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YANGIN VE SEL FELAKETİ NEDENİYLE
ERTELENEN SİGORTA PRİM BORÇLARI AZAMİ
24 AYA KADAR TAKSİTLENDİRİLEBİLİR
ÖZET
⎯ Sigorta Primleri 30.11.2021 tarihine kadar ertelenen (Ödeme vadesi dolmuş
mevcut prim borçları ile 2021 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarına ait
sigorta prim borçları) Antalya ili Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat
ve İbradı ilçeleri, Mersin ili Aydıncık ve Silifke ilçeleri, Osmaniye il merkezi ile
Kadirli ilçesi, Muğla ili Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Menteşe, Yatağan,
Seydikemer ve Kavaklıdere ilçeleri, Adana ili Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve
Kozan ilçelerinde bulunan işyeri işverenlerinin,
⎯ Sigorta Primleri 31.01.2022 tarihine kadar ertelenen (Ödeme vadesi dolmuş
mevcut prim borçları ile 2021 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım
aylarına ait prim borçları) Düzce ili Akçakoca ilçesinde, Rize ili Güneysu, Çayeli,
Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçelerinde, Rize merkeze bağlı Muradiye
ve Salarha beldeleri ile bu beldelere komşu köylerde, Artvin ili Arhavi ve Murgul
ilçelerinde bulunan işyeri işverenlerinin,
⎯ Sigorta Primleri 31.01.2022 tarihine kadar ertelenen (Ödeme süresi dolmuş
mevcut prim borçları ile 2021 yılı Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarına
ait prim borçları) Kastamonu İli Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani,
İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar, Sinop İli Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze,
Boyabat ve Erfelek ilçeleri ile Bartın İli Ulus ilçesinde bulunan işyeri işverenlerinin,
Ertelenen borçları için yangın felaketi olan yerler için 30.11.2021, sel felaketi olan yerler
için 31.01.2022 tarihine kadar yazılı başvurmaları halinde teşvikli olarak, yangın felaketi
olan yerler için 01.12.2021-28.02.2022 tarihleri arasında, sel felaketi olan yerler için
01.02.2022-30.04.2022 tarihleri arasında yazılı başvuruda bulunmaları halinde teşviksiz
olarak 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında azami 24 aya
kadar tecil faizi alınmaksızın taksitlendirilebilecektir.
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ERTELENEN BORÇLARIN TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİNİN USUL VE
ESASLARI:
⎯ Yangın felaketi nedeniyle Antalya, Mersin ve Osmaniye illerindeki yerler için
28.07.2021, Adana ve Muğla illerindeki yerler için 29.07.2021 tarihinden önce ödeme
süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2021 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül
aylarına ait prim borçları, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen
gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 30.11.2021 tarihine (bu tarih
dahil) kadar ertelenmiş ve buna ilişkin 10.08.2021/160 sayılı sirkülerimiz
yayımlanmıştır.
⎯ Sel felaketi nedeniyle Düzce ilindeki yerler için 06.07.2021, Rize ilindeki yerler için
14.07.2021, Artvin ilindeki yerler için 22.07.2021 tarihinden önce ödeme süresi
dolmuş mevcut prim borçları ile 2021 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve
Kasım aylarına ait prim borçları, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen
gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31.01.2022 tarihine kadar ( bu
tarih dahil) ertelenmiş ve 04.08.2021/159 sayılı sirkülerimiz yayımlanmıştır.
⎯ Yine sel felaketi nedeniyle Kastamonu İli Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin,
Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçelerinde, Sinop İli Merkez,
Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat ve Erfelek ilçelerinde, Bartın İli Ulus ilçesinde
11.08.2021 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2021 yılı
Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ait prim borçları, 5510 sayılı
Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı
uygulanmaksızın 31.01.2022 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenmiş ve
23.08.2021/168 sayılı sirkülerimiz yayımlanmıştır.
⎯ Ertelenen prim borçları için yangın felaketi olan yerler için 30.11.2021, sel felaketi
olan yerler için 31.01.2022 tarihine kadar yazılı başvurulması halinde teşvikli olarak,
yangın felaketi olan yerler için 01.12.2021-28.02.2022 tarihleri arasında, sel felaketi
olan yerler için 01.02.2022-30.04.2022 tarihleri arasında yazılı başvurulması halinde
teşviksiz olarak 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında
azami 24 aya kadar tecil faizi alınmaksızın taksitlendirilebilecektir.
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⎯ Ertelenen borçların taksitlendirilmesi imkanından yararlanmak için 5510 sayılı Kanun
kapsamındaki sigortalılar (genel sağlık sigortalıları hariç) ile 4-1/a kapsamındaki
sigortalı çalıştıran erteleme kapsamındaki işyeri işverenlerin 5510 sayılı Kanunun 91
inci maddesi kapsamında SGK tarafından ertelenen prim ve diğer borçları için her bir
işyerinin bulunduğu SGK ünitesine ayrı ayrı yazılı olarak başvurması gerekmektedir.
⎯ Erteleme tarihlerinin bitiminden başvuru tarihine kadar geçen süre için 5510 sayılı
Kanunun 89 uncu maddesine göre gecikme zammı hesaplanacaktır.
⎯ 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında yapılacak tecil ve
taksitlendirme işlemlerinde borçlunun "çok zor durum” hali aranılmayacaktır.
⎯ Bu kapsamda yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde ertelenen borçlar azami
24 aya kadar eşit taksitler halinde taksitlendirilebilecektir. Ancak, borçlu tarafından
talep edilmesi halinde 24 aydan daha az süreli taksitlendirme işlemi yapılabilecektir.
⎯ Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunulduğu tarih itibariyle erteleme kapsamına
girmeyen borçların da bulunması ya da daha sonraki dönemlerde borcun oluşması
durumunda; erteleme kapsamına girmeyen borçlar için cari usul ve esaslara göre
ayrı bir tecil ve taksitlendirme işlemi yapılabilecektir.

Saygılarımızla…

09.08.2021 tarih 29084065 sayılı SGK Genel Yazısı…>>>
03.08.2021 tarih 28737606 sayılı SGK Genel Yazısı…>>>
20.08.2021 tarih 29840888 sayılı SGK Genel yazısı…>>>
15.03.2013 tarih 2013-14 sayılı SGK Genelgesi…>>>

