
 
 
 
SĐRKÜLER         Đstanbul, 18.09.2009 
Sayı: 2009/134        Ref: 4/134 
 
 
 
Konu: 
2009 NĐSAN AYINA A ĐT AYLIK PR ĐM VE H ĐZMET BELGES ĐNDE BĐLDĐRĐLEN 
SĐGORTALI SAYISINA ĐLAVE OLARAK 31.12.2009 TARĐHĐNE KADAR ĐŞE 
ALINAN S ĐGORTALILARIN PR ĐME ESAS KAZANÇ ALT SINIRINA ĐSABET 
EDEN ĐŞVEREN SĐGORTA PRĐMĐ HĐSSELERĐ ALTI AY BOYUNCA ĐŞSĐZL ĐK 
SĐGORTASI FONUNDAN KAR ŞILANMASI UYGULAMASINA DA ĐR SGK 
TARAFINDAN 2009-113 SAYILI GENELGE YAYINLANMI ŞTIR  
 
20.08.2009 tarih ve 2009/1009 sayılı sirkülerimiz ile, Nisan 2009 ayına ait aylık prim ve 
hizmet belgesinde bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak 31.12.2009 tarihine kadar işe 
alınan ve fiilen çalıştırılan  sigortalıların 5510 sayılı Kanunun 82’nci maddesine göre 
belirlenen prime esas kazanç alt sınırına isabet eden işveren hissesi sigorta primlerinin 
(01.07.2009 – 31.12.2009 tarihleri arası prime esas kazanç alt sınırı 693,00 TL’dir.) 6 ay 
boyunca işsizlik sigortası fonundan karşılanmasına dair yapılan kanuni düzenleme hakkında 
bilgi vermiştik.  
 
Söz konusu kanuni düzenlemenin uygulanmasına yönelik olarak Sosyal Güvenlik Kurumu 
tarafından 2009-113 sayılı Genelge yayınlanmıştır.  
 
        
       DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
EK:  
SGK’nın 2009-113 sayılı Genelgesi.  



T.C. 
SOSYAL GÜVENL�K KURUMU BA�KANLI�I 

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlü�ü 
Prim Tahsilat Daire Ba�kanlı�ı 
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Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031-790     11.09.2009
Konu  : 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen
              i�veren hissesi sigorta primi te�viki 

        

G E N E L G E
                                                                   2009 - 113 

1- Genel Açıklamalar 
Bilindi�i üzere, 18/8/2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5921 

sayılı ��sizlik Sigortası Kanunu �le Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�lık Sigortası Kanununda 
De�i�iklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesi ile, 4447 sayılı ��sizlik Sigortası 
Kanununa geçici 9 uncu madde eklenmi�tir. 

18/8/2009 tarihi itibariyle yürürlü�e girmi� olan sözkonusu geçici maddede;  
“2009 yılının Nisan ayına ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalı sayısına 

ilave olarak, 31/12/2009 tarihine kadar, i�e alınma tarihinden önceki üç aylık dönem içinde 

Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dı�ındaki 

ki�ilerden olmak kaydıyla i�e alınan ve fiilen çalı�tırılanlar için; 5510 sayılı Kanunun 81 inci 

maddesinde sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı 

üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin i�veren hisselerine ait tutarı, altı ay boyunca 

��sizlik Sigortası Fonundan kar�ılanır. Bu madde kapsamında i�e almaya ili�kin 31/12/2009 

tarihini 30/6/2010 tarihine kadar, primlerin Fondan kar�ılanma süresini ise altı aya kadar 

daha uzatmaya, Bakanlar Kurulu yetkilidir.  

��veren hissesine ait primlerin ��sizlik Sigortası Fonundan kar�ılanabilmesi için 

i�verenlerin çalı�tırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim 

ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve 

sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile 

��sizlik Sigortası Fonundan kar�ılanmayan i�veren hissesine ait tutarın ödenmi� olması 

�arttır. Bu maddeye göre i�veren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi 

halinde, ��sizlik Sigortası Fonundan Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin 

gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, i�verenden tahsil edilir. Bu maddenin üçüncü 

fıkrasının (e) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla bu maddede düzenlenen te�vik, 5510 sayılı 

Kanun kapsamında bulunanlarla aynı �artlarda olmak üzere, 506 sayılı Kanunun geçici 20 

nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli için de uygulanır.  

