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              MALİ TATİL HAKKINDA DUYURU 

 

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin altıncı 

fıkrasında yer alan  “yedi gün” ibaresi “ beş gün”  “yedinci günün”  ibaresi “beşinci günün” 

şeklinde değiştirilmiştir. 

Söz konusu değişiklikle 5604 sayılı kanunun birinci maddesinin altıncı fıkrasındaki, 

“malî tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten kanuni ve idari sürelerdeki ilave 

yedi günlük süre malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren “beş gün” olarak 

değiştirildiğinden 21 ila 27 Temmuz tarihleri arasına tekabül eden yükümlülükler bakımından 

27 Temmuz tarihi 25 Temmuz tarihi olarak düzenlenmiştir. 

Bu bakımdan mali tatili takip eden 21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasındaki 

yükümlülüklerdeki son tarih 25 Temmuz tarihi olduğundan, 21 ila 25 Temmuz tarihleri 

arasındaki yükümlülüklerin 25 Temmuz (dahil) yerine getirilmiş olması durumunda yasal 

süresi içinde yerine getirildiği kabul edilecektir. 

Öte yandan son günü malî tatile rastlayan sürelerin tatilin son gününü izleyen tarihten 

itibaren yedi gün uzamış sayılacağına ilişkin hüküm değiştirilmediğinden, söz konusu hükme 

istinaden 1 Temmuz ila 20 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve 

idari yükümlülükler mali tatili izleyen 7 nci gün sonuna kadar yerine getirilirse yasal süresi 

içinde yerine getirilmiş olduğu kabul edilecektir.  

Bu itibarla, son verilme tarihi 1 Temmuz ila 20 Temmuz tarihleri arasına rastlayan 

mali tatil kapsamına giren bildirimler bakımından Kuruma verilmesi gereken son tarihin 27 

Temmuz Çarşamba günü, mali tatili takip eden 21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri 

arasındaki mali tatil kapsamına giren diğer bildirimlerin yanı sıra, özel sektör işverenlerince 

düzenlenen 2016 yılı Haziran ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi 25 

Temmuz 2016 Pazartesi günü sona erecektir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 


