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                                                                                                                  İstanbul, 25 Şubat 2021 

 

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ 

NO: 2021 / 52 
 

                         
  

 
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81.maddesinin birinci fıkrasının 

(ı) bendinde; “Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran 

özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm 

sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazinece 

karşılanacağı; İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için, işverenlerin çalıştırdıkları 

sigortalılarla ilgili olarak bu Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal 

Güvenlik Kurumuna vermeleri, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden 

tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödemeleri, Sosyal Güvenlik 

Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu 

bulunmamasının şart olduğu;……….; bu bent hükümlerinin; 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 

uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 8/9/1983 tarihli ve 2886 

sayılı Devlet İhale Kanununa, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma 

hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım 

işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar 

hakkında uygulanmayacağı; Hazinece karşılanan prim tutarlarının gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında 

gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacağı; Bu fıkra ve diğer ilgili mevzuatla sağlanan sigorta 

prim desteklerinin aynı dönem için birlikte uygulanması halinde, bu desteğin öncelikle uygulanacağı;……..;” 

hükme bağlanmıştır. 

 

Öte yandan, 5510 Sayılı Kanunda 29.05.2013 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 6486 Sayılı 

Kanunla yapılan değişikliklerle; 

 

- On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine uygulanmak üzere, birinci fıkranın (ı) bendinde 

belirtilen ve Hazinece karşılanan puana, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden altı puana kadar ilave 

puan eklemeye, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksini dikkate almak suretiyle ilave puan uygulanacak illeri 

ve uygulama süresini belirlemeye Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu; 

 

- Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen 

sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi hâlinde, işverenlerin bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanan 

destek unsurlarından yararlanamayacağı; bu madde kapsamındaki teşvikten yersiz olarak faydalanıldığının 

tespiti hâlinde, yararlanılan teşvik tutarı işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil 

edileceği; 

- Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Bakanlık, Maliye Bakanlığı ve Hazine 

Müsteşarlığı tarafından müştereken belirleneceği; 

 

hükme bağlanmıştır. 

 

Beş Puanlık SGK Prim Teşvikine Bazı İllerde İlave Puan Uygulanması İle İlgili 
Süre Uzatımı Yapılmıştır. 
 

KONU 
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Bakanlar Kurulunca bahse konu yetkiye istinaden 14 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete ’de 

yayımlanan 2013/4966 sayılı BKK ile, ilave sigorta primi teşviki uygulanacak iller üç grup halinde 

belirlenmiş ve ilan edilmiştir. Bahse konu iller, gruplar halinde anılan Kararname ekinde yer almaktadır. 

(EK:2013/4966 Sayılı BKK ve EKİ Listeler) 

 

Buna göre, bahse konu illerde faaliyet gösteren ve 10 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel sektöre ait 

işyerlerinde çalışan sigortalılar için malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesinde beş puanlık 

prim teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı 

puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulanmasına başlanmıştır. 

 

Bu Karar kapsamındaki ilave prim teşviğinin; 

a) Ekli (I) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31/12/2016 tarihine kadar, 

b) Ekli (II) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31/12/2017 tarihine kadar, 

c) Ekli (III) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için ise 31/12/2018 tarihine 

kadar, 

 

uygulanması öngörülmüştür. 

 

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında sigorta primi 

teşvikinden yararlanamayan işyerleri ile aynı Kanunun ek 2 nci maddesinde öngörülen sigorta primi 

teşvikinden yararlanmakta olan işyerleri hakkında bu Karar hükümleri uygulanmayacaktır. 

 

Sigorta primi işveren hissesi desteğinin uygulanması ile ilgili işlemler Sosyal Güvenlik Kurumunca 

ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütülecektir. 

 

Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen 

sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde, bu işverenler, bir yıl süreyle destek unsurlarından 

yararlanamayacaktır. 

