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SİRKÜLER NO: YORDAM–2019/S–35     İST. 16.07.2019 

 

 

2019 YILI HAZİRAN AYINA İLİŞKİN AYLIK PRİM VE HİZMET 

BELGESİNİN VERİLME SÜRESİ 29 TEMMUZ’DAN 25 TEMMUZ 2019 

TARİHİNE ÇEKİLMİŞTİR.  
 

Mali tatil uygulamasına ilişkin olarak 08.07.2019 tarih YORDAM–2019/S–34 nolu 

sirkülerimizde vergi uygulamaları ile beraber Sosyal Güvenlik mevzuatı kapsamında da 

bilgilendirme yapılmıştır.  

 

Sosyal Güvenlik Kurumunca yeniden yayımlanan ve ekte yer alan genel yazı ile 21-25 

Temmuz dönemine ilişkin uygulama değişikliğine gitmiştir.  

 

Buna göre; 

 

– 2019 yılı için mali tatil 2 Temmuz günü başlayacak ve 20 Temmuz (dahil) günü sona 

erecektir. 

 

– 2 Temmuz ila 20 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari 

yükümlülüklerin, mali tatili izleyen 7 nci günün sonu (27 Temmuz 2019) Cumartesi gününe 

rastladığından, 29 Temmuz (dahil) tarihine kadar yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde 

yerine getirilmiş olduğu kabul edilecektir. 

 

– 21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari 

yükümlülüklerin mali tatili izleyen 5 inci günün sonu olan 25 Temmuz (dahil) tarihine kadar 

yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yerine getirilmiş olduğu kabul edilecektir. 

 

Bu itibarla, son verilme tarihi mali tatili takip eden 21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri 

arasına rastlayan 2019 yılı Haziran ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin verilme 

süresi 25 Temmuz 2019 tarihinde sona erecektir. 

 

 

 

SAYGILARIMIZLA, ..... 
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T.C. 

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI 
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 

 
Sayı: 24010506-010.07.01-E.10288846 
Tarih: 16/07/2019 
Konu: Mali Tatil 

 
GENEL YAZI 

 
 
Ġlgi: 3/7/2019 tarihli ve 9656640 sayılı Genel Yazımız 
 
 
Mali tatile ilişkin süreler ilgide kayıtlı genel yazımızda açıklanmıştır. Ancak Gelir İdaresi 
Başkanlığının isteği ve ilgili Başkanlıktan alınan görüş doğrultusunda, vergi takvimine uyumlu 
olması ve 5604 sayılı Mali Tatil Ġhdas Edilmesi Hakkında Kanundan doğan hak ve 
yükümlülükler yönünden yeknesaklığın sağlanması bakımından ilgide kayıtlı genel yazımızda 
belirtilen bazı hususlar aşağıda açıklandığı gibi yeniden belirlenmiştir. 
 
Buna göre; 
 
– 2019 yılı için mali tatil 2 Temmuz günü başlayacak ve 20 Temmuz (dahil) günü sona 
erecektir. 
 
– 2 Temmuz ila 20 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari 
yükümlülüklerin, mali tatili izleyen 7 nci günün sonu (27 Temmuz 2019) Cumartesi gününe 
rastladığından, 29 Temmuz (dahil) tarihine kadar yerine getirilmesi halinde yasal süresi 
içinde yerine getirilmiş olduğu kabul edilecektir. 
 
– 21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari 
yükümlülüklerin mali tatili izleyen 5 inci günün sonu olan 25 Temmuz (dahil) tarihine kadar 
yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yerine getirilmiş olduğu kabul edilecektir. 
 
 
Bu itibarla, son verilme tarihi mali tatili takip eden 21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasına 
rastlayan 2019 yılı Haziran ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresi 25 
Temmuz 2019 tarihinde sona erecektir. 
 
Öte yandan 29/03/2019 tarihli ve 115 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri uyarınca 
2019/Haziran dönemine ilişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilme süresi 
26.07.2019 (Cuma) günü olarak belirlenmiş olup, bu tarih mali tatile veya malî tatilin son 
gününü izleyen beşinci güne rastlamadığından, mezkur döneme ilişkin muhtasar ve  prim 
hizmet beyannamesinin verilme süresinin uzaması mümkün bulunmamaktadır. 
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. 
 
SavaĢ ALIÇ 
Genel Müdür V. 

 

http://www.alomaliye.com/2019/07/03/2019-mali-tatil-sgk-genel-yazi/
http://www.alomaliye.com/2007/03/28/mali-tatil-ihdas-edilmesi-hakkinda-kanun-5604-sayili-kanun/
http://www.alomaliye.com/2019/03/29/vergi-beyannamelerinin-verilme-sureleri/

