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KONU :  SGK PRİMLERİNDE İLAVE TEŞVİK 

 

14 Temmuz 2013 tarihli  Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu 

kararı ile mevcut %5 lik indirime ilave olarak karara ekli listelerde yer alan iller 

için ilave olarak , sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak 

üzere altı puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulaması 

yürürlüğe konulmuştur. 

Özetle, 

- Aşağıda yer alan (I), (II) ve (III) sayılı listelerde belirtilen yerlerde faaliyet 

gösteren ve % 5 lik indirimden yararlanıp, 10 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel 

sektöre ait işyerlerini kapsamaktadır. 

 

- 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 

uygulanacaktır. 

 

 

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

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

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

- Konu ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumunun uygulama tebliği 
beklenmektedir. 
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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. 

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. 

 

 


