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SĐRKÜLER        Đstanbul, 25.03.2009 
Sayı: 2009/51        Ref: 4/51 
 
 
 
Konu: 
5084 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TE ŞVĐKL Đ ĐLLERDE SĐGORTA PRĐMĐ 
TEŞVĐKĐ UYGULAMASINA DA ĐR 2009/46 SAYILI SGK GENELGESĐ 
YAYINLANMI ŞTIR  
 
5084 sayılı Kanunun “Sigorta primi işveren hissesi teşviki” başlıklı maddesinin 5838 sayılı 
Kanun ile değişik son hali aşağıdaki gibidir:  

“ Madde 4: Sigorta primi işveren hissesi teşviki  

(18.05.2005 tarih ve 25819 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5350 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesiyle başlığı ile birlikte değişen ve 01.04.2005 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe 
giren şekli.) 31.12.2009 tarihine kadar uygulanmak üzere 2’nci maddenin (a) bendi 
kapsamındaki illerde;  

a. 01.04.2005 tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi 
mükelleflerinin, en az on işçi çalıştırmaları koşuluyla, bu iş yerlerinde çalıştırdıkları 
işçilerin,  

b.  (04.04.2007 tarih ve 26483 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5615 sayılı Kanunun 
24/A maddesiyle değişen şekli.) 01.04.2005 tarihinden önce işe başlamış olan gelir ve 
kurumlar vergisi mükelleflerinden asgari 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.”  
 
2009/39 sayılı sirkülerimiz ile duyurduğumuz 5838 sayılı Kanun ile değişmeden önceki 5084 
sayılı Kanunun 4’üncü maddesi hükmüne göre, 5084 sayılı Kanun kapsamındaki teşvikli 
illerde sigorta primi işveren hissesi teşviki, bu illerde 01.04.2005 tarihinden önce faaliyette 
bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile 01.04.2005 tarihinden sonra bu illerde yeni 
yatırım yapan ve asgari 10 işçi istihdam eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için 
31.12.2008 tarihine kadar uygulanacaktı.  
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5084 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin (h) bendinde ise, 5084 sayılı Kanun ile sağlanan vergi 
ve sigorta primi teşviklerinin 31.12.2008 tarihi ile sınırlı kalmaksızın, teşvikli illerde yapılan 
yatırımlardan; 31.12.2007 tarihine kadar tamamlananlar için 5 yıl, 31.12.2008 tarihine kadar 
tamamlananlar için 4 yıl, 31.12.2009 tarihine kadar tamamlananlar için 3 yıl süreyle 
uygulanacağı hüküm altına alınmıştı.  
 
5838 sayılı Kanun ile 5084 sayılı Kanunun 3, 4 ve 6’ncı maddelerinde yer alan 31.12.2008 
tarihi 31.12.2009 olarak değiştirilmi ştir. Dolayısıyla, teşvikli illerde başlanan yatırımların 
tamamlanıp tamamlanmadığına bakılmaksızın 5084 sayılı Kanun kapsamındaki vergi ve 
sigorta primi teşvikleri ile enerji desteğinin uygulanma süresi 31.12.2009 tarihine kadar 
uzatılmıştır.  
 
SGK tarafından yayınlanan 2009/12 sayılı Genelge ile, 5084 sayılı Kanunun 7’nci 
maddesinde yer verilen “tamamlanan” yatırımlara istinaden 01.01.2009 tarihinden itibaren 
sigorta primi teşvikinin uygulanmasına dair usul ve esaslar açıklanmıştır. Bu genelgede 
yatırımın başlamasına ve tamamlanmasına dair belgelemenin nasıl yapılacağı hususu 
açıklanmıştır.  
 
2009/21 sayılı sirkülerimiz ile duyurduğumuz 16/01/2009 tarihli ve 2009/12 sayılı SGK 
Genelgesi yayımı tarihi itibariyle yürürlükten kald ırılmı ş olup, kapsama giren 49 il ile 
Gökçeada ve Bozcaada da faaliyet gösteren gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan 
işverenlerin, yatırımlarını tamamlamalarından  dolayı (diğer bir söyleyişle, 5084 sayılı 
Kanunun 7/h bendi kapsamında) sigorta primi işveren hissesi teşvikinden 01/01/2010 
tarihinden  31/12/2012 tarihine kadar yararlanabilmelerine ilişkin usul ve esaslar ayrıca SGK 
tarafından hazırlanacak yeni bir genelgede açıklanacaktır.  
 
