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 SİRKÜLER         İstanbul, 24.03.2015 

Sayı: 2015/067        Ref: 4/067 

 

 

Konu: 

ŞUBAT AYI İÇİNDE İŞYERİNİN VEYA SİGORTALININ NAKLİ KONUSUNDA 

SGK DUYURUSU YAYINLANMIŞTIR 

 

01.09.2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde, 

ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının, ay/dönemin kaç 

gün olduğuna bakılmaksızın (ay/dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 

30 gün olarak sisteme girileceği açıklanmıştır. 

  

SGK tarafından yayınlanan duyuruda, Şubat ayı içinde sigortalının aynı işverene ait başka bir 

işyerinde naklen ve hizmet akdi sona ermeden çalışmaya başlaması veya işyerinin başka bir 

sosyal güvenlik merkezine nakli halinde,  sigortalının hizmetlerinin kesintisiz olması, başka bir 

ifade ile aylık tam ücrete hak kazanmış olması halinde, Şubat ayı içindeki nakil tarihinden önceki 

ve sonraki sürelere ilişkin prim gün sayılarının toplamının 30 olması gerektiği; işyerinin veya 

sigortalının nakli nedeniyle Şubat ayı içinde aynı işveren tarafından aynı sigortalı için işyeri sicil 

numarası farklı iki ayrı aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirim yapılacağı durumlarda, nakil 

öncesi ve nakil sonrası sürelerdeki prim gün sayısının 30 güne tamamlanması için gerektiğinde 

eski işyerindeki prim gün sayısına Şubat ayının 29 çektiği yıllarda 1 gün, 28 çektiği yıllarda 2 gün 

ilave edileceği açıklanmıştır.  

 

Saygılarımızla,  

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 
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EK: 

SGK Duyurusu 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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T.C. 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
 Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 

 

Birim Adı: Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü/ İşverenler Daire Başkanlığı 

İrtibat    :Eyüp Sabri DEMİRCİ Tel: (0312) 458 71 16 Faks: (0312) 432 12 37   
e-posta isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr  
Adres: Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye / ANKARA 
 

 
   

 

 

                                                İŞVERENLERİMİZE DUYURULUR 

 

İşveren Uygulama Tebliğinde, ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların 

prim ödeme gün sayılarının, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay/dönemin 28, 

29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak sisteme girileceği 

açıklanmıştır. 

Hal böyle olmakla birlikte,  Genel Müdürlüğümüze ulaşan bilgilerden, Şubat ayı ile 

ilgili tereddütlerin oluştuğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede Şubat ayı içinde sigortalının aynı 

işverene ait başka bir işyerinde naklen ve hizmet akdi sona ermeden çalışmaya başlaması 

veya işyerinin başka bir sosyal güvenlik merkezine nakli halinde,  sigortalının hizmetlerinin 

kesintisiz olması, başka bir ifade ile aylık tam ücrete hak kazanmış olması halinde, Şubat ayı 

içindeki nakil tarihinden önceki ve sonraki sürelere ilişkin prim gün sayılarının toplamının 30 

olması gerekmektedir. 

Bu bağlamda, işyerinin veya sigortalının nakli nedeniyle Şubat ayı içinde aynı işveren 

tarafından aynı sigortalı için işyeri sicil numarası farklı iki ayrı aylık prim ve hizmet belgesi ile 

bildirim yapılacağı durumlarda, nakil öncesi ve nakil sonrası sürelerdeki prim gün sayısının 30 

güne tamamlanması için gerektiğinde eski işyerindeki prim gün sayısına Şubat ayının 29 

çektiği yıllarda 1 gün, 28 çektiği yıllarda 2 gün ilave edilecektir. 

Kamuoyuna duyurulur. 
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