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Tarih & Sayı: 25/08/2021_193 
 
Yasal Mevzuat   : 12.08.2021 Tarihli 2021/27 Numaralı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi 
 
Resmi Gazete Tarih & Sayı : Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan 2021/27 Numarasıyla Yayınlanan 
12.08.2021 Tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi İle Sahte, Şüpheli ve Kontrollü İş Yeri Kodlaması 
Hakkında Düzenlemelere Yer Verilmiştir. 
 
12.08.2021 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan 2021/27 Numaralı genelge ile sahte sigortalı 
bildirimlerinin Kuruma verdiği zararın önünde geçilmesi ve sahte sigortalı olarak bildirilen vatandaşların 
sonradan telafisi mümkün olmayan sonuçlarla karşılaşmalarının önlenmesi amacıyla sahte, kontrollü ve şüpheli 
iş yerleri ile bu iş yerlerinden hizmet bildirimi yapılmış kişiler hakkında Sosyal Güvenlik İl Müdürleri/Sosyal 
Güvenlik Merkezleri tarafından yapılacak işlemlerin kapsamı belirtilmiştir. 
 
Söz konusu genelgede 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4.maddesinin 1-a bendi 
kapsamında sigortalı çalıştırılmadığı halde bazı kişilerce sahte iş yeri tescili yaptırılmak suretiyle sahte sigortalı 
bildiriminde bulunulduğu ve Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından yapılan tespitlere 
istinaden bu bildirimlerin iptal edilmesine rağmen, aynı kişilerin bu defa aynı ya da farklı sosyal güvenlik 
merkezlerinde farklı bir iş yeri dosyası tescil ettirmek suretiyle sahte sigortalı bildiriminde bulunmaya devam 
ettiği, 
 
Sahte iş yeri tescil ettiren kişilerin, sağlık provizyonu alamadıklarını tespit ettikleri kişilerin sağlık hizmetlerinden 
yararlanmalarını sağlamak, yaşlılık aylığı bağlanması amacıyla eksik prim ödeme gün sayılarını tamamlamak 
suretiyle, sağlık yardımlarından, geçici iş göremezlik ödeneği, sürekli iş göremezlik geliri veya aylık bağlatarak 
sosyal sigorta aylıklarından haksız ve yersiz bir şekilde yararlanmaları amacıyla talep ettikleri para karşılığında 
sahte sigortalılık bildiriminde bulunduklarının tespit edildiği belirtilmiştir. 
 
Konuya ilişkin olarak ilgili genelgede iş yeri tescil ve e-bildirge programlarında yapılan söz konusu değişiklikler ile 
iş yerlerinin tescil durumları itibariyle, Sahte (S), Kontrollü (K), Şüpheli (Ş) olmak üzere üç farklı sınıfta 
tanımlandığı açıklanmıştır. 
 
Genelgede “Sahte İş yeri” ve “Kontrollü İş yerinden” bildirimi yapılan sigortalılar hakkında, yersiz olarak hizmet 
bildirme ve birleştirme yapılmaması, kendileri ve hak sahiplerine Kurum tarafından kısa ve uzun vadeli sigorta 
kolları yönünden yersiz yardım yapılmaması, “Sahte İş yerinden” bildirimi yapılan sigortalıların da bildirimlerin 
geçersiz sayılması nedeniyle durumlarının güncellenmesi, akabinde haksız ve yersiz yapılmış olan işlemlerin geri 
alınması açısından; 
 
İlgili genelgede konuya ilişkin olarak; SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Programında “S-K-Ş” kodları ile bildirilen 
sigortalıların hizmetlerine ilişkin satırların turuncu renk ile gösterildiği, 
 

 Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan denetimler sonucunda “Sahte İşyeri” tescili 
yapıldığı tespit edilen işyerlerinin sisteme “Sahte İşyeri” 
 

 Sahte işyerlerinin belirgin özellikleri de dikkate alınarak tespit edilen kriterler kapsamında Kurumda 
tescilli bulunan işyerleri arasında sahte olma potansiyeli yüksek olan işyerlerinin “Kontrollü İşyeri” 

 
 “Sahte İşyeri” olarak tanımlanmış olan işyerlerinin, işverenlerinin, gerçek kişi olması halinde TC Kimlik 

