete 29 Ocak 2004125361) 

Amaq: 

Madde 1 - Bu tebligin amacl, 506 say111 Sosyal Sigortalar Kanununun 06.08.2003 
tarihli, 251 91 say111 Resmi Gazete'de yay~mlanan 4958 say111 Kanunla degi~ik 7.7 nci 
maddesinin ikinci f~k ras~ geregince sigorta primi kesilmeyecek ve Cal~gma ve Sosyal 
Guvenlik Bakanl~glnca miktarlar~ yrllar itibariyle belirlenecek olan yemek paralar~ ile 
~ o c u k  ve aile zamlarlnln ne Sekilde hesaplanacagrna i l i~kin usul ve esaslar~ duzenle- 
mektir. 

Kapsam 

Madde 2 - Bu teblig, 506 say111 Sosyal Sigortalar Kanununun prime esas kazanp 
lar basllg~ altrnda yer alan 77 nci maddesi geregince sigorta primi kesilmeyecek olan 
yemek parasl ile ~ o c u k  ve aile zamlarrnln gunluk ve ayl~k miktarlarln~n i~verenlerce ne 
Sekilde hesaplanacaglna iliskin kurallar~ kapsar. 

Dayanak 

Madde 3 - Bu tebligin dayanag~ 506 say111 Sosyal Sigortalar Kanununun 
29.07.2003 tarihli, 4958 say111 Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile degi~ik 77 nci 
maddesidir. 

Uygulama 

Madde 4 - 506 say111 Sosyal Sigortalar Kanununun 77 nci maddesinin ikinci f~kra- 
slnda, olum, dogum ve evlenme yard~mlarr, yolluklar, k~dem, ihbar ve kasa tazminat- 
Ian, ayni yardlmlar ile Callsrna ve Sosyal Guvenlik Bakanl~glnca miktarlar~ yrllar itiba- 
riyle belirlenecek yemek, ~ o c u k  ve aile zamlarlnln sigorta primlerinin hesabrna esas 
tutulacak kazan~larr n ayl~k tutarr nrn tespitinde nazara all nmayacag~, bunlarr n dlynda 
her ne ad altlnda odeme yap~l~rsa yaprls~n tum odemelerin prime tabi tutulacag~ ongo- 
rulmu$tur. 

Kanunda yapllan bu duzenleme karyslnda; 

a - Yemek Paralar~, 

506 say111 Kanunun yukar~da aqklanan madde hukmunun uygulanmaslnda, sigor- 
talllara yemek parasl ad1 alt~nda yap~lan odemelerin i~yerinde veya mu$emilatrnda 
yemek verilmemesi Sart~yla fiilen $all$llan gun saylsl dikkate alrnarak 16 ya~rndan bu- 





nci maddesi geregince sigorta primine esas kazan~  alt slnlrlnln altlnda sigorta primi 
odenemeyecek olmasl nedeniyle sigorta primine esas kazan~  altl slnlr ile sigortallnln 
kazancl araslndaki fark tutara ili9kin sigorta primlerinin tumunun iyerence kar91lan- 
mas1 gerekmektedir. 

Yururluk 

Madde 7 - Bu teblig 01 .01.2004 tarihi itibariyle yururluge girer. 

Yurutme 

Madde 8 - Bu teblig hukumlerini Gal19ma ve Sosyal Guvenlik Bakanl yurutur 
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T.C. 
GALISMA VE SOSYAL GUVENL~K BAKANLIGI 
SOSYAL S~GORTALAR KURUMU BASKANLIGI 

S~GORTA ~SLER~ GENEL MUDURLUGU 
Sigorta Primleri Daire Baqkanl~g~ 

SAY1 : B.13.2.SSK.5.01.08.00NIII-031/63761 

KONU : Asgari ucret ve 506 say111 Kanunda 
yap~lan degiqiklikler. 

ANKARA 
29/01 /2004 

G E N E L G E  

16- 306 Ek 

Bilindigi gibi; 22.5.2003 tarihli ve 4857 say111 ig Kanununun 39 uncu maddesi ge- 
regince, iq sozle$mesi ile qallgan ve bu Kanunun kapsamlnda olan veya olmayan her 
turlu iqqinin asgari ucretini tespit etmekle gorevli Asgari ~ c r e t  Tespit Komisyonunca; 
01 .01.2004 ile 30.06.2004 tarihleri aras~nda geqerli olmak uzere, 16 yaqlnl doldurmuq 
iq~ilerin bir giinluk normal qal~qma k a r q ~ l ~ g ~  asgari ucretleri 14.100.000.-TL (ayl~k 
423.000.000.-TL); 16 yaglnl doldurmamlg igqilerin bir gunluk normal qal~sma karg~llgl 
asgari ucretleri ise 12.000.000.-TL (ayl~k 360.000.000.- TL.) olarak tespit edilmig bu- 
lunmaktad~r. 

