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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 01.03.2019 

         Sayı  : 2019/35 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            

   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıda açıklanmıştır. 

 

A. Konu Başlıkları 

 

         -Şubat Ayında SGK Prim Gün Sayısı Bildirimi, 

 

         -Yatırım Teşvik Kararında Yapılan Değişiklikler, 

           Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz. 
     

B. Konu Özetleri 

 

1. Şubat Ayında SGK 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. 

(01.09.2012 tarih ve 28398 sayılı R.G.) 

 Şubat ayının 28 çekmesi nedeniyle SGK bildirimleri konusunda bir takım 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 konular açıklığa kavuşturulmuştur.  

 Aşağıda Şubat ayında SGK prim gün sayısı bildirimlerinin nasıl yapılması gerektiği 

ele alınmıştır.  

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

SGK’ya Bildirimi  

 Söz konusu Tebliğ’in “2.1.2.2/a. Ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan 

sigortalıların, prim ödeme gün sayılarının hesaplanması” bölümünde, Şubat ayının 28 

gün çekmesi dikkate alınmaksızın çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün 

sayılarının 30 gün olarak sisteme girileceği düzenlenmiştir. Aynı maddede ayın 31 

çekmesi durumunda da çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının 

30 gün olarak sisteme girileceği belirtilmektedir. 

 

1.2. Şubat Ayı İçerisinde İşe Başlayan Sigortalıların Prim Ödeme Gün 

Sayılarının SGK’ya Bildirimi   

 Tebliğ’in “2.1.2.2/b. Ay/dönem içinde işe başlayan sigortalıların, prim ödeme 

gün sayılarının hesaplanması” bölümünde söz konusu hesaplamanın nasıl yapılması 

gerektiği düzenlenmiştir.  



 
 
 

2 
 
 
 

 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 02.02.2019 tarihinde işe giren sigortalının eksik günü olması nedeniyle parmak 

hesabı yapılacak ve sigorta günü 27 gün üzerinden bildirilecektir.  

1.3. Şubat Ayı İçerisinde İşten Ayrılan Sigortalıların Prim Ödeme Gün 

Sayılarının SGK’ya Bildirimi   

 Tebliğ’in “2.1.2.2/c. Ay/dönem içinde işten ayrılan sigortalıların, prim ödeme 

gün sayılarının hesaplanması” bölümünde söz konusu hesaplamanın nasıl yapılması 

gerektiği düzenlenmiştir.  

 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.  

          Şubat ayı içerisinde tam çalışması olan sigortalının; 28.02.2019 tarihinde işten 

ayrılması halinde sigorta günü 30 gün olacakken, 25.02.2019 tarihinde işten ayrılması 

halinde sigorta günü 25 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, 15.02.2019 tarihinde işe başlayan ve 28.02.2019 tarihinde işten ayrılan 

sigortalının prim ödeme gün sayısı 14 gün olacaktır.  

1.4. Şubat Ayı İçerisinde Bazı Günlerde Çalışmamış ve Çalışmadığı Günler 

İçin Ücret Almamış Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının 

Hesaplanması  

 Tebliğ’in 2.1.2.3/a ve b bölümlerinde 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 
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ayrıldığı tarihten sonraki gün sayısı ve ücret alınmayan gün sayısı çıkartılmak suretiyle 

hesaplanacaktır. 

 Örneğin 08.02.2019 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  

 Tebliğ’in “2.1.2.4- İşverenlerce kurumumuzdan geçici iş göremezlik ödeneği 

alan sigortalılara istirahatli oldukları süreler için ücret ödenmesi halinde prim ödeme 

gün sayısının hesaplanması” bölümünde söz konusu hesaplamanın nasıl yapılacağı 

düzenlenmiştir.  

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

kurumca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile normal günlük kazançları arasındaki 

fark ücretleri veya 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.  

 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, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi de dahil 

olmak üzere prime tabi tutulması ve bu primlerin ilişkin olduğu sürelerin aylık prim ve 

hizmet belgesinde prim ödeme gün sayısına ilave edilmesi gerekmektedir.  

 Örneğin; 15.02.2019 – 23.02.2019 döneminde istirahatli olması nedeniyle 

SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği alan bir sigortalı için, işvereni tarafından bu 

süreler için kurum tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği dikkate alınmaksızın 

tam ücretinin ödendiği varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2019/Şubat ayındaki 

prim ödeme gün sayısı 30 olacaktır. 

           İstirahatli sürelerde işverence ücret ödenmemesi halinde ise sigortalının 

2019/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  

 Tebliğ’in “2.1.2.5- Hafta Tatili Ücretine Hak Kazanıp Kazanılmamasına Göre Prim 

Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması” bölümünde söz konusu hesaplamanın nasıl 

yapılacağı düzenlenmiştir.  

 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, 
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 -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,  

 -4857 sayılı Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 

üncü maddeye göre 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, 394 ve 4857 sayılı Kanunlarda 

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.  

          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; 13.02.2019 tarihinde işe başlayan bir sigortalının 17.02.2019 tarihinde 

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

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

sigortalının 2019/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. Yatırım Teşvik Kararında Yapılan Değişiklikler 

 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 798 

Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları 

Hakkında Karar’da bazı değişiklikler yapılmıştır. (28.02.3019 tarih ve 30700 sayılı R.G.) 

