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SĐRKÜLER         Đstanbul, 26.07.2013  
Sayı: 2013/168        Ref: 4/168 
 
 
Konu:  
BAZI ĐLLERDE ÜRET ĐM VE ĐSTĐHDAMI TE ŞVĐK AMACIYLA YEN Đ BĐR 
SĐGORTA PRĐMĐ ĐŞVEREN HĐSSESĐ TEŞVĐKĐ KONUSUNDA BAKANLAR 
KURULU KARARI YAYINLANMI ŞTIR  
 
14.07.2013 tarih ve 28707 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2013/4966 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile, karara ekli listelerde yer alan illerde ilave sigorta primi işveren hissesi 
teşviki uygulanabilmesi için gerekli düzenleme yapılmıştır.  
 
Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81’inci 
maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uygulamada “beş puanlık sigorta primi işveren hissesi 
indirimi” olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu bent hükmüne göre, özel sektör işverenlerinin 
kanunun 4/a bendi kapsamında çalıştırdıkları sigortalıların sigorta primine esas kazançları 
üzerinden hesaplanan malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin 
beş puanlık kısmına isabet eden tutar hazinece karşılanmaktadır.  
 
Bu karar ile, aşağıdaki 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 
işyerlerine, ilave sigorta primi i şveren hissesi teşviki  uygulanmak suretiyle üretim ve 
istihdam imkânlarını artırmak amaçlanmaktadır.  
 

(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 
7 Elazığ 7 Gümüşhane 7 Hakkari 
8 Erzincan 8 Kahramanmaraş 8 Iğdır 
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 ilçeleri 

17 Rize     
18 Sivas     
19 Trabzon     
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20 Uşak     

 
 
 
Đlave sigorta primi teşvik oranı ve uygulama süresi: 
 
Yukarıda yer verilen iller 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 i şveren 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.  
 
Bu Karar kapsamındaki teşvik; 
 
a) (I) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31/12/2016 tarihine 
kadar, 
 
b) (II) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31/12/2017 tarihine 
kadar, 
 
c) (III) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için ise 31/12/2018 tarihine 
kadar, 
 
uygulanacaktır. 
 
Buna göre, söz konusu illerde faaliyet gösteren, on ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerinde 
kanunun 81/(ı) maddesine göre uygulanan beş puanlık indirime ilaveten altı puanlık bir 
indirim daha uygulanacaktır. Ancak bu altı puanlık ilave indirim sigorta primine esas kazanç 
alt limiti üzerinden uygulanacaktır. Söz konusu kazanç alt limiti ise bilindiği üzere asgari 
ücrete endekslidir.  
 
 
Sigorta primi teşviki kapsamına girmeyen işyerleri: 
 
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 
uygulanmayacaktır. 
 
Uygulama ile ilgili işlemler ve denetim: 
 
Sigorta primi işveren hissesi desteğinin uygulanması ile ilgili işlemler Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nca ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülecektir. 
 
Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya 
bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde, bu işverenler, bir yıl 
süreyle destek unsurlarından yararlanamayacaktır.  
 
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.  
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Düzenleme yetkisi: 
 
Bu Kararın uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerektiğinde 
uygulama esaslarını belirlemeye Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilidir. 
 
Yürürlük: 
 
Karar 01.01.2013 TARĐHĐNDEN GEÇERLĐ OLMAK ÜZERE yayımı tarihinde 
yürürlü ğe girmiştir .  
 
 
Saygılarımızla,  
 
       
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
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EK: 
2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
 
 
(*)  Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  
 
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   
 
Erkan YETK ĐNER  
YMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
SMMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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14 Temmuz 2013  PAZAR Resmî Gazete 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. 
 

 Abdullah GÜL  

 CUMHURBAŞKANI 

 Recep Tayyip ERDOĞAN 

 Başbakan 

 B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. ATALAY 

 Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı V. 

 S. ERGĐN F. ŞAHĐN E. BAĞIŞ F. ŞAHĐN 

 Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı  Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V. 

 F. ÇELĐK E. BAYRAKTAR C. YILMAZ M. Z. ÇAĞLAYAN 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı V. Ekonomi Bakanı 

 E. BAĞIŞ N. AVCI M. M. EKER H. YAZICI 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V. Gençlik ve Spor Bakanı V. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı 

 M. GÜLER C. YILMAZ Ö. ÇELĐK M. ŞĐMŞEK 

 Đçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı 

 N. AVCI Đ. YILMAZ V. EROĞLU 

 Milli E ğitim Bakanı Milli Savunma Bakanı Orman ve Su Đşleri Bakanı 

 M. MÜEZZĐNOĞLU B. YILDIRIM 

 Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 

 
30/5/2013 TARĐHL Đ VE 2013/4966 SAYILI 

KARARNAMEN ĐN EKĐ 

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. 

Đlave 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 
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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. 
 

I-II-III SAYILI L ĐSTELER 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




