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5510 SK. 4/a KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERİN  

YÜKÜMLÜLÜKLERİ, İDARİ PARA CEZALARI VE İNDİRİM UNSURLARI  
 
 

EĞİTMEN 

Mustafa İTİŞKEN   

 

EĞİTİM TARİHLERİ 

           Başlangıç  Bitiş 

    1.05.2021   2.05.2021 

Cumartesi: 09.00 – 13.00 

Pazar:         09.00 – 13.00 

 
 

EĞİTİM SÜRESİ 

8 Saat 
 

EĞİTİM MODELİ 

Uzaktan (Online) Eğitim – (Talep gelmesi halinde 

yüz yüze eğitim gerçekleştirilir.)

EĞİTİM ÜCRETİ 

300TL (KDV Dâhil) 

ONLINE KAYIT 

http://tobbuyum.com.tr/egitim2.php 

 

EĞİTİMİN KAPSAMI 

Ülkemizin işgücünde yer alan ve “İşçi” olarak tanımlanan çalışanların, çok büyük bir kısmının sosyal 

Güvenlikleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortalı Kanunu hükümleri kapsamında 

sağlanmaktadır.  

Bu bağlamda,  5510 sayılı Kanunda, çeşitli sigortalılık statülerinde çalıştırılanlarla ilgili olarak  hemen 

hemen bütün yükümlülüklerin, bu sigortalıları çalıştırılan işverenler tarafından yerine getirilmesi 

öngörülmekte olup, yükümlülüklerin Kanunun öngördüğü şekilde ve sürede yerine getirilmemesi hallerinde 

fiil ve ihlal gerekçelerine uygun olarak idari para cezalarına, gecikme cezası ve gecikme zamlarına muhatap 

kalınabilmektedir.  

Eğitimin kapsamı, 5510 sayılı kanun kapsamında hizmet akdi ile sigortalı çalıştıran işverenlerin yasal 

yükümlülüklerini, herhangi bir müeyyideye muhatap olmadan ne zaman, nasıl  ve ne şekilde yerine 

getirilebilecekleri, olası bir kusur hallerinde ne çeşit bir idari para cezasına, gecikme cezasına ve gecikme 

zammına muhatap olunabileceği ve bu cezaların indirim unsurlarından nasıl yararlanılacağı hususlarında bilgi 

aktarımından oluşmaktadır.  
 
 

EĞİTİME NİÇİN KATILINMALI? 

 Kanuni sorumlulukların hangi yükümlülüklerden oluştuğu, 

 Kanuni yükümlülüklerin ne zaman, nasıl ve ne şekilde yerine getirilebileceği, 

 Kanuni sorumlulukların öngörülen sürede ve şekilde yerine getirilememesi halinde gündeme 

gelebilecek müeyyidelerin neler olduğu, 

 Uygulayıcıların hangi durumlarda sorumlu tutulabilecekleri,   

 Söz konusu müeyyidelerin (GC., GZ. ve İPC) itiraz ve indirim unsurlarından nasıl yararlanılacağı, 
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 Hatalı uygulamalardan dolayı oluşacak borçlar nedeniyle istihdam teşviklerinden yararlanamamak, 

hak ediş ödemelerinin kesintiye uğraması, ihalelere katılınamaması vb. hak kayıplarına uğramamak,  

Vb. gibi hususlarda; 

bilgi edinmek, hatalı uygulamaları bu bağlamda işçi-işveren ve Sosyal Güvenlik Kurumu  arasında 

doğabilecek hukuki ihtilafları asgariye indirmek ve  muhtemel mağduriyetlere yol açılmaması için 

eğitime iştirak edilmesinin oldukça yararlı olacağı değerlendirilmektedir.  

 
 

EĞİTİME KİMLER KATILMALI? 

 5510 sayılı Kanun kapsamında hizmet akdi ile sigortalı çalıştıran işverenler,  

 Özel sektörde, çalışanların sosyal güvenlikleri ile ilgili kanuni yükümlülükleri yerine getirmekle 

görevli olan orta veya üst düzey yöneticiler veya asistanları ve çalışanlar, 

 Adi ortaklıklarda ortaklar veya temsilcileri,  

 Özel sektörde, çalışanların sosyal güvenlikleri ile ilgili kanuni yükümlülükleri yerine getirmekle 

görevli olan 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanuna tabi 

meslek mensupları, 

Cumartesi (1. GÜN) 

1.05.2021                

Cumartesi 

09.00 - 09.50 
İşyeri, işveren, işveren vekili ve alt işveren 

kavramları 

Mustafa 
İTİŞKEN 

09.50 - 10.00 Ara  

10.00 - 10.50 
İşyeri tescili, işyerlerinin nev’i değişikliği, işyerinin 

devri, intikali ve nakil işlemleri  

10.50 - 11.00 Ara 

11.00 - 11.50  
Günlük kazanç sınırları, sigorta primine esas olan ve 

olmayan kazançlar 

11.50 - 12.00  Ara 

12.00 - 12.50 Prim belgelerinin verilmesi ve primlerin ödenmesi  

Pazar (2. GÜN) 

2.05.2021                

Pazar 

09.00 - 09.50 Primlerin ertelenmesi 

Mustafa 
İTİŞKEN 

09.50 - 10.00 Ara  

10.00 - 10.50 İdari para cezaları,  

10.50 - 11.00 Ara 

11.00 - 11.50  
(İPC),  Primlerde ve idari para cezalarında 

zamanaşımı 

11.50 - 12.00  Ara 

12.00 - 12.50 Zaman aşımı kesen ve durduran sebepler 

 

TOBB UYUM 

 5510 SK. KAPSAMINDA İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE İPC EĞİTİMİ  
Başlangıç: 01.05.2021               -             Bitiş: 02.05.2021 

Eğitim Günü  Saat  Konu Başlığı  Eğitmen  
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