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TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
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TÜRMOB GENEL BAŞKANI SANLI,
SGK BAŞKAN YARDIMCISI CEYLAN'I ZİYARET ETTİ
TÜRMOB Genel Başkanı Ymm. Nail Sanlı, TÜRMOB'un üyesi olduğu Sosyal Güvenlik
Yüksek Danışma Kurulu'nun 24 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan "2015 Yılı
Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı"ndan önce SGK Başkan Yardımcısı
Cevdet Ceylan'ı 23 Mart 2015 tarihinde makamında ziyaret etti.

Genel Başkan Sanlı ziyarette; mali müşavir stajyerleri için sigorta prim teşviki, teşvik
kapsamındaki 51 ildeki uygulamalar, okul aile birliklerinin kamu iş yeri niteliğinde
sayılması dolayısıyla yaşanan sorunlar, 4-b'li işverenlerin geçmişe dönük
borçlandırılması nedeniyle ortaya çıkan sorunlar ve bağımlı çalışan muhasebe meslek
mensupları için ücret tarifesi hazırlıklarıyla ilgili çalışmalar kapsamında SGK Başkan
Yardımcısı Ceylan'la görüştü.
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MALİ MÜŞAVİR STAJYERLERİ İÇİN PRİM TEŞVİKİ
Genel Başkan Sanlı, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin,
yanlarında staj yapan aday meslek mensuplarıyla ilgili olarak 6111 Sayılı Kanunla
tanınan teşvik uygulamalarından faydalanabilmeleri için "SGK prim teşvikinden
yararlanacaklar arasına, meslek adı ve kodu olarak: muhasebeci -2411.09 eklenmesi"
talebinde bulundu.
51 İLDEKİ SGK PRİM TEŞVİK UYGULAMASI
Görüşmede Genel Başkan Sanlı ayrıca, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu'nun 81. maddesi çerçevesinde 51 ilde 10 ve üzerinde sigortalı
çalıştıran işyerlerinde uygulanmakta olan teşvikle ilgili olarak; SGK'nın 2013-30 Sayılı
Genelgesi gereği kayıtdışılık veya sahte sigortalılık tarihlerinin 31 Aralık 2012 tarihinden
önce olması halinde teşvik için herhangi bir yasaklama işlemi yapılmaması gerektiğini
belirtmiş ve bazı İl Müdürlüklerince aksi yönde yapılan uygulamanın düzeltilmesi
talebinde bulundu.
4-B'Lİ İŞVERENLER İÇİN TORBA YASAYA MADDE EKLENMESİ ÖNERİSİ
Genel Başkan Sanlı, 5510 Sayılı Kanunun 80'nci maddesine göre; aynı zamanda işveren
olan sigortalılara (işverenlere) aylık prime esas kazançlarının yanlarında çalıştırdıkları
sigortalılardan daha düşük olması nedeniyle SGK tarafından geçmişe yönelik borç
çıkarılması uygulamasının durdurulması için yasal düzenlemenin şu an TBMM’nin
gündeminde bulunan Torba Yasalardan birisine eklenmesi talebinde bulundu.
Sanlı, "İşverenler geçmişe dönük borç çıkarılması nedeniyle maddi anlamda zor durumda
kalmışlardır. Özellikle çıkan farkların yüksekliği nedeniyle küçük çaptaki işletmeler
uygulamadan daha çok etkilenmişlerdir" dedi. Sanlı, SGK'nın idari bir işlemle uygulamayı
durdurduğunu ancak bunun yeterli olmayacağını ve yasal bir düzenleme yapılması
gerektiğini belirterek, çıkan borçları ortadan kaldırması için TÜRMOB olarak yürürlük
tarihi geçmişe dönük bir önerge hazırladıklarını ve SGK Başkan Yardımcısı Cevdet
Ceylan'a ilettiklerini ifade etmiştir.

OKUL AİLE BİRLİKLERİNİN SİGORTA PRİMİ TEŞVİKLERİNDEN FAYDALANMASI
Genel Başkan Sanlı, SGK tarafından okul aile birliklerinin, kamu işyeri niteliğinde
oldukları gerekçesiyle sigorta prim teşviklerinden yararlanmamaları gerektiği belirtilerek,
teşvik ve desteklerden yersiz yararlandıkları tespit edilen öğretmenevi, Akşam Sanat
Okulu Müdürlükleri ile okul aile birliklerinden, yersiz yararlandıkları tutarların gecikme

TÜRMOB BASIN GENÇLİK CADDESİ NO:107 ANITTEPE ANKARA
TEL: (312) 232 50 60 FAX: (312) 232 50 71

2

cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödemelerinin istendiğini, bu uygulamadan
vazgeçilmesi gerektiğini kaydetti.
Sanlı, "Okul aile birlikleri; kamu tarafından finanse edilmeyen, çalıştırdığı temizlik
görevlisi, güvenlik görevlisi gibi işçilerin ücretlerinin aileler tarafından karşılandığı ve
dayanışmanın esas olduğu kuruluşlardır. Çocuklarımızın daha güzel ortamlarda eğitim
görmeleri çabasında olan okul aile birliklerinin, çalıştırdıkları işçileri kayıtdışı
bırakmadıkları ve yasal yükümlülüklerinin bilincinde olduklarının da göz önüne alınarak
geçmişe dönük olarak cezalandırılmamaları ve mağdur edilmemeleri gerektiğini
düşünüyoruz. Ayrıca Yargıtay da birçok kararda okul aile birliklerinin kamu tüzel kişisi
olmadığına kanaat getirmiştir. Bu nedenlerden ötürü, okul aile birlikleriyle ilgili bu sorunun
çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.
BAĞIMLI ÇALIŞAN MESLEK MENSUPLARI İÇİN ÜCRET SKALASI
Görüşmede 2014 yılında TÜRMOB ile SGK arasında "sosyal güvenlik konusunda kayıt
dışı istihdam, eksik bildirim ve gerçek ücretlerin tespit edilmesi ile Meslek Kodu
Uygulaması açısından bağımlı çalışan meslek mensuplarının ücret skalasının
belirlenmesi"ni sağlamak amacıyla imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde yapılan
çalışmalar da değerlendirildi.
Görüşmenin sonunda SGK Başkan Yardımcısı Ceylan, TÜRMOB Genel Başkanı Sanlı'yı
en kısa sürede makamında ziyaret ederek bu konuları neticelendireceklerini kaydetti.
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