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ANKARAS-Sirküler/2013-32                                                                              09.12.2013, ANKARA 
 

KONU: SGK’NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 
 

 

 

 

 

 

  28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde ‘Eksik Gün Nedenlerinin Bildirilmesi’ başlıklı fıkrasının 

üçüncü ve dördüncü bentlerinde yer alan 30 ibareleri 10 olarak değiştirilmiştir.  
 

Böylece özel sektör iĢyerlerinden 10 ve üzeri sigortalı çalıĢanı olanların, eksik gün bildirim 

nedenlerini AYLIK PRĠM VE HĠZMET BELGESĠNDE belirtmeleri yeterli olup Ek-10 Eksik Gün 

Bildirim Formunu  SGK’ya vermeyeceklerdir. 

 

ĠĢçi sayısının 1-9 olarak bildirildiği aylara iliĢkin özel sektör iĢyerlerinde ise AYLIK PRĠM VE 

HĠZMET BELGESĠNDE eksik gün bildirim nedenlerinin belirtilmesi ve Ek-10 formununda takip eden 

ayın 23’üne kadar SGK müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir. 

 

 

 
 
Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. 

   

Saygılarımızla. 
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28 Kasım 2013  PERġEMBE Resmî Gazete Sayı : 28835 

TEBLĠĞ 

Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığından: 

ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK 

YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ 

MADDE 1 ‒ 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ĠĢveren 

Uygulama Tebliğinin 2.1.2.6 numaralı  maddesinin “a) Eksik Gün Nedenlerinin 

Bildirilmesi”  baĢlıklı fıkrasının üçüncü ve dördüncü bentlerinde yer 

alan“30” ibareleri “10” olarak  değiĢtirilmiĢtir. 

MADDE 2 ‒ Aynı Tebliğin 2.2 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının (d) ve (h) bentleri 

aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir. 

“d) 4857 sayılı ĠĢ Kanununun 21 inci maddesine istinaden iĢ mahkemelerince veya özel 

hakem tarafından verilen kararlar uyarınca, göreve iadesine karar verilen sigortalı personelin 

kesinleĢen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on iĢgünü içinde iĢe 

baĢlamak için iĢverene baĢvuruda bulunması ve iĢverenin usulüne uygun davetiüzerine iĢe 

baĢlaması halinde, davete iliĢkin tebligatın alındığı tarihin veya iĢverenin iĢçiyi iĢe 

baĢlatmaması halinde, sigortalıpersonelin iĢe baĢlamak için iĢverene yaptığı baĢvurusuna iliĢkin 

tebligatın alındığı tarihi,’’ 

“h) Kamu kurumlarında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

kapsamında çalıĢan sigortalılar için mahkeme kararları veya idarece verilen kararlar gereğince 

geriye yönelik ücret ve ücret niteliğinde ödeme yapılmasıhalinde, mahkeme kararının idareye 

tebliğ edildiği tarihi takip eden günden veya idarenin karar tarihini,” 

MADDE 3 ‒ Aynı Tebliğin 2.4 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının (d) ve (h)  bentleri 

aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir. 

“d) 4857 sayılı ĠĢ Kanununun 21 inci maddesine istinaden iĢ mahkemelerince veya özel 

hakem tarafından verilen kararlar uyarınca, göreve iadesine karar verilen sigortalı personelin 

kesinleĢen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on iĢgünü içinde iĢe 

baĢlamak için iĢverene baĢvuruda bulunması ve iĢverenin usulüne uygun davetiüzerine iĢe 

baĢlaması halinde, davete iliĢkin tebligatın alındığı tarihin veya iĢverenin iĢçiyi iĢe 

baĢlatmaması halinde, sigortalıpersonelin iĢe baĢlamak için iĢverene yaptığı baĢvurusuna iliĢkin 

tebligatın alındığı tarihi,’’ 

“h) Kamu kurumlarında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

kapsamında çalıĢan sigortalılar için mahkeme kararları veya idarece verilen kararlar gereğince 

geriye yönelik ücret ve ücret niteliğinde ödeme yapılmasıhalinde, mahkeme kararının idareye 

tebliğ edildiği tarihi takip eden günden veya idarenin karar tarihini,” 

MADDE 4 ‒ Aynı Tebliğin 3.1 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasına “e-

Devlet üzerinden yapılan prime esas günlük kazanç beyanları da Kuruma verilmiĢ beyan olarak 

kabul edilir.” cümlesi eklenmiĢ ve dördüncü fıkrası aĢağıdakiĢekilde değiĢtirilmiĢtir. 

