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SĐRKÜLER         Đstanbul, 30.09.2009 
Sayı: 2009/143        Ref: 4/143 
 
 
Konu: 
SEL FELAKET ĐNDE ZARAR GÖREN MÜKELLEFLERDEN AYLIK PR ĐM VE 
HĐZMET BELGES ĐNĐ SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNA GÖNDEREMEYEN VE 
PRĐM ÖDEMELER ĐNĐ YAPAMAYANLARIN YAPMALARI GEREKENLER  
 
08 Eylül 2009 tarihinde Đstanbul’da başlayan şiddetli yağmur sonrası aynı günün akşamı ve  
09 Eylül 2009 günü meydana gelen sel felaketinde zarar gören mükelleflerin vergi mevzuatı 
açısından yapmaları gerekenler hakkında 2009/133, 2009/135 ve 2009/139 sayılı 
sirkülerlerimiz ve 2009/12 sayılı açıklamalı sirküler raporumuz ile tarafınıza bilgi verilmişti.  
 
Bu defa, sel felaketinde zarar gören mükelleflerden aylık prim ve hizmet belgesini SGK’na 
yasal süresi içinde internet üzerinden gönderemeyen ve primlerini ödeyemeyenlerin yapmaları 
gerekenleri açıklayacağız.  
 
Konu hakkında, 28.09.2008 tarih ve 27011 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Aylık Prim ve 
Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine 
Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”in (2.2.3) numaralı kısmında aşağıdaki açıklamalara 
yer verilmiştir.  

“2.2.3. Afet durumunda aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi  

Yangın, su baskını, yer kayması ve deprem gibi afete uğrayan işverenlerin, bu durumu kamu 
kurum ve kuruluşlarından alacakları yazı ile belgeleyerek afetin meydana geldiği tarihten 
itibaren üç ay içinde işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Đl/Merkez Müdürlüğüne 
yazılı talepte bulunmaları halinde, bu kişilerin prim ödeme aczine düştüklerinin Kurumca 
yapılacak inceleme neticesinde tespit edilmesi kaydıyla, afetin meydana geldiği tarihte 
verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgeleri, afetin meydana geldiği ayı takip eden üç 
ay içinde Kuruma verildiği takdirde yasal süresi içinde verilmiş kabul edilecektir.  

Örnek 1- (A) Limited Şirketine ait işyerinin 17.10.2008 tarihinde yangın felaketine uğradığı 
varsayıldığında, 17.01.2009 tarihinin Cumartesine rastlaması nedeniyle 19.01.2009 Pazartesi 
gününe kadar işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Đl/Merkez Müdürlüğüne yangın 
felaketinden etkilendiğine dair kamu kurum ve kuruluşlarından alacağı belge ile müracaat 
etmesi üzerine, Kurumca yapılacak inceleme sonucunda, sözkonusu işverenin ödeme aczine 
düşmüş olduğunun tespiti halinde, afetin meydana geldiği tarihte Kuruma verilmesi gereken 
aylık prim ve hizmet belgesi 2008/Eylül ayına ilişkin belge olacağından, 2008/Eylül ayına 
ili şkin aylık prim ve hizmet belgesi, 23.01.2009 tarihine kadar Kuruma verildiği takdirde 
yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.  
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Örnek 2- 1 nolu örnekteki yangın felaketinin 27.11.2008 tarihinde gerçekleşmiş olduğu 
varsayıldığında ise, felakete uğranılan ayda verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin 
verilme süresi, yangın felaketine uğranılan tarihten önce (23.11.2008 tarihinde) sona ermiş 
olduğundan, 2008/Ekim ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresi 
ertelenmeyecektir.” 

Bu durumda, sel felaketinde zarar gören mükellefler durumlarını kamu kurum ve 
kuruluşlarından alacakları yazı ile belgeledikten sonra SGK’na başvurulacaklardır. Başvuru 
SGK tarafından incelenecek ve mükellefin gerçekten acze düştüğü tespit edildikten sonra, 
afetin meydana geldiği tarihte verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgeleri, afetin 
meydana geldiği ayı takip eden üç ay içinde Kuruma verildiği takdirde yasal süresi içinde 
verilmiş kabul edilecektir.  

Đstanbul ilindeki sel felaketi 07 Eylül 2009 günü meydana gelmiştir. Ağustos 2009 dönemine 
ait aylık prim ve hizmet belgelerinin (5510 s.k. Md.4/1-a kapsamında) verilme süresi ise 
23.09.2009 günüydü. Mükelleflerin, uğradıkları sel felaketi nedeniyle zor durumda oldukları, 
kanuni yükümlülüklerine yerine getiremeyecek durumda oldukları, ödeme aczine düştüklerine 
dair ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları belge ve/veya belgeler ile sel felaketinin 
meydana geldiği tarihten itibaren 3 ay içinde SGK’na başvurmaları sonrasında SGK’nun ilgili 
birimi gerekli incelemeyi yapacaktır. SGK mükellefin, 23.09.2009 günü itibariyle bildirgeleri 
gönderemeyecek durumda olduğunu ve 30.09.2009 günü itibariyle de ödeme gücü olmadığını 
tespit edecektir. Bunun neticesinde ise Ağustos 2009 dönemi aylık prim ve hizmet belgesi 
afetin olduğu ayı (Eylül) takip eden 3 ay içinde verilebilecektir.  

  

        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MAL Đ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
 
 
 


