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SĐRKÜLER         Đstanbul, 22.10.2010 
Sayı: 2010/135        Ref:4/135 
 
 
Konu: 
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR’IN 
UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN 2009/1 SAYILI TEBL ĐĞ’DE DEĞĐŞĐKL ĐK 
YAPILMASINA DA ĐR TEBL ĐĞ (2010/2) YAYINLANMI ŞTIR  
 
21.10.2010 tarih ve 27736 sayılı Resmi Gazete’de “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 
Karar’ın Uygulanmasına Đlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
(2010/2)”  yayınlanmıştır.  
 

• 28.07.2009 tarihli ve 27302 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Yatırımlarda 
Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın Uygulanmasına Đlişkin 2009/1 sayılı Tebliğ’in 
20’nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 

 
Değişiklik sonrası madde metni:   Değişiklik öncesi madde metni: 
 
“Sigorta primi i şveren hissesi desteği 
 MADDE 20 – (1) Büyük ölçekli yatırımlar ile 
bölgesel uygulama kapsamında desteklenen 
yatırımlardan, tamamlama vizesi yapılmış teşvik 
belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla; 
 a) Komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi 
kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan, 
 b) Diğer yatırım cinslerinde yatırımın 
tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama 
tarihinden önceki son altı aylık dönemde 
(mevsimsellik özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki 
yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) 
Sosyal Güvenlik Đl Müdürlüğüne verilen aylık prim ve 
hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına 
ilave edilen  
 istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi 
işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı 
aşağıda belirtilen sürelerde Hazinece karşılanır. 

 
Bölgeler 31.12.2010 

tarihine kadar 
başlanılan 
yatırımlar 

31.12.2010 
tarihinden 

sonra 
başlanılan 
yatırımlar 

I 2 yıl - 
II 3 yıl - 
III 5 yıl 3 yıl 
IV 7 yıl 5 yıl 

 
 (2) Komple yeni yatırım cinsi dışında 

Sigorta primi i şveren hissesi desteği  

MADDE 20 - (1) Büyük ölçekli yatırımlar ile 
bölgesel uygulama kapsamında desteklenen 
yatırımlardan, teşvik belgesinde kayıtlı istihdam 
öngörüleri ile tutarlı olmak kaydıyla;  

a. Komple yeni yatırımlarda 12 nci maddede yer 
alan işletmeye geçiş tarihinden itibaren sağlanan,  

b. Diğer yatırım cinslerinde yatırımın 
tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama 
tarihinden önceki son altı aylık dönemde 
(mevsimsellik özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki 
yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) 
Sosyal Güvenlik Đl Müdürlüğüne verilen aylık Prim ve 
Hizmet Belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına 
ilave edilen  

istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi 
işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı 
aşağıda belirtilen sürelerde Hazinece karşılanır.  

Bölgeler 

31.12.2010 tarihine 
kadar 

başlanılan 
yatırımlar 

31.12.2010 
tarihinden sonra 

başlanılan 
yatırımlar 

I 2 yıl 

II 3 yıl 
- 
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düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında sigorta 
primi i şveren hissesi desteği mevcut istihdam 
sayısının üzerindeki ilave istihdam için uygulanır. 
Aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı işçi 
sayısının mevcut istihdamın altında olması halinde 
ilgili ay için prim desteği uygulanamaz. 
 
 (3) 5084 sayılı Kanun kapsamı desteklerden 
yararlanmakta olan işletmeler için mükerrer olarak bu 
Karar kapsamında sigorta primi işveren hissesi desteği 
uygulanmaz. Sosyal Güvenlik Kurumu, 5084 sayılı 
Kanunun uygulandığı illerdeki taleplerle ilgili olarak 
ilgili i şyerine yönelik 5084 sayılı kanun kapsamında 
destekten yararlanılmadığını tespit etmekle 
yükümlüdür.  
 (4) Đşveren hissesine ait primlerin 
karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları 
sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı Kanun uyarınca 
aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde 
Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi ve sigortalıların 
tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine 
isabet eden tutarın Hazinece karşılanmayan işveren 
hissesine ait tutarı ödemiş olması şarttır. Đşveren 
tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi 
halinde, Hazineden Sosyal Güvenlik Kurumuna 
yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan 
gecikme zammı işverenden tahsil edilir.  
 (5) Sigorta primi işveren hissesi desteği 
uygulamasına, 12 nci maddede yer alan işletmeye 
geçiş tarihinin Sosyal Güvenlik Kurumuna 
bildirilmesini takip eden aydan itibaren başlanır. 
Uygulamanın ilk başladığı ay esas alınarak teşvik 
belgesinde belirtilen süre kadar 
yararlandırıldıktan sonra uygulamaya son verilir. 
 (6) Sigorta primi işveren hissesi desteğinin 
uygulanması ile ilgili işlemler Sosyal Güvenlik 
Kurumunca ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütülür. 
 (7) Müsteşarlıkça, tamamlama vizesi yapılan 
ve sigorta primi işveren hissesi desteğinden 
yararlanabilecek teşvik belgesi sahibi işletmelere 
ili şkin olarak firma adı, teşvik belgesi tarih ve 
sayısı, yatırım yeri ve adresi, SGK işyeri sicil 
numarası, yatırımın cinsi, mevcut istihdam, ilave 
istihdam, vergi dairesi, vergi numarası ve 
destekten yararlanma süresi ilgili Sosyal Güvenlik 
Đl Müdürlü ğü ile Sosyal Güvenlik Kurumu 
Başkanlığına bildirilir.  Sosyal Güvenlik Kurumunca, 
listede yer alan yatırımcılar için; 
 a) Desteğin uygulanacağı aya ait prim ve 
hizmet belgesinde belirtilen sigortalıların tamamına ait 
sigorta primlerinin, sigortalı hissesine isabet eden 
tutarın Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait 
tutarın tamamının ödenmiş olması,  