Numarası (TCKN), tüzel kişi olması halinde Vergi Kimlik Numarası (VKN) ile tüzel kişiliği oluşturan 
ortakların TCKN/VKN anahtar olarak kullanılmak suretiyle bu kişiler adına aynı veya farklı sosyal güvenlik 
merkezlerinde tescil edilmiş/edilecek diğer işyerleri ile bu gerçek veya tüzel kişilerin ortak/üst düzey 
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yönetici olduğu/olacağı diğer işyerlerinin sistem tarafından otomatik olarak “Şüpheli İşyeri” 
 
Olarak tanımlanarak, 
 

 “Sahte İşyeri” olarak tanımlanan işyerlerinin e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi sistem tarafından 
otomatik olarak askıya alınacağından, “Sahte İşyeri” olarak tanımlanmış olan işyerleri tarafından gerek 
e-Sigorta üzerinden gönderilen bildirimlerin yapılmasına gerekse e-beyanname üzerinden alınan 
muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin beyanına 
sistem tarafından izin verilmeyeceği, 

 
 Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerde sahte veya gerçek işyerinden 

sahte sigortalılar adına yapılan bildirimlere ilişkin prim ve idari para cezası ödenmiş olduğunun tespiti 
halinde, ödenen primlerin ve idari para cezalarının Kuruma irat kaydedileceği, sahte sigortalılar adına 
yapılan bildirimlerden kaynaklanan primlerin ve idari para cezalarının ödenmemiş olması halinde ise 
tahsili cihetine gidilmeyerek iptal edileceği, 

 
 Sahte tescilli işyerinin alt işvereni var ise bu alt işverenlerin de sistem tarafından “Sahte İş yeri” ayrıca alt 

işverenin, gerçek kişi olması halinde TCKN, tüzel kişi olması halinde VKN ile tüzel kişiliği oluşturan 
ortakların TCKN/VKN anahtar olarak kullanılmak suretiyle bu kişiler adına aynı veya farklı sosyal güvenlik 
merkezlerinde tescil edilmiş/edilecek diğer işyerleri ile bu gerçek veya tüzel kişilerin ortak/üst düzey 
yönetici olduğu/olacağı diğer işyerlerinin de sistem tarafından otomatik olarak “Şüpheli İşyeri” 
tanımlamasının yapılacağı, asıl işverenin sahte tanımlaması kaldırılmadığı sürece alt işverenin de sahte 
tanımlaması kaldırılmayacağı, 
 

 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a istinaden hakkında icra takibi yürütülen 
işverenlerin Kurum kayıtlarında mevcut olan işyeri adreslerine icra memurları tarafından haciz işlemi 
yapılmak üzere gidildiğinde işyerinin kapalı veya taşınmış olduğunun tespit edilmesi durumunda, bu 
konunun şüpheli olduğuna kanaat getirilmesi, gerçekte mevcut olmayan işyeri (verilen mahalle-sokak 
adının resmi kayıtlarda yer almaması, bildirilen kapı numarasının bulunmaması veya adresin metruk bina 
olması ve buna benzer tespitler) ya da işverenin tanınmıyor olması gibi durumların tespit edilmesi 
halinde işyerine kontrollü kodu konulacağı, 

 
 “Sahte işyeri” tanımlaması yapılan işyeri dosyaları üzerinden Kuruma verilen aylık prim ve hizmet 

belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi “I”, dört aylık sigorta primleri bordroları ise “T” kodu 
girilerek, hizmetin iptal edilmesi, bu işyerlerinden sigortalı adına hizmet bildirimi ve hizmet birleştirme 
işlemi yapılmayacağı, 

 
 Asgari işçilik hesaplaması yapılmış ve ilişiksizlik belgesi düzenlenmiş işyerlerinde, ilişiksizlik belgesinin 

verildiği tarihten sonra o işyerinde sahte sigortalılık nedeniyle hizmet iptali olması durumunda asgari 
işçilik hesabının yeniden yapılacağı, 

 
 “Sahte işyeri” tanımlaması yapılan işyeri dosyaları üzerinden Kuruma verilen sigortalı işe giriş/işten ayrılış 

bildirgesinin iptal edileceği, 
 

 İşyerinin sahte olduğunun tespit edilmesi halinde düzenlenecek raporun bir suretinin yetkili vergi 
dairesine gönderileceği, 

