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SİRKÜLER         İstanbul, 27.06.2016  

Sayı: 2016/103        Ref: 4/103 

 

 

Konu:  

SGK MALİ TATİL HAKKINDA DUYURU YAYINLAMIŞTIR 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayınlanan duyuruda, son verilme tarihi 1 

Temmuz ilâ 20 Temmuz tarihleri arasına rastlayan mali tatil kapsamına giren bildirimler 

bakımından Kuruma verilmesi gereken son tarihin 27 Temmuz Çarşamba günü, mali tatili 

takip eden 21 Temmuz ilâ 25 Temmuz tarihleri arasındaki mali tatil kapsamına giren diğer 

bildirimlerin yanı sıra, özel sektör işverenlerince düzenlenen 2016 yılı Haziran ayına ilişkin 

aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresinin 25 Temmuz 2016 Pazartesi günü sona 

ereceği açıklanmıştır.  

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

EK 

SGK Duyurusu 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr   
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                                    T.C. 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI  
       Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 

 

Birim Adı: Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü/ İşverenler Daire Başkanlığı 

İrtibat    :Niyazi CEYLAN Tel: (0312) 458 71 31  Faks: (0312) 432 12 37   
e-posta isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr  
Adres: Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye / ANKARA 
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              MALİ TATİL HAKKINDA DUYURU 

 

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin altıncı 

fıkrasında yer alan  “yedi gün” ibaresi “ beş gün”  “yedinci günün”  ibaresi “beşinci günün” 

şeklinde değiştirilmiştir. 

Söz konusu değişiklikle 5604 sayılı kanunun birinci maddesinin altıncı fıkrasındaki, 

“malî tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten kanuni ve idari sürelerdeki ilave 

yedi günlük süre malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren “beş gün” olarak 

değiştirildiğinden 21 ila 27 Temmuz tarihleri arasına tekabül eden yükümlülükler bakımından 

27 Temmuz tarihi 25 Temmuz tarihi olarak düzenlenmiştir. 

Bu bakımdan mali tatili takip eden 21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasındaki 

yükümlülüklerdeki son tarih 25 Temmuz tarihi olduğundan, 21 ila 25 Temmuz tarihleri 

arasındaki yükümlülüklerin 25 Temmuz (dahil) yerine getirilmiş olması durumunda yasal 

süresi içinde yerine getirildiği kabul edilecektir. 

Öte yandan son günü malî tatile rastlayan sürelerin tatilin son gününü izleyen tarihten 

itibaren yedi gün uzamış sayılacağına ilişkin hüküm değiştirilmediğinden, söz konusu hükme 

istinaden 1 Temmuz ila 20 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve 

idari yükümlülükler mali tatili izleyen 7 nci gün sonuna kadar yerine getirilirse yasal süresi 

içinde yerine getirilmiş olduğu kabul edilecektir.  

Bu itibarla, son verilme tarihi 1 Temmuz ila 20 Temmuz tarihleri arasına rastlayan 

mali tatil kapsamına giren bildirimler bakımından Kuruma verilmesi gereken son tarihin 27 

Temmuz Çarşamba günü, mali tatili takip eden 21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri 

arasındaki mali tatil kapsamına giren diğer bildirimlerin yanı sıra, özel sektör işverenlerince 

düzenlenen 2016 yılı Haziran ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi 25 

Temmuz 2016 Pazartesi günü sona erecektir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 


