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SĐRKÜLER         Đstanbul, 20.08.2010  
Sayı: 2010/112       Ref: 4/112 
 
 
 
Konu:  
SGK TARAFINDAN E-B ĐLDĐRGE SĐSTEMĐNDE AYLIK PR ĐM VE H ĐZMET 
BELGELER ĐNDE EKSĐK GÜNLER ĐN BĐLDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN DUYURU 
YAYINLANMI ŞTIR  
 
SGK tarafından aylık prim ve hizmet belgelerinde eksik günlerin bildirilmesine ilişkin 
duyuruda aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.  
 
 
AYLIK PRĐM VE HĐZMET BELGELERĐNDE EKSĐK GÜNLERĐN BĐLDĐRĐLMESĐNE 

ĐLĐŞKĐN DUYURU 

Bilindiği üzere, 28/09/2008 tarihli, 27011 sayılı resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine Ve 
Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğin “d.1- Ay/dönem 
içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan sigortalılar yönünden” başlıklı maddesinde, 

“Ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, çeşitli nedenlerle (istirahat, 
ücretsiz izin, disiplin cezası gibi) ay/dönemin bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı 
günler için de ücret almayan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları, ilgili 
ay/dönemdeki gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle 
hesaplanacaktır.” 

Denilmektedir. 

Buna göre, ay içinde eksik çalışması bulunan sigortalıların prim ödeme gün sayıları; 

Ay/dönemdeki toplam gün sayısı - Eksik gün sayısı = Prim ödeme gün sayısı  

formülü vasıtasıyla belirlenecektir. 

Örnek 1: 31 gün çeken ayda 5 gün raporlu olan sigortalının;  

Prim ödeme gün sayısı 31-5=26,  

Eksik gün sayısı 5 olarak bildirilecektir. 

Örnek 2: 31 gün çeken ayda 1 gün raporlu olan sigortalının;  

Prim ödeme gün sayısı 31-1=30 olacağından,  

Prim ödeme gün sayısı “30” gün olarak bildirilecek ve eksik gün sayısı 
girilmeyecektir. 
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Örnek 3: 30 gün çeken ayda 14 gün raporlu olan sigortalının;  

Prim ödeme gün sayısı 30-14=16,  

Eksik gün sayısı ise 14 olarak bildirilecektir. 

Örnek 4: 30 gün çeken ayda 1 gün raporlu olan sigortalının;  

Prim ödeme gün sayısı 30-1=29,  

Eksik gün sayısı ise 1 olarak bildirilecektir. 

Örnek 5: 28 gün çeken Şubat ayında 3 gün ücretsiz izinli olan sigortalının;  

Prim ödeme gün sayısı 28-3=25,  

Eksik gün sayısı ise 3 olarak bildirilecektir. 

Đşverenlerimize önemle duyurulur. 
 

  

         Saygılarımızla,  
 
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş  


