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Meslek mensubunun mücbir sebep hali nedeniyle, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde “SGK 

bildirimleri” kısmının, verilme süresinin ertelenmesi konusunda yapılan düzenlemelere ilişkin 11.02.2021 tarihli 
2021/3 sayılı SGK Genelgesi yayımlandı.  

 
Yapılan düzenleme doğrultusunda meslek mensubunun Covid-19 ve diğer bulaşıcı hastalıklar nedeniyle 

karantina altına alınması veya yatarak tedavi görmesi, diğer hastalıklar nedeniyle yatarak tedavi görmesi ya da 
tutukluluk ve gözaltına alınması nedenlerinin varlığı halinde işverenlerin yerine meslek mensuplarınca düzenlenen 
ve yasal süresinde Kuruma verilmesi zorunlu olan muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” 
kısmının ertelenmesi yapılabilecek. 

 
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının ertelenebilmesi için işverenlerce; 
 
 Meslek mensubunun maruz kaldığı mücbir sebep halleri nedeniyle (bu genelgede belirtilenlerle sınırlı 

olmak üzere) Vergi Usul Kanununa uyarınca muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin vergi kısmının 
ertelendiğinin belgelenmesi, 

 Meslek mensubunun Covid-19 kapsamında ve diğer bulaşıcı hastalıklar nedeniyle karantina altına 
alındığının veya yatarak tedavi gördüğünün ya da diğer hastalıklar nedeniyle yatarak tedavi gördüğünün 
ispatlanması, tutukluluk, gözaltına alınma nedeniyle mesleğini yerine getirmesinin imkânsız olmasına sebep olan 
durumun belgelenmesi, 

 Meslek mensubu ile işveren arasında imzalanmış olan Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk 
Sözleşmesinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesinin ibraz edilmesi ve yazılı talepte bulunulması, 

gerekmektedir. 
 
• Meslek Mensubunun Karantina Altına Alınması, Yatarak Tedavi Görmesi Ya da Tutukluluk ve 

Gözaltına Alınması Halinde Ertelenecek Beyan ve Ödeme Süresi: 
 
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesini vermeye yetkili meslek mensubunun, beyannamenin verilmesine 

ilişkin kanuni sürenin son gününde yukarıda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle mesleğini yerine getirmesinin 
imkansız olduğu durumlarda mücbir sebebin oluştuğu ayda verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet 
beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının verilme ve tahakkuk edecek primleri ödeme yükümlülüğünün 
beyannamenin yasal verilme süresinin son gününü takip eden günden itibaren 15 inci günün sonuna kadar 
yapılması halinde, söz konusu yükümlülükler yasal süresinde yerine getirilmiş sayılacak. 

 
 
• Meslek Mensubunun veya Birinci Derece Yakınının Vefatı Halinde Ertelenecek Beyan ve Ödeme 

Süresi: 
 
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesini vermeye yetkili meslek mensubunun kendisinin veya birinci 

dereceden yakınının, Kuruma verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” 
kısmının verilmesine ilişkin sürenin bitimine 7 gün veya daha az sürede vefat etmesi ve işverence yazılı olarak 
talep edilmesi halinde, söz konusu yükümlülüğün yasal sürenin son gününü takip eden günden itibaren 7 nci 
günün sonuna kadar yerine getirilmesi ve tahakkuk edecek sigorta primlerinin de bu süre içinde ödenmesi halinde 
söz konusu yükümlülükler yasal süresinde yerine getirilmiş sayılacak. 
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• Genelgenin Yayımı Tarihinden Önce Yapılmış Olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin 

“SGK Bildirimleri” Kısmının Ertelenmesine İlişkin Talepler: 
 
Genelgede açıklanan hususlar konusunda genelgenin yayım tarihinden önce yapılmış olan muhtasar ve 

prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının ertelenmesine ilişkin taleplerin, genelgedeki şartları 
taşıması ve muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının mücbir sebebin olduğu ayda 
verilmesi gereken beyannamenin yasal verilme süresinin son gününü takip eden günden itibaren 15 inci günün 
sonuna kadar (vefat halinde 7 nci günün sonuna kadar) verilmiş ve tahakkuk eden primlerin ödenmiş olması 
halinde, söz konusu yükümlülüklerin süresinde yerine getirildiği kabul edilecek. 

 
Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dilerim. 
 
Başkan 
Turgut BAHADIR 
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