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SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE 

…………….. 
 
 
Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 91 inci 

maddesinin, 
Üçüncü fıkrasında, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler 

Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun uyarınca genel hayatı 
etkilediğine karar verilen afetler nedeniyle, afet bölgesinde doğrudan veya dolaylı olarak zarar 
gören işverenlerle sigortalı ve hak sahiplerinin bu Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları 
belgelerin verilme süresi ile ödenmesi gereken primlerin ve diğer Kurum alacaklarının ödeme 
sürelerini bu Kanundaki sürelere bağlı olmaksızın, afet bölgesindeki şartları ve gelişmeleri göz 
önünde tutarak belirlemeye ve ertelemeye Kurumun yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. 

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 109 uncu maddesinin ikinci fıkrasında,  Kurum 
Yönetim Kurulunun; genel hayatı etkilediğine karar verilen afetler dolayısıyla Kanunun 91 inci 
maddesinin üçüncü fıkrasının uygulaması bakımından prim ödeme sürelerini, vadelerinin bitim 
tarihinden itibaren uzatmaya yetkili olduğu, bu yetkinin, bölge, il, ilçe, mahal ve afetten zarar 
görenler ile afetten zarar görme derecesi veya prim türleri itibarıyla farklı süreler tespit etmek 
suretiyle de kullanılabileceği öngörülmüştür. 

Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin 
Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ’in “6.1- Afet durumunda aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme ve muhteviyatı 
primlerin ödenme süresi” başlıklı maddesinde, 7269 sayılı Kanun uyarınca genel hayatı 
etkilediğine karar verilen afetler nedeniyle, erteleme süresini ve 5510 sayılı Kanun uyarınca 
düzenlenen belgelerin verilme süresi ile primlerin ödenme süresini uzatmaya Kurumun yetkili 
olduğu, Kurumun bu yetkiyi; bölge, il, ilçe, mahal ve afetten zarar görenler ile afetten zarar 
görme derecesi veya prim türleri itibarıyla farklı süreler halinde tespit etmek suretiyle de 
kullanılabileceği açıklanmıştır. 

Van ilinde 23/10/2011 tarihinde meydana gelen depremin şiddeti, etki alanının 
yaygınlığı, artçı depremlerin devam ediyor olması gibi nedenlerle, 5510 sayılı Kanunun       91 
inci maddesinin üçüncü fıkrası ile Kurumumuza tanınan yetkiye istinaden, Van ili Merkez ilçesi 
ve köyleri, Erciş ilçesi ve köyleri ile Edremit ilçesi ve köylerinde faaliyet gösteren, 

- İşverenler ile sigortalı ve hak sahiplerinden 23/10/2011 ve öncesinde tescili yapılmış 
olanların herhangi bir başvuruya bağlı kalınmaksızın tümünün, 

- Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin; Van ili Merkez, Erciş 
ve Edremit ilçesi dışındaki yerlerde faaliyet gösteren ve afet tarihinde sigorta işlemlerini 
yürüttüklerini belgeledikleri işyerlerinden 23/10/2011 ve öncesinde tescili yapılmış olanların 
31/12/2011 tarihine kadar başvuruda bulunanların, 

a) 23/10/2011 ila 23/4/2012 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanuna göre vermekle 
yükümlü oldukları belgelerin 30/4/2012 tarihine kadar Kuruma verilmesi halinde yasal süresi 
içinde verilmiş sayılması,  

b) Ödeme vadesi 23/10/2011 ila 30/4/2012 tarihinde sona eren alacakların 31/10/2012 
tarihine kadar ödenmesi halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılması, 
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c) Afetin meydana geldiği 23/10/2011 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş 
olan primler (işsizlik sigortası dahil) ile feri’ilerine 23/10/2011 ila 31/10/2012 tarihleri arasında 
gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaması, 

Yönetim Kurulumuzun 9/12/2011 tarih, 2011/346 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. 
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. 

 

          Mustafa KURUCA 
 Kurum Başkanı a. 
   Genel Müdür V. 
 

 
 
 
 
 


