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Bilindiği üzere 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 67 nci maddesiyle 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci 

fıkraları değiştirilmiştir. 

 

Yapılan düzenlemeyle; 

“Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve ücret ödenmeyen sigortalıların eksik 

gün nedeni ve eksik gün sayısı, işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesinde veya 

muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle beyan edilir. Sigortalıların otuz günden az 

çalıştıklarını gösteren eksik gün nedenleri ile bu nedenleri ispatlayan belgelerin şekli, içeriği, 

ekleri, ilgili olduğu dönemi, saklanması ve diğer hususlar Kurumca çıkarılan yönetmelikle 

belirlenir.  

Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin Kurumca 

istenilmesine rağmen ibraz edilmemesi veya ibraz edilen bilgi ve belgelerin geçerli sayılmaması 

halinde otuz günden az bildirilen sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve 

prim hizmet beyannamesi, yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan 

verilmesi halinde Kurumca re’sen düzenlenir ve muhteviyatı primler, bu Kanun hükümlerine 

göre tahsil olunur." 

Hükümleri getirilmiştir. 

 

7103 sayılı Kanunun eksik güne ilişkin değişiklikler getiren  ilgili maddesinin  Kanunun 

yayım tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiş ve söz konusu Kanun 27/03/2018 tarihli ve 30373 

sayılı(2. Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 67 nci maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86 ncı maddesinde yapılan değişikliğin usul ve esaslarının 

yönetmelikle belirleneceği açıklanmıştır. Bu doğrultuda Sosyal Sigorta İşlemleri 

Yönetmeliğinde yapılacak değişikliğe kadar, maaş ödemeleri ayın 15'i ila takip eden ayın 14'ü 

arasında olan işyerleri için 15 Mart -14 Nisan süresine ait 2018 yılı Mart ayına, maaş ödemeleri 

ayın 1'i ila 30'u   arasında olan işyerleri için 1 Mart- 31 Mart  süresine ait 2018 yılı Mart ayına 

ilişkin  aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet  beyannamesinden başlamak 

üzere eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet 

beyannamesinde belirtilmesi yeterli olarak kabul edilecektir. Eksik çalışmaya ilişkin belgeler 

ilgili ay/aylar için düzenlenecek  ancak Kuruma verilmeyecektir. Söz konusu belgeler Kanunun 

86 ncı maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen süreyle işverence saklanacaktır. Eksik çalışmaya 

ilişkin bilgi ve belgelerin Kurumca istenilmesi halinde  ibraz edilmesi zorunludur. İlgili bilgi 



ve belgelerin Kurumca yapılan tebligata rağmen ibraz edilmemesi veya ibraz edilen bilgi ve 

belgelerin Kurumca belirlenecek usul ve esaslara uygun düzenlenmemiş olması halinde 

geçersiz sayılarak, Kanunun 86 ncı maddesinin beşinci fıkrasına göre işlem yapılacaktır. 

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim. 
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