
  Sirküler No :15 

                                                                                        28.01.2016 

 

İstanbul Vizyon Park Ofis Plaza 2 B1 Blok D 43 Yenibosna – İstanbul  ( 212 ) 603 01 87  
 

İŞVERENE PRİM DESTEĞİ İÇEREN DÜZENLEME YAYIMLANDI. 

      26.01.2016 tarihli ve 29606 sayılı resmi gazetede yayımlanan 6661 sayılı 

Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile işverene 

prim desteği konusunda yapılan düzenleme 01.01.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe 

girmiştir. 

 Söz konusu düzenleme 6661 sayılı kanunun 17. Maddesinde yer almaktadır. 5510 

sayılı kanuna eklenen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 

68. Madde kapsamında işverene sağlanacak olan prim desteği hakkında düzenlemeler 

belirlenmiştir. 

 Desteklemeye esas tutar günlük 85 TL ve aylık 2.550 TL olacak, devlet tarafından 

sağlanacak olan destekleme tutarı günlük 3,33 TL ve Aylık 100 TL olarak 

gerçekleşecektir. 

 Buna göre 5510 sayılı kanunun 4/1-a maddesi kapsamında haklarında uzun vadeli 

sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce; 

a) 2015 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime 

esas günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme 

gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve 

hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 

b) 2016 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen 

sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 

 2016 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı 

sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden 

mahsup edilecek ve Hazine tarafından karşılanacaktır. 

İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2016 yılına ilişkin olarak; 

 Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde vermediğinin, 

 Sigorta primlerini yasal süresinde ödemediğinin, 

 Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde, 

sigortalı çalışanları sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen 

çalışmadığının, 

 SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı 

borcu bulunduğunun,   

 

tespiti durumunda destekten faydalanılamayacaktır. 
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 SGK’ya olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme 

zammı bulunanların, bu borçlarını 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun kapsamında tecil veya taksitlendirmesi durumunda ve tecil/taksitlendirme devam 

ettiği sürece destekten faydalanılır. 

 Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından 

karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin Hazinece karşılanacak 

tutardan az olması halinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılacaktır. 

 2016 yılı Ocak ila Aralık dönemlerine ilişkin yasal süresi dışında SGK’ya verilen 

aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar için bu madde hükümleri 

uygulanmayacaktır. 

 Bu destek, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (I) sayılı 

cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4/1-a maddesi kapsamında 

çalışan sigortalılar için uygulanmayacaktır. 

 

 

Saygılarımızla, 


