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KORANAVİ RÜ S (COVİ D-19) SALGİNİ NEDENİ YLE SGK 
PRİ Mİ  O DEMELERİ Nİ N ERTELENMESİ   

I. GİRİŞ 

03.04.2020 tarih ve 31088 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta 

Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 02.04.2020 tarih ve 51592363-010.07.01-E.5157380 

sayılı Genel Yazıyla, Koronavirüs (COVİD-19) salgını nedeniyle mücbir sebep halinde olan işverenlerin 

SGK prim ödemeleri ertelenmiştir. 518 sıra No.lu VUK Genel Tebliğine paralel olarak yapılan 

düzenlemede anılan Tebliğde mücbir sebep hali getirilen işverenlerin SGK primi ödeme sürelerinde 

erteleme yapılmıştır. Bu sirkülerimizde anılan Genel Yazı kapsamındaki düzenlemeler özetlenmeye 

çalışılmıştır. 

II. MÜCBİR SEBEP SÜRESİ BELİRLİ OLAN İŞVERENLER İÇİN SGK PRİMİ 

ERTLEMESİ (TİCARİ, ZİRAİ VE MESLEKİ KAZANÇ SAHİBİ GV MÜKELLEFLERİ, 

BELİRLENEN SEKTÖRLER VE KAPATILAN İŞ YERLERİ) 

518 sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin 3. maddesi kapsamında 01.04.2020-30.04.2020 tarihleri 

arasında mücbir sebep halinde olduğu belirlenen; ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek 

veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkarlar 

siciline kayıtlı olanlar ve tarımsal faaliyette bulunup zirai kazanç elde edenler veya Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca mücbir sebep hali kabul edilen sektörlerde yer alan mükelleflere ait işyerlerinde 5510 

sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör 

işverenleri ile 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki 

sigortalıların; 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 02.11.2020 tarihine (31.10.2020 

tarihi cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle), 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin son ödeme 

süresi 30.11.2020 tarihine, 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 31.12.2020 

tarihine, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı 

uygulanmaksızın herhangi bir talep olmaksızın Kurumca ertelenmiştir. Anılan dönemlere ilişkin 

bildirimler Muhtasar Pirim ve Hizmet Beyannamesiyle beyan edilecek olması halinde bildirimler en geç 

27.07.2020 tarihine kadar verilmek zorunda. 

Erteleme kapsamındaki işyeri listeleri https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi üzerinden 

yayımlanacak olup, yukarıda anılan işverenlerin listede yer alıp almadıkları buradan kontrol 

edebileceklerdir. İşyeri tescil bilgilerindeki NACE REV 2 kodunun ilgili sektörlerde olmasına rağmen 

işyerlerinin listede olmadığını iddia eden işverenler, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik 

Merkezine başvuracaklardır. Ancak, erteleme kapsamında olan sektörlerde faaliyet göstermesine 

rağmen işyeri tescil bilgilerinde sektörel NACE REV 2 kodunun yanlış olduğunu iddia eden işverenler 

NACE REV 2 kodunun düzeltilmesi için ilgili vergi dairesi veya mal müdürlüğüne başvuruda bulunarak 

gerekli düzelmeyi talep etmeleri gerekmektedir. 

Yapılan itirazlar üzerine veya incelemeler sonucunda Hazine ve Maliye Bakanlığınca erteleme 

kapsamındaki sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerde ekleme ve çıkarma işlemi yapılması halinde 

veya sektörel NACE REV 2 kodunun doğru olmasına rağmen Kurumca belirlenen ertelenen işyeri 

listesinde olmadığı yönündeki itirazlar sonucunda, erteleme kapsamında işyeri listesinde güncelleme 

yapılacaktır. Yapılan güncelleme sonucunda belirtilen işyeri erteleme kapsamına alınabilecek veya 

erteleme kapsamından çıkarılabilecektir.  
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5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olanlardan 

erteleme kapsamında yer alanlar GÜVENCE uygulaması ile e-Devlet sistemi üzerinden 

görüntülenebilecektir. 4/1-(b) kapsamındaki sigortalıların erteleme kapsamında olması gerektiği halde 

olmadığını iddia edenler, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine 

başvuracaklardır. Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu, erteleme kapsamında olmasına karar 

verilen sigortalıların erteleme girişleri GÜVENCE uygulaması üzerinden manuel olarak yapılacaktır.  

