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BELGELERİN VERİLME SÜRELERİNİN ERTELENMESİ  
 
Sosyal Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından SGK 
ekranlarında yaşanan aksaklık sebebiyle bazı belgelerin verilme 
süresinin uzatılması hakkında 12.03.2021 tarih ve 21966286 sayılı 
Genel Yazı yayımlanmıştır. 
 
Yayımlanan Genel Yazıda, Sosyal Sigorta İşlemleri 
Yönetmeliğinin Bilgi ve Belgelerin Kuruma Verilme Usulü ile 
zorunluluk hali başlıklı 5’inci maddesi gereğince sorunların 
ortadan kalktığı tarihi takip eden beşinci iş gününün sonuna 
kadar belge veya bilgiyi gönderir ve muhteviyatı primleri de aynı 
sürede Kuruma ödenir ise bu yükümlülüklerin Kanunda 
öngörüldüğü sürede yerine getirilmiş sayıldığı belirtilmiştir. Söz 
konusu maddeye istinaden; 
 
Oluşan mağduriyetin giderilmesi amacıyla, arızanın ortadan 
kalktığı 11/03/2021 tarihini takip eden iş gününden başlamak 
üzere; 
 

• Kanuni sürenin son günü 11/03/2021 olan sigortalı işe giriş 
ve sigortalı işten ayrılış bildirgelerinin verilme süresinin 5 
gün uzatılmıştır. 

• Kanuni sürenin son günü 11/03/2021 olan işyeri 
bildirgelerinin verilme süresinin 5 gün uzatılmıştır. 

• Yapılan uzatma sonrası bildirgelerin son verilme tarihi 
18/03/2021 olacak şekilde belirlenmiştir. 

• İşverenlerce talep edilmesi halinde tebellüğ tarihi 
24/2/2021 olması nedeniyle ödeme tarihi 11/03/2021 olan 
idari para cezalarının ödeme tarihinin 5 gün uzatılabilir. 
Talep edilmesi halinde son ödeme tarihi 18/03/2021 
tarihine kadar gerçekleştirilebilir. 

Söz konusu Genel Yazıya ulaşmak için linke tıklayınız. 
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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. 

 
 
 

 

https://www.denet.com.tr/sgk_ek.pdf

