
4/C KESENEK/PRİM İADE PROGRAMI
KULLANIM KLAVUZU 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan
kamu personele ilişkin olarak Kurumumuza yersiz veya fazla gönderilen emekli kesenek ve kurum
karşılıkları ile sigorta primlerinin iade işlemlerindeki gerek prim iadesi talep eden kamu idarelerin
gerekse Sosyal Güvenlik Kurumu açısından emek ve zaman tasarrufunun sağlanabilmesi için gerekli
program çalışmaları tamamlanarak iade başvurularının e-sigorta ortamında alınarak prim iade
süreçlerinin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin "Prim İade Uygulaması"
https://kesenek.sgk.gov.tr/KesenekWeb/ adresinde bulunan Kesenek Bilgi Sisteminde kullanıma
açılmıştır.

Buna göre, kesenek/prim iade başvurularının Kesenek Bilgi Sisteminde kullanıma açılan "Prim
İade" bölümünden e-sigorta ortamında yapılarak kayıt sıra numarası almış başvuru formunun ıslak
imzalı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü-Primler Daire
Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan Uygulama üzerinden ilk etapta sadece Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde
«Kesenek» Belge Nevi ile bildirilen kesenek/prim tutarlarının iade başvuruları yapılabilecek olup, Fiili
Hizmet Süresi Zammı, İtibari Hizmet Süresi Zammı ve Aylıksız İzinli Personelin GSS Primlerine ilişkin
iade başvuruları kağıt ortamda yazılı olarak Kurumumuzdan talep edilmeye devam edilecektir.

Fiili Hizmet Süresi Zammı, İtibari Hizmet Süresi Zammı ve Aylıksız İzinli Personelin GSS
Primlerine ilişkin program çalışmalarının tamamlanması halinde kamu idarelerine ayrıca duyurulacaktır.

https://kesenek.sgk.gov.tr/KesenekWeb/


4/C KESENEK/PRİM İADE PROGRAMINA GİRİŞ  

Kesenek Bilgi Sisteminin 
Kamu İdaresi Bilgi Ekranı 

bölümünden 1 inci veya 2 nci
kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş 
yapılmak suretiyle programa 

erişim sağlanır.     
Not:  Prim İade Uygulaması en iyi şekilde 

«Google Chrome» da çalıştığından
Kesenek Bilgi Sistemine girişlerin

Google Chrome ile yapılması 
gerekmektedir



KESENEK/PRİM İADE BAŞVURUSUNUN YAPILMASI 

Prim İade butonuna tıklanarak
e-sigorta ile yapılacak 

kesenek/prim iade başvurusuna 
esas sigortalı ve işveren 

bilgilerinin girişinin yapılacağı 
ekrana erişim sağlanır. 



TC NO VE EMEKLİLİK SİCİL NUMARASI 

11 haneli TC Kimlik no girişi yapılır.

8 haneli Emekli Sicil Numarası girişi yapılır.



PERSONEL STATÜSÜ SEÇİMİ  

Kanunun geçici 4 üncü 
maddesi kapsamında olup 

emeklilik keseneği ve kurum 
karşılıkları 5434 sayılı Kanun 

hükümlerine göre tespit 
olunanlar için  Statü Bilgisi 

«5434» seçilir.

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından 

sonra 4 üncü maddenin birinci 
fıkrasının (c) bendi kapsamında 
ilk defa sigortalı sayılanlar için 

Statü Bilgisi «5510» seçilir   



BELGE NEVİ SEÇİMİ 

Uygulama üzerinden ilk etapta 
sadece Aylık Prim ve Hizmet 

Belgelerinde «Kesenek» Belge 
Nevi ile bildirilen kesenek/prim 

tutarlarının iade başvuruları 
yapılabilecek olup, 

Fiili Hizmet Süresi Zammı, İtibari 
Hizmet Süresi Zammı ve Aylıksız  
İzinli Personelin GSS Primlerine 

ilişkin iade başvuruları kağıt 
ortamda yazılı olarak 

Kurumumuzdan talep edilecektir.



MAAŞ DÖNEMİ SEÇİMİ  

İadesi talep edilecek Kesenek/prim tutarının bildirildiği 
Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin «Maaş Dönem» bilgisine uygun 

olarak, 

-Aylıkları Ayın 15 inde peşin olarak ödenenler için «P.15»
-Aylıkları Ayın 1 inde peşin olarak ödenenler için «P.1»

-Aylıkları Ayın 15 inde çalıştıktan sonra ödenenler için «ÇS.15»
-Aylıkları Ayın 1 inde çalıştıktan sonra ödenenler için «ÇS.1»

«Maaş Ödeme Dönemi» seçilir. 



SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ TARİHİ GİRİŞİ 

«Sigortalı İşten Ayrılış Tarihi» alanına sigortalının
ücretsiz izin, emeklilik, istifa, görevine son verilme vb
nedenlerle görevinden ayrıldığı tarih gün-ay-yıl
(gg/aa/yyyy) formatında girilir.

İlgili sigortalı için HİTAP ve Tescil Entegrasyon
Uygulaması üzerinden işten ayrılış bildirgesinin
mutlaka verilmiş olması ve işten ayrılış bildirgesindeki
tarih ile iade başvurusundaki ayrılış tarihinin uyumlu
olması gerekmekte olup, işten ayrılış bildirgesinin
verilmemiş veya uyumsuz olması halinde yapılan
Prim İade başvuruları yapılan incelemeyi müteakip
işleme alınmadan reddedilecektir.



GÖREVİNDEN AYRILIŞ NEDENİ SEÇİMİ

«Ayrılış Nedeni» alanında açılan
pencereden ilgili sigortalının
görevinden ayrılış nedeni seçilir.

Seçilen ayrılış nedeni ile HİTAP ve
Tescil Entegrasyon Uygulaması
üzerinden verilen işten ayrılış
bildirgesindeki görevinden ayrılış
nedeninin uyumlu olması
gerekmekte olup, işten ayrılış
bildirgesindeki görevinden ayrılış
nedeni ile iade başvurusundaki ayrılış
nedeninin uyumlu olmaması halinde
yapılan iade başvurusu yapılan
incelemeyi müteakip reddedilecektir.

Not: Detaylı bilgi için klavuzun
sonraki bölümlerine bakınız



İADE DÖNEM BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ 

«İade Dönem Başlangıç ve İade Dönem
Bitiş» tarihi alanına;
1-) Personel Statüsü 5510 olanlar için; ilgili
sigortalının işten ayrılış tarihinden sonraki
ay/dönemler için hizmet olarak
alınmayacak ve yersiz prim gönderilmiş
dönemin başlangıç tarihi ile bitiş tarihi gün-
ay-yıl (gg/aa/yyyy) formatında girilir.

2-) Personel Statüsü 5434 olanlar için; 5434
sayılı Kanunun 14/a maddesi dikkate
alınmak suretiyle iade dönem başlangıç ve
bitiş tarihi görevden ayrılış tarihini takip
eden aybaşından yersiz kesenek
gönderilmiş en son ay/dönemin son günü
olacak şekilde girilecektir.
Not: Detaylı bilgi için klavuzun sonraki

bölümlerine bakınız

İade Dönem Başlangıç ve Bitiş
tarihlerinin hatalı girilmesi durumunda
verilecek hata mesajı

Girilen iade dönem başlangıç ve iade
dönem bitiş tarihleri arasında sigortalı
adına gönderilmiş kesenek/prim
bulunmaması halinde verilecek hata

mesajı



İADE TUTARININ HESAPLAMA

İade başvurusuna ilişkin «Sigortalı Bilgileri»
eksiksiz ve doğru olarak doldurulduktan
sonra «İADE HESAPLA» butonuna
tıklanmak suretiyle
1-) İlgili sigortalı adına aylık prim ve hizmet
belgesi ile bildirimi yapılmış prime esas
kazanç, prim ödeme gün sayısı ve kesenek
prim tutarları,
2-)Başvuruda girilmiş olan işten ayrılış
tarihi, ayrılış nedeni, iade dönem başlangıç
ve bitiş tarihlerine göre hizmet olarak
alınacak sürelerde gelmesi gereken prime
esas kazanç, prim ödeme gün sayısı ve
kesenek prim tutarları,
3-) İade edilecek fark tutarları,

tablo halinde ekrana getirilir.



Hesaplanan tutarlar incelendikten 
sonra gelmesi gereken tutarlar ile iade 
edilecek fark tutarlarında  uyumsuzluk 

veya hatalı bir durumun bulunması 
halinde  tarayıcının «Geri»   butonu ile 

iade başvurusuna ait bir öncesi  
sayfaya geri dönülerek gerekli 

düzeltmelerin yapılmasını müteakip 
tekrar iade tutarı hesaplaması 

yapılabilir.  

İADE TUTARININ HESAPLAMA

(GELEN)
Aylık Prim ve Hizmet 
Belgesinde sigortalı 

adına bildirilmiş olan 
prime esas kazanç, prim 

ödeme gün sayıları ve 
kesenek/prim tutarları

(GELMESİ GEREKEN)
Prim iade başvurusunda 

«Sigortalı Bilgileri» 
alanına girilen verilere 

göre program tarafından 
belirlenen tutarlar. 