 
       DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
          MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
EK:  
2009/46 sayılı SGK Genelgesi  
 
 



      T.C. 
         SOSYAL GÜVENLĐK KURUMU BA ŞKANLI ĞI 

        Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü 
          Prim Tahsilat Daire Başkanlığı 
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Sayı : B.13.2.SGK.5.01.08.00/73-031-237 23.03.2009 
Konu  : 5084 sayılı Kanun uygulamaları 
 

G E N E L G E 
       2009 – 46 
 
 

 Bilindiği gibi, 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunun 32 nci maddesinin on üçüncü fıkrası ile, 5084 sayılı Yatırımların ve Đstihdamın 
Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü, 4 üncü ve 6 ncı 
maddelerinin birinci fıkralarında yer alan “31.12.2008” ibareleri “31/12/2009” şeklinde 
değiştirilmi ş, 7 nci maddesinin (h) bendinde yer alan “31/12/2007” ibaresinden önce gelmek üzere 
“31/12/2004 tarihine kadar tamamlananlar için 31/12/2009 tarihine kadar,” ibaresi eklenmiştir. 

 
5084 sayılı Kanunda, 5838 sayılı Kanunla yapılan bu düzenleme neticesinde, kapsama 

giren 49 il ile Gökçeada ve Bozcaada da faaliyet gösteren gelir veya kurumlar vergisi 
mükellefi olan işverenlerden resmi nitelikteki işyerleri ile ihale konusu işyerleri hariç 10 veya 
üzerinde sigortalıyı fiilen çalıştıranlar, yatırıma ba şlama veya tamamlama ile ilgili şartları 
yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın, sigorta primi i şveren hissesi teşvikinden, 
31/12/2009 tarihine kadar yararlanabileceklerdir. 

 
 Hal böyle olmakla birlikte, 5350 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde, 5084 sayılı 

Kanunun 5350 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 2 nci maddesinin (a) bendi kapsamına giren 
36 ilde, 5084 sayılı Kanunun 5350 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 3 ve 4 üncü maddelerinde 
belirtilen teşvik ve desteklerden yararlanma hakkı kazanan mükelleflerin, bu haklardan aynen 
yararlanmaya devam edecekleri öngörülmüştür. 

 
  Bu bakımdan, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Batman, Bartın, 

Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, 
Hakkari, Iğdır, Kars, Kırşehir, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Siirt, Sinop, Sivas, 
Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Uşak, Van ve Yozgat illerinde faaliyet gösteren gelir veya kurumlar 
vergisi mükellefi olan işverenler (resmi nitelikteki işyerleri ile ihale konusu işyerleri hariç), sigorta 
primi işveren hissesi teşvikinden 10 veya üzerinde sigortalı çalıştırma koşulunu yerine getirmeleri 
halinde yararlanabilecekleri gibi, sözkonusu teşvikten,  

 
-1/10/2003 ila 31/3/2005 tarihleri arasında işe başlamış olmaları durumunda, çalıştırdıkları 

sigortalıların tamamından dolayı, 
 
-1/10/2003 tarihinden önce işe başlamış olmaları durumunda, en son dört aylık sigorta prim 

bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına ilave olarak yeni işe aldıkları ve bu işyerlerinde fiilen 
çalıştırdıkları işçilerden dolayı da, 

 
31/12/2009 tarihine kadar yararlanabileceklerdir. 
 
Bu bağlamda, 16/1/2009 tarihli ve 2009/12 sayılı Genelge yayımı tarihi itibariyle yürürlükten 

kaldırılmış olup, kapsama giren 49 il ile Gökçeada ve Bozcaada da faaliyet gösteren gelir veya 
kurumlar vergisi mükellefi olan işverenlerin, yatırımlarını tamamlamalarından dolayı sigorta primi 
işveren hissesi teşvikinden 1/1/2010 tarihinden 31/12/2012 tarihine kadar yararlanabilmelerine 
ili şkin usul ve esaslar ayrıca hazırlanacak genelgede açıklanacaktır.  
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Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim. 
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GEREĞĐ:                                                       BĐLGĐ:                                   
- Merkez Teşkilatına,                       - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, 
- Sosyal Güvenlik Đl/Merkez Müdürlüklerine,    
 


