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BELGE VERME SÜRELERİNİN ERTELENMESİ 
 
SGK tarafından 29.07.2021 tarih ve 28483121 sayılı Genel Yazı 
ile Belge Verme Sürelerinin Ertelenmesi konulu Genel Yazı 
yayımlanmıştır. Yayımlanan Genel Yazıya göre, 
 
SGK tarafından, 26.07.2021 tarihinde Kurumsal sistemler 
üzerinden verilen sağlık ve sigorta hizmetlerinde herhangi bir 
sistemsel arıza veya kesinti olmadığı, ancak sisteme aşırı yük 
gelmesi nedeni ile yavaşlama ve gecikmeler yaşandığı tespit 
edilmiştir. Bu bakımdan, oluşan mağduriyeti önlemek ve 
gereksiz mağduriyet yaratılmaması amacıyla Sosyal Sigorta 
İşlemleri Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin ikinci ve üçüncü 
fıkraları uyarınca sistemde aşırı yük nedeni ile yaşanan 
aksaklığın ortadan kalktığı 26.07.2021 tarihini takip eden iş 
gününden başlamak üzere; 
 

• Kanuni süresinin son günü 26.07.2021 olan işyeri 
bildirgelerinin verilme süresinin 5 iş günü uzatılması (son 
verilme süresi 02.08.2021), 

 
• Kanuni süresinin son günü 26.07.2021 olan Aylık Prim ve 

Hizmet Belgelerinin (Muhtasar ve Prim Hizmet 
Beyannamesi hariç) verilme süresinin 5 iş günü uzatılması 
(son verilme süresi 02.08.2021), 

 
olarak belirlenmiştir. 
 
Genel Yazıda da belirtildiği üzere son verilme süresi uzatması, 
muhtasar ve prim hizmet beyannameleri için geçerli değildir, 
muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin son verilme süresi 
30.07.2021 tarihinde sona erecektir. 
 
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. 
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