Diger taraftan; 28.01.2004 tarihli, 25360 say111 Resmi Gazete'de yay~mlanan 5073 
say111 Kanun ile 506 sayrlr Kanunun 78 inci maddesinin birinci f~kras~ degiqtirilmig olup, 
soz konusu degiqik frkrada; 

"Bu Kanun geregince allnacak prim ve verilecek odeneklerin hesablna esas 
tutulan gunluk kazanc~n alt slnlrl 18.321.000.-TL, ust slnlrl ise alt slnlrln be9 ka- 
t~dlr. Gunliik kazanq alt slnlrl her y ~ l  1 Ocaktan geqerli olmak uzere, y ~ l l ~ k  prog- 
ramda ongoriilen y ~ l  sonu tuketici fiyat indeksi tahmini art19 oranl kadar artlr~la- 
rak bulunan tutara, gayri safi yurt iqi has~la sabit fiyatlarla geliqme h lz~ tahmini 
art19 oranl uygulanmak suretiyle belirlenir. Ancak y ~ l  iqinde, tuketici fiyat indeksi 
art19 oranlnln y ~ l  sonu iqin ongorulenden daha yuksek gerqeklegmesi halinde, 
ijngorulen oranln ayld lg~ ayl takip eden ay bayndan ge~erl i  olmak uzere gunluk 
kazan~ alt slnlrl Bakanlar Kurulunca yeniden belirlenir. Bu ~eki lde belirlenecek 
gunlu k kazanq alt slnlrlnln hesablnda 1.000 liranln kesirleri 1.000 liraya tamam- 
lanlr." 



Denilmektedir. 

01 .01.2004 tarihinden itibaren ge~erl i  olmak uzere yapllan bu degi9iklik uyarlnca 
allnacak prim ve verilecek odeneklerin hesablna esas tutulacak gunluk kazancrn alt 
slnlrl 18.321.000.-1-L, ijst slnlr ise alt slnrrln be9 kat~ olarak belirlenmi9tir. 

Ayrlca, aynl Kanunun 13 uncu maddesi ile 506 saylll Kanuna eklenen Ge~ic i  90 
lncr maddesinin birinci f~k ras~ geregince, 01 .01.2004 ile 30.06.2004 tarihleri ara- 
s~nda: siaortal~n~n aunluk kazanc~. bu Kanunun 78 inci maddesine aore belirle: 
nen aunluk kazanc~n alt slnirlnln alt~nda ise. bu kazanc ile alt slnlr aras~ndaki 
farka ait isverence odenmesi uereken siaorta primlerinin. i sizlik siuortas~ pri: 
minin ve sosval auvenlik destek priminin siaortal~ ve isveren hisselerinin tumu: 
nun. bu tarihler aras~ndaki avlara ait prim tahakkukuna esas belaelerin en aec 
02.08.2004 tarihine kadar verilmesi kavd~vla Hazinece karsrlanmas~ icabetmek: 
tedir. 

Yap~lan bu yasal duzenlemeler uzerine uygulanacak i9lemler a9ag1da a~lklan- 
mqtlr. 

I - ALINACAK P R ~ M  VE VER~LECEK ODENEKLER~N HESABINA ESAS TU- 
TULAN GUNL~~K  VE AYUK KAZANCLARIN ALT VE UST SINIRLARI: 

01 .01.2004 tarihinden itibaren; 

Gunluk alt slnlr : 18.321.000.-TL 
Ayl~k alt slnlr : 18.321.000 x 30 = 549.630.000.-TL 

Gijnlijk ust srnlr, gunluk alt slnlrrn be9 kat~ oldugundan; 

Gunluk ust slnlr : 18.321.000 x 5 kat = 91.605.000.-TL 
Aylrk ust slnlr : 91.605.000 x 30 = 2.748.150.000.-TL 
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6) KAMU SEKTOR~~ 

20031Aral1k aylnrn ikinci yarlsl iqin alt slnrr : 244.275.1 04.-TL 
(1 5.267.194.-TL x 16 gun = 244.275.1 04.-TL) 

200410cak ayrnrn ilk yarrsr igin alt slnrr : 256.494.000.-TL 
(1 8.321.000 x 14 gun = 256.494.000.-TL) 
15.1 2.2003-1 4.01.2004 devresi igin alt srnrr : 500.769.104.-TL 
15.01.2004 tarihinden sonrasr iqin gunluk alt srnrr : 18.321.000.-TL 
15.01.2004 tarihinden sonrasl iqin ayl~k alt srnrr : 549.630.000.-TL 

2003/Aral1k aylnln ikinci yarrsr igin ust slnlr : 1.221.375.520.-TL 
(76.335.970.-TL x 16 gun = 1.221.375.520.-TL) 