Bu madde hükümleri;  

a) 1/10/2003 tarihinden sonra özelle�tirme kapsamında devir alınan i�yerleri hariç 

olmak üzere, mevcut ve faaliyette bulunan i�yerlerinin devredilmesi, birle�mesi, bölünmesi 

veya nevi de�i�tirmesi gibi hallerde yeni i�e ba�lama olarak de�erlendirilmez.  

b) Mevcut bir i�yerinin kapatılarak; de�i�ik bir ad veya unvan ya da bir i� birimi 

olarak aynı faaliyette açılması veya çalı�an sigortalıların bütün olarak devredilmesi halinde, 

bu i�yerleri hakkında uygulanmaz.  

c) Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak �ekilde do�rudan veya dolaylı ortaklık 

ili�kisi bulunan �irketler arasında  istihdamın  kaydırılması, �ahıs  i�letmelerinde i�letme 

 sahipli�inin de�i�tirilmesi gibi ek bir kapasite ve istihdam artı�ına neden olmayan, sadece 

te�viklerden yararlanmak amacıyla yapılan i�lemler hakkında uygulanmaz.  
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ç) 5510 sayılı Kanun gere�ince yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalı�tırdı�ı 
ki�ileri sigortalı olarak bildirmedi�i tespit edilen i�yerleri hakkında tespit yapıldı�ı aydan 

ba�lanmak suretiyle uygulanmaz.  

d) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu �hale Kanunu ve bu Kanundan istisna olan 
alımlar ile uluslararası anla�ma hükümlerine istinaden yapılan hizmet alımları ve yapım 

i�lerini yürüten i�yerleri hakkında uygulanmaz.  

e) 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
De�i�iklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren 

kurum ve kurulu�lara ait i�yerlerinde çalı�maya ba�layanlar hakkında uygulanmaz. 

f) 5510 sayılı Kanuna göre sosyal güvenlik destek primine tabi çalı�anlar ile yurt 

dı�ında çalı�an sigortalılar hakkında uygulanmaz.  

��sizlik Sigortası Fonundan kar�ılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi 

uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.  

Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan di�er ilgili mevzuat uyarınca ayrıca 

yararlanmakta olan i�verenler; aynı dönem için ve mükerrer olarak bu destek unsurundan 

yararlanamaz. Bu durumda, i�verenlerin tercihleri dikkate alınmak suretiyle uygulama, 

destek unsurlarından sadece biriyle sınırlı olarak yapılır.  

Bu maddenin uygulanmasına ili�kin usul ve esaslar Çalı�ma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlı�ı tarafından belirlenir.” 

hükümleri yer almaktadır. 
Anılan geçici maddede yer alan hükümler çerçevesinde uygulamanın usul ve esasları 

ile Sosyal Güvenlik �l Müdürlüklerimizce/Sosyal Güvenlik Merkezlerimizce yürütülecek 
i�lemler a�a�ıda açıklanmı�tır. 

2- 4447 Sayılı Kanunun Geçici 9 uncu Maddesinde Öngörülen Te�vikten 
Yararlanma �artları 

4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi i�veren hissesi 
te�vikinden yararlanılabilmesi için; 

Sigortalılar yönünden;
- 18/8/2009 ila 31/12/2009 tarihleri arasında i�e alınmı� olması, 
- ��e giri� tarihinden önceki üç aylık dönemde Kurumumuza verilen aylık prim ve 

hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması, 
- Fiilen çalı�ması, 
��yerleri yönünden;
- 2009/Nisan ayına ili�kin olarak düzenlenmi� aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı 

sigortalı sayısına ilave olarak i�e alınmı� olması, 
�artlarının birlikte gerçekle�mi� olması ve sigortalı, i�yeri ve i�veren nitelikleri 

bakımından maddede belirtilen istisnalar arasında yer almaması gerekmektedir.

2.1- Sigortalının 18/8/2009 ila 31/12/2009 Tarihleri Arasında ��e Alınmı� Olması 
4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi, 18/8/2009 tarihi itibariyle yürürlü�e 

girdi�inden, anılan maddede öngörülen te�vikten 18/8/2009 ila 31/12/2009 tarihleri arasında 
i�e alınan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir. 

