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01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 

PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ  

SAĞLANMASINA  İLİŞKİN BKK  YAYIMLANDI 
 

ÖZET : 

 

5084 sayılı  Kanun’un  sigorta primi işveren hissesi teşviki ile ilgili 

yürürlüğü  31.12. 2012 tarihinde sona eren 4’üncü maddesinde yer 

alan  teşviklerin  yerine,  01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere 

6486 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeyle 

hangi illerin   kaç puan ve ne kadar süreyle sigorta primi işveren 

hissesi teşvikinden yararlanacaklarının  belirlenmesine ilişkin  

Bakanlar Kuruluna yayımlandı.  

Kararda sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak 

ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi 

hakkında belirleme yapılmıştır. 

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,  bu Karar hükümlerinden 

yararlanamamaktadır. 

 

 

 

Bazı illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri uygulamak, enerji desteği 

sağlamak ve yatırımlara bedelsiz arsa ve arazi temin etmek suretiyle 

yatırımları ve istihdam  olanaklarını artırma amacı taşıyan 5084 sayılı 

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI 

KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI  HAKKINDA KANUN’un  
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“Sigorta primi işveren hissesi teşviki” başlığını taşıyan 4’üncü maddesinin 

yürürlüğü 31.12. 2012 tarihinde sona ermişti. Söz konusu madde aşağıdaki 

gibiydi. 

 

 

Madde 4 – (Değişik: 12/5/2005 – 5350/3 md.)   

31/12/2012 tarihine kadar uygulanmak üzere 2 nci maddenin (a) bendi 

kapsamındaki illerde; 

a) 1.4.2005 tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar 

vergisi mükelleflerinin, en az on işçi çalıştırmaları koşuluyla, bu iş 

yerlerinde çalıştırdıkları işçilerin, 

b) (Değişik: 28/3/2007-5615/24 md.) 1.4.2005 tarihinden önce işe 

başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden asgarî on işçi 

çalıştıranların iş yerlerinde fiilen çalışan işçilerin, 

Prime esas kazançları üzerinden 506 sayılı Sosyal Sigortalar 

Kanununun 72 ve 73 üncü maddeleri uyarınca hesaplanan sigorta 

primlerinin işveren hissesinin; organize sanayi veya endüstri 

bölgelerinde kurulu iş yerleri için tamamı, diğer yerlerdeki iş yerleri 

için yüzde sekseni Hazinece karşılanır. 

Hazinece karşılanacak tutar, işçi sayısı ile Sosyal Sigortalar 

Kanununun 78 inci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt 

sınırına göre hesaplanan işveren hissesi prim tutarının çarpımı sonucu 

bulunacak değer üzerinden, yukarıda belirtilen oranlara göre saptanan 

tutarı aşamaz.  

İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için 

işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Sosyal 

Sigortalar Kanunu uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal 
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süresi içerisinde Kuruma verilmesi ve sigortalıların tamamına ait 

sigorta primlerinin işçi hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece 

karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır. Bu 

maddeye göre işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç 

ödenmesi halinde, Hazinece Kuruma yapılacak ödemenin 

gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı 

tarafından müştereken belirlenir. 

 

Bu düzenlemenin yerine  29 mayıs 2013 tarihli ve  28661 sayılı ve Resmi 

Gazetede yayınlanan 6486 sayılı “Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 

un 5’inci maddesiyle 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde  mülga 

4’üncü madde yerine yerine bir düzenleme yapılmıştı. Söz konusu 

düzenlemede aşağıdaki gibiydi. 

 MADDE 5 – 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (ı) bendinin yedinci cümlesi ile son cümlesi yürürlükten 

kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki bent, aynı maddeye birinci fıkradan 

sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ve maddenin sonuna aşağıdaki 

fıkralar eklenmiştir.  

... 

“On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine uygulanmak üzere, 

birinci fıkranın (ı) bendinde
1
 belirtilen ve Hazinece karşılanan puana, 

                                                           
1
 ) Söz konusu (ı) bendi aşağıdaki gibidir.  

