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SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ 98 İNCİ 
MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK HAKKINDA GENEL YAZI 
 
 
31.08.2021 tarihli ve E-40071718-206.99-30322781 sayılı Genel 
Yazı ile 18.08.2021 tarihli ve 31572 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 23 üncü maddesi ile Sosyal Sigorta 
İşlemleri Yönetmeliğinin 98 inci maddesinde meydana gelen 
değişiklik hükümleri açıklanmaktadır. 
 
Yapılan yönetmelik değişikliği ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılığın 
geçersiz, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(b) bendi kapsamındaki sigortalılığın geçerli olduğu durumlarda 
2014/28 ve 2015/28 sayılı Kurum Genelgelerindeki hükümler 
çerçevesinde aktarılacak tutar, daha önceki mevzuat 
düzenlemesine göre; 4/b tesciline ilişkin yapılacak tebligatın 
tebliğ tarihinden itibaren sigortalılarca 1 aylık süre içinde talep 
şartı aranmaktayken, yeni düzenleme ile beyan talep şartı 
aranmaksızın Kurumca aktarılabilecek toplam tutara göre re’sen 
beyan girişi yapılması uygulamasına geçilmiştir. 
 
Buna göre, ilgili yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı 
tarih olan 18.08.2021 tarihinden itibaren, 01.10.2008 ve sonrası 
sürelere girilecek beyanlar için, sigortalı talebi aranmaksızın 
aktarılabilecek toplam tutarı geçmemek üzere beyan girişi 
yapılabilecektir. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan  
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam  
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’den fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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Diğer taraftan, 18.08.2021 tarihinden önce 4/a kapsamında sigortalılığının geçersiz 
olduğu tespit edilen kişilerin 4/b kapsamındaki 01.10.2008 ve sonrası sürelere girilecek 
beyanlar için 4/b tesciline ilişkin yapılacak tebligatın tebliğ tarihinden itibaren, 
sigortalılarca 1 aylık sürede beyan talebinde bulunulması halinde de aktarılabilecek 
toplam tutarı geçmemek üzere beyan girişi yapılması gerekmektedir. 
 
Söz konusu Genel Yazı’ya ulaşmak için linke tıklayınız. 
 
 
 
 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/180594