Erteleme kapsamına giren 2020/Mart, Nisan ve Mayıs ayı bildirimlerine ilişkin ertelenen borçlar 

dışında borçların bulunmaması, borçların olması halinde ilgili kanunlar gereğince taksitlendirilmiş veya 

yapılandırılmış olması ve taksitlendirme veya yapılandırmaların devam etmesi ve ilgili teşvik 

kanunlarında belirtilen diğer şartların sağlanması kaydıyla, erteleme yapılan aylarda teşviklerden 

yararlanılacak, ertelenen 2020/Mart, Nisan ve Mayıs ayı primlerinin belirlenen sürelerde ödenmemesi 

halinde yararlanılan teşvikler gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacaktır.  

Ayrıca, 2020 yılında ilk defa tescil edilen işyerleri bakımından da, asgari ücret desteğinden 

yararlanma şartlarının sağlanması ve erteleme kapsamına giren 2020/Mart, Nisan ve Mayıs aylarına 

ilişkin tahakkukları dışında borcu olmaması kaydıyla prim ertelemesi yapılan aylarda asgari ücret 

destekleri oluşturulacak, ancak ertelenen 2020/Mart, Nisan ve Mayıs ayı primlerinin belirlenen sürelerde 

ödenmemesi halinde yararlanılan asgari ücret desteği gecikme cezası ve gecikme zammıyla geri 

alınacak şekilde ilgili dönemlere borç oluşturulacaktır. 

5510 sayılı Kanunun Ek-9 uncu maddesine göre ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenler 

için bu başlık kapsamında herhangi bir erteleme işlemi yapılmayacaktır. 

518 sıra No.lu VUK Genel Tebliğ 3. madde kapsamında mücbir sebepten yararlanacak kişi ve 

sektörlerin açıklamasına Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesi https://www.gib.gov.tr/koronavirus-

salginindan-etkilenmeleri-nedeniyle-beyanlari-uzatilarak-odemeleri-ertelenen-mukellefler sayfasında 

yayımlanmıştır. 

III. 65 YAŞ ÜSTÜNDEKİ İŞVERENLER VE SİGORTALILARIN SGK PRİMİ ERTLEMESİ  

İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı 

bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverenler ile 4/1-(b) 

kapsamındaki sigortalılara ilişkin erteleme işlemi, gerçek kişi işverenin/sigortalının TC kimlik numarası 

ile yapılan sorgulama neticesinde SGK tarafından otomatik olarak yapılacaktır. 

İşverenlerin/sigortalıların 65 yaşından büyük olup olmadığı 22.03.2020 ila mücbir sebep halinin bittiği 

tarih aralığına göre hesaplanacaktır.  

Kronik rahatsızlığı bulunan işverenlere ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin erteleme işlemi gerçek kişi işverenin/sigortalının 

TC kimlik numarası ile Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Ek 1-a kapsamındaki kişiler arasında olup 

olmadığına ilişkin yapılacak çapraz sorgulama neticesinde SGK tarafından otomatik olarak yapılacaktır. 

İşverenlerin/sigortalıların kronik rahatsızlığının olup olmadığı 22.03.2020 ila mücbir sebep halinin 

bittiği tarih aralığına göre hesaplanacaktır.  

65 yaşını doldurmuş olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı 

kapsamına giren gerçek kişi işverenlerin/sigortalıların mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek 

sigorta primleri, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15. günün sonuna kadar 

ödenmesi halinde yasal süresinde ödenmiş kabul edilecektir.  

65 yaşını doldurmuş veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı 

kapsamına giren gerçek kişi işverene/sigortalıya ilişkin erteleme başlangıç ayı/dönemi 2020/Şubat 
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olarak kabul edilecek, bitiş ayı/dönemi ise sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci 

günün sonuna denk gelen ay/dönem olacaktır.  

5510 sayılı Kanunun Ek-9 uncu maddesine göre ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenler 

için ise bu başlık kapsamında erteleme işlemi yapılacaktır.  

IV. SGK BEYANNAME VE BİLDİRİMLERİNİN VERİLME SÜRESİ 

Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen ve yukarıda belirtilen işveren ve sigortalılarca 5510 

sayılı Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken 

başvuruların ertelenip ertelenmeyeceği yetkisi Yönetim Kurulu kararıyla Kurum Başkanına verilmiştir. 

Bu nedenle Kurum Başkanı tarafından bu konuda herhangi bir tasarrufta bulunana kadar, 5510 sayılı 

Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken 

başvuruların sürelerine ilişkin olarak cari usul ve sürelere göre işlem yapılacaktır. 

Bilgilerinize sunulur. 

Saygılarımızla, 
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