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MÜCBİR SEBEP HALİ KAPSAMINDA YER ALAN MÜKELLEFLERİN 

2020/MART-NİSAN-MAYIS AYLARINA AİT SİGORTA PRİMLERİNİN 

ÖDEME SÜRELERİ 6’ŞAR AY UZATILMIŞTIR. 

A. Giriş 

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan 

Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden etkilenen 

mükelleflerin mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması amacıyla yapılan 

çalışmalar kapsamında 518 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ hazırlanmış ve 

bazı vergi ödevleri ertelenmişti. 

Bu kapsamda, 518 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca Hazine ve 

Maliye Bakanlığın tarafından 1 Nisan 2020-30 Haziran 2020 (bu tarihler dâhil) 

tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin; 

 2020/Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mart ayına ait sigorta 

primlerinin ödeme süresi, 31 Ekim 2020 tarihinin cumartesi gününe denk 

gelmesi nedeniyle 2 Kasım 2020 tarihine,  

 2020/Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Nisan ayına ait sigorta 

primlerinin ödeme süresi, 30 Kasım 2020 tarihine,  

 2020/Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mayıs ayına ait sigorta 

primlerinin ödeme süresi, 31 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir.  

Erteleme nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme 

cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır. 

5510 sayılı Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve 

beyanname ile yapılması gereken başvuruların sürelerinde ertelemeye 

gidilmemiş olup cari usul ve sürelere göre işlem yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

http://www.egedenetim.net/


  Sirküler No: 2020-077 

                                                                                        02.04.2020 

Adnan Kahveci Mah.Şişhane Cad.No:3/2 Zigana Tria Plaza C Blok D:22           Tel :  (212) 603 01 87 
Beylikdüzü/İstanbul                                                                                                          Web : www.egedenetim.net 

B. Aşağıda Sayılan Mükelleflere Ait 4/1-(a) Kapsamında Sigortalı 

Çalıştıran Özel Sektör İşverenlerinin Sigorta Prim Ödeme Süreleri 

Ertelenmiştir.  

1. Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan 

mükellefler,  

2. Korona virüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla aşağıda 

sayılan sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler,  

 Alışveriş merkezleri dahil perakende,  

 Sağlık hizmetleri,  

 Mobilya imalatı,  

 Demir çelik ve metal sanayii,  

 Madencilik ve taş ocakçılığı,  

 Bina inşaat hizmetleri,  

 Endüstriyel mutfak imalatı,  

 Otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı,  

 Araç kiralama,  

 Depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım,  

 Sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler,  

 Matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık 

faaliyetleri,  

 Tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri,  

 Lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri,  

 Tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti,  

 Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri, 

3. Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici 

süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu 

sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler, 
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C. Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanlardan* 4/1 -(b) 

Kapsamında (Bağ-Kur) Yer Alan Aşağıdaki Sigortalıların Sigorta Prim 

Ödeme Süreleri Ertelenmiştir.  

 Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde 

gelir vergisi mükellefi olanlar,  

 Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,  

 Tarımsal faaliyette bulunanlar ile  

 Tüzel kişilikleri yukarıda belirtilen ve ana faaliyet alanları itibarıyla mücbir 

sebep halinde olduğu kabul edilen; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan 

ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, 

diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarından,  

*Köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç 

D. 65 Yaşını Doldurmuş veya Kronik Rahatsızlığı Bulunması 

Nedeniyle Sokağa Çıkma Yasağı Kapsamına Giren Gerçek Kişi 

İşverenler ile 4/1-(b)* Bendi Kapsamındaki Sigortalılardan Aşağıda 

Sayılanların Mücbir Sebep Dönemi Boyunca Tahakkuk Edecek Sigorta 

Primleri, Sokağa Çıkma Yasağının Sona Ereceği Günü Takip Eden 15. 

Günün Sonuna Kadar Ertelenmiştir.  

 22 Mart 2020 tarihi ile mücbir sebep döneminin sonuna kadar 65 yaşını 

doldurmuş olanlar, 

 Kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve 

tevsik edenler, 

*İsteğe bağlı sigortalılar hariç 

E. Erteleme Kapsamındaki İşyeri Listeleri SGK İnternet Sitesi 

Üzerinden Yayımlanacaktır.  

