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SİRKÜLER NO: 2020/32 

 

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATİNE! 

 

I-  SGK’YA ÖDENECEK SİGORTA PRİMLERİ ERTELENDİ 

      SGK’nın 02.04.2020 tarih ve 5157380 sayılı genelgesi ile COVID-19 salgınından etkilenen 

işveren ve sigortalıların mücbir sebep hükümleri kapsamında faydalanabilecekleri prim ödemelerinin 

ertelenmesi hakkında açıklamalar yapılmıştır. Bu kapsamda mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen 

ve aşağıda belirtilen işveren ve sigortalılarca 5510 sayılı Kanuna göre SGK’ya verilmesi gereken her türlü 

bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların sürelerinde her hangi bir erteleme 

yapılmamıştır. Mücbir sebep kapsamında olsun ya da olmasın işveren ve sigortalılarca; SGK’ya 

verilmesi gereken beyannameler ve bildirimlerin sürelerinde bir değişiklik yapılmamış olup 

beyanname ve bildirimler süresinde verilecektir. Anılan genelge uyarınca; 

 

1.) Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi 

olanlar, gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olanlar ile tarımsal 

faaliyette bulunup zirai kazanç elde eden,  

2.) Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 518 sayılı VUK tebliğince mücbir sebep hali kabul edilen ana 

faaliyet itibariyle belirlenen sektörlerde faaliyette bulunan, 

3.) İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara 

verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan, 

 

 Mükelleflere ait işyerlerinde 5510 sayılı Kanun’un 4/a kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör 

işverenleri ile  4/b kapsamındaki Bağ-Kur sigortalıların; 

 

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

ödeme süresi, 02.11.2020 tarihine,  

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

ödeme süresi, 30.11.2020 tarihine,  

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

ödeme süresi, 31.12.2020 tarihine,  

 

Kadar gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın ertelenmiştir. 

 

          Yukarıda açıklanan işverenler ile sigortalıların 01.04.2020 ila 30.06.2020 (bu tarihler dâhil) 

tarihleri arasında SGK’ya olan ödeme yükümlülükleri yönünden mücbir sebep halinde olduğu kabul 

edilmiştir. 

 

4.) Yine 65 yaşını doldurmuş veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma 

yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverenler ile isteğe bağlı sigortalılar hariç 5510 sayılı 

Kanun’un 4/b kapsamındaki sigortalıların, mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek 

sigorta primleri, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15’üncü günün sonuna 

kadar,  gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın ertelenmiştir.  

Bu kapsamdaki işveren ve sigortalılar için mücbir sebep dönemi 22.3.2020 ila sokağa çıkma 

yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) olarak kabul edilmiştir. 
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          Erteleme kapsamındaki işyeri listeleri https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi üzerinden 

yayımlanmakta olup, işverenler listede yer alıp almadıkları buradan kontrol edebilirler. İşyeri tescil 

bilgilerindeki NACE REV 2 kodunun ilgili sektörlerde olmasına rağmen işyerlerinin listede olmadığını 

iddia eden işverenlerin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne/Sosyal Güvenlik Merkezine, erteleme 

kapsamında olan sektörlerde faaliyet göstermesine rağmen işyeri tescil bilgilerinde sektörel NACE REV 

2 kodunun yanlış olduğunu iddia eden işverenler ise NACE REV 2 kodunun düzeltilmesi için Hazine ve 

Maliye Bakanlığının ilgili taşra birimine başvurması gerekmektedir. 

           

5510 sayılı Kanunun 4/b kapsamında sigortalı olanlardan erteleme kapsamında yer alanlar;  

GÜVENCE uygulaması ile e-devlet sistemi üzerinden görüntülenecektir. Sigortalıların 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. 

         

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 ve ilgili teşvik 

kanunlarında belirtilen diğer şartların sağlanması kaydıyla, erteleme yapılan aylarda teşviklerden 

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

halinde yararlanılan teşvikler gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacaktır. 

 

         Borçları ertelenen işverenlerinin, ertelenen borçlarını ödememeleri halinde yararlandıkları 

teşvikler ile asgari ücret destekleri gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacağından, 

işverenlerin mağduriyet yaşamamaları için bu hususa özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir. 

         

 SGK bütün erteleme işlemini herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın otomatik olarak, sistem 

üzerinden yapacaktır. 

 

II - GÜNLÜK 39,24 TL TUTARINDAKİ NAKİT ÜCRET DESTEĞİNİN USUL VE 

ESASLARI YAYIMLANDI 

    7244 Sayılı Kanun’un 7’ inci maddesi ile İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 24’nci 

maddesinde; 17.04.2020 tarihinde iş sözleşmesi bulunmakla birlikte 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu 

maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden 

yararlanamayan işçiler ile 15.03.2020 tarihinden sonra 51’inci madde kapsamında iş sözleşmesi 

feshedilen ve bu Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi 

bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 4857 sayılı Kanunun geçici 

10’uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde 

bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, İşsizlik Fonundan günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği 

yapılacağı belirtilmişti.  

