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POSTA İLE YAPILAN BAŞVURU TARİHLERİ 
 

 

SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 
31.03.2021 tarihinde 23133160 sayılı Posta ile Yapılan 
Başvurular konulu Genel Yazı yayımlanmıştır. 
 
Yurt dışından RA ila RZ ve EA ila EZ kodları ile gönderilen 
postaların postaya veriliş tarihinin, zarf üzerinde yer alan 
tarihin mi yoksa “PTT Gönderi Takip” sisteminden tespit edilen 
tarihin mi esas alınacağı hususunda tereddütler yaşanması 
üzerine ilgili Genel Yazı ile konuya açıklık getirilmiştir. 
 
Konu ile ilgili olarak yurt dışından gönderilen yukarıdaki kodları 
taşıyan gönderilerde, zarfın üzerinde bulunan tarihin, postaya 
veriliş tarihi olarak alınması gerektiği açıklanmıştır. Buna göre, 
yurt dışı gönderilerinde “PTT Gönderi Takip” sisteminden 
sorgulama yapılmadan zarf üzerindeki tarihin esas alınması 
gerektiği belirtilmiştir. 
 
Ayrıca sözleşmeli ülke sigorta kurumları aracılığı ile ilgili ülke 
posta kurumlarından alınan çeşitli yazılarda, gönderinin zarf 
üzerinde bulunan tarihte teslim alındığı ancak sebebi tam 
olarak tespit edilemeyen nedenlerden dolayı gecikme 
yaşanması sebebiyle zarf üzerindeki postaya veriliş tarihi ile 
zarfın Kuruma intikal ettiği tarih arasında uzun süre geçmiş 
taleplerde de, gecikme sebebi araştırılmadan zarf üzerindeki 
tarihin esas alınarak taleplerin sonuçlandırılması gerektiği 
açıklanmıştır. 
 
Söz konusu Genel Yazıya ulaşmak için tıklayınız. 
 
Saygılarımızla. 
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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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