200410cak ayrnrn ilk yarlsl igin ust slnlr : 1.282.470.000.-TL 
(91.605.000.-TL x 14 gun = 1.282.470.000.-TL) 
15.1 2.2003-1 4.01.2004 devresi igin ust srnrr : 2.503.845.520.-TL 
15.01.2004 tarihinden sonrasl igin gunluk ust slnrr : 91.605.000.-TL 
15.01.2004 tarihinden sonrasr igin aylrk ust slnrr : 2.748.1 50.000.-TL 

11- HAZ~NECE KARSILANACAK PR~MLER: 

Asgari iJcret Tespit Komisyonunun 30.1 2.2003 tarihli, 200311 say111 kararrna gore, 
01 .01.2004-30.06.2004 tarihleri arasrnda gegerli olmak uzere 16 yagrndan buyuk ve 
kuqukler igin tespit olunan asgari ucretlerin, 4857 say111 ig Kanununa tabi olan ve ol- 
mayan igyerleri aras~nda aylrrm yaprlmaksrzrn uygulanmast gerekmektedir. 

506 say111 Kanunun 78 inci maddesi uyarlnca belirlenen alt slnrr (549.630.000.-TL) 
ile Asgari ijcret Tespit Komisyonunca 16 yagrndan buyuk ve kugukler igin ayrl ayrl 
tespit edilen asgari ucretler arasrndaki farka ait sigorta primleri, aylrk sosyal guvenlik 
destek primi ve igsizlik sigortasr primlerinin tumunun bahis konusu 78 inci maddenin 
ugijncu frkrasr uyarlnca igverence odenmesi icabetmekte ise de, yukarrda belirtilen 
Gegici 90 lncl madde geregince, her iki ucret (alt srnrr ile 16 yagrndan buyuk ve 
kugukler iqin belirlenen asgari ucretler) arasrnda kalan tutar uzerinden hesaplanacak 
primlerin sigortal~ ve igveren hisselerinin, 01 .01.2004 ila 30.06.2004 tarihlerine ili9kin 
k ~ s m ~  ozel ve kamu sektoru aylrlml yap~lmakslzln Hazinece karg~lanacag~ndan, 78 
inci maddenin uquncu frkras~nrn bu donem igin uygulanmamas~ gerekmektedir. 

a) 2004/0cak, Subat, Mart ve Nisan aylar~ i ~ i n  duzenlenmesi gereken ayl~k 
sigorta primleri bildirgeleri ve ayl~k sosyal guvenlik destek primi bordrolarln~n 





b) 16.01.2004 tarih ve 25348 sayrlr Resmi Gazetede yayrmlanan Sosyal Si- 
gorta i9lemleri Yonetmeliginin 20 inci maddesi uyarlnca 20041Mayrs ayrndan 
baqlanarak her ay i ~ i n  aylrk prim ve hizmet belgesi duzenlenmesi gerektiginden, 
2004IMayrs ve Haziran aylarr ile ilgili olarak, kazan~ lar~  549.630.000.-TL nin al- 
trnda ve ustunde olan sigortalrlar iqin de yine ayrr ayrr belge duzenlenecektir. 

Ancak, bu avlardaki kazanclarr. 506 savrl~ Kanunun 78 inci maddesine aore 
belirlenen alt srnrrrn altrnda olan siaortalrlarrn siaorta primine esas kazanc tutar- 
lan, aylrk prim ve hizmet belgesinde sigortalrlarrn ismen gosterilmesi gereken 
alt bolumundeki prime esas kazan~lar satrrlna 549.630.000.-TL olarak yazrlacak- 
trr. (Ek-4) 

Buna kargrlrk, aynr iqyerinde 2004IMayrs ve Haziran aylarrnda ~al rqan ve 
prime esas kazan~larl 549.630.000 TL ve uzerinde olan sigortalrlar i ~ i n  de, ayrr 
bir aylrk prim ve hizmet belgesi duzenleneceginden, soz konusu belgenin ust ve 
alt bolumlerinde, bu sigortalrlarrn 549.630.000 '1'L ve uzerindeki prime esas ka- 
zanG tutarlarrna aynen yer verilecektir. (Ek-5) 

c ) G  
hafta sonu tatiline rastlamasr nedenivle. en aec 02.08.2004 tarihine kadar veril: 
mi9 olmasr aerektieinden. 02.08.2004 tarihinden sonra verilecek soz konusu 
1- 

d) Sigortalllar ile ilgili prim belgelerinin re'sen diizenlenmesi halinde, (kazanqlarl 
alt slnlrln altlnda olan sigortall varsa) Ge~ic i  90 lncl madde hukmu bu durumda da 
uygulanacak, ancak asgari ig~ilik uygulamaslnda sijz konusu madde uzerinde durul- 
rnaks~zln 16-1 18 Ek say111 Genelgeye gore iglem yapllacakt~r.Bagka bir anlatlmla, on 
degerlendirme islemi slras~nda igverence verilen bildirgelerde kayltll kazanqlar top- 
 lam^, bildirilen kazan~lar olarak dikkate allnacaglndan, Hazinece karg~lanan fark pri- 
min matrah~, Kuruma bildirilen kazan~lar olarak degerlendirilmeyecektir. 

