
 
 

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Sirküler No: 57                                    İstanbul, 09 Haziran 2020 

 

  
Koronavirüs (COVİD-19) salgını nedeniyle SGK prim ödemelerinin 
ertelenmesi hakkında 02/04/2020 Tarih ve E.5157380 sayılı SGK Genel 
Yazısı yayımlanmış, konu ile ilgili detaylar 26 ve 27 nolu Sirkülerlerimiz ile 
sizlerle paylaşılmıştı.  
 
Bu defa; 
 
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 
açıklanmıştır. 
 
İş bu sirkülerin konusu ise İçişleri Bakanlığının duyurusuna paralel olarak; 
sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan 65 yaş ve üstünde olan gerçek kişi 
işveren ve sigortalılara ait ertelenen sigorta primlerinin ödenmesine ilişkin 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 08/06/2020 tarihinde 
yapılan duyurudur. 

Yapılan duyuru ile;  

65 yaş üstü gerçek kişi işverenler ile 5510 sayılı Kanunun 4-1/b 
kapsamındaki sigortalıların; 
 

1. Mücbir sebep ilan edilen sektörlerde faaliyet gösteriyor olmaları 
halinde; 
 

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.  2020/Mart, Nisan ve Mayıs ayına ilişkin sigorta primleri ise  
(2/4/2020 tarihli ve 5157380 sayılı Genel Yazının 1 inci maddesi gereğince) 
2020/Mart ayı prim borçlarını (31/10/2020 tarihinin Cumartesine rastlaması 
nedeniyle) 2/11/2020 tarihine, 2020/Nisan ayı prim borçlarını 30/11/2020 
tarihine ve 2020/Mayıs ayı borçlarını ise 31/12/2020 tarihine kadar 
ödenebilecektir. 
 
 

Konu: Sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan 65 yaş ve üstünde olan 

gerçek kişi işveren ve sigortalılara ait ertelenen sigorta primlerinin 

ödenmesi 
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2. Mücbir sebep ilan edilen sektörlerde faaliyet göstermiyor olmaları halinde; 
 
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. Bu sigortalılar 
2020/Mayıs ayı primlerini ise normal dönemde olduğu şekliyle 30/06/2020 tarihine kadar ödemiş 
olacaklardır. 
 

3. Kapsamdaki sigortalıların, primlerini yukarıda belirtilen tarihe kadar ödemesi halinde 
yasal süresinde ödendiği kabul edilecektir. 

 
 
 
Konuya ilişkin SGK Duyurusu sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır. 
 
 

 
Saygılarımızla. 
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. 
Erdal Çalıkoğlu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yukarıda yer verilen 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. 


