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        Ö z e t   B ü l t e n 
        Tarih  : 15.03.2018 

        Sayı  : 2018/18 

  

 

Değerli Müşterimiz;                                                       

                      

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize 

sunuyoruz.     

 

1. 2018/Şubat Ayında S.G.K Prim Gün Sayısı Bildirimi 

 

 İşveren Uygulama Tebliği’ne göre ayın kaç gün olduğuna bakılmaksızın tam 

çalışması olan sigortalılar için bildirimlerin 30 gün üzerinden yapılması esastır. Şubat 

ayının 28 çekmesi nedeniyle SGK bildirimleri konusunda sorunlar yaşanmaktadır.  

 Söz konusu Tebliğ ile ayın 28 çekmesi durumunda SGK bildirimlerinin nasıl 

yapılacağı, bu ay içerisinde giriş çıkış yapanların ve eksik günü olanların bildirimlerine 

ilişkin konulara aşağıda yer verilmiştir. (01.09.2012 tarih ve 28398 sayılı R.G.) 

 1.1.Şubat Ayında Tam Gün (28 Gün) Çalışanların Prim Ödeme Gün Sayılarının 

 SGK’ya Bildirimi  

 2018/Şubat ayının 28 gün çekmesi dikkate alınmaksızın çalışmaları tam olan 

sigortalıların prim ödeme gün sayılarının 30 gün olarak sisteme girileceği düzenlenmiştir. 

Ayın 31 çekmesi durumunda da çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün 

sayılarının 30 gün olarak sisteme girileceği belirtilmektedir. (Tebliğ 2.1.2.2/a) 

 

 1.2. Şubat Ayı İçerisinde İşe Başlayan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının 

 SGK’ya Bildirimi  

 Düzenlemeye göre, Şubat ayı içerisinde işe giren sigortalıların prim ödeme gün 

sayıları, işe giriş tarihleri ve ayın kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak 

suretiyle hesaplanacaktır.  

 

 Şubat ayının ilk gününde işe başlamış ve ayın tamamı için ücret almaya hak 

kazanmış olan sigortalıların, ilgili ay için prim ödeme gün sayıları 30 gün olacaktır. Buna 

karşılık 02.02.2018 tarihinde işe giren sigortalının eksik günü olması nedeniyle parmak 

hesabı yapılacak ve sigorta günü 27 gün üzerinden bildirilecektir. (Tebliğ 2.1.2.2/b) 

 

 1.3.Şubat Ayı İçerisinde İşten Ayrılan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının 

 SGK’ya Bildirimi  

 Düzenlemeye göre, Şubat ayı içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün 

sayıları, işten çıkış tarihleri ve ayın kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak 

suretiyle hesaplanacaktır.  

 Şubat ayının son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılmış ve ayın tamamı için 

ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların ilgili ay için prim ödeme gün sayıları 30 

gün olacaktır.  
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 Şubat ayı içerisinde tam çalışması olan sigortalının; 28.02.2018 tarihinde işten 

ayrılması halinde sigorta günü 30 gün olacakken, 24.02.0218 tarihinde işten ayrılması 

halinde sigorta günü 24 gün olarak bildirilecektir.  

 Yine Şubat ayı içerisinde işe başlayan ve aynı ay içerisinde ayrılan sigortalıların 

prim ödeme gün sayıları parmak hesabı yapılmak suretiyle belirlenecektir. Bu 

doğrultuda, 16.02.2018 tarihinde işe başlayan ve 28.02.2018 tarihinde işten ayrılan 

sigortalının prim ödeme gün sayısı 13 gün olacaktır. (Tebliğ 2.1.2.2/b) 

 

 1.4.Şubat Ayı İçerisinde Bazı Günlerde Çalışmamış ve Çalışmadığı Günler İçin 

 Ücret Almamış Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması  

 Tebliğde ay/dönem içinde bazı günlerde çalışmamış ve çalışmadığı günler için 

ücret almamış sigortalıların prim ödeme gün sayılarının hesaplanması, ay/dönem 

içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan sigortalılar ve ay/dönem içinde işe girişi 

veya işten çıkışı bulunan sigortalılar olarak ayrı ayrı düzenlenmiştir.  