(İADE EDİLECEK FARK)
Aylık Prim ve Hizmet 

Belgesinde sigortalı adına 
bildirilmiş tutarlar ile hizmet 

alınacak sürelere göre gelmesi 
gereken tutarlar arasındaki 

fark tutarları

İADE EDİLECEK TOPLAM 
TUTAR



İADE YAPILACAK KURUM/SAYMANLIK(Muhasebe Birimi) BİLGİLERİ

Bu bölüme kesenek/prim iade başvurusu 
yapan Kamu İdaresinin (Harcama Birimi)  Vergi 

Dairesi adı ve   10 haneli Vergi Kimlik 
Numarası yazılır. 

Bu bölüme kesenek/prim  iade başvurusu yapan kamu 
idaresinin bağlı olduğu  SAYMANLIĞIN (Muhasebe Birimi)

(xxx Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü)
(xxx Malmüdürlüğü)

(xxx Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü)
(xxx Döner Sermaye Saymanlığı) 

(xxx Merkez Saymanlık Müdürlüğü)
V.B 

Adı, Vergi Dairesi adı ve   10 haneli Vergi Kimlik Numarası 
ile  iade tutarının gönderileceği Banka Adı,  İli ve Şube Adı 
açılır listeden seçilerek hesap numarası ile İBAN numarası 

tam ve eksiksiz olarak girilir. 



İADE YAPILACAK KURUM/SAYMANLIK(Muhasebe Birimi) BİLGİLERİ



BAŞVURU FORMUNUN ONAYLANMASI 

Başvuru Formunun tüm bölümlerinin eksiksiz ve doğru 
olarak doldurulmasından sonra 

«İADE TALEP ONAYLA VE PDF DÖKÜMÜ AL»
Butonuna tıklanmak suretiyle başvuru formunun e-sigorta 

ile gönderilmesi işlemi yapılır. 



BAŞVURU FORMUNUN PDF DÖKÜMÜNÜN ALINMASI

E-Sigorta ile gönderilen ve Talep ID 
Numarası almış Başvuru Formunun

yazdırma işlemi yapılır  



BAŞVURU FORMUNUN PDF DÖKÜMÜNÜN ALINMASI

Başvuru Formunun işleme alınarak yersiz 
veya fazla gönderilmiş olan kesenek/prim 
iade tutarlarının iade edilebilmesi için e-

sigorta ile gönderilmiş ve Talep ID numarası 
almış formun ıslak imzalı olarak 

T.C. 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 
Primler Daire Başkanlığı

Mithatpaşa Cad No: 7 
Sıhhiye-Çankaya/ANKARA 

adresine  gönderilmesi gerekmektedir

Yapılacak iade 
işleminde Vergi 

Numaraları ile Banka 
hesap ve IBAN 

bilgileri büyük önem 
arz ettiğinden  bu 
bilgilerin mutlak 

suretle doğru beyan 
edilmesi 

gerekmektedir. 



YAPILAN PRİM İADE BAŞVURULARININ TAKİBİ 

Yapılmış olan iade 
başvuruna ait PDF 
formatındaki  iade 

başvuru formu 
«Onay Bekleyen 

Talepler» 
bölümünden tekrar 

yazdırılabilir.    

Yapılan iade başvuruları 
«Onay Bekleyen 

Talepler» ve «Reddedilen 
Talepler» bölümünden 

listelenerek takibi 
yapılabilecektir.  



HATALI YAPILAN BAŞVURU İŞLEMİNİN İPTALİ 

Hatalı iade başvurusu 
yapılmış ise 

«Onay Bekleyen Talepler»  
bölümünden listelenerek 

«SİL» butonu ile iptal 
edilebilecektir. 



Yapılan iade başvurusuna ait onaylı ve ıslak imzalı 
başvuru formunun SGK’na gönderilmesini müteakip 

yapılan inceleme sonucunda  başvuruda;
1-) Eksik veya hatalı bilgi bulunması.
2-) Sigortalının işten ayrılış bildirgesinin verilmemiş 
olması.
3-)   Başvuruda belirtilen işten ayrılış nedeni ile sigortalı 
işten ayrılış bildirgesindeki ayrılış nedeni arasında 
uyumsuzluk bulunması.
4-) Başvuruda belirtilen işten ayrılış tarihi ile sigortalı 
işten ayrılış bildirgesindeki ayrılış tarihi arasında 
uyumsuzluk bulunması.
5-) İade dönem başlangıç ve bitiş tarihlerinin hatalı 
girilmesi.

vb. durumların tespiti halinde iade başvurusu 
reddedilerek, red gerekçesi ekranın en sağ kısmında 
gösterilecektir. 

İade talebinin reddedilmesi durumu başvuruyu yapan 
kamu idarelerine resmi yazı ile bildirilmeyecek olup, 
reddedilen taleplerin bildirimi bu ekran bildirilecektir. 

İade başvurusunun reddedilmesine yol açan eksik, 
hatalı veya uyumsuz bilgilerin giderilmesini müteakip 
tekrar iade başvurusu yapılması gerekmektedir.     

REDDEDİLEN İADE TALEPLERİ


