
  

 

   

  

 
 

 

 

   
 

22.03.2023/68-1 

ADIYAMAN, HATAY, KAHRAMANMARAŞ VE MALATYA 
İLLERİNDE FAALİYET GÖSTEREN  

MESLEK MENSUPLARI YÖNÜYLE SGK TARAFINDAN  
YENİ DÜZENLEME YAPILDI 

ÖZET 

 

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla aracılık 

ve sorumluluk sözleşmesi bulunmasına karşın, mücbir sebep ilan edilen yerler dışında bulunan işyerleri 

için belge verme ve prim ödeme yönüyle otomatik olarak erteleme işlemi yapılmadığı anlaşılan işyeri 

işverenleri tarafından, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren 

meslek mensubuyla  olan aracılık ve sorumluluk sözleşmesinin, erteleme işleminin yapılmadığı 

işyerinin bağlı olduğu SGK  Müdürlüğü’ne ibraz edilmesi halinde erteleme işlemi yapılacaktır.  

 

Meslek mensubunun mücbir sebep kapsamında olduğuna dair   Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili 

taşra biriminden yazı alınmasına gerek olmayacaktır. 

 

 
 

ERTELEMENİN KAPSAMI VE ERTELEME SÜRESİ 
 
Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla 

6/2/2023 tarihi itibariyle aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan ve mücbir sebep ilan edilen yerler 

dışında işyeri bulunan işverenlerin beyanname verme ve prim ödeme sürelerinin ertelenmesine ilişkin 

23.02.2023/53 ve 24.02.2023/54 numaralı sirkülerimiz yayımlanmıştır. SGK, ilgili mevzuat bölümünde 

belirtilen genel yazı ile yeni bir düzenleme yapmıştır.  

 

2023-8 sayılı genelgede “Otomatik olarak erteleme dışında kalan ancak bu genelge kapsamında 

olduklarını iddia eden işverenlerin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili taşra biriminden erteleme 

kapsamında olduklarına dair alacakları belge ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne /Sosyal Güvenlik 

Merkezine başvurmaları ve bu kapsamda olduklarının anlaşılması halinde erteleme işlemleri işveren 

intra-işveren-terkin ve ertelemeler dönem bazında borç erteleme menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.” 

İfadesi yer almıştır. 

https://www.turmob.org.tr/sirkuler/detailPdf/e377b56c-3e71-4f4b-879d-9a534c8841ca/adiyaman--hatay-ve-kahramanmaras-illerinde-faaliyet-gosteren-meslek-mensuplarinin-deprem-bolgesi-dis
https://www.turmob.org.tr/sirkuler/detailPdf/263a9f23-5428-48fc-88e0-1c1b7f53a882/malatya-ilinde-faaliyet-gosteren-meslek-mensuplarinin-deprem-bolgesi-disinda-aracilik-ve-sorumluluk-
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Ancak, değişik nedenlerden dolayı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili taşra biriminden söz konusu 

belgelerin verilmesinde sıkıntılar yaşandığı anlaşılmıştır. Söz konusu durumla ilgili olarak Gelir İdaresi 

Başkanlığı’ndan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerine ilişkin mükelleflerle/işverenlerle 

aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan ve muhtasar ve prim hizmet beyannamesi gönderen meslek 

mensuplarının bilgileri alınarak SGK birimlerine gönderilmiştir. 

 

Bu kapsamda; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren meslek 

mensuplarıyla aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunmasına karsın otomatik olarak erteleme işlemi 

yapılmadığını iddia eden işverenler tarafından genel yazı ekinde yer alan meslek mensuplarıyla aracılık 

ve sorumluluk sözleşmesi bulunduğuna dair sözleşmenin erteleme işleminin yapılmadığı işyerinin bağlı 

olduğu SGK  Müdürlüğüne ibraz edilmesi halinde, 2023-8 ve 2023-9 sayılı sayılı genelgelerde belirtilen 

usul ve esaslar doğrultusunda Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü /Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri 

tarafından erteleme işlemleri yapılacaktır. 

 

 

Saygılarımızla… 
 

 

"Meslek Mensuplarına İlişkin Erteleme" 22.03.2023 tarihli 68143973 sayılı SGK Genel Yazısı…>>> 

https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/20345