Diger taraftan, sigortalrlarrn, aylrk sigorta primleri bildirgelerinde, aylrk sosyal 
giivenlik destek primi bordrolarrnda ve aylrk prim ve hizmet belgelerinde, ka- 
zan~larr 549.630.000.-TL'nin altrnda gosterilen miktarlar ile bordroda kayrtlr 
prime esas kazan~larr arasrnda mutabakatsrzlrk olmakla birlikte, aerek prim ta- 
p- 
gelerde kavrtlr matrah. bu matrahrn isverence odenecek prim tutarr ile Hazinece 
11 
avrl ver alacari~ndan. belgeler arasrndaki mutabakatsrzlrk uzerinde durulmaya- 
cak, bu nedenle de bildirge-bordro mutabakatrnr saglamak iqin iqverenlerden 
kazan~lar arasrndaki farkrn giderilmesi amacryla ek bildirge istenilmeyecektir. 



Hazinece karqllanmas~ gereken ay i~erisindeki sigorta primleri, issizlik sigortas~ 
primi ve ayl~k sosyal guvenlik destek primi tutarlar~, ayrl ayrl olmak uzere her ay 
primlerin odenmesi gereken ayl izleyen ayln 15 ine kadar Muhasebe ve Mali isler Da- 
ire Baqkanllglna bildirilecektir. 

4447 say111 issizlik Sigortas~ Kanununun 49.maddesi uyarlnca odenecek issizlik 
sigortas~ priminin 1.1.2004 tarihinden itibaren ge~erli olmak uzere 506 say111 Kanunun 
78 inci maddesine istinaden belirlenen sigorta primine esas kazancln alt ve ust slnlr- 
lar~ dikkate allnmak suretiyle al~nmas~ gerekmektedir. Buna gore, iqsizlik sigortas~ 
priminin, gunluk 18.321.000.-TL, (ayl~k 549.630.000.-TL) Ilk alt slnlr ile gunluk 
91.605.000.-1-L, (ayl~k 2.748.1 50.000.-TL) ust slnlr dikkate allnarak hesaplanmas~ ge- 
rekmektedir. 

Ancak, 01 .01.2004 ile 30.06.2004 tarihleri araslnda gunluk kazan~lar~, sigorta 
primleri hesablna esas tutulacak gunluk kazan~ alt slnlrlnln alt~nda olan sigorta- 
Illarln, her iki kazan~ aras~ndaki farka iligkin igsizlik sigortas~ priminin sigortal~ 
ve igveren hissesinin tumu Hazinece kargllanacaglndan, bu tutarlar hakklnda da 
yukar~da belirtildigi gibi iglem yapllacaktlr. 

IV- GEC~KME ZAMMlNlN HESABINDA YAPILAN DEGI$~KL~K 

5073 say111 Kanunun 12 nci maddesi ile, 506 say111 Kanunun 80 inci maddesinin 
beqinci frkraslna "Hazine Mustesarl~glnca aqklanacak" ibaresinden sonra gelmek 
uzere "bir onceki aya ait" ibaresi eklendiginden ve bu degi~iklik 01.02.2004 tarihin- 
den itibaren yururluge girdiginden, suresinde odenmeyen prim ve diger alacaklar- 
dan (EKP, ozel iqlem ve damga vergisi hark) dolay1 gecikme zamml hesaplanlrken, 
20041Subat ve sonraki aylar i ~ i n ,  ayrl ayrl Hazine Mustesarl~glnca bir onceki ay i ~ i n  
agklanacak Turk Liras~ cinsinden iskontolu i h r a ~  edilen Devlet i~ bor~lanma senetle- 
rinin ayl~k ortalama faizi oranlnda gecikme zamml uygulanacakt~r. 

~rnegin,  20031Eylul aylna iliskin prim tutarlnln 2003lEkim ayrnda odenmesi ge- 
rektigi halde 10.03.2004 tarihinde odenmesi durumunda, 1 Kas~m 2003 tarihinde % 10 
oran~nda artt~rllmak suretiyle bulunan tutara, bileqik bazda uygulanmak suretiyle 
2003/Kas1m, Aral~k ve 200410cak aylar~ i ~ i n  bu aylara ait ortalama faiz oranl, 
20041Subat ayl i ~ i n  200410cak aylna ait ortalama faiz oranl uygulanacak, odemenin 
yaplld~g~ 2004lMart ayl i~ inse 20041Subat aylna ait faiz oranl uygulanmak suretiyle 10 
gunluk gecikme zamml hesaplanacaktlr. 



