
5510 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin Uygulanması Hakkında Tebliğ (R.G: 28/09/2008-27011) 

 

İKİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

 

Genel Hükümler 

MADDE 5- (1) Bilgi ve belgelerin istenmesi, Kurum tarafından kişilerin sosyal güvenliklerinin 

sağlanması, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanuna göre Kurum alacaklarının takip ve tahsili ile 5510 

sayılı Kanunla Kuruma verilen görevlerin yerine getirilmesiyle sınırlıdır. 

 

(2) Bilgi ve belgeler; bankalar, döner sermayeli kuruluşlar ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden 

doğrudan, münferit olarak istenenler haricinde kamu idareleri ile kanunla kurulmuş kurum ve 

kuruluşlardan ise yapılan protokoller çerçevesinde istenir. 

 

(3) Bilgi ve belgeler istenirken veya verilirken, Devletin güvenliği ve temel dış yararlarına karşı ağır 

sonuçlar doğuracak haller ile özel ve aile hayatının gizliliği ve savunma haklarına ilişkin hükümler göz 

önünde bulundurulur. 

 

(4) Kurumca istenen bilgi ve belgelerin verilmesinde, özel kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı 

hükümler dikkate alınmaz. 

 

(5)  Bu maddenin ikinci fıkrasında sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar,  

 

a) İstenecek bilgi ve belgeleri sürekli ve/veya belli aralıklarla vermekle, 

 

b) Bilgileri elektronik ortamda görüntülenmesini sağlamakla, 

 

c) Görüntülenen bilgilerin güvenliğini sağlamakla, 

  

ç) Muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü belge ile vermek zorunda oldukları bilgilere ilişkin 

mikrofiş, mikrofilm, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamdaki kayıtlarını ve bu kayıtlara erişim veya 



kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm sistem ve şifreleri incelemek için Kuruma ibraz 

etmekle, 

 

d) Kurumun belirleyeceği süre içerisinde bilgi ve belgelerle ilgili talebe cevap vermekle ve gereken 

kolaylığı göstermekle, 

 

yükümlüdür. 

(6) İstenecek bilgi ve belgelerin verilmesi süresi ve dönemi yapılacak protokol ile belirlenir. 

 

(7) Kurum, Kanun gereğince; 

 

a) Her türlü bilgi ve belgenin internet, elektronik ve benzeri ortamda gönderilmesi hususunda gerçek 

ve tüzel kişilerin zorunlu tutulmasını, 

 

b) Kuruma verilmesi gereken her türlü belge, bildirge ve taahhütnameleri diğer kamu idarelerine ait 

formlarla birleştirilmesini ve söz konusu belgeleri kamu idarelerinin internet ve elektronik bilgi işlem 

ortamından alınmasını, 

 

c) Kamu idarelerine yapılmış bildirimlerin Kuruma verilmiş sayılmasını, 

 

ç) Kanun uygulaması ile ilgili olarak işveren, sigortalı ve diğer kurum, kuruluş ve kişilerin talepleri 

üzerine veya resen düzenleyecekleri her türlü bilgi ve belgelerin bilgi işlem ortamında 

oluşturulmasını, 

 

d) Bu fıkranın (ç) bendinde sayılan bilgi ve belgelerin sadece internet ve benzeri ortamda ilgili kişilere 

verilmesini, kararlaştırmaya yetkilidir. 

 

(8) Bilgi ve belgeleri yapılacak protokolde belirtilen sürede; mücbir sebep olmaksızın vermeyenlere 

Kanunun 102 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi gereğince aylık asgari ücretin beş katı 

tutarında, bilgi ve belgelerin geç verilmesi halinde ise aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para 

cezası uygulanır. 

 



(9) Elektronik ortamda hazırlanacak bilgi ve belgeler, adli ve idari makamlar nezdinde resmi belge 

olarak geçerlidir. 

 

(10) Belge ve bilgileri, internet, elektronik ve benzeri ortamda göndermekle yükümlü tutulan gerçek 

ve tüzel kişilerin, Kurumun bilgi işlem sistemlerinin herhangi bir nedenle hizmet dışı kalması sonucu 

bilgi ve belgelerin, protokolde öngörülen sürenin son gününde gönderilememesi halinde, sorunların 

ortadan kalktığı tarihi takip eden beşinci iş gününün sonuna kadar gönderilmesi halinde, söz konusu 

yükümlülükler protokolde öngörülen sürede yerine getirilmiş sayılır. 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Ortak hükümler, Yürürlük ve Yürütme 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Ortak Hükümler 

 

Ortak hükümler 

MADDE 23- (1) Alınacak kimlik bilgilerinde; gerçek kişiler için “T.C. kimlik numarası”, tüzel kişiler için 

de “vergi numarası”nın mutlaka bildirilmesi esastır. 

 

(2) Tebliğ’de belirtilen bilgi ve belgeler, kamu idareleri ile kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan 

ise yapılan protokoller çerçevesinde, diğerlerinden de doğrudan istenir. 

 

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kurumlarla yapılacak protokollerde; 

 

a) Bu Tebliğ’de yer alan ve Kurumca istenecek bilgi ve belgelerin verilme/alınmasına ilişkin usul ve 

esaslar ile bilgi ve belgelerin içeriği ayrıntılı olarak belirlenir. 

 



b) Kurum, bu tebliğ’de belirtilen bilgi ve belgelerin içeriğini değiştirme yetkisine haizdir. 

 

(4) İstenilecek bilgi ve belgelerin verilme süresi ve periyodunun belirlenmesinde ve bu süre ve 

periyotların değiştirilmesinde Kurum yetkilidir. 

 

(5)  Tebliğ’de belirtilen bilgi ve belgelerin dışında, ayrıca bilgi ve belge istenmesinde de veya manuel 

olarak istenen bilgi ve belgelerin elektronik ortamda alınmasında Kurum yetkilidir. 

 