 Şubat ayı içerisinde işe girişi ve çıkışı bulunmayan sigortalılar için, ücretsiz izinli 

olarak kabul edilen günler sigortalının çalıştığı günlerden çıkartılmak suretiyle 

hesaplanacaktır.  

 

 Şubat ayında 10 gün ücretsiz izin alan sigortalının ayın diğer günlerinde tam gün 

çalışmış olması halinde sigorta prim ödeme gün sayısı 28-10=18 gün olarak 

hesaplanacaktır.  

 

 Sigortalının Şubat ayı içerisinde girişi veya çıkışı bulunması halinde prim ödeme 

gün sayısı ilgili aydaki gün sayısından, işe başladığı tarihten önceki gün sayısı, işten 

ayrıldığı tarihten sonraki gün sayısı ve ücret alınmayan gün sayısı çıkartılmak suretiyle 

hesaplanacaktır. 

  

 Örneğin 08.02.2018 tarihinde işe başlayan ve 3 gün istirahatli olan sigortalının 

prim ödeme gün sayısı 28-7-3=18 gün olarak hesaplanacaktır. 

 

 1.5.Şubat Ayı İçerisinde İşverenlerce SGK’dan Geçici İş Göremezlik Ödeneği 

 Alan Sigortalılara İstirahatli Oldukları Süreler İçin Ücret Ödenmesi Halinde Prim 

 Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması  

 Şubat ayı içerisinde SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara;  

 -Kurumca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile normal günlük kazançları 

arasındaki fark ücretleri, 

 -Kurumca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği dikkate alınmaksızın ayrıca 

normal günlük ücretlerinin ödendiği durumlarda,  

geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara istirahatli bulundukları süreler için 

işverenlerince yapılan bu ödemeler prime tabi tutulacaktır.  

 Şubat ayı içerisinde SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği alan (ay içinde 

istirahatli olan) sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ücret aldığı günler dikkate 

alınmak suretiyle hesaplanmaktadır.  
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 Dolayısıyla prime tabi tutulan bu ödemelerin sigorta primine esas günlük kazanç 

alt sınırının altında kalması halinde,  

 -Kanunun 82 nci maddesi gereğince prime esas günlük kazanca 

tamamlanarak, 

 -İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi de dahil olmak üzere prime tabi 

tutulması, 

 -Bu primlerin ilişkin olduğu sürelerin aylık prim ve hizmet belgesinde prim ödeme 

gün sayısına ilave edilmesi gerekmektedir.  

 16.02.2018 – 24.02.2018 döneminde istirahatli olması nedeniyle SGK’dan geçici 

iş göremezlik ödeneği alan bir sigortalı için; 

 -İşvereni tarafından bu süreler için kurum tarafından ödenen geçici iş göremezlik 

ödeneği dikkate alınmaksızın tam ücretinin ödendiği varsayıldığında,  

 -Söz konusu sigortalının 2018/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 30 olacaktır. 

 İstirahatli sürelerde işverence ücret ödenmemesi halinde ise sigortalının 

2018/Şubat ayı prim ödeme gün sayısı 28-9=19 olacaktır. 

 1.6.Şubat Ayı İçerisinde Hafta Tatili Ücretine Hak Kazanılması Halinde Prim 

 Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması  

 Hafta Tatili Kanunu’nda hafta içindeki çalışma süresi altı gün olarak belirlenmiş 

ve her altı günlük çalışma sonucu işçinin yirmi dört saatten az olmamak üzere 

dinlendirileceği,  

 4857 sayılı İş Kanunu’nda ise; 

 -Genel bakımdan haftalık çalışma süresinin haftada en çok kırk beş saat olduğu,  

 -Aksi kararlaştırılmamış ise bu sürenin, işyerinde haftanın çalışılan günlerine eşit 

ölçüde bölünerek uygulanacağı,  

 -Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce belirlenen iş 

günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde 

kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verileceği, 

 -Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o 

günün ücretinin tam olarak ödeneceği,  

öngörülmüştür.  