Bu ba�lamda, 17/8/2009 ve önceki tarihlerde i�e alınan sigortalılar ile halihazırdaki 
mevcut düzenlemeye göre 1/1/2010 tarihinden sonra i�e alınan sigortalılardan dolayı 
sözkonusu te�vikten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. 

2.2- Sigortalının ��e Giri� Tarihinden Önceki Üç Aylık Dönemde Kurumumuza 
Verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde Kayıtlı Olmaması

18/8/2009 ila 31/12/2009 tarihleri arasında i�e alınan sigortalılardan dolayı anılan 
Kanunda öngörülen te�vikten yararlanılabilmesi için, sigortalının i�e alındı�ı tarihten önceki 
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üç aylık dönemde, gerek yeni i�e alındı�ı i�yerinden, gerekse farklı bir i�yerinden 
Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması gerekmektedir. 

Örnek 1- (A) Limited �irketinin 18/9/2009 tarihinde i�e almı� oldu�u sigortalıdan 
dolayı, 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen te�vikten yararlanabilmesi 
için, bahse konu sigortalının 2009/Haziran, Temmuz ve A�ustos aylarına ili�kin olarak 
düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması gerekmektedir. 

3308 sayılı Kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve mesleki i�letmelerde e�itim gören 
ö�renciler ile meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek ö�renimleri sırasında zorunlu 
staja tabi tutulan ö�renciler ve 2547 sayılı Yüksekö�retim Kanununun 46 ncı maddesine tabi 
olarak kısmi zamanlı çalı�tırılan ö�rencilerden aylık prime esas kazanç tutarı 5510 sayılı 
Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırına kadar olanlar 
hakkında yalnızca kısa vadeli sigorta kolları hükümleri uygulandı�ından, i�e alındı�ı tarihten 
önceki üç aylık dönemde yukarıda açıklanan sigortalılık hallerinden dolayı haklarında 
yalnızca kısa vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalılardan dolayı sözkonusu 
te�vik hükümlerinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır. 

Örnek 2- (B) gerçek ki�isince, 16/9/2009 tarihinde i�e alınmı� olan bir sigortalının, i�e 
alındı�ı tarihten önceki üç aylık dönemde sadece, 2009/Haziran ayında meslek lisesinde 
okumakta iken zorunlu staja tabi tutuldu�u varsayıldı�ında, anılan sigortalıdan dolayı di�er 
�artlarında sa�lanmı� olması kaydıyla sözkonusu te�vikten yararlanılması mümkün 
bulunmaktadır. 

��verenlerin, 18/8/2009 ila 31/12/2009 tarihleri arasında i�e almı� oldukları 
sigortalıların i�e alındı�ı tarihten önceki üç aylık döneme ili�kin düzenlenen aylık prim ve 
hizmet belgelerinde kayıtlı olup olmadı�ı hususunu, Kurumumuz WEB sitesinden 
(http://www.sgk.gov.tr adresinden) “Çalı�an”, seçene�i i�aretlenmek suretiyle eri�ilen 
“Hizmet Hesabı” seçene�i vasıtasıyla, sigortalıların T.C. Kimlik Numaralarını girerek tespit 
etmeleri gerekmektedir. 

 “Hizmet Hesabı” seçene�i vasıtasıyla yapılacak olan sorgulamalar sonucunda, 
sigortalının i�e alındı�ı tarihten önceki üç aylık dönemde prim ödeme gün sayısına 
rastlanılması veya aynı dönemde sigortalının çe�itli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin gibi) ay 
içinde fiili çalı�masının bulunmamasına ra�men, gün ve kazanç bölümünün 0 (sıfır) olması 
halinde, bu nitelikteki kayıtları bulunan sigortalılardan dolayı sözkonusu te�vik 
hükümlerinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. 