3308 say111 Qrakl~k ve Meslek Egitimi Kanununun 25 inci maddesinin 4 uncu flk- 
rasl uyarlnca aday qlrak, qlrak ve i9letmelerde beceri egitimi goren ogrencilerin, si- 
gorta primine esas kazanq tutarlari, Asgari ~ c r e t  Tespit Komisyonunca 16 yaslndan 
buyuk ve kuquk iqqiler iqin tespit edilen asgari ucretlerin % 50'si oldugundan, bunla- 
rln sigorta primlerine esas ay l~k kazanq tutar~, 16 yayndan buyukler iqin 
21 1.500.000.-TL, 16 yaslndan kuqukler iqin ise 180.000.000.-TL olarak uygulanacak- 
trr. 

Aday qrak, ~ r rak  ve ogrencilerin sigorta primlerinin odenmesinde Ge~ici  90 
lncl madde hukmu dikkate alrnmayacakt~r. 

Vl- ~DARI PARA CEZALARI 

506 say111 Kanunun 4958 say111 Kanun ile degi~tirilen 140 lncl maddesi geregince 
01 .01.2004 tarihinden itibaren i~lenecek fiiller iqin uygulanacak idari para cezalar~, 
4857 say111 i9 Kanununa gore Asgari ~ c r e t  Tespit Komisyonunca 16 yayndan buyuk 
igqiler iqin tespit edilen 423.000.000.-TL asgari ucret dikkate allnarak hesaplanacaktlr. 

5073 say111 Kanunun 10 uncu maddesi ile 506 say111 Kanunun 79 uncu maddesine; 
11 inci maddesi ile de Ek 42 nci maddesine eklenen f~kralar ile ilgili olarak yapllacak 
i$lernler hakklnda ayrlca talimat verilecektir. 
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Ek- I 
SOSYAL SiGORTALAR AYLlK S~GORTA PR~MLER~ 

KURUMU B~LD~RGES~ 

~SVEREN~N AD1 VE SOYADI ~SKOLUNUN TEHLiKE SlNlFl n I 

iSVERENiN UNVANl VE ADRESi : 

.TELEFoN 

VARSA ARAClNlN AD1 SOYADI UNVANl 1 

S KPZALARI iLE MESLEK HASTALlKLARl 
E HASTALIK SiGORTALARlNA TABi ADAY 

E ANALIK SiGORTALARlNA TABi 

UST n ALT n NORMAL R 
~SYER~ S ~ C ~ L  NO 

ONCEKi 
AYDAN 

DEVREDEN 
SiGORTALl 

M 

I I LiRA 
I I I 

LARl SiGORTASl I D-F I 743 000 000 

YIL 

+lm & 
6 

B~LD~RGE MAH~YET~ 

AY ~C~NDE 
GiREN 

S~GORTA- 
LI 

AY IClNDE SlGORTALllARA YAPILAN HER 
TuRLU (AYNi-NAKDi) ODEMELER TUTARI 

~SKOLU KODU 

ipTnL 
2 

G 

1 EK m A s I L  
3 4 5 

AY ~C~NDE 
GALISAN 

SiGORTA- 
Ll SAYlSl 

i$ KAZALARI iLE MESLEK HASTALIKL - - - ~ - , - ~ . . -. - - - . - - - 
ANALIK SiGORTASl I B+C I 743.000.000 

HASTALIK S~GORTASI I B+C I 743.000.000 

~ ~ S S ~ Z L ~ K  SiGORTASl 
I 

I C l  743.000.000 1 3 I 22.290.000 

SUBE 
KODL 

HASTALIK S~GORTASI (ADAY CIRAK, ClRAK VE OGR.) 

MALULLUK YASLlLlK VE OLUM S~GORTALARI 

PRiMLER TOPLAMI 

GENEL TOPLAM I I I I 282.340.000 

Bu bildirgede k a y ~ t l ~  bilgileri defter ve dayanag~ belgelerle uyumlu oldugunu beyan ve kabul ederiz. I I 

AY iCiNDE 
ClKAN 

S~GORTALI 

S~GORTA PR~MLER~ HESABI 

3 

I 

I 1  

iSVERENiNIARACININ 

ADI-SOYADI (UNVANI) : 
MUHUR VE KASESi : 
iMznsl 

SlRA NO 

PRIM 

ORANl s~GORTA KOLLARI 

22.290.000 

7.430.000 

81.730.000 

A 

C 

SERBEST MUHSERBEST MUH.MALi MUS. iN. 

