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GENEL YAZI

Bilindiği üzere, sosyal güvenlik kurumları 2006 yılı Mayıs ayından itibaren tek çatı altında
birleştirilmiş; böylece birden çok kurum tarafından ifa edilen sosyal güvenlik hizmetlerinin tek elden
yürütülebilmesi imkanı sağlanmış ve aynı konuda standart birliğine ulaşılmıştır.

Bu kapsamda, muhasebe hizmetlerinin de tek sistem üzerinden yürütülmesi için 2008 yılı kasım
ayında başlatılan MOSİP (Mali Yönetim Sistemi Projesi) Sistemi, 2009 yılı Kasım ayında sağlık giderleri,
2010 yıl başından itibaren de emekli aylıkları hariç diğer giderler, 2010 yılı Temmuz ayında da personel
aylıklarından yapılan kesinti işlemlerinin de yeni sistem üzerinden yapılmasına başlanmıştır. Yürütülen
çalışmalar sonucu, emekli aylıkları ile ilgili yazılım çalışmalarına başlanılmış olup, 2011 yılı Mart ayında
5510 sayılı Kanun’un 4/1-b (Bağkur) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerinin, 2012 yılı Şubat ayında da
4/1-a (SSK) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerinin aylıkları ve bu aylıklardan yapılan kesintilerin
(Sosyal Güvenlik Destek Primi, nafaka, icra, yersiz ödemeler, kömür kesintileri, muayene katılım payı, ilaç
katılım payı). MOSİP Sistemi üzerinden yapılmasına başlanılmıştır.

Emekli ve hak sahiplerinin aylıkları ve kesinti programlarının entegrasyonu ile eş zamanlı olarak
icra ve nafaka işlemlerinin Adalet Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan UYAP (Ulusal Yargı Ağı
Projesi) Sistemi ile entegre yapılması çalışmalarına da başlanılmıştır.

Kurumumuz ile Adalet Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği, MOSİP Sistemi ile UYAP
Sistemi arasında web servis bağlantısı kurulmuş, Kurumumuzdan gelir/aylık alan emekli ve hak
sahiplerinin kimlik ve maaş bilgilerinin UYAP Sistemi tarafından görülebilmesi sağlanmış olup, icra giriş
işlemlerinin de icra dairelerinden girilebilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Yürütülen çalışmalar sonucu
Şubat ayında Karabük ilinde pilot uygulama yapılarak olumlu sonuçlar alınmış ve uygulamanın ülke
düzeyinde yürütülmesinin uygun olacağı değerlendirilerek, icra ve nafaka giriş işlemleri 24.04.2012
tarihinden itibaren UYAP Sistemi üzerinden yapılmaya başlanmıştır.

Bu kapsamda, emekli ve hak sahipleri adına devredilen SSK, devredilen Em-San, devredilen
Bağ-Kur emekli aylıkları, personel aylıkları, eczane ve hastanelerle ilgili olarak Kurumumuza İcra daireleri
tarafından yazı gönderilmeyecektir. Belirtilen tarihten önce postaya verilmiş yazıların MOSİP Sistemine
giriş işlemleri yapılacaktır. Uygulamanın yeni olması nedeniyle icra dairelerinden gelen icra yazıları
öncelikle MOSİP Sisteminden kontrol edilecek, kayıt olması durumunda giriş işlemi yapılmayacak, kaydın
olmaması durumunda giriş işlemleri yapılacaktır.
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