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SİRKÜLER         İstanbul, 02.04.2015 

Sayı: 2015/072        Ref: 4/072 
 

Konu: 

5510 SAYILI KANUN 4/A-4/B KAPSAMINDA SİGORTALI İŞE GİRİŞ VE İŞTEN 

AYRILIŞ BİLDİRGELERİ İLE 4/C KAPSAMINDA AYLIK PRİM VE HİZMET 

BELGELERİNİN VERİLME SÜRESİ HAKKINDA DUYURU 

 

SGK tarafından yayınlanan 01.04.2015 tarihli duyuruda, ülke genelinde 31/03/2015 tarihinde 

meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu’nun 4. maddesi birinci fıkrası (a) ve (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlarla ilgili işe 

giriş ve işten ayrılış bildirgesi verme yükümlülüğü ile (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara 

ilişkin Kuruma son verilme tarihi 31.3.2015 olan aylık prim ve hizmet belgesi verme 

yükümlülüğünün yerine getirilmesinde aksaklıklar meydana geldiğinin anlaşıldığı; buna bağlı 

olarak, kanunen verilmesi gereken son tarih 31.3.2015 olan sigortalı işe giriş ve sigortalı işten 

ayrılış bildirgeleri ile kamu idarelerince 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu’nun 4. maddesi birinci fıkrası (c) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin olup son 

verilme tarihi 31.3.2015 olan aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi 7 Nisan 2015 gün 

sonuna kadar uzatıldığı açıklanmıştır. Bu tarihe kadar yapılacak söz konusu bildirimler yasal 

süresi içinde yapılmış sayılacaktır. 

 

Saygılarımızla,  

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

 

 

 

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 Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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T.C. 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 

 

 

SİGORTALI İŞE GİRİŞ VE İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGELERİ İLE AYLIK PRİM VE 

HİZMET BELGELERİNİN VERİLME SÜRESİ HAKKINDA DUYURU 

 

Ülke genelinde 31/03/2015 tarihinde meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle 5510 sayılı 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (a) ve (b) 

bendi kapsamında sigortalı sayılanlarla ilgili işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi verme 

yükümlülüğü ile (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara ilişkin Kuruma son verilme tarihi 

31.3.2015 olan aylık prim ve hizmet belgesi verme yükümlülüğünün yerine getirilmesinde 

aksaklıklar meydana geldiği anlaşılmıştır. 

Kanunen verilmesi gereken son tarih 31.3.2015 olan sigortalı işe giriş ve sigortalı işten ayrılış 

bildirgeleri ile kamu idarelerince 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (c) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin olup son 

verilme tarihi 31.3.2015 olan aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi 7 Nisan 2015 

gün sonuna kadar uzatılmıştır. Bu tarihe kadar yapılacak söz konusu bildirimler yasal süresi 

içinde yapılmış sayılacaktır.  

   

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 