ADI-SOYADI (UNVANI) : 
ODA s i c i ~  NO 

MUHUR VEYA KASESi : 

SIGORTALI- 
LARlN PRiM 
ODEME GUN 
SAYlLARlNlN 

PRiM TUTARI 

PRiME ESAS KAZANCLAR TOPLAMI 

il 
<OD1 

PRiME ESAS 
KAZANCLAR TUTARl 

743.000.000 

~LCE 
KODU 

4 

20 

CD 

148.600.000 

260.050.000 



Ek- 2 

SOSYAL SiGORTALAR AYLlK S~GORTA PR~MLER~ 

KURUMU B~LD~RGES~ 

~SVEREN~N AOI VE SOYADl 

~SVEREN~N UNVANI VE ADRES~ : 

/SVERENiN/ARACINlN p 
ADI-SOYADI (UNVANI) : ADI-SOYADI (UNVANI) : 
MUHUR VE K A ~ E S ~  : ODA s i c i ~  NO 

iMZASl M~JHUR VEYA USES/ : 

~MzASI 

0702.0800.008 

iSKOLUNUN TEHLiKE SlNlFl n 
TEHL~KE DERECESi 

HASTALIK S~GORTASI (ADAY CIRAK, ClRAK VE OGR.) 

MALULLUK YASLlLlK VE OLUM S~GORTALARI 

PR~MLER TOPLAMI 

iSSi2~ iK SiGORTASl 

GENEL TOPLAM 

UST n ALT n NORMAL j~ 
~SYER~ S ~ C ~ L  NO 

Bu bildirgede kaylt l~ bilgileri defter ve dayanag~ belgelerle uyumlu olduounu beyan ve kabul ederiz. I I 

A 

C 

C 

CD 

900.000.000 

900.000.000 

il 
<OD1 

I 1  
M 

ILCE 
KODU 

I 

SUBE 
KODL ~ ~ K O L U  KODU 

4 

3 

SlRA NO 

I l l  

180.000.000 
315.000.000 

27.000.000 
342.000.000 



DdRT AYLIK S~GORTA PR~MLER~ BORDROSU 

TOPLAM 1 65 1 1.816.050.000 1 1 65 1 1.816.050.000 1 1 I 
DIKKAT: Bu Bordroda yazlll bilgilerin defler kayll ve belgelere uygun olduQuna, bu danerndeki aytlk sigorta 
~rirnleri bildimelen ile rnulabtk bulunduPunu bevan edwiz. I I  I 

ISVERENiN AD1 SOYADI: 

ISVEREN~N UNVANI VE ADRESI: 

ICIN DUZENLENMI$TIR. S I C I L  N U M A R A S I  
ARAClNlN (TASERONUN) AD1 SOYADI-UNVANI SlRA NUMARASI 

su o h m  su DMem 

SOSYAL SIGORTALAR KURUMU 
DORT AYLlK SIGORTA PRlMLERl 

BORDROSU 

-- 
MALULLUK YASLILIK VE OLUM 

SiGORTALARlNA TAB1 OLANLAR 

- .  
Bu bordro iplal bd rosu  ise nedeni: 
ISVERENIN I A M I N I N  (TASERONUN) SERBEST MUH.SERBEST MUH.MAL~ MU$. 
AD1 SOYADI (UNVANI) : AD1 SOYADI (UNVANI) : 
MUHUR-KA$E-IMZA : S l c l ~  NO 
(Arac#nlfla$eronun kodu sigorta rniidiirlllklerince doldurulacakltr) MUHUR-KA$E-IMZA : 

a 

Aracln~n (Ta~eronun) Kodu 

I$ KODU 

I e 

SAYFA SAYlSl 

BORDRO TURU 

El 

SAYFA NUMARASI: 

BORDRONUN AIT OLDUGU 

YII l I (   ane ern 



........................................................................................................................................................................... Bdge Tiirii 

............................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................. Adrui 
Semt : ................................ ilpe : ............................... Semt : .............................. ilpe : ................................. 
$ehir : ............................... P.Kodu : ................................. $ehir : .............................. P.Kodu : .............................. 

I I TeleIonu / cpost. @ 
T.€.lGdikNo- V e a  W l K i n W r N o  

P ~ S Y E R ~ S ~ C I L  N O  EK: 4 
M / iSKOLUKODU 1 y ~ i m I K ~ K ,  I ISYE& SIRANUMARASI / ILKODU I :gU I ,",",":"zkI 1 $%; B E L G E N ~ H  

SOSYpL S~GORT~LAR KURUMU 

AYLIK PRIM VE HIZMET BELGESI 
1 1  

I i$VERENiN I ARACININ S~WRTALM D E ~ A L A N I N  

........................................................................................................................................................................... A& ve S o v d  / f h v n n 1  

d: 
z. 
cn 

1 ' .  I I I I I I I 

BU SAYFANIN TOPLAMLARI sgortnll i 
Sa . 2 50 916.050.000 

V E ~ L D I C J  TAR&! D O z E N L m f $ T i R  

D o l d d a e a k o r )  

......... sayfadan ibaret bu belgede yazih bilgiletin i~yeri defier ve kaylflanna uygun oldugunu beyan ve kabul ederiz. 

