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SİRKÜLER        İstanbul, 18.09.2015 

Sayı: 2015/152       Ref: 4/152 

 

 

Konu:  

AĞUSTOS AYINA İLİŞKİN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN 

VERİLME SÜRESİ 28 EYLÜL GÜNÜNE UZATILMIŞTIR  

 

SGK tarafından kurumun internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) yayınlanan duyuruda, özel 

sektör işverenlerince 2015/Ağustos ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin 

verilmesi gereken sürenin son günü olan 23/9/2015 tarihinin Kurban Bayramı arefesine 

rastladığı ve Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün 16//9/2015 tarih ve 

10381 sayılı yazısında 23/9/2015 tarihinde mesai süresinin yarım gününün idari izin kabul 

edilmesi nazara alınarak, işverenlerin mağduriyetine neden olunmamasını teminen, özel 

sektör işverenlerince 2015/Ağustos ayına ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet 

belgelerinin verilme süresinin Kurban Bayramı tatilini izleyen ilk iş günü olan 

28/09/2015 tarih saat 23:59'a kadar uzatıldığı açıklanmıştır.  

  

Diğer taraftan duyuruda,  

 

 Özel sektör işyerlerinde, 2015/Ağustos ayında imzalanan toplu iş sözleşmelerine 

istinaden düzenlenen ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin,  

 

 2015/Ağustos ayında istirahatli olan sigortalılara ilişkin çalışmadığına dair bildirim 

girişlerinin ve  

 

 2015/Ağustos ayına ilişkin Ek-10 sigortalıların eksik gün bildirim formlarının  

 

verilme süresinin de 23/09/2015 tarihinde sona erdiği göz önüne alındığında, aylık prim ve 

hizmet belgelerine bağlı bu bildirimlerin süresi de yine 28/9/2015 tarihine kadar uzatıldığı 

açıklanmıştır.  

 

Saygılarımızla,  

 

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
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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 

mailto:eyetkiner@mazarsdenge.com.tr
mailto:gogredik@mazarsdenge.com.tr


 

 

                                   T.C. 
 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI  

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü   
 

Birim Adı: Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü / İşverenler Prim Daire Başkanlığı 

İrtibat    : Eyüp Sabri DEMİRCİ Şb.Md.    E-posta  : edemirci@sgk.gov.tr  Telefon:(312) 4587116  
Adres: Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/Ankara                                

 

17/09/2015  

 

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN VERİLME SÜRESİNİN UZATILMASINA 

İLİŞKİN DUYURU 

 

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasında işverenlerin 

aylık prim ve hizmet belgelerini Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kurumumuza 

vermekle yükümlü oldukları öngörülmüş, İşveren Uygulama Tebliğinde ise özel sektör 

işverenlerinde düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 

23'üne kadar verecekleri açıklanmıştır. 

 Bu bağlamda, özel sektör işverenlerince 2015/Ağustos ayına ilişkin düzenlenen aylık 

prim ve hizmet belgelerinin verilmesi gereken sürenin son günü olan 23/9/2015 tarihinin 

Kurban Bayramı arefesine rastladığı ve Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel 

Müdürlüğünün 16//9/2015 tarih ve 10381 sayılı yazısında 23/9/2015 tarihinde mesai 

süresinin yarım gününün idari izin kabul edilmesi nazara alındığında, işverenlerimizin 

mağduriyetine neden olunmamasını teminen, Kanunun Kurumumuza verdiği yetkiye 

dayanarak, özel sektör işverenlerince 2015/Ağustos ayına ilişkin düzenlenecek aylık prim ve 

hizmet belgelerinin verilme süresi Kurban Bayramı tatilini izleyen ilk iş günü olan 28/09/2015 

tarih saat 23:59'a kadar uzatılmıştır. 

 Diğer taraftan, özel sektör işyerlerinde, 2015/Ağustos ayında imzalanan toplu iş 

sözleşmelerine istinaden düzenlenen ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, 

2015/Ağustos ayında istirahatli olan sigortalılara ilişkin çalışmadığına dair bildirim girişlerinin 

ve 2015/Ağustos ayına ilişkin Ek-10 sigortalıların eksik gün bildirim formlarının verilme 

süresinin de 23/09/2015 tarihinde sona erdiği göz önüne alındığında, aylık prim ve hizmet 

belgelerine bağlı bu bildirimlerin süresi de yine 28/9/2015 tarihine kadar uzatılmıştır. 

 İşverenlerimize duyurulur.     