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

yayımlanacak olup, işverenler 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 Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili taşra birimine 

başvuruda bulunacaklardır. 

http://www.egedenetim.net/
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F. İtirazlar Sonucu Erteleme Kapsamındaki İşyeri Listelerinde 

Güncelleme Yapılacaktır.  

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. 

G. 4/1-(b) Kapsamında Sigortalı Olanlar, Erteleme Kapsamında Olup 

Olmadığını Güvence Uygulaması ile Görüntüleyebilecektir.  

4/1-(b) bendi kapsamında sigortalı olanlardan erteleme kapsamında yer alanlar 

GÜVENCE uygulaması ile e-devlet sistemi üzerinden görüntülenebilecektir. 

Sigortalılardan 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. 

H. Erteleme Kapsamına Giren 2020/Mart, Nisan ve Mayıs Ayı Bildirimleri  

ile İlgili Destek ve Teşviklerden Belirli Şartların Sağlanması Halinde 

Yararlanılabilecektir.  
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, 

 İlgili teşvik kanunlarında belirtilen diğer şartların sağlanması,  

kaydıyla, erteleme yapılan aylarda teşviklerden yararlanılacaktır.  

 

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

halinde yararlanılan teşvikler gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri 

alınacaktır. 
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I. 2020 Yılında İlk Defa Tescil Edilen İşyerleri Bakımından Asgari 

Ücret Desteğinden Belirli Şartların Sağlanması Halinde 

Yararlanılabilecektir.  
2020 yılında ilk defa tescil edilen işyerleri bakımından da,  

 Asgari ücret desteğinden yararlanma şartlarının sağlanması, 

 Erteleme kapsamına giren 2020/Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin 

tahakkukları dışında borcu olmaması, 

kaydıyla prim ertelemesi yapılan aylarda asgari ücret destekleri oluşturulacaktır.  

 

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. 

İ. 65 Yaşını Doldurmuş Olması Nedeniyle Sokağa Çıkma Yasağı 

Kapsamına Giren Gerçek Kişi İşverenlerin ve 4/1-(b) Kapsamına 

Giren Sigortalıların Ertelemeleri Otomatik Olarak Yapılacaktır.  

65 yaşını doldurmuş olması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi 

işverene ve 4/1-(b) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin erteleme işlemi gerçek kişi 

işverenin/sigortalının TC kimlik numarası ile yapılan sorgulama neticesinde merkezden 

otomatik olarak yapılacaktır.  

İşverenlerin/sigortalıların 65 yasından büyük olup olmadığı 22/3/2020 ila mücbir 

sebep halinin bittiği tarih aralığına göre hesaplanacaktır. 

J. Kronik Rahatsızlığı Bulunan İşverenlerin ve 4/1 -(b) Kapsamına 

Giren Sigortalıların Ertelemeleri Otomatik Olarak Yapılacaktır.  

Kronik rahatsızlığı bulunan işverenlere ve 4/1-(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 merkezden otomatik olarak yapılacaktır.  

İşverenlerin/sigortalıların kronik rahatsızlığının olup olmadığı 22/3/2020 ila 

mücbir sebep halinin bittiği tarih aralığına göre hesaplanacaktır. 
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K. Sokağa Çıkma Yasağı Kapsamına Giren Gerçek Kişi 

İşverenlerin/Sigortalıların Sigorta Primleri,  Sokağa Çıkma Yasağının 

Sona Ereceği Günü Takip Eden 15. Günün Sonuna Kadar 

Ödenebilecektir.  

65 yasını 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. 

L. Sokağa Çıkma Yasağı Kapsamına Giren Gerçek Kişi 

İşverene/Sigortalıya İlişkin Erteleme Ayı/Dönemi 2020/Şubat Olarak 

Kabul Edilecektir. 

65 yaşını doldurmuş veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı 

kapsamına giren gerçek kişi işverene/sigortalıya ilişkin ertelemede;  

 Başlangıç ayı/dönemi 2020/Şubat olarak kabul edilecek,  

 Bitiş ayı/dönemi ise sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15. 

günün sonuna denk gelen ay/dönem  

 

olacaktır. 

M. Ev Hizmetlerinde Sigortalı Çalıştıran İşverenler İçin Erteleme 

İşlemi Yapılacaktır.  

Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin 65 yasını doldurmuş olması veya 

kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek 

kişi işverenlerden olması halinde prim ödemelerinde erteleme yapılacaktır. 

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan 2 Nisan 2020 tarihli 

“Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuruya” buradan 

erişebilirsiniz. 
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