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KONU:  

Yabancı uyruklu sigortalıların eksik gün bildirimlerine ilişkin uygulama değişikliği  

 

 
ÖZET BİLGİ:  
18/3/2019 tarihli SGK Genel Yazısı ile sınırlandırılmış olan yabancı uyruklu sigortalılar için seçilebilecek 
eksik gün nedenlerine ilişkin uygulamada değişikliğe gidilmiş ve aşağıda yer verilen bazı durumlara 
ilişkin olmak üzere yabancı uyruklu sigortalılar için belirlenen ilave eksik gün nedenlerinin de 
seçilebilmesi mümkün hale gelmiştir. 

Sayın Mükellefimiz, 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 18.03.2019 tarihinde yayımlanan Genel Yazı ile yabancı uyruklu 
sigortalılar için seçilebilecek eksik gün nedenleri aşağıda yer verilen kodlar ile sınırlandırılmıştı. 

• 1-İstirahat, 

• 4-Gözaltına Alınma, 

• 5-Tutukluluk, 

• 8-Grev, 

• 9-Lokavt, 

• 10-Genel Hayatı Etkileyen Olaylar, 

• 11-Doğal Afet. 

Söz konusu Genel Yazı doğrultusunda SGK e-Bildirge altyapısında da gerekli güncellemeler yapılmış ve 
yabancı uyruklu sigortalılar için yukarıda belirtilen eksik gün nedenleri dışındaki kodların seçimi 
kısıtlanmıştı. 

Ancak, SGK tarafından yayımlanan 12.11.2019 tarihli Genel Yazı ile gerek sigortalının birden fazla belge 
yada kanun türünden bildirilmesinin gerektiği hallerde (5746 AR-GE teşviki, yeraltında ve yer üstünde 
çalışan sigortalılar, sağlık hizmet sunucularında fiili hizmete tabi çalışan sigortalılar vs.) gerekse de 
yabancı uyruklu öğrencilerin bildirimlerinde birtakım sorunların ortaya çıktığına değinilmiştir. Bu 
doğrultuda SGK tarafından aşağıda yer verilen durumlar için eksik gün kontrolü uygulamasında 
değişikliğe gidilmiştir. 

1. Üniversitelerde kısmi zamanlı çalışan ya da okullarında staja tabi tutulan yabancı uyruklu 
öğrenciler için 7, 22, 42, 43, 49 ve 50 nolu belge türleri ile sınırlı olmak üzere söz konusu eksik 
gün kontrolü kaldırılmıştır. 
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2. Malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenmeksizin sadece genel sağlık sigortası primi yada 
kısa vadeli sigorta kolları primi ödenen yabancı uyruklu sigortalılar için 19 ve 46 nolu belge türleri 
ile sınırlı olmak üzere söz konusu eksik gün kontrolü kaldırılmıştır. 

https://www.vergidegundem.com/documents/10156/4807272/SGKSirkuleri-41-pdf.zip/eea2e552-cf9e-4fc6-922b-be090e89a702
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3. Aynı sigortalının birden fazla belge yada kanun türünden bildirilmesinin gerektiği hallere (5746 
ARGE teşviki, yeraltında ve yer üstünde çalışan sigortalılar, sağlık hizmet sunucularında fiili 
hizmete tabi çalışan sigortalılar vs.) ilişkin olmak üzere eksik gün nedenlerine “25-Diğer 
belge/kanun türlerinden gün tamamlama” adında bir eksik gün nedeni ilave edilmiştir. Bu 
kapsamda bildirimi yapılacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sigortalılar ile yabancı uyruklu 
sigortalılar için bu eksik gün nedeninin seçilmesi gerekecektir. 

4. Çalışmakta iken işyeri ile ilişiği kesilmeksizin geçici olarak yurtdışına giden yabancı uyruklu 
sigortalıların eksik günleri ile ilgili olarak “21-Diğer Ücretsiz İzin” kodunun seçilebilmesi yönünde 
e-Bildirge altyapısına gerekli kontroller ilave edilmiştir. 

 

Saygılarımızla,   

 

        MEGA GLOBAL GRUP 
▪ Uluslararası Bağımsız Denetim 

▪ Yeminli Mali Müşavirlik 

▪ Mali Müşavirlik 
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