III 5 yıl 3 yıl 

IV 7 yıl 5 yıl 

(2) 5084 sayılı Kanun kapsamı desteklerden 
yararlanmakta olan işletmeler için mükerrer olarak bu 
Karar kapsamında prim desteği uygulanmaz. Sosyal 
Güvenlik Kurumu 5084 sayılı Kanunun uygulandığı 
illerdeki taleplerle ilgili olarak ilgili işyerine yönelik 
5084 sayılı kanun kapsamında yararlanılmadığını 
tesbit etmekle yükümlüdür.  

(3) Đşveren hissesine ait primlerin karşılanabilmesi 
için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 
olarak 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve 
hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal 
Güvenlik Kurumuna vermesi ve sigortalıların 
tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine 
isabet eden tutarın Hazinece karşılanmayan işveren 
hissesine ait tutarı ödemiş olması şarttır. Đşveren 
tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi 
halinde, Hazineden Sosyal Güvenlik Kurumuna 
yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan 
gecikme zammı işverenden tahsil edilir.  

(4) Sigorta primi işveren hissesi desteği 
uygulamasına teşvik belgesinin tamamlama vizesinin 
yapılmasını müteakip başlanabilir.  

(5) Sigorta primi işveren hissesi desteğinin 
uygulanması ile ilgili işlemler Sosyal Güvenlik 
Kurumunca ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütülür.  

(6) Müsteşarlıkça, tamamlama vizesi yapılan ve 
sigorta primi işveren hissesi desteğinden 
yararlanabilecek işletmelere ilişkin liste ek-8'de 
belirtilen formatta Sosyal Güvenlik Kurumu 
Başkanlığına bildirilir. Sosyal Güvenlik Kurumunca, 
listede yer alan yatırımcılar için;  

a. Desteğin uygulanacağı aya ait prim ve hizmet 
belgesinde belirtilen sigortalıların tamamına ait sigorta 
primlerinin, sigortalı hissesine isabet eden tutarın 
Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın 
tamamının ödenmiş olması,  

b. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal 
Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para 
cezası borçlarının bulunmadığının veya tecil ve 
taksitlendirildiğinin ya da yapılandırıldığının ve 
yapılandırmanın bozulmadığının belirlenmiş olması,  

c. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
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 b) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde 
Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve 
idari para cezası borçlarının bulunmadığının veya tecil 
ve taksitlendirildiğinin ya da yapılandırıldığının ve 
yapılandırmanın bozulmadığının belirlenmiş olması, 
 c) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi uyarınca 
Maliye Bakanlığı tahsilat dairelerine müracaat 
tarihinden önceki 15 gün içinde vadesi geçmiş 
borcunun olmadığının Sosyal Güvenlik Kurumunca 
tespit edilmiş olması, 
 d) Sigorta primi işveren hissesi desteğinin 
sadece teşvik belgesi kapsamı yatırımda istihdam 
edilen ilave işçi için ve teşvik belgesinde belirtilen 
sürelerde uygulanması 
 gerekmektedir. 
 (8) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 
sigorta primi i şveren hissesi desteğinin 
uygulanmasını müteakip Müsteşarlıktan toplu 
aktarım talebinde bulunulur. Talepler, yabancı 
sermayeli yatırımlar için Yabancı Sermaye Genel 
Müdürlü ğüne, diğer yatırımlar için Te şvik ve 
Uygulama Genel Müdürlüğüne iletilir. Müsteşarlık 
gerekli görülen durumlarda ödemelere ilişkin 
olarak Sosyal Güvenlik Kurumundan Ek-9’da yer 
alan formatta firma bazında bilgi talep edebilir. 
Ödemeye esas istihdam sayısının ve Müsteşarlıktan 
aktarımı talep edilen tutarın doğrulu ğundan 
Sosyal Güvenlik Kurumu sorumludur. 
 (9) Sigorta primi işveren hissesi desteğinin 
uygulanacağı teşvik belgesi kapsamı yatırıma ait 
tesiste, işverenin sosyal güvenlik işyeri numarası 
altında ilgili mevzuatta belirtilen aracılarca 
istihdam edilen işçi sayısı da dikkate alınabilir.” 
 