 20.04.2020 tarihinde 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24’üncü Maddesi 

Kapsamında Yapılacak Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar yayımlanmış olup 

tablo halinde açıklamalara aşağıda yer verilmiştir. 

     Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Şartları ve Başvuru İşlemleri 

17.04.2020 İtibariyle Ücretsiz İzne Ayrılanlar 15.03.2020 Tarihinden Sonra İşten Çıkarılanlar 

YARARLANMA ŞARTLARI YARARLANMA ŞARTLARI 

 1-17.04.2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin 

bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun 

geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne 

ayrılmak, 

1-15.03.2020 tarihinden sonra kendi istek ve kusuru 

dışında işten çıkarılmak, 

2-İşsizlik ödeneğinden yararlanmamak, 
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2- Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,  

3-Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık 

aylığı almamak, 

4-SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 

53, 54 veya 55 no.lu belge türlerinden bildirilmiş 

olmak, 

3-Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık 

aylığı almamak , 

BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURU YÖNTEMİ 

 1-Nakdi ücret desteğinden yararlanılabilmesi için 

ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin aylık bildirimler 

https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi internet 

adresinden ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 

3’üne kadar sigortalı tarafından değil işverenlerce 

yapılır. 

2-Nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların 

eksik gün kodunun aylık prim ve hizmet 

belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet 

beyannamelerinde “28-Pandemi Ücretsiz İzin” 

belirtilmesi gerekmektedir. Aynı ayda pandemi 

ücretsiz izin eksik gün koduyla birlikte başka bir eksik 

gün kodunun olması halinde eksik gün kodunun “29 

pandemi ücretsiz izin ve diğer “olarak bildirilmesi 

gerekmektedir 

3-17.04.2020 tarihinden sonra ücretsiz izne 

ayrılmasına rağmen, APHB/Muhtasar ve Prim Hizmet 

Beyannamelerinde “28-Pandemi Ücretsiz İzin” eksik 

gün nedeni yerine yanlışlıkla başka bir koddan bildirim 

yapanların, eksik gün kodunun değiştirilmesi için 

SGK’nın ilgili birimine başvuru yapmaları 

gerekmektedir. 

1-İşsizlik Ödeneği Başvurusu varsa;      15.03.2020 

tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ancak 

işsizlik ödeneği başvurusuna rağmen bu ödeneğe hak 

kazanamayan işsizlerin nakdi ücret desteği 

ödemeleri, ayrıca başvuru yapmalarına gerek 

bulunmaksızın İŞKUR tarafından re’sen 

yapılacaktır. 

2-İşsizlik Ödeneği Başvurusu Yoksa;      

15/03/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 

51’inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen 

ancak işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmayan 

işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri bizzat işsiz 

kişinin https://esube.iskur.gov.tr internet adresinden 

veya e-Devletten işsizlik ödeneği başvurusunda 

bulunmaları üzerine İŞKUR tarafından 

gerçekleştirilir. 

Ödeme Kanalları: IBAN’a havale veya EFT, Posta Çek Hesabı, konutta ödeme şeklinde her ayın 8’inden 

itibaren yapılacaktır. 

        Yapılan başvurulara ilişkin güncelleme sistem üzerinden yapılabilmektedir. Başvuru ekranında, 

ilgili ayda işçinin ücretsiz izne ayrıldığı gün sayısı, işçinin TC Kimlik Numarası, işçinin IBAN numarası, 

işveren ve sigortalının cep telefonu bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. 

         Nakdi ücret desteği, gerekli şartları taşıyan her bir kişi için günlük 39,24 TL’den damga vergisi 

düşüldükten sonra günlük 38,94 TL aylık net 1.168,27 TL olacaktır. Nakit ücret desteği hak edenlere 

17.04.2020-17.07.2020 tarihleri arasında ücretsiz izinli olunan süre kadar en fazla 3 ay (90 gün)  süreyle 

yapılacaktır. Bu süre Cumhurbaşkanlığı kararı ile 6 aya (180 gün) kadar çıkartılabilir. Bu sürede Genel 

Sağlık Sigortası devlet tarafından karşılanacaktır. 

         Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti 

halinde işverene,  her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere aylık brüt asgari ücret 

tutarında idari para cezası uygulanır.  Ayrıca, fazla ve yersiz ödemeye sebep olanlardan, ödenen nakdi 

ücret desteği, ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte tahsil edilecektir. 

  Saygılarımızla. 

                                                                                       KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 


