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SİRKÜLER SAYI: 2022/046                                                  25.02.2022  

 

 

2022/OCAK DÖNEMİNE AİT PRİMLERİN ÖDEME SÜRESİ 03/03/2022 
TARİHİNE UZATILMIŞTIR   
 

SGK tarafından 24.02.2022 tarihinde yayınlanan duyuruda, 2022/Ocak ayına ilişkin 

gerek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin gerekse Aylık Prim ve Hizmet 

Belgesinin yasal verilme süresinin son günü olan 26.02.2022 tarihinin hafta sonuna 

denk gelmesi ve belge verme son günü ile oluşan tahakkukların yasal ödeme 

sürelerinin aynı günde birleşmesi nedeniyle işverenlerin mağduriyetlerini önlemek 

amacıyla son ödeme tarihi 28.02.2022 olan 2022/Ocak ayına ilişkin cari ay prim 

borçlarının son ödeme tarihinin 03.03.2022 tarihi gün sonuna kadar uzatıldığı ve bu 

tarihe kadar yapılacak ödemelerin yasal süresi içinde yapılmış sayılacağı 

açıklanmıştır.  

 

Duyuruda, işverenlerin sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam 

edebilmeleri, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme 

zammına maruz kalmamaları açısından belirtilen tarihe kadar ilgili borçlarını 

ödemelerinin önem arz ettiği,  diğer taraftan, borçları çeşitli kanunlar uyarınca 

taksitlendirilen işverenlerin taksit son ödeme tarihlerinde herhangi bir değişiklik 

bulunmadığı, ödemelerin ödeme planlarındaki tarihler baz alınarak yapılması gerektiği 

vurgulanmıştır.  
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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  
 

 

Adres: Mithatpaşa Cad. No:7  Sıhhiye /ANKARA Tel: 0 (312) 458 80 56 - 66 

DUYURU 

 

 
2022/Ocak Ayına İlişkin Cari Ay Prim Borçlarının Ödeme Süresi  

Hakkında Duyuru 

 

 

2022/Ocak ayına ilişkin gerek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin gerekse 

Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin yasal verilme süresinin son günü olan 26/2/2022 tarihinin 

hafta sonuna denk gelmesi ve belge verme son günü ile oluşan tahakkukların yasal ödeme 

sürelerinin aynı günde birleşmesi nedeniyle işverenlerimizin mağduriyetlerini önlemek 

amacıyla son ödeme tarihi 28/2/2022 olan 2022/Ocak ayına ilişkin cari ay prim borçlarının 

son ödeme tarihi 3/3/2022 tarihi gün sonuna kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak 

ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır. 

İşverenlerimizin sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam 

edebilmeleri, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına 

maruz kalmamaları açısından belirtilen tarihe kadar ilgili borçlarını ödemeleri önem arz 

etmektedir. 

Diğer taraftan, borçları çeşitli kanunlar uyarınca taksitlendirilen işverenlerimizin taksit 

son ödeme tarihlerinde herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup, ödemelerin ödeme 

planlarındaki tarihler baz alınarak yapılması gerekmektedir. (24/2/2022) 

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur. 

 

 


