
 
 

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Sirküler No: 46                                       İstanbul, 24 Nisan 2020 

 

 

SGK tarafından yayımlanan 22/04/2020 tarih ve E.5603418 sayılı Genel 
Yazı ile 17/04/2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 
sayılı Kanunda belirtilen belediye ve bağlı kuruluşlarının prim borçlarının 
ertelenmesi ile ilgili uygulama esasları açıklanmıştır.  
 
Buna göre; 
 
1- Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarda 5510/4/a ve 4/c 
kapsamında çalıştırılanların 17/4/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme 
ilişkin tahsil edilmesi gereken sigorta primleri 3 ay ertelenmiştir. 
 
2- Söz konusu aylara/dönemlere ilişkin aylık prim hizmet belgeleri/muhtasar 
ve prim hizmet beyannamelerinin verilme sürelerinde herhangi bir erteleme 
olmamış olup, söz konusu belgeler/beyannameler yasal süresi içerisinde 
verilmeye devam edecektir. 
 
3- Prim ertelemesi yapılan aylara ilişkin geriye dönük olarak prim 
tahakkukuna neden olacak şekilde aylık prim hizmet belgesi/muhtasar ve 
prim hizmet beyannamesi verilmesi halinde, bu belge/beyannamelerden 
kaynaklanan sigorta primleri erteleme kapsamı dışında tutulacaktır.  
 
4-2020/Mart, nisan ve mayıs ayları aylık prim hizmet belgeleri/muhtasar ve 
prim hizmet beyannamelerinin verilmesiyle tahakkuk edecek damga vergisi 
tutarları erteleme kapsamına dahil edilmeyecektir. 
 
 5-Ertelenen sigorta prim tutarlarının, bu genel yazıda belirtilen sürelerde 
ödenmemesi halinde, ödenmeyen her bir taksite denk gelen sigorta prim 
tutarlarına, son ödeme tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 89 uncu 
maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır. 
 
 
İlgili Genel Yazı sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır. 
 
 
 
 
 
Saygılarımızla. 
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. 
Erdal Çalıkoğlu 
 

Konu: Belediye ve bağlı kuruluşların prim borçlarının ertelenmesine 
ilişkin uygulama esasları belli oldu. 
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Bu dokümanda yer alan 

açıklamalarımız, konuya 

ilişkin genel bilgiler 

içermektedir. EY ve/veya 

Kuzey YMM ve Bağımsız 

Denetim A.Ş.’ye, işbu 

dokümanın içeriğinden 

kaynaklanan veya 

içeriğine ilişkin olarak 

ortaya çıkan sonuçlardan 

dolayı herhangi bir 

sorumluluk iddiasında 

bulunulamaz. 
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