I$VEQ.ENM-~RACIMN 
SlGORTAUn DEVIR NANlN 

AD!-SOYADI 
M U W R  vcya KA$ESI 

SERBEST MUHASEBECi 
MALt MO$AViR 

ADI-SOYADI 
M I ~ H O R  veyd KASFSt 



EK: 5 
B E L G E N I N  

SOSYFL s ~ G O R T ~ L A R  KURUMU -. 

AYLIK PRIM VE HIZMET BELGESI Y,I - -- 

BU SAYFANIN TOPLAMLARI sillah ; 
Snysl , 15 900.000.000 

sayfadan ~baret bu belgede yazlh bilgilerin i~yeri defter ve kayltlanna uygun oldu&nu beyan ve kabul ederiz. 
ON~TEYE ......... VFRtLDlGl TARIH 

A& ve Soya& / ~ n n n !  

A d 6  

?!? - - - .. - . - - - 
U d  
&- G?..ya--+_- 

I$MFEN~N.ARACININ SERBEST MUHASEBEC! 
S ~ M R T A U ~  DEVIRAUNIN MAL~ MU$AV~R 

ADI-SOYADI ADI-SOYADI 
MCMJR veya KA$ES~ M m  veya KASES~ Doldmulacakm.) 

@VEREN~N ARACININ SIGORTALMDEV&ALANIN - 
..................................................................................................................................................................... 

---- 
Mahiyeti h l : @  ~ k :  iphl : 

........................................................................................................................................................................... - -- Belge Tiirii 

............................................................................................................................................................................ Diilenlenmerine Esss 

........................................................................................................................................................................... Kanun No 
Semt : ................................ ilve : ............................... semi : ............................. i l p  : .................................. Toplam Sayfa S a y s  

Iplzlk S1scmas.1 Rmn 900.000.000 '3'03 27.000.000 I. GENEL TOPLAM 342.000.000 

$ehir : .............................. P.Kodu : ........................ $ehir : .............................. P.Kodu : .............................. 
I Tdefonu /epnstn 2 -  1 

T.C. -No - Vag' W/ KimiLNo 

] - T O M  S A Y F A L A R A  A ~ T  T O P L A M  B ~ L G ~ L E R  
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Dernek ve Vak~flar~n Kamu Kurum ve Kuruluglar~ lle lligkilerine 
Dair Kanun 

(R. Gazete 29 Ocak 2004125361) 

Karar No. 5072 

A m a ~  ve kapsam 

MADDE 1 - Bu Kanun; kamu kurum ve kuruluglarlnr, kamu hizmetlerini veya per- 
sonelini desteklemek uzere kurulan dernekler ve Turk Medeni Kanununa gore kurulan 
vakrflar ile bunlarln kamu kurum ve kurulu9larl ile iligkilerini duzerller ve kapsar. 

Kanunla kurulan dernek ve vaklflar, bu Kanun kapsaml d191ndadir. Ancak, bu va- 
klflarln hangi esas ve usullere gore faaliyette bulr~nacaklarr Vakrflar Genel Mijdurlugu 
tarafrndan pkarllacak bir yonetmelikle duzenlenir. 

Temel ilkeler 

MADDE 2 - a) Dernek ve vakrflar, kamu kurum ve kuruluglarln~n ismini alamaz, bu 
kuruni ve kuruluglarin hizmet binalarl ve mijgtemilati i~ inde  faaliyet gosteremez ve bu 
kurulu9lara ait araG ve gereci kullanamaz. 

b) Dernek ve vaklflar kamu kurum ve kuruluglarrn~n sunduklarr hizmetlerle ilgili 
olarak ger~ek ve tuzel kigilerden ucret, baglg, katkl pay1 ve benzeri adlar altlnda her- 
hangi bir kargilik alamaz. 

c) Kamu hizmetlerinde kullanllan araG, gereG, evrak, form ve benzeri malzemenin, 
bu Kanun kapsam~ndaki dernek ve vaklflardan temin edilmesi istenemez. 

d) Kamu gorevlileri gorev unvanlarlnr kullanarak dernek ve vak~f organlarlnda go- 
rev alamaz. 

e) Dernek ve vaklf organlarlnda gorev alan kamu gorevlileri, bu gorevleri nede- 
niyle ucret, huzur hakkl veya ba9ka bir ad alt~nda herhangi bir kargrl~k alamaz. 

f) Dernek ve vakrflarln yardlm toplama ve bagrg kabul hizmetlerinde kamu gorevli- 
leri $alrgtlrllamaz. 

g) Kamu kurum ve kuruluglarlnrn biit~elerinden bu Kanun kapsamlndaki dernek 
ve vakrflara odenek, yardlm ve herhangi bir kaynak aktarilamaz. 

h) Kamu kurum ve kuruluglarl, personel maa9 ve ucretlerinden, kaynaglnda kesinti 
yaparak bu Kanun kapsamindaki dernek ve vaklflara aktarma yapamaz. 

