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         Ö z e t   B ü l t e n 

         Tarih : 10.06.2020 

         Sayı   : 2020/99 

                                                                    

   

Değerli Müşterimiz;                                                                    

                                                   

                                                   

            Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle 

aşağıdadır. 

         

A- Konu Başlıkları: 

 

1- SGK, Hizmet Çakışması Nedeniyle Ortalamadan Az Bildirim Yapılmış Olması 

Halinde Yapılacak İşlemlere İlişkin Genel Yazı Yayımlamıştır. 

 

2- Sokağa Çıkma Kısıtlaması Kaldırılan 65 Yaş ve Üstünde Olan Gerçek Kişi 

İşveren ve Sigortalılara Ait Ertelenen Sigorta Primlerinin Ödenmesi Hakkında 

Duyuru Yayımlanmıştır. 

            

Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

        

B- Konu Özetleri: 

 

1- SGK, Hizmet Çakışması Nedeniyle Ortalamadan Az Bildirim Yapılmış Olması 

Halinde Yapılacak İşlemlere İlişkin Genel Yazı Yayımlamıştır. 

           

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından, 

12.05.2020 tarih ve E.5994808 sayılı Hizmet Çakışması Nedeniyle Ortalamadan Az Bildirim 

Yapılmış Olması Hakkında Genel Yazı yayımlanmıştır. 

          

Genel Yazıda; 

         

- Ortalamaya ilave olma şartı dâhil diğer tüm şartları sağlayarak 4447 sayılı Kanunun 

geçici 10, 15, 17 ve 19 uncu maddelerinde yer alan prim teşviklerinden yararlanan işverenlerin, 

         

- Kuruma bildirdikleri sigortalılardan, sahte sigortalılık hariç, 5510 sayılı Kanununun, 

4/1-b Bağ-Kur ve 4/1-c Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalılık ile 4/1-a kapsamındaki 

sigortalılık statüsünün çakışması nedeniyle 4/1-a kapsamındaki sigortalılıktan kaynaklanan 

hizmetlerin iptal edilmesi sonrasında bazı aylarda söz konusu teşviklerden "ortalamadan az 

çalıştırılmış" hata mesajı nedeniyle hataya düşmeleri durumunda,  

         

bu işverenlerin bahse konu teşviklerden usulüne uygun yararlanmış kabul edilecekleri ve hata 

listelerinden çıkarılacakları açıklanmıştır. 
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2- Sokağa Çıkma Kısıtlaması Kaldırılan 65 Yaş ve Üstünde Olan Gerçek Kişi 

İşveren ve Sigortalılara Ait Ertelenen Sigorta Primlerinin Ödenmesi Hakkında 

Duyuru Yayımlanmıştır. 

         

Bilindiği üzere; 

        

-SGK tarafından yayımlanan 2/4/2020 tarihli ve 5157380 sayılı Genel Yazı ile 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 açıklanmıştı. 

         

Yine İçişleri Bakanlığının 29/5/2020 tarihli ve “18 Yaş Altı ve 65 Yaş üzeri Kişilerin 

Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu Genelgesiyle; 

        

-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 açıklanmıştı. 

         

Bu kez, konu ile ilgili olarak, 8/6/2020 tarihli “Sokağa Çıkma Kısıtlaması Kaldırılan 65 

Yaş ve Üstünde Olan Gerçek Kişi İşveren ve Sigortalılara Ait Ertelenen Sigorta Primlerinin 

Ödenmesi Hakkında Duyuru” yayımlanmıştır. 

         

Yayımlanan son duyuru ile 65 yaş üstü gerçek kişi işverenler ile 5510 sayılı Kanunun 

4-1/b kapsamındaki sigortalıların; 

      

 Mücbir sebep döneminde ancak mücbir sebep ilan edilen sektörlerde faaliyet 

göstermiyor olmaları halinde; 

         

Mücbir sebep dönemine ilişkin (22/3/2020-1/6/2020) 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 günü sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.  

         

Bu koşulları sağlayan sigortalıların 2020/Mayıs ayına ilişkin prim ödemelerini herhangi 

bir değişiklik olmadan normal süreçte olduğu şekliyle 30/06/2020 tarihine kadar ödemeleri 

gerekmektedir. 
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 Mücbir sebep döneminde ve 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 için ise 2/4/2020 tarihli ve 

5157380 sayılı Genel Yazının 1 inci maddesi uyarınca işlem yapılacaktır. 

         

İlgili madde ile; 

      

• 2020/Mart ayı prim borçları 2/11/2020, 

      • 2020/Nisan ayı prim borçları 30/11/2020, 

      • 2020/Mayıs ayı borçları ise 31/12/2020 tarihine kadar ödenebilecektir. 

    

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

sigortalıların primlerini yukarıda belirtilen tarihe kadar ödemesi halinde yasal süresinde 

ödendiği kabul edileceği duyurulmuştur. 

        

 

 

            Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 

 