 

Sigorta primi teşvikinden yersiz olarak faydalanıldığının tespiti halinde, yararlanılan teşvik tutarı, 

5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi çerçevesinde gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte 

işverenden tahsil edilecektir. 

 

Bu Kararın uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerektiğinde uygulama 

esaslarını belirlemeye Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilidir. 

 

Düzenlemenin 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi 

kararlaştırılmıştır. (Bakınız, 2013/66 sayılı Sirkülerimiz.) 

 

Konu ile ilgili olarak 20 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 2016/9728 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı (BKK) ile, 2013/4966 sayılı Kararın 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan 

“31/12/2016” ibaresi “31/12/2017” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

Konu ile ilgili olarak daha sonra 10 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 2018/11190 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile, 2013/4966 sayılı BKK eki Kararın 2. Maddesinin ikinci fıkrasının 

(a) ve (b) bentlerinde yer alan “31/12/2017” ibareleri “31/12/2018” şeklinde değiştirilmiştir.  

 

 

26 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 503 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de 
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2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kararın 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

 

“MADDE 2- (1) 1 inci madde kapsamındaki yerlerde faaliyet gösteren özel sektör işyerlerine, 5510 

sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında uygulanan malûllük, yaşlılık ve 

ölüm sigorta primi işveren hissesi teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden 

hesaplanmak üzere altı puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulanır. 

 

(2) Bu Karar kapsamındaki teşvik; ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde belirtilen yerlerde faaliyet 

gösteren işyerleri için 31/12/2019 tarihine kadar uygulanır.” 

 

503 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

Yapılan değişiklikle, (I), (II) ve (III) sayılı listelerde belirtilen iller için ilave prim teşviki uygulamasının 

süresi 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.(Bakınız,2018/172 Sayılı Sirkülerimiz.) 

 

Daha sonra 23 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 2137 Sayılı Cumhurbaşkanı 

kararı ile bahse konu 2.maddenin (2) numaralı fıkrasında yer alan ‘‘31/12/2019’’ ibaresi ‘‘31/12/2020’’ 

şeklinde değiştirilmiştir. Bu suretle uygulanan süresi 2020 yılı sonuna kadar uzatılmıştır. .(Bakınız,2020/38 

Sayılı Sirkülerimiz.) 

Bu defa 24 Şubat 2021 tarihli 2. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 3579 Sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile bahse konu 2.maddenin (2) numaralı fıkrasında yer alan ‘‘31/12/2020’’ ibaresi 

‘‘31/12/2021’’ şeklinde değiştirilmiştir. Bu suretle uygulanan süresi 2021 yılı sonuna kadar uzatılmıştır. 

 

NOT: 5510 Sayılı Kanunun “Prim Oranları ve Devlet Katkısı” başlıklı 81.maddesinin birinci fıkrasının 

(ı) bendinde, bu Kanunun 4/a maddesi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin SGK 

primlerinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazinece karşılanacağı hükme bağlanmış; maddenin 

ikinci fıkrası ile de, on ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine uygulanmak üzere, Hazinece karşılanacak 

puana prime esas alt sınırı üzerinden altı puana kadar ilave puan eklemeye, ilave puan uygulanacak illeri 

ve uygulama süresini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 

 

6663 Sayılı Kanunla bahse konu ikinci fıkrada yer alan “on ve üzerinde sigortalı çalıştıran 

işyerlerine” ibaresi “Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı 

çalıştıran özel sektör işyerlerine” şeklinde değiştirilmek suretiyle, Bakanlar Kurulunun yetkisi, 10’dan az 

sigortalı çalıştıran işyerlerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Düzenleme 1 Mart 2016 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. (Bakınız, 2016/25 Sayılı Sirkülerimiz.) 