I) lhaleyi yapan kurum ve kurulug bunyesinde bulunan veya bu kurum ve kurulug- 
larla ilglii her ne ama~la  kurulmug olursa olsun vakrf ve dernekler ile bunlarrn serma- 
yesinin yarlslndan fazlas~na sahip olduklarl girketler, bu kurum ve kurulu9larrn 2886 
say111 Devlet ihale Kanununa gore yapacaklarl ihalelere katrlamazlar. 
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Cezalar 

MADDE 3 - 2 nci rnaddede belirtilen ilkelere a y k ~ r ~  hareket eden karnu gorevlileri 
ile dernek ve vak~f yoneticileri, eylernleri bagka bir suq olugturmad~g~ takdirde, ijq 
aydan bir yrla kadar hapis cezasr ile cezaland~r~l~r. Ayr~ca dernek ve vak~f yoneticileri 
hakk~nda gorevden alrna iglerni uygulan~r. 

Hizmetin verilebilmesi iqin dernek veya vakfa baglg yap~lmas~ ya da kullan~lacak 
malzernenin dernek veya vak~ftan ternin edilmesinin zorunlu k ~ l ~ n m a s ~  nedeniyle, 
kamu hizmeti engellenmig veya geciktirilmig ise ceza yarl nispetinde art~r~larak tatbik 
edilir. 

Dernek tuzugu veya vak~f senedi bu Kanuna ayk~ r~  olan veya bu Kanuna a y k ~ r ~  ig- 
lemleri tespit edilen dernek ve vak~flar, genel hukurnlere gore kapat~l~r. Kapatllan der- 
nek mallar~ Hazineye, vak~f rnallar~ ise VakrFlar Genel Mudurlugune intikal eder. Bu 
dernek ve vak~flar~n yoneticileri hakkrnda birinci f~kra hukurnleri uygulan~r. 

G E C ~ C ~  MADDE 1 - Bu Kanunun yururluge girdigi tarihten once kurulan dernek ve 
vakrflar, Kanunun yururluge girdigi tarihten itibaren al t~ ay iqinde, dernek tijzuklerini 
veya vak~f senetlerini bu Kanun hukumlerine uygun hale getirir. 

Dernek tuzugunu veya vak~f senedini a l t~ ay iqinde bu Kanuna uygun hale getir- 
rneyen veya bu Kanuna a y k ~ r ~  iglemleri tespit edilen dernek ve vak~flar, genel hukum- 
lere gore kapatrlrr. Kapat~lan dernek rnallar~ Hazineye, vak~f rnallar~ ise Vak~flar Genel 
Mudurlugune intikal eder. Ayr~ca, dernek tuzugunu veya vakrf senedini bu sure iqinde 
bu Kanuna uygun hale getirmeyen yoneticiler hakkrnda 3 uncu maddenin birinci 
frkras~ hukumleri uygulanrr. 

Yururluk 

MADDE 4 - Bu Kanun yaylrnl tarihinde yururluge girer. 

Yuriitme 

MADDE 5 - Bu Kanun hukumlerini Bakanlar Kurulu yurutur. 
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ODEME G ~ ~ N L E R ~ N E  ~ L ~ S K ~ N  BAKANLAR KURULU KARARl 
(R. Gazete 28 OCAK 2004 / 25360 ) 

Karar S a v ~ s ~  : 200416746 

41711 956 tarihli ve 6772 say111 Kanun kapsam~na giren Kurumlarda Gal19a1 
ig~ilere 2004 y~l~nda: 

a) Kanunun 1 inci maddesine gore yap~lacak ilave tediyenin birinci yarlslnlr 
29/1/2004, diger yarlsrnln 30/06/2004 tarihinde. 

b) Kanunun 2 inci maddesine gore maden i9letmelerinin munhaslran yer alt 
i9lerinde ~al19anlarlna yapllacak ilave tediyenin tamamln~n 2711 212004 tarihinde, 

yap~lmas~; Maliye Bakanllgl'n~n 21/01/2004 tarihli ve 01096 say111 yazlsl uze 
rine, mezkur Kanunun 4 uncu maddesine gore, Bakanlar Kurulu'nca 26/01/200~ 
tarihinde kararla9tirilm19tir. 