 
 Sahte hizmet kazandırmak suretiyle sağlık hizmetleri ve diğer haklardan, ödeneklerden yararlanılması ile 

gelir veya aylık bağlatılması nedenleriyle Kurumun yanlış işlem ve ödeme yapmasına sebebiyet veren ve 
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bu suretle adına borç tahakkuk ettirilen ve/veya borç tahakkuk ettirilmesine sebep olan kişiler hakkında 
Kurum zararı da belirtilerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı, 

 
 Kuruma sahte işyeri ve/veya sahte sigortalı bildiriminde kastı veya kusuru bulunduğu tespit edilen 

meslek mensubu hakkında Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 
Odaları Birliğine bilgi verileceği, 

 
S-K-Ş tanımlamalarının kaldırılması bakımından, 
 

 “Sahte İşyeri” tanımlamasının, kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından yapılan 
tespitler üzerine düzenlenen rapor veya mahkeme kararı gereğince yapıldığı, tanımlamanın 
kaldırılmasına ilişkin Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından düzenlenmiş ikinci bir 
rapor veya bu hususta alınmış nihai yargı kararı (en son yargılama aşamasında verilen ve yargılamayı 
sonlandıran karar) bulunmadığı sürece tanımlamaların ilgili SGK müdürlüğü tarafından 
kaldırılamayacağı, 
 

 “Kontrollü İş yeri” tanımlamasının, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından 
düzenlenmiş rapor bulunmadığı veya ilgili servis tarafından işyerinin “Sahte İşyeri” olmadığına ilişkin 
değerlendirme olmadığı sürece kaldırılmayacağı, 

 
 "Şüpheli İş yeri" tanımlamasının, kaldırılmasına ilişkin Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları 

tarafından düzenlenmiş rapor bulunması durumunda işyerinin şüpheli tanımlamasının kaldırılacağı, 
 
Söz konusu genelgede aylık bağlama işlemleri yönünden ise; 
 

 “Kontrollü İşyeri” tanımlaması yapılan işyerlerinden sigortalı adına bildirilen hizmetlerin henüz iptal 
edilmemiş olmakla birlikte denetim sonuçlanıncaya kadar hizmet bildirme ve birleştirme işlemi 
gerçekleştirilmeyeceğinden, aylığa hak kazanma koşullarının tespitinde ve gelir/aylık bağlama 
işlemlerinde dikkate alınmayacağı, 

 
 “Sahte İş yeri” tanımlaması yapılan işyerlerinden sigortalı adına bildirilen hizmetlerin Kurumun denetim 

ve kontrolle görevli memurlarınca düzenlenen denetim raporlarına istinaden iptal edilmesi ve söz 
konusu hizmetler için hizmet bildirimi ve hizmet birleştirmesi yapılmaması nedenleriyle, sigortalıların 
gerek aylığa hak kazanma koşullarının tespitinde, gerekse gelir/aylık bağlama işlemlerinde bu 
hizmetlerin dikkate alınmayacağı, 

 
 “Şüpheli İşyeri” tanımlaması yapılan işyerlerinden sigortalı adına bildirilen hizmetlerin Kurumun denetim 

ve kontrolle görevli memurlarınca düzenlenen denetim raporlarına istinaden iptal edilmediği ve denetim 
sonuçlanıncaya ya da işyerlerinin “Sahte İşyeri” olduğuna ilişkin tanımlama yapılıncaya kadar “Şüpheli 
İşyeri” tanımlaması yapılan işyerlerinden hizmet bildirilen sigortalıların hizmet bildirimi ve hizmet 
birleştirme işleminin devam edecek olması nedeniyle, sigortalıların aylığa hak kazanma koşullarının 
tespitinde ve gelir/aylık bağlama işlemlerinde söz konusu hizmetlerin dikkate alınacağı, gelir/aylık 
bağlama işlemlerinin denetim sonuçları beklenmeksizin sonuçlandırılacağı açıklanmıştır. 

 
İlgili genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. 
 

12.08.2021 Tarihli 2021/27 Tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi 
*Bu sirkülerde yer alan açıklamalar yalnızca genel bilgiler içermekte olup bu belge içeriğinden kaynaklanan ya 
da içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı tarafımıza herhangi bir sorumluluk iddiasında 
bulunulamaz. 