           
                            Saygılarımızla 
 

 

 
EK1: 3579 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 
EK2: 2013/4966 Sayılı BKK ve Ekleri 
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EK1: 3579 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 
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EK2: 2013/4966 Sayılı BKK ve Ekleri 
 

14 Temmuz 2013  PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28707 

BAKANLAR KURULU KARARI 

Karar Sayısı : 2013/4966 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta 

primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki 

ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 29/5/2013 tarihli ve 9140493 sayılı yazısı 

üzerine, anılan Kanunun 81 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/5/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
  

                                                                                                                                                                                                                                     Abdullah GÜL 
                                                                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI 
    Recep Tayyip ERDOĞAN 
                    Başbakan 

                     B. ARINÇ                                             A. BABACAN                                              B. ATALAY                                                B. ATALAY 
          Başbakan Yardımcısı                            Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                             Başbakan Yardımcısı V. 

                     S. ERGİN                                                  F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                                     F. ŞAHİN 
                 Adalet Bakanı                       Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı               Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V. 

                      F. ÇELİK                                           E. BAYRAKTAR                                            C. YILMAZ                                          M. Z. ÇAĞLAYAN 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                            Dışişleri Bakanı V.                                      Ekonomi Bakanı 

                     E. BAĞIŞ                                                   N. AVCI                                                    M. M. EKER                                                 H. YAZICI 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.     Gençlik ve Spor Bakanı V.             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı 

                    M. GÜLER                                               C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                                   M. ŞİMŞEK 
                 İçişleri Bakanı                                       Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı 

                                             N. AVCI                                                          İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU 
                                  Milli Eğitim Bakanı                                    Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı 

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                             B. YILDIRIM 
                                                               Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
  

30/5/2013 TARİHLİ VE 2013/4966 SAYILI 

KARARNAMENİN EKİ 

KARAR 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı; sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi dikkate alınarak belirlenen ekli listelerdeki 

yerlerde sigorta primi işveren hissesi teşviki uygulanmak suretiyle üretim ve istihdam imkânlarını artırmaktır. 

(2) Bu Karar; ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde belirtilen yerlerde faaliyet gösteren ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 

ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükümlerinden yararlanıp, 10 

ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel sektöre ait işyerlerini kapsar. 
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İlave sigorta primi teşvik oranı ve uygulama süresi 

MADDE 2 – (1) 1 inci madde kapsamındaki yerlerde faaliyet gösteren özel sektör işyerlerine, 5510 sayılı Kanunun 

81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında uygulanan malûllük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren 

hissesinde beş puanlık prim teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere 

altı puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulanır. 

(2) Bu Karar kapsamındaki teşvik; 

a) Ekli (I) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31/12/2016 tarihine kadar, 

b) Ekli (II) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31/12/2017 tarihine kadar, 

c) Ekli (III) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için ise 31/12/2018 tarihine kadar, 

uygulanır. 

Sigorta primi teşviki kapsamına girmeyen işyerleri 

MADDE 3 – (1) 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında sigorta primi 

teşvikinden yararlanamayan işyerleri ile aynı Kanunun ek 2 nci maddesinde öngörülen sigorta primi teşvikinden 

yararlanmakta olan işyerleri hakkında bu Karar hükümleri uygulanmaz. 

Uygulama ile ilgili işlemler ve denetim 

MADDE 4 – (1) Sigorta primi işveren hissesi desteğinin uygulanması ile ilgili işlemler Sosyal Güvenlik Kurumunca 

ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütülür. 

(2) Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının 

fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde, bu işverenler, bir yıl süreyle destek unsurlarından yararlanamaz. 

(3) Sigorta primi teşvikinden yersiz olarak faydalanıldığının tespiti halinde, yararlanılan teşvik tutarı, 5510 

sayılı Kanunun 89 uncu maddesi çerçevesinde gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilir. 

Düzenleme yetkisi 

MADDE 5 – (1) Bu Kararın uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerektiğinde uygulama 

esaslarını belirlemeye Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilidir. 

Yürürlük 

MADDE 6 – (1) Bu Karar 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 7 – (1) Bu Karar hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 

  

I-II-III SAYILI LİSTELER 
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