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DUYURU 

 
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KALDIRILAN 65 YAŞ VE ÜSTÜNDE OLAN 

GERÇEK KİŞİ İŞVEREN VE SİGORTALILARA AİT ERTELENEN SİGORTA 

PRİMLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN DUYURU 

 

Bilindiği üzere 2/4/2020 tarihli ve 5157380 sayılı Genel Yazımız ile İçişleri Bakanlığınca alınan 

tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması kapsamına giren gerçek 

kişi işverenler ile isteğe bağlı sigortalılar hariç 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalıların 

22/3/2020 ila sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep 

halinde olduğunun kabul edilmesi ve mücbir sebep halinde kabul edilen döneme ilişkin tahakkuk eden 

sigorta primlerinin, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna 

kadar ertelendiği açıklanmıştır. 

 

İçişleri Bakanlığının 29/5/2020 tarihli ve “18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma 

Kısıtlaması” konulu Genelgesi ile daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki 

vatandaşlarımız arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile 

çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki 

belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı 

belirtilmiştir. 

 

Buna göre;  

 

1- 24/3/2020 tarihli ve 31078 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliğinde mücbir sebep ilan edilen ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya 

basit usulde gelir vergisi mükellefi işverenler ve 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalılar ile 

Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali kabul edilen sektörlerde yer alan işverenler ile 5510 

sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalılar hariç olmak üzere, 

 

 65 yaş ve üstünde olması nedeniyle daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gerçek kişi 

işverenler ile 5510 sayılı kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalıların, mücbir sebep dönemine ilişkin 

(22/3/2020 ila 1/6/2020) 2020 yılı Şubat, Mart ve Nisan aylarına ilişkin sigorta primlerinin, sokağa çıkma 

kısıtlamasının sona erdiği 1/6/2020 tarihini takip eden 15 inci gün olan 16/6/2020 tarihi sonuna kadar 

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

2020 yılı Şubat, Mart ve Nisan aylarına ilişkin sigorta primlerini, sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği 

1/6/2020 tarihini takip eden 15 inci gün olan 16/6/2020 tarihi sonuna kadar ödemesi gerekmektedir. 

 

2- 24/3/2020 tarihli ve 31078 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliğinde mücbir sebep ilan edilen ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya 

basit usulde gelir vergisi mükellefi işverenler ve 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalılar ile 

Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali kabul edilen sektörlerde yer alan işverenler ile 5510 

sayılı kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalılardan; 

 

65 yaş ve üstünde olması nedeniyle daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gerçek kişi 

işverenler ile 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalıların; mücbir sebep dönemine ilişkin 

2020 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primlerinin, sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği 1/6/2020 

tarihini takip eden 15 inci gün olan 16/6/2020 günü sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.  

 

Bu kapsamdaki işverenler ile 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalıların 2020/Mart, 

Nisan ve Mayıs ayına ilişkin sigorta primleri hakkında ise 2/4/2020 tarihli ve 5157380 sayılı Genel 

Yazının 1 inci maddesi kapsamında işlem yapılacaktır. 

 

Diğer taraftan 65 yaş ve üstünde olması nedeniyle daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 

gerçek kişi işveren ile isteğe bağlı sigortalılar hariç 5510 sayılı kanunun 4-1/b kapsamındaki 

sigortalıların, primlerini yukarıda belirtilen tarihe kadar ödemesi halinde yasal süresinde ödendiği kabul 

edilecek, aksi takdirde cari usul ve esaslara göre işlem yapılacaktır. 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ 

 


