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UZAKTAN ÇALIŞMA GÜN BİLDİRİMİ 
 
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü, İşverenler Daire Başkanlığı 
uzaktan çalışma gün sayısının MPHB’ de gösterilmesi ile ilgili 
olarak daha önce yayımladığı 06.04.2021 tarih 059 sayılı 
sirkülerimizde yer vermiş olduğumuz Genel Yazısına ilişkin 
olarak uygulamada yaşanılan tereddütleri gidermek için 
05.07.2021 tarihli ve 27387564 sayılı SGK Genel Yazıyı 
yayımlamıştır. 
 
Söz konusu tereddütlerin giderilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’nden alınan 
görüşler doğrultusunda uzaktan çalışma sürelerinin bildirimine 
ilişkin uyulacak usul ve esaslar; 
 
1. Uzaktan Çalışma Gün Sayısının Bildirimine İlişkin 

Olarak;  
 

• Uzaktan çalışma sözleşmesinin yazılı olarak yapılması 
zorunlu olacağı, 

 
• Uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi 

iş sözleşmesinde belirtileceği, 
 
• Görülen işin tamamı uzaktan çalışılarak yapılabileceği 

gibi bir kısmının uzaktan bir kısmının da işyerinde 
çalışılarak yerine getirilmesi (yazılı olarak sözleşme 
yapılması kaydıyla karma sözleşme yapılması da) 
mümkün olacağı, 

 
• Çalışma süresinin tamamında uzaktan çalışan 

sigortalılar bakımından uzaktan çalışma gün sayısına 
ulusal bayram ve genel tatil günleri ile yıllık ücretli 
izin ya da hafta tatili günleri dâhil edilecek; işyerinde 
ve uzaktan çalışmayı birlikte içeren karma sözleşmeler ile çalıştırılan 
sigortalılar bakımından ise yalnızca fiilen uzaktan çalışılan günler uzaktan 
çalışma gün sayısı olarak bildirileceği, 
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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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2. Aylık Prim Ve Hizmet Belgesine/Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinde 

Uzaktan Çalışma Gün Sayısının Ve Prime Esas Gün Sayısının Bildirilmesinde 
Yukarıda Belirtilen Esaslar Dâhilinde Yapılacak İşlemler; 
 
Örnek 1. Ayda 4 gün hafta tatili olan ve tüm iş günlerinde uzaktan çalışan bir 
sigortalının kullandığı hafta tatili günleri de uzaktan çalışma günleri içinde 
bildirilecek ve prim ödeme gün sayısı ve uzaktan çalışma gün sayısı 30 gün 
olarak sisteme girilecektir.  

 
• İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışma süresinin tamamında 

uzaktan çalışan bir sigortalının çalışmayarak geçirdiği ulusal bayram ve 
genel tatil günleri de uzaktan çalışma günleri arasında bildirilecek ve prim 
ödeme gün sayısı ve uzaktan çalışma gün sayısı 30 gün olarak sisteme 
girileceği, 

 
Örnek 2. Ayda 4 gün hafta tatili olan ve tüm iş günlerinde uzaktan çalışan bir 
sigortalının, çalışmayarak geçirdiği ulusal bayram ve genel tatil günleri de 
uzaktan çalışma günleri içinde bildirilecek ve prim ödeme gün sayısı ve uzaktan 
çalışma gün sayısı 30 gün olarak sisteme girilecektir.  

 
• İşyerinde çalışma ve uzaktan çalışma şeklinde karma sözleşme ile 

çalıştırılan sigortalının yalnızca fiilen uzaktan çalıştığı günler uzaktan 
çalışma gün sayısına dâhil edileceği, 

 
• İşyerinde çalışma ve uzaktan çalışmayı bir araya getiren karma sözleşmeler 

ile çalıştırılan sigortalıların 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkında Kanun’da sayılan ulusal, resmi, dini bayram günleri ile genel tatil 
günleri, hafta tatili günleri, işyerinde çalıştığı günler her durumda prim gün 
sayısına dâhil edilecek olmakla birlikte uzaktan çalışma gün sayısına dâhil 
edilmeyeceği, 

 
Örnek 3. Ayda 4 gün hafta tatili olan bir sigortalı 5 iş günü işyerinde çalışmakta, 
kalan iş günlerinde ise uzaktan çalışmaktadır. Buna göre söz konusu sigortalının 
4 gün hafta tatili, 5 günde işyerinde çalışma günü bulunduğundan bildirilecek 
uzaktan çalışma gün sayısı 21 gün olacak, prim ödeme gün sayısı ise 30 gün 
olarak bildirilecektir.  

 
• İşyerinde çalışma ve uzaktan çalışma şeklinde karma sözleşmeyle çalışan 

bir sigortalının yalnızca fiilen uzaktan çalıştığı günler uzaktan çalışma gün 
sayısına dahil edileceği,  

 
Örnek 4. Ayda 8 gün hafta tatili olan bir sigortalının çalışma süresinin yarısını 
uzaktan çalışarak, yarısını işyerinde çalışarak geçirmesi halinde sigortalının iş 
günü sayısı 22 gün olmakta yarısı işyerinde çalışıldığı için de uzaktan çalışma 
gün sayısı 11 gün olarak bildirilecek prim ödeme gün sayısı ise 30 gün olarak 
sisteme girilecektir.  

 
• Süreklilik arz etmeyen arızi (örneğin araç, gereç, belge teslimi için işyerine 

uğrama gibi) durumlar sigortalının esas çalışma biçimini değiştirmeyen 
nitelikte olduğundan yazılı sözleşmede değişikliğe gerek bulunmamakta 
olup uzaktan çalışma gün sayısı bildiriminde yazılı sözleşmede belirtilen 
süreye göre hesaplanan gün sayısı esas alınacaği, 
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Örnek 5- Çalışma süresinin tamamında uzaktan çalışan bir sigortalının çalışma 
saatleri içerisinde birkaç saatliğine geçici bir durum nedeniyle işyerine gitmesi 
durumunda uzaktan çalışma gün sayısı ve iş sözleşmesinin değiştirilmesine gerek 
bulunmadığından prim ödeme gün sayısı ve uzaktan çalışma gün sayısı 30 gün 
olarak sisteme girileceği, 
Genel yazıda belirtilmiştir. 

 
Söz konusu Genel Yazıya ulaşmak için linke tıklayınız. 
 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/179915

