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İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE 
ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİMİN İŞVERENLERCE SOSYAL 
GÜVENLİK KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE 
ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA 
DAİR TEBLİĞ 
 
 
30.09.2021 tarihli ve 31614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair 
Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna 
Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ yayımı tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. 
 
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 40. Maddesine 
18.08.2021 tarihinde eklenen “(Değişik fıkra: 18.08.2021 - 
31572 s. R.G. Yön./11. md.) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların istirahatli 
olduğu dönemde işyerlerinde çalışıp çalışmadığına dair 
bildirimin işverenleri tarafından istirahatin sona erdiği aya ait 
aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet 
beyannamesinin verileceği süre içinde Kurumca belirlenen 
usule göre elektronik ortamda yapılması zorunludur.  
 
Çalışılmadığına dair bildirimin yapılmaması veya süresi dışında 
yapılması halinde Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının 
(i) bendine göre idari para cezası uygulanır.” fıkrası ile 
Tebliğ’in bir hükmü kalmamıştır. Bu nedenle yürürlükten 
kaldırılmıştır.  
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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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Buradaki amaç mevzuatın daha derli toplu olması ve genel hususların daha çok 
Yönetmeliklerle düzenlemesi gerektiğinden öncelikle Yönetmeliğe eklenip ardından 
Tebliğ yürürlükten kaldırmıştır. 
  
Bu hususta bildirim yükümlülüğü kapsamında değişen bir durum söz konusu değildir. 
Eskiden olduğu gibi raporların bildirimlerinin yapılmasına devam edilmesi gerekmekte 
olup cezai sorumluluk devam etmektedir. 
 
Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için linke tıklayınız. 
 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210930-27.htm