 
(Ek: 15/5/2008-5763/24 md.) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci 
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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 Kurulu yetkilidir.” 

“Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak 

bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit 

edilmesi hâlinde, işverenler bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanan 

destek unsurlarından yararlanamaz. Bu madde kapsamındaki teşvikten 

yersiz olarak faydalanıldığının tespiti hâlinde, yararlanılan teşvik 

                                                                                                                                                    

fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren 

hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. 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 bulunmaması şarttır. Ancak Kuruma olan prim, 

idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 21/7/1953 

tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci 

maddesine göre tecil ve taksitlendiren işverenler ile 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Sosyal 

Sigortalar Kurumu Kanununa ve 22/2/2006 tarihli ve 5458 sayılı Sosyal Güvenlik Prim 

Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun ile diğer taksitlendirme ve yapılandırma Kanunlarına göre taksitlendiren 

ve yapılandıran işverenler bu tecil, taksitlendirme ve yapılandırmaları devam ettiği sürece 

bu fıkra hükmünden yararlandırılır. Bu bent hükümleri; 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 

uygulanmaz. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve 

kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. Bu 

fıkra ve diğer ilgili mevzuatla sağlanan sigorta prim desteklerinin aynı dönem için birlikte 

uygulanması halinde, bu destek öncelikle uygulanır. (Mülga yedinci cümle:21/5/2013-

6486/5 md.) (Ek cümle: 31/7/2008-5797/2 md.) Bu fıkrada düzenlenen teşvik, kamu 

idareleri hariç bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki 

sigortalılara ilişkin matrah, oran ve esaslar üzerinden 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci 

maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personel için de uygulanır. (Mülga son 

cümle:21/5/2013-6486/5 md.)   
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tutarı işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil 

edilir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık, Maliye 

Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir.” 

 

Bu düzenlemeyle illerin sosyo-ekonomik  gelişmişlik  endeksini  dikkate  

almak suretiyle 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere 6 puana kadar 

sosyal sigorta primi desteği sağlanmış, ancak hangi illerin   kaç puan ve ne 

kadar süre teşvikden yararlanacakları konusunda  illerin sosyo ekonomik 

gelişmişlik sırlaması dikkate alınarak Bakanlar  Kurulu yetkili kılınmıştı. 

Bu kapsamda, 14 Temmuz 2013 tarihli ve 28707 sayılı  Resmi 

Gazetede yayımlanan 2013/4966 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararında, 

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 hakkında belirleme yapılmıştır. 

Karara göre 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 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 

uygulanacaktır.  Karar kapsamında teşvikten yararlanma süresi ise 

illere göre aşağıdıdaki gibi belirlenmiştir. 
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(I) SAYILI LİSTE 

(31/12/2016 tarihine) 

Kadar) 

 
(II) SAYILI LİSTE 

(31/12/2017 tarihine kadar) 
 

(III) SAYILI LİSTE 

(31/12/2018 tarihine kadar) 

1.  Afyonkarahisar  1.  Adıyaman  1 Ağrı  

2.  Amasya  2,  Aksaray  2.  Ardahan  

3.  Artvin  3.  Bayburt  3.  Batman  

4.  Bartın  4.  Çankırı  4.  Bingöl  

5.  Çorum  5.  Erzurum  5.  Bitlis  

6.  Düzce  6.  Giresun  6.  Diyarbakır  

7.  Elazığ  7.  Gümüşhane  7.  Hakkari  

8.  Erzincan  8.  Kahramanmaraş  8.  İğdır  

9.  Hatay  9.  Kilis  9.  Kars  

10.  Karaman  10.  Niğde  10.  Mardin  

11.  Kastamonu  11.  Ordu  11 Muş  

12.  Kırıkkale  12.  Osmaniye  12.  Siirt  

13.  Kırşehir  13.  Sinop  13.  Şanlıurfa  

14.  Kütahya  14.  Tokat  14.  Şırnak  

15.  Malatya  15.  Tunceli  15.  Van  

16.  Nevşehir  16.  Yozgat  16.  Bozcaada-

Gökçeada 

İlçeleri  

17.  Rize      

18.  Sivas      

19.  Trabzon      
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20.  Uşak      

 

 

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

kapsamında sigorta primi teşvikinden yararlanamayan işyerleri ile aynı 

Kanunun ek 2 nci maddesinde
2 

öngörülen sigorta primi teşvikinden 

yararlanmakta olan işyerleri,  bu Karar hükümlerinden 

yararlanamamaktadır.  

