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YANGIN VE SELDEN ETKİLENEN BÖLGELERDE  
SGK’YA VERİLMESİ GEREKEN BELGE VE 
BEYANNAMELERİN VERİLME SÜRELERİ  

27 EYLÜL 2021 TARİHİNE UZATILDI 
 

ÖZET 

 

⎯ Düzce ilindeki yerler için 06/07/2021 ila 31/07/2021,  

⎯ Rize ilindeki yerler için 14/07/2021 ila 31/07/2021,  

⎯ Artvin ilindeki yerler için 22/07/2021 ila 31/07/2021, 

⎯ Antalya, Mersin ve Osmaniye illerindeki yerler için 28/07/2021 ila 26/08/2021,  

⎯ Adana ve Muğla illerindeki yerler için 29/07/2021 ila 26/08/2021,  

⎯ Muğla ili Menteşe ilçesindeki yerler için 03/08/2021 ila 26/08/2021,   

⎯ Yatağan ilçesindeki yerler için 06/08/2021 ila 26/08/2021,  

 

Tarihleri arasında işveren ve sigortalıların 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü 

oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazası ile meslek hastalıkları 

bildirimleri hariç) (26/09/2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) 27/09/2021 tarihine 

kadar (bu tarih dahil) SGK’ya verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır. 

 

 

 

ERTELEME KAPSAMINDAKİ BELGELER VE ERTELEME SÜRESİ:  

 

Düzce, Rize ve Artvin illerindeki sel felaketi nedeniyle belge verme süreleri ile sigorta 

primlerinin ertelenmesine ilişkin bilgi 04/08/2021/159 sayılı sirkülerimizle, Antalya, Mersin, 

Osmaniye, Adana ve Muğla illerindeki yangın nedeniyle meydana bölgelerdeki belge verme 

süreleri ile sigorta primlerinin ertelenmesine ilişkin bilgi 10/08/2021/160 sayılı sirkülerimizle 

açıklamıştır. 

 

 

 

https://www.turmob.org.tr/ekutuphane/detailPdf/142c5e24-c9b1-479f-92c9-8b727c4227c2/04-08-2021-159
https://www.turmob.org.tr/ekutuphane/detailPdf/c2f16835-0663-48ed-9bea-2fba69c1d7e1/10-08-2021-160


 

  

  

 

 

 

 

   
 

08.09.2021/178-2 

SGK kendisine yapılan başvurulardan ve iletilen bilgilerden; yukarıda belirtilen illerde 

bulunan mücbir sebep kapsamındaki yerlerde faaliyet gösteren işverenlerce SGK’ya 

verilmesi gereken bilgi, belge ve beyannamelerin yaşanan olumsuz durumların devam 

etmesinden dolayı hazırlanamadığı bu nedenle bunların süresinde verilemediğini gerekçe 

göstererek belirtilen bölgelerdeki bilgi, belge ve beyannamelerin verilme sürelerini 

uzatmıştır. 

 

Bu kapsamda, Düzce ilindeki yerler için 06/07/2021 ila 31/07/2021, Rize ilindeki yerler için 

14/07/2021 ila 31/07/2021, Artvin ilindeki yerler için 22/07/2021 ila 31/07/2021 tarihleri 

arasında (31/07/2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden, 02/08/2021 bu tarih dahil) ve 

Antalya, Mersin ve Osmaniye illerindeki yerler için 28/07/2021-26/08/2021 tarihleri arasında 

(bu tarihler dahil), Adana ve Muğla illerindeki yerler için 29/07/2021-26/08/2021 tarihleri 

arasında (bu tarihler dahil), Muğla ili Menteşe ilçesindeki yerler için 03/08/2021-26/08/2021 

tarihleri arasında (bu tarihler dahil),  Yatağan ilçesindeki yerler için 06/08/2021 – 26/08/2021 

tarihleri arasında (bu tarihler dahil)  5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her 

türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazası ile meslek hastalıkları bildirimleri hariç)  

(26/09/2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden)  27/09/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) 

SGK’ya verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılması kararlaştırılmıştır. 

 

 

Saygılarımızla… 

 

 

 

08/09/2021 tarih 30785909 sayılı SGK Genel Yazısı "Yangın ve Sel Afeti İçin 

Erteleme"…>>> 

 

https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/19578
https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/19578