 Buna göre, sigortalıların işe başladığı ay/dönemdeki prim ödeme gün sayılarının 

ve prime esas kazanç tutarlarının hesaplanması sırasında, Hafta Tatili ve İş Kanunlarında 

öngörülen hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanmadığı hususu da göz önüne 

alınacak ve hak kazanılan hafta tatili prim ödeme gün sayısına dahil edilecektir.  

         Diğer taraftan, hafta tatiline hak kazanmadıkları halde hafta tatili yapan 

sigortalılara, kullanmış oldukları hafta tatili için ücret ödenmesi zorunlu olmadığından, 

bu sürelerin prim ödeme gün sayısının hesaplanması sırasında dikkate alınması mümkün 

bulunmamaktadır.  
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 Buna karşın, hak kazanılmadığı halde kullanılmış olan hafta tatili için ücret 

ödenmesi halinde, bu sürelere ilişkin ücretler de prime esas kazanca dâhil 

edileceğinden, bu durumda bahse konu süreler de prim ödeme gün sayısına dâhil 

edilecektir.  

 Örneğin; 14.02.2018 tarihinde işe başlayan bir sigortalının 18.02.2018 tarihinde 

(Pazar günü) hafta tatiline hak kazanmamasına rağmen hafta tatili kullandığı ve 

işveren tarafından bu gün için ücret de ödenmediği varsayıldığında, söz konusu 

sigortalının 2018/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 14 olacaktır.  

 Ancak işverenin sigortalının hafta tatiline hak kazanıp kazanmadığına 

bakmaksızın hafta tatili ücretini ödemesi durumunda sigorta gün sayısı 15 olacaktır.  

2. 7099 Sayılı Kanunla 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda ve Buna Bağlı Bazı 

Kanunlarda Değişiklikler Yapılmıştır. (10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı R.G.) 

 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

 Şirket kuruluşu işlemlerindeki maliyet ve sürenin azaltılmasına yönelik olarak; 7099 

sayılı Kanunla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) bazı maddelerinde ve buna 

bağlı diğer kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.  

 Hatırlanacağı üzere “6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile şirket kuruluş işlemlerinde ortaya 

çıkan bürokratik işlemler ve şirket kuruluş maliyetleri azaltılarak şirket kuruluşunun daha 

kısa sürede ve daha az maliyetli tamamlanması amacıyla bir takım değişiklikler 

yapılmıştı.  

 Anılan Kanun ile bu defa yapılan önemli değişiklikler aşağıda yer almaktadır. 

 2.1.Şirket Kuruluşlarında İmza Beyanı ile İlgili Değişiklikler 

 -İmza beyanının, herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş 

personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle düzenlenmesi zorunluluğu 

getirilmiştir.  

 Böylece imza beyanının noterlerde düzenlenme seçeneği ortadan kalkmış, tek 

yetkili makam olarak ticaret sicil müdürlükleri belirlenmiştir. (Kanun md:21-Yürürlük: 

10.03.2018)  

 -Tacir, tüzel kişi ise unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzaları 

da sicil müdürlüğüne verilecektir.  

 -İmza beyanının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirlenecektir.  

 2.2.Şirket Kuruluşlarında Fiziki Defter Onayları İle İlgili Değişiklikler  

 -Anonim ve limited şirketler tarafından fiziki ortamda tutulacak defterlerin 

kuruluşta açılış onaylarının ticaret sicili müdürlüklerince yerine getirilmesi zorunluluğu 

getirilmiştir. (Kanun md:22) 

 -Daha önce ticaret şirketlerin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılış 

onayları noterler veya ticaret sicil müdürlükleri tarafından yapılıyorken anonim ve 
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limited şirketler açısından tek yetkili merci ticaret sicil müdürlükleri olmuştur. (Yürürlük: 

10.03.2018)  

 -Değişikliğe uygun olarak defterlerin anonim ve limited şirketlerin kuruluş 

aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik 

edileceği düzenlemesi yapılmıştır. (Kanun md:2 Yürürlük: 15.03.2018)  

 2.3.Şirket Kuruluşları ile İlgili Olarak 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanununda Yapılan Değişiklikler 

 -Yapılan değişiklikle şirket kuruluşu aşamasında; ticaret sicil memurlukları 

tarafından şirket kuruluş dilekçesi bildirim formunun Sosyal Güvenlik Kurumuna 

gönderilmesi ve böylece işyerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapılmadan 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tescil edilmesinin sağlanması düzenlenmiştir. 