Hakkında Kanunun 22/A maddesi uyarınca Maliye 
Bakanlığı tahsilat dairelerine müracaat tarihinden 
önceki 15 gün içinde vadesi geçmiş borcunun 
olmadığının tesbit edilmiş olması,  

d. Sigorta primi işveren hissesi desteğinin sadece 
teşvik belgesi kapsamı yatırımda istihdam edilen ilave 
işçi için ve ek-8'de belirtilen sürelerde uygulanması  

gerekmektedir.  

(7) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigorta primi 
işveren hissesi desteğinin uygulanmasını müteakip 
izleyen ay içinde ek-9'da yer alan formatta 
Müsteşarlıktan aktarım talebinde bulunulur. 

 
 

• Aynı Tebliğin 34 üncü maddesinin 8 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 
(8) Uçak, helikopter ve vinç hizmetlerine yönelik 
yatırımların tamamlama vizesi işlemleri, ek-7’de 
yer alan bilgi ve belgeler ile yeminli mali müşavirlerce 
düzenlenecek tamamlama ekspertiz raporlarına 
istinaden doğrudan teşvik belgesini düzenleyen 
mercice yapılır 

(8) Uçak, helikopter, vinç hizmetleri, hazır harç ve 
beton yatırımları ile asfalt üretimine yönelik 
yatırımların tamamlama vizesi işlemleri, ek-7'de yer 
alan bilgi ve belgeler ile yeminli mali müşavirlerce 
düzenlenecek tamamlama ekspertiz raporlarına 
istinaden doğrudan teşvik belgesini düzenleyen 
mercice yapılır. 
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• Aynı Tebliğ’de yer alan “SĐGORTA PRĐMĐ ĐŞVEREN HĐSSESĐ DESTEĞĐNDEN 
YARARLANAB ĐLECEK YATIRIMCILARA ĐLĐŞKĐN SGK’NA GÖNDERĐLECEK 
FORM” başlıklı Ek-8  yürürlükten kaldırılmıştır. 

 
 
 
 
Saygılarımızla,  
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
 
 
EK:  
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın Uygulanmasına Đlişkin 2009/1 Sayılı 
Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2010/2) 
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21 Ekim 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27736 

TEBLĐĞ 

Hazine Müsteşarlığından: 
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR’IN 

UYGULANMASINA ĐLĐŞK ĐN 2009/1 SAYILI TEBL ĐĞ’DE 
DEĞĐŞĐKL ĐK YAPILMASINA DA ĐR TEBL ĐĞ 

(2010/2) 
 MADDE 1 – 28/7/2009 tarihli ve 27302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Yatırımlarda Devlet 
Yardımları Hakkında Karar’ın Uygulanmasına Đlişkin 2009/1 sayılı Tebliğ’in 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmi ştir. 
 “Sigorta primi i şveren hissesi desteği 
 MADDE 20 – (1) Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında desteklenen yatırımlardan, 
tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla; 
 a) Komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan, 
 b) Diğer yatırım cinslerinde yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı 
aylık dönemde (mevsimsellik özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate 
alınır) Sosyal Güvenlik Đl Müdürlüğüne verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına ilave 
edilen  
 istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı aşağıda 
belirtilen sürelerde Hazinece karşılanır. 

