T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 84228040/13695507/TES.MEV/GZ/20101-(2016)-E.4999528

21/09/2016

Konu: Bursiyerler hk.

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA
KURUMU BAŞKANLIĞINA
(Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)
ANKARA

İlgi: 25/3/2016 tarihli ve 20612936-612.99-E.74306 sayılı yazınız.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 5 inci maddesinin (b)
bendinde 6676 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile 1/3/2016 tarihinden itibaren kamu kurum ve
kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler iş kazası ve meslek hastalığı
sigortası yönünden, bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar ise ayrıca
genel sağlık sigortası yönünden de sigortalı sayılmıştır. Bunların sigortalılığı Kanunun 7 nci
maddesinin birinci fıkrası (a) bendi kapsamında bursiyer olarak göreve başladıkları tarih itibariyle
başlatılacaktır.
Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre 5 inci maddenin birinci
fıkrasının (b) bendi kapsamındakilerden; sadece iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta kollarına
tabi olanlar için sigorta primine esas kazancın %1, bunlardan bakmakla yükümlü olunmayanlar
için ayrıca genel sağlık sigortası primi olarak %5 olmak üzere toplam %6 oranında prim
alınmaktadır. 80 inci maddenin birinci fıkrasının (k) bendinde 5 inci maddenin (b) bendine tabi
olanların prime esas günlük kazançlarının hesaplanmasında prime esas günlük kazanç alt sınırı
dikkate alındığından bursiyerlere ödenen ücret dikkate alınmaksızın prime esas kazanç alt sınırı
üzerinden bildirim yapılması gerekmektedir.
Diğer taraftan, 6676 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 1/3/2016 tarihinden önce bursiyer
çalıştıran kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve üniversitelerin sigortalı işe giriş
bildirgesini bursiyer olarak göreve başlatmadan önce vermeleri gerekmekte ise de işe giriş
bildirgesinin Kanunun yürürlük tarihi olan 1/3/2016 tarihinden
önce verilmesi mümkün
olmadığından, işe giriş bildirgesinin 15/4/2016 tarihi saat 23:59'a kadar işe giriş bildirgesini
verilmesi halinde bildirge yasal süresinde verilmiş sayılacağı, 01/09/2016 tarihli ve 2016/20 sayılı
Genelge ile talimatlandırılmıştır.
Bursiyer çalıştıran kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve üniversitelerin
bursiyerler için ayrı işyeri dosyası açtırmayı tercih etmesi halinde sigortalı işe giriş bildirgesinin
verilmesinde yeni işyerleri için Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında
bir aylık süre esas alınarak işlem yapılacaktır.
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
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Bursiyerlerin e-sigorta yoluyla yapacakları işe giriş bildirgelerinde "32-Bursiyer" sigortalılık
kodu kullanılacaktır. Aylık prim ve hizmet belgesinde bakmakla yükümlü kişi olunan sigortalılar
için "22" numaralı, bakmakla yükümlü kişi olunmayanlar için "43" numaralı belge türleri ile
bursiyer olarak çalıştırılanlar hakkında bildirim yapılacaktır.
Bursiyerler, Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki diğer
sigortalılar gibi uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmadıklarından bursiyer olarak geçen süreler
uzun vadeli sigorta kollarına esas sigortalılık süresinin hesabında dikkate alınmayacaktır.
Bursiyer olarak çalışan kişilerin aynı zamanda Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının; (c) bendi kapsamında sigortalılıklarının bulunması halinde 5 inci maddenin birinci
fıkrasının (b) bendi kapsamında bildirimleri yapılmayacak, başka işyerlerinde hizmet akdine tabi
(a) bendi ya da kendi nam ve hesabına bağımsız olarak (b) bendine tabi çalışmaları halinde, 5 nci
maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında bildirim yapılacaktır. Bursiyer olarak görev
yapanlar ayrıca 4 üncü maddenin birinci fıkarasının (b) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalıda
olabileceklerdir. Bursiyer olarak çalışıp yetim aylığı alanların gelir ve aylıkları kesilmeyecektir.
Yabancı uyruklu bursiyerlerin yabancı uyruk numarasının verilmemiş olması halinde işe
giriş bildirgelerinin e-sigorta yoluyla verilmesi mümkün olamayacağından bu sigortalılar için
yasal süresi içinde kağıt ortamında verilen işe giriş bildirgeleri nedeniyle idari para cezası
uygulanmayacaktır.
Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.
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