(Kanun md:18 Yürürlük: 10.03.2018)  

 -Ayrıca, bildirimlerden hangilerinin işyerinin bildirilmesi yerine geçeceğinin Sosyal 

Güvenlik Kurumunca belirlenmesi ve belirlenenlerle ilgili ayrıca işyeri bildirgesi 

hazırlanmaması hususu düzenlenmiştir. 

 

 -Yapılan değişiklikle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında verilecek her tür belge veya 

bilginin; 

 

 internet, elektronik ve benzeri ortamda gönderilmesi hususunda,  

 

 gerçek veya tüzel kişilere yetki ve izin verebileceği düzenlenmiştir.  

 

 Böylelikle Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen belgelerin gerçek ve tüzel kişilere 

verilmesi yoluyla, Sosyal Güvenlik Kurumu iş ve işlemlerinin bu belgelere göre yapılarak 

bürokratik süreçlerin azaltılması amaçlanmıştır. (Kanun md:19 Yürürlük: 10.03.2018)  

 

 2.4.Limited Şirketlerde “Şirket Sözleşmeleri” ve Sermaye Taahhüdü ile İlgili 

Değişiklikler 

 

          -Yapılan değişiklikle limited şirket sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması ve 

kurucular tarafından ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda 

imzalanarak hazırlanması hususu düzenlenmiştir. (Kanun md:24 Yürürlük: 15.03.2018)  

 

 -Daha önce limited şirket sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması ve kurucuların 

imzalarının noterce onaylanması veya şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü yahut 

yardımcısı huzurunda hazırlanması şeklinde iki alternatif söz konusuydu.  

 

 -Düzenlemeyle şirket sözleşmelerinin onay merciinin ticaret sicili müdürlüğünde 

yetkilendirilmiş personel olduğu ifade edilmiştir. (Kanun md:25 Yürürlük: 15.03.2018)  

 

 -Limited şirketlerde nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az 

yüzde yirmi beşinin tescilden önce ödenmesi şartı kaldırılmıştır. Bu hüküm sermaye 

artırımlarında da uygulanacaktır. (Kanun md:25 Yürürlük: 15.03.2018)  
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 2.5.Anonim Şirketlerde Organ Temsilcisi, Bağımsız Temsilci ve Kurumsal Temsilci 

 ile İlgili Değişiklikler 

 

 Organ temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilciye ilişkin TTK’nun 428, 430 

ve 431 inci maddeleri az sayıda pay sahibi olan şirketlerde sorun yarattığı; mali külfet 

doğurmakta olduğu ve genel kurul toplantılarının gecikmesi ihtimalini doğurduğu 

gerekçeleriyle yürürlükten kaldırılmıştır. (Kanun md:23 Yürürlük: 10.03.2018)  

 

 2.6.Kooperatifler İle İlgili Değişiklikler  

 Vergi Usul Kanunu’nun 223. Maddesinde TTK’da yapılan değişikliğe uygun 

olarak defterlerin kooperatiflerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer 

ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edileceği düzenlenmiştir. (Kanun md:2 Yürürlük: 

15.03.2018)  

 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 123. maddesinde yapılan değişiklikle daha önce 

anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler açısından istisna olan kuruluş, pay devri, 

sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev'i değişiklikleri nedeniyle yapılacak 

işlemler için sağlanan harç istisnası kooperatifler için de geçerli kılınmıştır. (Kanun md:3 

Yürürlük: 10.03.2018)  

 Kooperatifler Kanunu’nun 2. maddesinde yapılan değişiklikle anonim ve limited 

şirketlerle aynı şekilde kooperatif ana sözleşmesinin ticaret sicili müdürlüğünde 

yetkilendirilmiş personel huzurunda imzalanması hususu düzenlenmiştir.  

