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  Bilindiği gibi, ülkemizin, Düzce, Sakarya ve Zonguldak il ve ilçelerinde 18/7/2019 

tarihindeki aşırı yağışlar nedeniyle hayatı önemli ölçüde etkileyen bir sel felaketi  meydana 

gelmiştir.  

  Söz konusu il ve ilçelerde yaşanan sel felaketi nedeniyle sigortalı, genel sağlık 

sigortalıları ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 

sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin mağduriyetlerinin Kurumumuzca da, 5510 sayılı 

Kanunun 91 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında asgariye indirilmesi için gerekli 

işlemlerin tesis edilmesi uygun görülmüştür.  

  Bu bağlamda, 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen; 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı 

çalıştıran özel sektör işverenleri, aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki 

sigortalılar ile bu Kanuna göre primlerini kendileri ödeyen sigortalılar, bu durumu 

belgelemeleri kaydıyla vakanın veya afetin meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde 

(18/10/2019 tarihi sonuna kadar) talepte bulunmaları ve sel felaketinden etkilendiklerini 

belgelemeleri kaydıyla, 18/7/2019 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş (2019/Mayıs ayı ve 

öncesi) mevcut Kuruma olan borçları ile vaka veya afetin meydana geldiği tarihi takip eden 

üçüncü ayın sonuna kadar tahakkuk edecek Kuruma olan borçları, (2019/Haziran, Temmuz, 

Ağustos, Eylül) vaka veya afetin meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar Kurumca 

ertelenebilmesi mümkün bulunmaktadır.  

  Dolayısıyla; Düzce, Sakarya ve Zonguldak il ve ilçelerinde 18/7/2019 tarihinde 

meydana gelen sel felaketinden etkilendiğini belgeleyen kapsamı yukarıda belirtilen sigortalı 

ve işverenlerin Kuruma vermek zorunda olunan her türlü bilgi ve belgenin yasal süresinde 

Kurumumuza verilmiş olması kaydıyla, ünitenize başvuruda bulunanlarla ilgili olarak;   

  a) Ödeme vadesi 18/7/2019 veya öncesinde sona erdiği halde ödenmemiş olan 

2019/Mayıs ve öncesi) Kurum alacakları ile vaka tarihinden itibaren üç ay içinde doğacak 

alacaklara erteleme süresi içinde  gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaması, 

  b) Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış 

olup, 18/7/2019 tarihi itibarıyla yapılandırma işlemleri bozma koşuluna girmemiş olan işveren 

ve sigortalıların ödeme vadesi 18/7/2019- 18/10/2019 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 

erteleme süresi sonuna kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılması ve 

teşviklerden yararlandırılmaları, gerekmektedir. 

   Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. 

                                                                                                    Savaş ALIÇ  

                                                                                                                       Genel Müdür V. 


