
 

1 

 
SĐRKÜLER        Đstanbul, 17.06.2011 
Sayı: 2011/145       Ref: 4/145 
 
 
Konu:  
ÖZEL SEKTÖR ĐŞYERLER ĐNDE, ELL Đ (50) VE ÜZERĐ SĐGORTALININ 
ÇALI ŞTIRILDI ĞI AYLARA ĐLĐŞKĐN EKSĐK GÜN BĐLDĐRĐM NEDENLER ĐNĐN 
AYLIK PR ĐM VE H ĐZMET BELGES ĐNDE BELĐRTĐLMESĐ YETERL Đ OLACAK, 
AYRICA EK–10 B ĐLDĐRĐMĐ VERĐLMEYECEKT ĐR  
 
16.06.2011 tarih ve 27966 sayılı Resmi Gazete’de “Sosyal Sigorta Đşlemleri Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır.  
 
Yönetmeliğin 102. maddesinin 14. fıkrasında yapılan 25.02.2011 tarihinden geçerli olmak 
üzere yürürlüğe giren değişikli ğe göre; 50 ve üzeri personel çalıştıran i şyerlerinde eksik 
gün bildiriminin aylık prim hizmet belgesinde bildi rilmesi yeterli olup bu tür i şyerleri 
ayrıca Ek-10 ve eki belge vermeyeceklerdir. 
 
Söz konusu fıkranın değişiklik öncesi ve sonrası şekli aşağıdaki gibidir: 
 
Değişiklik öncesi:     Değişiklik sonrası: 
 
Madde 102: Aylık prim ve hizmet belgesinin 
düzenlenmesi, verilmesi ve saklanması 
 
(14) Kamu işyerleri ile toplu iş sözleşmesi yapılan 
işyerlerinde çalışan sigortalılara ilişkin eksik gün 
bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde 
belirtilmesi yeterlidir. Bu işyerleri için ayrıca eksik 
gün bildirim formu ile eki belgeler aranmaz. 

Madde 102: Aylık prim ve hizmet belgesinin 
düzenlenmesi, verilmesi ve saklanması 
 
(14) Genel bütçeye dahil dairelerin, özel bütçeli 
idarelerin, döner sermayelerin, fonların, belediyelerin, 
il özel idarelerinin, belediyeler ve il özel idareleri 
tarafından kurulan birlik ve işletmelerin, bütçeden 
yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş 
diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşların, 
kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bunların bağlı 
ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve 
sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan 
diğer ortaklıklarının, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının, 
sendikaların, vakıfların, 5411 sayılı Bankacılık 
Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerleri ve toplu 
iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile 50 ve üzerinde 
sigortalının çalıştırıldı ğı aylara ilişkin özel sektör 
işyerlerinde eksik gün bildirim nedenlerinin aylık 
prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterlidir. 
Bu işyerleri için ayrıca eksik gün bildirim formu ile 
eki belgeler aranmaz. 

 
Saygılarımızla, 
 
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  


