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UZAKTAN ÇALIŞMA GÜN SAYISI  
 
4857 sayılı İş Kanunun 7. Maddesine istinaden uzaktan 
çalışmanın usul ve esaslarına ilişkin “Uzaktan Çalışma 
Yönetmeliği” 10.03.2021 tarihli ve 31419 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
Bu kapsamda, Kurum tarafından gerekli düzenlemeler 
tamamlanarak, sigortalıların ay içerisindeki uzaktan çalışma 
günlerini sisteme girebileceği alanlar muhtasar ve prim hizmet 
beyannamesine eklenmiştir. Bu sebeple Beyanname Düzenleme 
Programının güncellenmesi tavsiye edilmektedir. 
 
Beyannamelerin gönderilmesi sırasında, sigortalıların ay 
içerisinde uzaktan çalışmasının olması halinde çalışma gün 
sayısına ilave olarak çalışma gün sayısının ne kadarının uzaktan 
çalışmaya ilişkin olduğunun belirtilmesi gerekecektir. Çalışma 
gününden daha fazla olacak şekilde uzaktan çalışma günü 
eklenilemeyecektir. 
 
Örneğin; Sigortalının çalışma gün sayısı 30, uzaktan çalıştığı gün 
sayısı ise 15; 
 
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde; Gün Sütunu 30, UÇG 
Sütunu 15 olarak girilecektir. 
 
Sigortalının çalışma gün sayısı 15, uzaktan çalışma gün sayısı 15 
olduğu durumda; 
 
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde; Gün Sütunu 15, UÇG 
Sütunu 15 olarak girilecektir. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan  
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam  
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’den fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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Saygılarımızla. 
 