 
Bölgeler 31.12.2010 tarihine kadar başlanılan 

yatırımlar 
31.12.2010 tarihinden sonra başlanılan 

yatırımlar 
I 2 yıl - 
II 3 yıl - 
III 5 yıl 3 yıl 
IV 7 yıl 5 yıl 

 
 (2) Komple yeni yatırım cinsi dışında düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında sigorta primi işveren hissesi 
desteği mevcut istihdam sayısının üzerindeki ilave istihdam için uygulanır. Aylık prim ve hizmet  belgesinde kayıtlı 
işçi sayısının mevcut istihdamın altında olması halinde ilgili ay için prim desteği uygulanamaz. 
 (3) 5084 sayılı Kanun kapsamı desteklerden yararlanmakta olan işletmeler için mükerrer olarak bu Karar 
kapsamında sigorta primi işveren hissesi desteği uygulanmaz. Sosyal Güvenlik Kurumu, 5084 sayılı Kanunun 
uygulandığı illerdeki taleplerle ilgili olarak ilgili işyerine yönelik 5084 sayılı kanun kapsamında destekten 
yararlanılmadığını tespit etmekle yükümlüdür.  
 (4) Đşveren hissesine ait primlerin karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 
5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna 
vermesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarın Hazinece 
karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı ödemiş olması şarttır. Đşveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç 
ödenmesi halinde, Hazineden Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme 
zammı işverenden tahsil edilir.  
 (5) Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, 12 nci maddede yer alan işletmeye geçiş tarihinin 
Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini takip eden aydan itibaren başlanır. Uygulamanın ilk başladığı ay esas 
alınarak teşvik belgesinde belirtilen süre kadar yararlandırıldıktan sonra uygulamaya son verilir. 
 (6) Sigorta primi işveren hissesi desteğinin uygulanması ile ilgili işlemler Sosyal Güvenlik Kurumunca ilgili 
mevzuatı çerçevesinde yürütülür. 
 (7) Müsteşarlıkça, tamamlama vizesi yapılan ve sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanabilecek 
teşvik belgesi sahibi işletmelere ilişkin olarak firma adı, teşvik belgesi tarih ve sayısı, yatırım yeri ve adresi, SGK 
işyeri sicil numarası, yatırımın cinsi, mevcut istihdam, ilave istihdam, vergi dairesi, vergi numarası ve destekten 
yararlanma süresi ilgili Sosyal Güvenlik Đl Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına bildirilir. Sosyal 
Güvenlik Kurumunca, listede yer alan yatırımcılar için; 
 a) Desteğin uygulanacağı aya ait prim ve hizmet belgesinde belirtilen sigortalıların tamamına ait sigorta 
primlerinin, sigortalı hissesine isabet eden tutarın Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın tamamının 
ödenmiş olması,  
 b) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal 
Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığının veya tecil ve 
taksitlendirildiğinin ya da yapılandırıldığının ve yapılandırmanın bozulmadığının belirlenmiş olması, 
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 c) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı 
tahsilat dairelerine müracaat tarihinden önceki 15 gün içinde vadesi geçmiş borcunun olmadığının Sosyal Güvenlik 
Kurumunca tespit edilmiş olması, 
 d) Sigorta primi işveren hissesi desteğinin sadece teşvik belgesi kapsamı yatırımda istihdam edilen ilave işçi 
için ve teşvik belgesinde belirtilen sürelerde uygulanması 
 gerekmektedir. 
 (8) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigorta primi işveren hissesi desteğinin uygulanmasını müteakip 
Müsteşarlıktan toplu aktarım talebinde bulunulur. Talepler, yabancı sermayeli yatırımlar için Yabancı Sermaye Genel 
Müdürlüğüne, diğer yatırımlar için Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğüne iletilir. Müsteşarlık gerekli görülen 
durumlarda ödemelere ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumundan Ek-9’da yer alan formatta firma bazında bilgi talep 
edebilir. Ödemeye esas istihdam sayısının ve Müsteşarlıktan aktarımı talep edilen tutarın doğruluğundan Sosyal 
Güvenlik Kurumu sorumludur. 
 (9) Sigorta primi işveren hissesi desteğinin uygulanacağı teşvik belgesi kapsamı yatırıma ait tesiste, işverenin 
sosyal güvenlik işyeri numarası altında ilgili mevzuatta belirtilen aracılarca istihdam edilen işçi sayısı da dikkate 
alınabilir.” 
 MADDE 2 – Aynı Tebliğin 34 üncü maddesinin 8 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 “(8) Uçak, helikopter ve vinç hizmetlerine yönelik yatırımların tamamlama vizesi işlemleri, ek-7’de yer alan 
bilgi ve belgeler ile yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek tamamlama ekspertiz raporlarına istinaden doğrudan 
teşvik belgesini düzenleyen mercice yapılır.” 
 MADDE 3 – Aynı Tebliğ’de yer alan “SĐGORTA PRĐMĐ ĐŞVEREN HĐSSESĐ DESTEĞĐNDEN 
YARARLANAB ĐLECEK YATIRIMCILARA ĐLĐŞKĐN SGK’NA GÖNDERĐLECEK FORM” başlıklı Ek-8  
yürürlükten kaldırılmıştır. 
 MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.  
 
 