“Sigortalıların prime esas kazançları ile ilgili olarak yapacakları beyanlarının dikkate 
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alınma tarihi; yazılı olarak yapılan beyanda, beyanın Kuruma intikal ettiği tarih, e-

Devlet üzerinden internet aracılığı ile yapılan beyanda ise sisteme girildiği tarihtir. Prime esas 

kazanç beyanı ay içinde bir kez verilebilir. Belirtilen Ģekillerde yapılan ve baĢlangıcı gösterilen 

bu beyan, değiĢtirilmediği sürece sonraki aylar için de yapılmıĢ sayılır. Yapılan beyana 

istinaden üst üste oniki aydan fazla prim ödemesinde bulunulmaması halinde, bu oniki aylık 

sürenin sonundan itibaren beyanın geçerliliği ortadan kalkar.” 

MADDE 5 - Aynı Tebliğin 3.3 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının son 

cümlesi   “Ancak tüzel kiĢiliği haiz kuruluĢların ortakları hakkında bu fıkra hükmü 1/10/2008 

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanmaz.” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. 

MADDE 6 - Aynı Tebliğin 4.6.1.3. numaralı maddesinin son fıkrası aĢağıdaki Ģekilde 

değiĢtirilmiĢtir. 

“Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı geçmiĢe yönelik olarak düzenlenecek ek 

mahiyetteki fiili hizmet süresi zammı prim belgelerinin, aylık, ücret veya tahsisatın ödemesinin 

yapıldığı tarihi takip eden günden baĢlayarak 15 inci günün sonuna kadar, mahkeme kararıyla 

fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmasına karar verilenler için ilgili iĢverene tebliğedilen 

mahkeme kararının uygulanması gereken sürenin son gününü takip eden günden baĢlayarak 15 

inci günün sonuna kadar, asaleti tasdik olunan emniyet mensuplarının adaylık sürelerine iliĢkin 

geçmiĢe dönük olarak hesap edilecek fiili hizmet süresi zammı primleri ise asaletin tasdik 

edildiğinin ilgiliye tebliğ edildiği tarihi takip eden günden baĢlayarak 15 inci günün sonuna 

kadar Kuruma verilecek ve muhteviyatı prim tutarları aynı sürelerde ödenecektir.” 

MADDE 7 - Aynı Tebliğin 4.6.2.1 numaralı maddesinde yer alan örnekler sırasıyla 

aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir. 

“Örnek - 15/3/2012-14/4/2012 tarihleri arasındaki Mart ayı maaĢı 15/3/2012 tarihinde 

peĢin ödendikten sonra 20/3/2012 tarihinde görevinden ayrılan bir sigortalının Kanunun 

40 ıncı maddesindeki tablonun (13) ve (14) numaralısıralarında belirtilen iĢyerleri ile birlikte 

belirtilen iĢlerde çalıĢması halinde 15/1/2012-14/4/2012 tarihleri arasındaki süreye, bunların 

dıĢındaki sıralarda belirtilen iĢyerleri ile birlikte belirtilen iĢlerde çalıĢması halinde ise 

15/1/2012-20/3/2012 tarihleri arasındaki süreye iliĢkin fiili hizmet zammı prim belgesinin 

maaĢ döneminin son gününe (14/4/2012) ait ay olan Nisan ayının sonuna kadar (30/4/2012) 

gönderilmesi gerekmektedir.” 

“Örnek - 1/4/2012-30/4/2012 tarihleri arasındaki Nisan ayı maaĢı 1/4/2012 tarihinde 

peĢin ödendikten sonra 18/4/2012 tarihinde görevinden ayrılan bir sigortalının Kanunun 

40 ıncı maddesindeki tablonun (13) ve (14) numaralısıralarında belirtilen iĢyerleri ile birlikte 

belirtilen iĢlerde çalıĢması halinde 1/1/2012-30/4/2012 tarihleri arasındaki süreye, bunların 

dıĢındaki sıralarda belirtilen iĢyerleri ile birlikte belirtilen iĢlerde çalıĢması halinde ise 1/1/2012-

18/4/2012 tarihleri arasındaki süreye iliĢkin fiili hizmet zammı prim belgesinin Nisan ayının 

sonundan itibaren on beĢinci günün sonu olan 15/5/2012 tarihine kadar gönderilmesi 

gerekmektedir.” 

MADDE 8 - Aynı Tebliğin 6 numaralı maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir. 

“Prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesinin 

talep edilmesi durumunda, primin en geç ödenmesi gereken yasal süre; Kanunun 

4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıçalıĢtıran iĢverenlerden; 

sigortalılara ait ücretleri her ayın 1’i ila sonu arasına iliĢkin olarak ödeyen iĢverenler yönünden, 
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primin iliĢkin olduğu ayı takip eden ayın sonu (vade) yerine, vadeyi izleyen yirminci, 

sigortalılara ait ücretlerin her ayın 15’inden, ertesi ayın 14’üne kadarki döneme iliĢkin 

olarak ödendiği iĢverenler yönünden ise, primin iliĢkin olduğu dönemi takip eden dönemin sonu 

(vade) yerine, vadeyi takip eden yirminci gün olacaktır. 