 

 Yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir. 

 

 -Karar’ın çeşitli maddelerinde, teşvik belgesi alma ve takibi sürecinde yer alan 

görevli kamu kurum ve kuruluşlarında bazı değişiklikler yapılmıştır.  

 

 -Kullanılmış komple tesis ithalatında gümrük vergisi istisnası tanınması için 

Bakanlıkça görevlendirilecek en az iki en fazla üç personelin kullanılmış komple tesisin 

bulunduğu ülkede yapacakları ekspertizlerde ulaşım giderlerinin yatırımcı tarafından 

karşılanacağı öngörülmüştür.  
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         -Karar’ın “Öncelikli Yatırım Konularının” belirlendiği 17/f. maddesi “İstanbul ili 

hariç olmak üzere asgari 6 milyon TL tutarındaki 50 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen 

sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü 

iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi İhtiva eden) sera yatırımları”  

şeklinde iken yapılan değişiklikle bu bent “Asgari 5 milyon TL tutarındaki 25 dekar ve 

üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı 

(bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) 

sera yatırımları”  

 

şeklinde değiştirilmiştir.  

 

          Yine aynı maddenin (v) bendi “Sağlık turizmi kapsamında yaşlı ve/veya engelli 

bakım köyleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları” şeklinde iken bu bent “Asgari 5 

milyon TL tutarındaki 100 kişi ve üzeri kapasiteli yaşlı ve/veya engelli bakım merkezleri 

ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları” şeklinde değiştirilmiştir.  

 

         -Karar’ın Ek-2/A sayılı “BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER 

VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ” başlıklı 

tablosunda yapılan değişiklikle 50 sektör kodlu seracılık faaliyetine ilişkin asgari 

yüzölçümü sınırları azaltılmıştır.  

 

          Bu değişiklikle 1. ve 2. Bölgelerde yapılacak sera yatırımlarında aranan asgari 40 

dekarlık yatırım alanı 20 dekara, 3. Bölgede yapılacak sera yatırımlarında ise 20 

dekardan 10 dekara indirilmiştir.  

 

         -Karar’ın Ek-2/B sayılı “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK 

SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunun 8 numaralı dipnotu 

“Altıncı Bölge hariç olmak üzere, iplik ve dokuma (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu 

teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış-örülmemiş kumaş, çuval hariç) konularında 

sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanır” şeklinde 

iken aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“Altıncı Bölge hariç olmak üzere, iplik (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil 

hariç) konusunda sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar bölgesel desteklerden 

yararlanır.  

 

Ayrıca İstanbul İli hariç olmak üzere, 1 inci ve 2 nci bölgelerde asgari 2 milyon TL, 3 

üncü, 4 üncü ve 5 inci bölgelerde asgari 1 milyon TL ve 6 ncı bölgede asgari 500 bin TL 

tutarındaki dokuma yatırımları bulunduğu bölgenin bölgesel desteklerinden yararlanır. 

 Bu hüküm daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de olmak üzere 

tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.”  

 

          Bu değişiklikle iplik, tekstil, dokuma alanındaki yatırımlarda, mevcut 

kapanmamış teşvik belgeli yatırımlarını da içeren daha genişletici bir düzenleme 

yapılmıştır.  
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         -Karar’ın Ek-4 sayılı “TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI 

YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin I/B bölümünün (3) numaralı sırası “İplik ve dokuma 

(yün ipliği, 15 Milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, 5 Milyon Türk Lirasının 

üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, 

dokunmamış/örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç) konularında 

modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar” şeklinde iken aşağıdaki gibi 

değiştirilmiştir. 

 

“İplik (yün ipliği, 15 milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu 

teknik tekstil üretimine yönelik yatırımlar hariç) konusunda modernizasyon yatırımları 

dışındaki yatırımlar.”  

 

         Bu suretle yine iplik ve dokuma sektöründe yapılacak yatırımlara ilişkin 

genişletici bir düzenleme yapılmıştır. 

 

         -Kararın en önemli ve kapsamlı düzenlemesi, Geçici 8. maddede yapılan 

değişikliktir. Bilindiği üzere bu madde aşağıdaki gibidir. 

 

“Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-

37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 01.01.2017 ile 31.12.2018 tarihleri 

arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;  

 

a) Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,  

 

b) Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi 

desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan 

yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir 

vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının 

yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına 

uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir 

işlem yapılmaksızın uygulanır.”  

 

          Maddenin ilk fıkrasında yer alan 31.12.2018 ibaresi 31.12.2019 olarak 

değiştirilerek, 2017 ve 2018 yıllarında yapılan yatırımlarda olduğu gibi, 2019 yılında 

yapılacak yatırımlar nedeniyle de bina inşaat harcamalarının KDV sinin iadesi imkanı 

sağlanmış, yine 2019 yılında yapılacak yatırımlar nedeniyle katkı paylarına 15 puanlık 

ilave ve yüzde yüz oranında indirimli kurumlar vergisi imkanının yanı sıra yatırım 

döneminde diğer kazançlara uygulanacak yüzde yüzlük indirim imkanı devam 

ettirilmiştir.  
 

          Bu düzenleme, 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. Kararname’nin diğer düzenlemeleri ise 28.02.2019 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir.  

 

 

                                     Saygılarımızla 

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


