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SĐRKÜLER         Đstanbul, 18.05.2010 
Sayı: 2010/57         Ref: 4/57 
 
 
 
Konu: 
SĐGORTALILARIN ĐSTĐRAHATL Đ OLDUKLARI SÜRELER ĐÇĐN GEÇĐCĐ ĐŞ 
GÖREMEZL ĐK ÖDENEKLER ĐNĐ ALAB ĐLMELER ĐNE ESAS ĐŞYERĐNDE 
ÇALI ŞMADIKLARINA DA ĐR BĐLDĐRĐMĐN ĐŞVERENLER ĐNCE ZORUNLU 
OLARAK ELEKTRON ĐK ORTAMDA GÖNDER ĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TEBL ĐĞ 
YAYINLANMI ŞTIR 
 
12.05.2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de “Đstirahatlı Olan Sigortalıların Đşyerinde 
Çalışmadıklarına Dair Bildirimin Đşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine 
Đlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” yayınlanmıştır.  
 
Tebliğde sigortalıların istirahatli oldukları süreler için geçici iş göremezlik ödeneklerini 
alabilmelerine esas işyerinde çalışmadıklarına dair bildirimin işverenlerince zorunlu olarak 
elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. 
 
Bildirimin yapılması ve kuruma gönderilmesi: 
 
Bildirimin, http://www.sgk.gov.tr internet adresinde “ĐŞVEREN” menüsü “Çalışılmadığına 
Dair Bildirim Girişi”, “Kullanıcı Şifre Ekranı”, “Çalışılmadığına Dair Bildirim Đşlemleri”, 
“Giri ş” bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle sigortalılarca hak edilen istirahat 
süresini takip eden 5 iş günü içinde elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunludur. 
 
Hak edilen istirahat süresi tebliğde şu şekilde tanımlanmıştır:  On günden kısa süreli 
istirahatlarda istirahatın bittiği günü, on gün ve daha uzun süreli istirahatlarda onar günlük 
sürelerin bittiği ve son on günlük süreden arta kalan istirahat süresinin bittiği günü, 
 
Bildirimin gönderilmemesi veya süresi dışında gönderilmesi 
 
Tebliğe göre, bildirimi göndermeyen veya süresi dışında gönderen işverenler hakkında 
Kanunun 102’inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre idari para cezası uygulanır.  
 
Söz konusu 102/(i) bendi aşağıdaki gibidir: 

“ i) Kurum tarafından bu Kanunun 100 üncü maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen 
bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, 
bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek 
ve tüzel kişiler hakkında, aylık asgari ücretin beş katı tutarında, geç verilmesi halinde ise 
aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.” 
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ĐSMMMO tarafından SGK yetkilileri ile yapılan görüşme sonucunda, idari para ceza 
uygulamasıyla ilgili olarak “hastaneden gelen raporlara ve belgelere bakılacağı, işverenin 
bildirimi yapmadığının tespit edilmesi halinde SGK’ca işverene tebliğ edileceği, bu 
tebligattan sonra 5 iş günü içinde bildirimin yapılmaması halinde işverene para cezası 
uygulanacağı” şeklinde bir genelge hazırlanması konusunda mutabakat sağlanmıştır. 

 
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
EK:  
Đstirahatli Olan Sigortalıların Đşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin Đşverenlerce Sosyal 
Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine Đlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ 
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12 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27579 

TEBLĐĞ 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 

ĐSTĐRAHATL Đ OLAN SĐGORTALILARIN ĐŞYERĐNDE ÇALI ŞMADIKLARINA  
DAĐR BĐLDĐRĐM ĐN ĐŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENL ĐK KURUMUNA 
GÖNDERĐLMESĐNE ĐLĐŞK ĐN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBL ĐĞ 

 Amaç 
 MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılar ile 5 inci maddesine tabi 
sigortalıların istirahatli oldukları süreler için geçici iş göremezlik ödeneklerini alabilmelerine esas işyerinde 
çalışmadıklarına dair bildirimin işverenlerince zorunlu olarak elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin usul ve 
esasları düzenlemektir. 
 Kapsam 
 MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci 
maddesine tabi sigortalıları çalıştıran işverenleri kapsar. 
 Dayanak 
 MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 5510 sayılı Kanunun 100 üncü ve 102 nci maddeleri ile Sosyal Sigorta Đşlemleri 
Yönetmeliğinin 5 inci, 40 ıncı, 120 nci ve 121 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 Tanımlar 
 MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ uygulamasında; 
 a) Sigortalı: Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci maddesi kapsamında adına kısa 
ve/veya uzun vadeli sigorta kolları primi ödenmesi gereken kişiyi, 
 b) Đşveren: Sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişili ği olmayan kurum ve 
kuruluşları, 
 c) Elektronik ortam: Bu Tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerin işverenlerce internet ve benzeri ortamda 
Kurumun veri tabanına  aktarılmasını sağlayan elektronik portalı, 
 ç) Bildirim: Sigortalıların istirahatli oldukları sürelerde işyerinde çalışmadıklarına dair işverenlerce elektronik 
ortamda Kuruma gönderilen bildirimi,  
 d) Hak edilen istirahat süresi: On günden kısa süreli istirahatlarda istirahatın bittiği günü, on gün ve daha uzun 
süreli istirahatlarda onar günlük sürelerin bittiği ve son on günlük süreden arta kalan istirahat süresinin bittiği günü,  
 e) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu, 
 f) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını, 
 ifade eder. 
 Bildirimin yapılması ve kuruma gönderilmesi 
 MADDE 5 – (1) Bildirimin, http://www.sgk.gov.tr internet adresinde “ĐŞVEREN” menüsü “Çalışılmadığına 
Dair Bildirim Girişi”, “Kullanıcı Şifre Ekranı”, “Çalışılmadığına Dair Bildirim Đşlemleri”, “Giriş” bölümünde yer alan 
bilgiler kaydedilmek suretiyle sigortalılarca hak edilen istirahat süresini takip eden 5 iş günü içinde elektronik ortamda 
Kuruma gönderilmesi zorunludur. 
 Bildirimin gönderilmemesi veya süresi dışında gönderilmesi 
 MADDE 6 – (1) Bildirimi göndermeyen veya 5 inci maddede belirtilen süre dışında gönderen işverenler 
hakkında Kanunun 102 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre idari para cezası uygulanır. 
 Yürürlük 
 MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 Yürütme 
 MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.  

  
 
 