Örnek - Ücretlerin her ayın 1’i ila sonu arasında geçen süreye iliĢkin ödendiği özel 

sektöre ait bir iĢyerindeçalıĢtırılan sigortalılara iliĢkin bulunan 2014/Nisan ayına ait prim 

borcunun, katma değer vergisi (KDV) iadesi alacağından mahsup suretiyle ödenmesinin talep 

edilmesi halinde, KDV iadesi alacağından mahsup talep edilmemiĢ olması durumunda prim 

borcu en geç ait olduğu 2014/Nisan ayını takip eden 2014/Mayıs ayı sonuna, diğer bir ifadeyle 

31/5/2014 tarihine kadar ödenmesi gerekmekte iken, prim borcunun KDV iadesi alacağından 

mahsubu suretiyle ödenmesinin talep edilmiĢolması nedeniyle söz konusu sigorta primine denk 

gelecek iade tutarının, ilgili vergi dairesince 20/6/2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma 

aktarılması halinde, bahse konu aya ait primler yasal süresi içinde ödenmiĢ kabul edilecektir. 

Yirminci günün resmi tatile rastlaması ve bu nedenle prim borçlarının yirminci günü takip eden 

ilk iĢ günü içinde mahsup edilmesi halinde de yine primler yasal süresi içinde ödenmiĢ kabul 

edilecektir. 

Örnek - Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 

sigortalı çalıĢtıran resmi nitelikteki (B) Kamu Kurumu, 15/1/2014-14/2/2014 

döneminde çalıĢtırmıĢ olduğu sigortalıların primlerini en geç 14/3/2014 tarihine kadar ödemesi 

gerekmekte iken, prim borcunun KDV iadesi alacağından mahsubu suretiyle ödenmesinin talep 

edilmiĢolması halinde, söz konusu sigorta primine denk gelecek iade tutarının ilgili vergi 

dairesince 3/4/2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma aktarılması halinde, bahse konu 

döneme ait primler yasal süresi içinde ödenmiĢ kabul edilecektir. 

Cari aya iliĢkin prim borçlarının yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihi izleyen yirmi 

günlük süre içinde katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesi sırasında, 

mahsup edilen tutarın prim borcunun tamamınıkarĢılamaması durumunda, mahsup edilen kısım 

yasal süresi içinde ödenmiĢ sayılacak, buna karĢın ödenmemiĢ kısmı, yirmi günlük süre dikkate 

alınmaksızın, yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihten ödemenin yapılacağı tarihe kadar 

gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle ödenecektir. 

Cari aya iliĢkin prim borçlarının yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihi izleyen yirmi 

günlük süre geçirildikten sonra katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesi 

halinde ise, söz konusu borçlara, yine yirmi günlük süre dikkate alınmaksızın, yasal ödeme 

süresinin sona erdiği tarihten ödemenin yapılacağı tarihe kadar gecikme cezası ve gecikme 

zammı uygulanacaktır. 

Örnek - Ücretleri her ayın 1’i ila 30’u arasında ödenen özel sektöre ait bir 

iĢyerinde çalıĢtırılan sigortalılara iliĢkin 2014/Mart ayına ait prim borcunun, katma değer vergisi 

(KDV) iadesi alacağından mahsup suretiyle ödenmesinin talep edilmesi halinde, söz konusu 

sigorta primine denk gelecek iade tutarının, ilgili vergi dairesince 20/5/2014 tarihine kadar 

Kuruma aktarılmaması halinde, bahse konu aya ait primler yasal süresi içinde ödenmiĢ kabul 

edilmeyeceğinden, yasalödeme süresinin sona erdiği 30/4/2014 tarihini takip eden 

günden, ödemenin yapıldığı tarihe kadar gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanacaktır.” 

MADDE 9 ‒  Aynı Tebliğin 7.2 numaralı maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü bendi 

aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir. 

“Kamu kurumlarında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

kapsamında çalıĢan sigortalılar için mahkeme kararları veya idarece verilen kararlar gereğince 
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geriye yönelik ücret ödenmesi halinde bu ücretler iliĢkin oldukları ayların,” 

MADDE 10 ‒  Bu Tebliğin; 

a) 5 inci maddesi 1/10/2008 tarihinden, 

b) Diğer maddeleri  21/8/2013 tarihinden, 

 geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11 ‒  Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanı yürütür. 


