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GİRESUN İLİNDE  
SGK BİLDİRİMLERİ İLE SİGORTA PRİMLERİNİN  

ÖDEME SÜRESİ UZATILDI 
 

ÖZET 

 

SGK, 22/8/2020 tarihinde Giresun ili ve ilçelerinde meydana gelen sel nedeniyle Giresun 

ilinde ikamet eden vatandaşların ve işverenlerin 2020/Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim 

aylarına ait prim belgelerinin verilme süresini 15/12/2020 tarihine, bu aylara ait primler ile 

ödenmesi gereken taksitler ve 22/8/2020 tarihinden önce oluşmuş olan prim borçlarının 

ödeme sürelerini ise 31/12/2020 tarihine ertelemiştir. 

 
 

 

ERTELEME KAPSAMINDAKİ BELGELER, BORÇLAR VE ERTELEME 

SÜRESİ 

 

26/8/2020 tarihinde SGK internet sitesin yapılan duyuruda” Giresun’da 22 Ağustos 2020 

tarihinde meydana gelen sel felaketi sonucu bu ilimizin genelinde 22/08/2020 ila 

30/11/2020 tarihleri arasında mücbir sebep hali ilan edilmiştir. Bu nedenle Giresun’da 5510 

sayılı Kanunun 4’üncü maddesi birinci fıkrası (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılan 

özel ve kamuya ait işyerlerinin, (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalıların ve 

genel sağlık sigortalılarının tahakkuk etmiş ve edecek prim borçlarının ödenme süreleri ile 

Kurumumuza vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin verilme 

süreleri yeniden belirlenmiştir.” Şeklinde açıklamalara yer vermiştir.  
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Yapılan duyurudaki açıklamalara göre; Giresun ilinde ikamet eden 5510 sayılı Kanun 

kapsamındaki sigortalılar, genel sağlık sigortalıları, BAĞ-KUR’lular ile söz konusu il ve 

ilçelerde faaliyet gösteren işyeri işverenlerinin, 

 

1) 2020/Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarına ait SGK’ ya vermekle yükümlü 

oldukları belgeleri 15/12/2020 tarihine kadar verebilmeleri, 

 

2) 22/8/2020 tarihinden önce oluşmuş olan prim borçları ile 2020/Temmuz, Ağustos, 

Eylül ve Ekim aylarına ait prim borçlarını 31/12/2020 tarihine kadar ödeyebilmeleri,  

imkanı sağlanmıştır. 

 

3) Ayrıca Covid-19 kapsamında ertelenen; 

− Son ödeme süresi 2/11/2020 olan 2020/ Mart ayına ait sigorta primlerinin, 

− Son ödeme süresi 30/11/2020 olan 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin, 

− 7143 sayılı Kanuna göre yapılandırılmış ve son ödeme süresi 31/8/2020 olan 

13’üncü taksit ile son ödeme süresi 2/11/2020 olan 14’üncü taksitin, 

  Ve diğer kanunlara göre yapılandırılmış taksitlerin,  

son ödeme süresi de 31/12/2020 tarihine uzatılmış olacaktır. 

 

4) Sigortalıların ve işverenlerin prim borçları da gerekli şartları taşımaları halinde tecil 

faiz alınmaksızın 24 ay süreyle taksitlendirilebilecektir. 

 

5) 22/8/2020 ila 30/11/2020 tarihleri arasında verilmesi gereken aylık prim hizmet 

belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin 15/12/2020 tarihine kadar 

(bu tarih dahil) verilmesi ve muhteviyatı prim borçları ile 22/8/2020 tarihi öncesi 

yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) 

ödenmesi veya tecil ve taksitlendirme ile yeni ödeme vadelerine bağlanması 

kaydıyla sigorta primi teşvik ve desteklerinden yararlanılabilecektir. 
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6) Erteleme kapsamına girenlerin, sel felaketinin meydana geldiği tarihteki ödeme 

süresi dolmuş prim borçları ile erteleme dönemlerinde oluşan prim borçları, 

31/12/2020 tarihi dahil düzenlenecek borcu yoktur belgelerinde borç olarak 

gösterilmeyecektir. 

 

 

 

Saygılarımızla… 

 

 

 

Giresun Sel Felaketi Sebebiyle Prim Borçlarının Ödenme Süreleri ile Kuruma Verilmekle Yükümlü 

Olunan Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesine Dair SGK Duyurusu…>>> 
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