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SİRKÜLER NO : 2010/10     Ankara, 11.03.2010 
 
 

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN 
DİKKATİNE ! 

 
 
 Şubat Ayında İşe Giren veya İşten Ayrılan Personel Nedeniyle Aylık Prim ve 
Hizmet Belgelerinin Verilmesinde Ortaya Çıkan Sorunlar Hakkında 
 
 Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri verilirken özellikle Şubat ayında prim gün sayılarının ne 
olacağı konusunda sorunlar yaşanmaktadır. Sigortalıların, prim ödeme gün sayılarının, prime esas 
kazançlarının, yıllık ücretli izin gün sayılarının, izin ücretlerinin , işe başlama ve işten çıkış 
tarihleri ile işten çıkış nedenlerinin girişi 28 Eylül 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan  
“Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme 
Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”de belirlenmiştir. İlgili Tebliğin prim ödeme 
gün sayıları ile ilgili açıklamaları aşağıdaki gibi olup, uygulamada Tebliğ hükümlerinin dikkate 
alınması gerekmektedir.   
 
 1- Ay içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların, prim ödeme gün sayılarının 
hesaplanması 
 
 Ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, 
ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay/dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde 
durulmaksızın) 30 gün olarak sisteme girilecektir. 

 
Örnek - (A) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 2008/Aralık ayının tamamı için 

ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, 2008/Aralık ayındaki prim ödeme gün sayısı, 
Aralık ayının 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın 30 olarak, 2009/Şubat ayının tamamı için 
ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında ise, 2009/Şubat ayındaki prim ödeme gün 
sayısı, Şubat ayının 28 gün olduğu üzerinde durulmaksızın yine 30 olarak sisteme girilecektir. 

 
2- Ay  içinde işe başlayan sigortalıların, prim ödeme gün sayılarının hesaplanması 
 
Ay/dönemin ilk gününde işe giren ve o ayda tam çalışan sigortalılar hariç, ay/dönem içinde 

işe giren sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işe giriş tarihleri ve ay/dönemin kaç gün olduğuna 
bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.  
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Ay/dönemin ilk gününde işe başlamış ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan 
sigortalıların, ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları ise, “b.1” bölümünde açıklandığı gibi 
olacaktır. 

 
Örnek - (D) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 17/2/2009 tarihinde işe başladığı ve 

işe başladığı tarihten itibaren ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu 
varsayıldığında, sözkonusu sigortalının 2009/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 12 gün 
olarak, işe başlama tarihi ise 17/2/2009 olarak sisteme girilecektir. 

 
 3- Ay  içinde işten ayrılan sigortalıların, prim ödeme gün sayılarının hesaplanması 
 
Ay/dönemin son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılan sigortalılar hariç olmak üzere, ay 

içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işten çıkış tarihleri ve ay/dönemin kaç 
gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır. 

 
Ay/dönemin son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılmış ve ayın tamamı için ücret almaya 

hak kazanmış olan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları ise, “b.1” 
bölümünde açıklandığı gibi olacaktır. 

 
Örnek - (K) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 19/2/2009 tarihinde çalıştıktan 

sonra işten ayrıldığı ve işten ayrıldığı tarihe kadar olan sürelerin tamamı için ücret almaya hak 
kazanmış olduğu varsayıldığında, sözkonusu sigortalının 2009/Şubat ayındaki prim ödeme gün 
sayısı 19 olacak ve işten çıkış tarihi olarak 19/2/2009 tarihi sisteme girilecektir. 

 
4- İşe başladığı ay içinde işten ayrılan sigortalıların, prim ödeme gün sayılarının 

hesaplanması 
 
İşe başladığı ay/dönem içinde işten ayrılan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme 

gün sayıları (ay/dönemin ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılanlar hariç), sigortalının işe 
giriş tarihi ve işten çıkış tarihleri dahil kaç gün olduğuna bakılarak, parmak hesabı yapılmak 
suretiyle hesaplanacaktır. 

 
Ay/dönemin ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılan ve ayın tamamı için ücret almaya 

hak kazanmış olan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları ise, “b.1” 
bölümünde açıklandığı gibi olacaktır.  

 
Örnek - (B) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 17/3/2009 tarihinde işe başlayıp 

28/3/2009 tarihinde işten ayrıldığı ve işe başlayıp ayrıldığı sürelerin tamamı için ücret almaya hak 
kazanmış olduğu varsayıldığında, sözkonusu sigortalının işe başlama tarihi 17/3/2009 olarak, işten 
ayrılış tarihi 28/3/2009 olarak, 2009/Mart ayındaki prim ödeme gün sayısı ise 12 olarak sisteme 
kaydedilecektir.” 

 
Saygılarımızla.  
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