                                                           
2
 EK MADDE 2- (Ek: 11/8/2009-5921/3 md.; Değişik: 31/5/2012-6322/32 md.) 

Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlar çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri 

kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla istihdam edilen sigortalılar için, 81 inci maddede 

sayılan ve 82 nci madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 

hesaplanan sigorta primlerinin; işveren hisselerinin tamamına veya Bakanlar Kurulunca 

istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik 

gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen illerde işveren hisseleri ile 

birlikte sigortalı hisselerinin tamamına kadar olan kısmı Ekonomi Bakanlığı bütçesinden 

karşılanır. Bakanlar Kurulu ayrıca Ekonomi Bakanlığınca karşılanacak tutarın uygulama 

süresini, karşılama oranını ve kapsamını; yatırımın sektörü, büyüklüğü ve bulunduğu illere 

göre farklılaştırmaya yetkilidir. 

Primlerin Ekonomi Bakanlığınca karşılanabilmesi için işverenlerce, çalıştırdıkları 

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

içerisinde Kuruma verilmesi ve Ekonomi Bakanlığınca karşılanmayan tutarın yasal süresi 

içinde ödenmiş olması şarttır. 

Bu madde hükümleri, 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası 

kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile sosyal güvenlik destek primine tabi 

çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz. 

Ekonomi Bakanlığınca karşılanan prim tutarları işverenler bakımından gelir ve kurumlar 

vergisi matrahının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. Bu Kanun 

gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği 

veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde işverenler bir yıl 

süreyle bu maddeyle sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz. Bu madde kapsamındaki 

teşvikten yersiz olarak faydalanıldığının tespiti halinde işverenden yararlanılan teşvik tutarı 

gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte tahsil edilir. Ayrıca, işyerinde sigortalının 

fiilen çalışmadığı halde bildirildiğinin tespit edilmesi halinde işveren hakkında Cumhuriyet 

başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığı ile Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir. 
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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. 

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

giren 2013/4966 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı, bu Sirkülerimize ek 

olarak verilmiştir. 

Saygılarımızla... 
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14 Temmuz 2013 PAZAR  
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. 

 

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. 
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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 

 

 

(I) SAYILI LİSTE 

 
 

(II) SAYILI LİSTE 

 
 

(III) SAYILI LİSTE 

 

1.  Afyonkarahisar  1.  Adıyaman  1 Ağrı  

2.  Amasya  2,  Aksaray  2.  Ardahan  

3.  Artvin  3.  Bayburt  3.  Batman  

4.  Bartın  4.  Çankırı  4.  Bingöl  

5.  Çorum  5.  Erzurum  5.  Bitlis  

6.  Düzce  6.  Giresun  6.  Diyarbakır  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130714-1-1.pdf
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7.  Elazığ  7.  Gümüşhane  7.  Hakkari  

8.  Erzincan  8.  Kahramanmaraş  8.  İğdır  

9.  Hatay  9.  Kilis  9.  Kars  

10.  Karaman  10.  Niğde  10.  Mardin  

11.  Kastamonu  11.  Ordu  11 Muş  

12.  Kırıkkale  12.  Osmaniye  12.  Siirt  

13.  Kırşehir  13.  Sinop  13.  Şanlıurfa  

14.  Kütahya  14.  Tokat  14.  Şırnak  

15.  Malatya  15.  Tunceli  15.  Van  

16.  Nevşehir  16.  Yozgat  16.  Bozcaada-

Gökçeada 

İlçeleri  

17.  Rize      

18.  Sivas      

19.  Trabzon      

20.  Uşak      

 