 Değişik ile ilgili bakanlığa faaliyet konuları itibarıyla kooperatifleri sınıflandırma, 

çalışma bölgeleri oluşturma, kooperatif kuruluşu için asgari ortak sayısından az 

olmamak üzere ortak sayısı ve kooperatif kurulmasına yönelik diğer şartlar ile usul ve 

esasları belirleme yetkisi de verilmiştir. (Yürürlük: 10.03.2018)  

 Kooperatifler Kanunu’nun 61. maddesinde yapılan değişiklikle kooperatifi 

temsile yetkili kılınan kimselerin isimlerinin, imzalarının ve bu yetkiye dayanan kararların 

kooperatif yönetim kurulu tarafından ticaret siciline verilmeden önce aranan noter 

tasdiki şartı kaldırılmış ve ticaret sicil müdürlüğünde yetkilendirilmiş personele tasdik 

zorunluluğu getirilmiştir. (Yürürlük: 10.03.2018)  

 Kooperatifler Kanunu’nun 89. maddesinde yapılan değişiklikle kooperatiflerin, 

kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez birliklerinin ve Türkiye Milli Kooperatifler 

Birliğinin muhasebe usulleri ve mecburî olarak tutacakları defterler hakkında 6102 sayılı 

Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin uygulanacağı hususu düzenlenmiştir. (Yürürlük: 

10.03.2018)  

3. Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması 

Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. 

(13.03.2018 tarihli R.G.) 

           Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında 

Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. 

(13.03.2018 tarih ve 30359 sayılı R.G.) 

 

 Tebliğ ile kuruluş aşamasında kurucuların şirket sözleşmesine atacakları imzaların 

ticaret sicili müdürlüğünde onaylanmasına ve imza beyannamesinin ticaret sicili 
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müdürlüklerinde yetkilendirilmiş personel huzurunda verilmesine ilişkin usul ve esaslar 

“7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunla” düzenlenmiştir.  

 

 Bu kapsamda;  

 

 -İmza beyannamesi veya şirket kuruluş sözleşmeleri herhangi bir ticaret sicil 

müdürlüğünde çıkartılabilecektir.  

 

 -Ticaret sicil müdürlüğüne imza beyannamesi verilebilmesi için, MERSİS 

üzerinden şirketin kuruluş veya ticari işletme açılış başvurusunun onaya gönderilerek 

talep numarası alınması gerekmektedir.  

 

 -Ticaret sicil müdürü veya müdür yardımcısı yahut yetkilendirilmiş personel, 

kurucunun veya vekilinin gerekli özellikleri taşıyıp taşımadığının kontrollerini yapacaktır.  

 

 -Kurucunun, şirket sözleşmesini ticaret sicil müdürü veya müdür yardımcısı yahut 

yetkilendirilmiş personel huzurunda asaleten imzalaması ve aynı zamanda şirketi 

temsile yetkili olması durumunda ayrıca imza beyannamesi verilmeyecektir.  

 -Şirket sözleşmesinin ticaret sicil müdürü veya müdür yardımcısı yahut 

yetkilendirilmiş personel huzurunda vekâleten imzalanması ve kurucunun aynı 

zamanda şirketi temsile yetkili olması durumunda, kurucunun ıslak imzasını ihtiva eden 

vekâletnamenin ticaret sicil müdürlüğüne ibraz edilmesi koşuluyla ayrıca imza 

beyannamesi verilmeyecektir.  

 Vekâletnamenin yabancı bir ülkede düzenlenmesi halinde, Türk 

konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması 

Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte 

ticaret sicil müdürlüğüne verilmesi durumunda aynı hüküm uygulanacaktı 

4. Kişisel Verileri Koruma Kurumu Tarafından Tebliğler Yayımlanmıştır. 

 Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından; “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve 

Esasları Hakkında Tebliğ” ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde 

Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”, 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanmıştır. 

 

              

                          Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