2.3- Sigortalının Fiilen Çalı�ması 
4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi i�veren hissesi 

te�vikinden yararlanılabilmesi için, sigortalının ay içinde fiilen çalı�mı� olması 
gerekmektedir.  Dolayısıyla, anılan Kanunda öngörülen di�er �artlara sahip olmasına ra�men 
ay içinde çe�itli nedenlerle (yıllık ücretli izin ve istirahat gibi) fiilen çalı�mamı� olan 
sigortalılara, i�verenlerce ücret ödenmesi halinde, fiilen çalı�ılmamı� sürelere ili�kin ödenen 
ücretlerden dolayı sözkonusu te�vikten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. 

Örnek - Anılan maddede aranılan niteliklere sahip (A) sigortalısının, 2009/Aralık 
ayında 20 gün fiilen çalı�tı�ı, 10 gün istirahatlı oldu�u ve istirahatlı olunan bu süre için 
i�verenince ücret ödendi�i varsayıldı�ında, sözkonusu sigortalının 2009/Aralık ayındaki 20 
günlük fiili çalı�masından dolayı i�veren hissesi sigorta prim te�vikinden yararlanılabilecek, 
buna kar�ın istirahatlı olunan 10 günlük süreden dolayı bahse konu te�vikten 
yararlanılamayacaktır. 

Kapsama giren sigortalıların fiilen çalı�tıkları sürelere ili�kin düzenlenecek aylık prim 
ve hizmet belgeleri, 5921 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle, fiilen çalı�mamakla 
birlikte ücret aldıkları sürelere ili�kin aylık prim ve hizmet belgeleri ise, �artları sa�lanılmı�
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olan di�er prim te�viklerine ili�kin kanun numaraları seçilmek suretiyle, di�er prim te�vikleri 
için öngörülen �artların sa�lanmamı� olması halinde ise kanun numarası seçilmeksizin 
Kuruma gönderilecektir.  

Kapsama giren sigortalılar için, gerek 5921 sayılı Kanun numarası, gerekse di�er prim 
te�viklerine ili�kin kanun numaraları veya kanun numarası seçilmeksizin düzenlenecek olan 
aylık prim ve hizmet belgelerinde, eksik gün nedeninin i�aretlenmesi gerekti�inden, bu 
nitelikteki sigortalılar için eksik gün nedeni olarak “Di�er Nedenler” seçene�i i�aretlenecek 
ve bu prim belgeleri ile ilgili olarak Kuruma verilecek olan “Ek-10 Sigortalıların Eksik Gün 
Bildirim Formları” ekine, sigortalıların bildirildi�i di�er prim belgesinin sureti eklenecektir.  

Di�er taraftan, 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren 
sigortalıların 28, 29 veya 31 gün çeken ayın tamamı için ücret almı� olmaları ve söz konusu 
ayların bazı günlerinde fiili çalı�malarının bulunması, bazı günlerinde ise fiili çalı�malarının 
bulunmaması durumunda (yıllık ücretli izin, istirahat gibi), yukarıda belirtilen her iki belgede 
kayıtlı prim ödeme gün sayısının toplamının 30’un altında veya üstünde olması mümkün 
olmadı�ından, bu sigortalılar için;  

- 5921 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve 
hizmet belgelerinde kayıtlı prim ödeme gün sayısı, fiilen çalı�ılan gün sayısı üzerinden,  

- Di�er prim te�viklerine ili�kin kanun numaraları veya kanun numarası seçilmeksizin 
düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı prim ödeme gün sayısı ise; 30 
günden, 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi kapsamında fiilen çalı�ılan gün sayısı 
çıkartılmak suretiyle (30 gün – Fiilen çalı�ılan gün sayısı) bulunan gün sayısı üzerinden,  

Kuruma bildirilecektir. 
Öte yandan, kapsama giren sigortalıların hak kazandıkları hafta tatili, fiilen çalı�ılmı�

süreler gibi de�erlendirildi�inden, hafta tatili için ödenen ücretler, fiilen çalı�ılmı� süreler gibi 
4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi kapsamında, 5921 sayılı Kanun türü seçilmek 
suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesi ile Kuruma bildirilecektir. 

2.4- Sigortalının, 2009/Nisan Ayına �li�kin Olarak Düzenlenmi� Aylık Prim ve 
Hizmet Belgesinde Kayıtlı Sigortalı Sayısına �lave Olarak ��e Alınmı� Olması 

4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi i�veren hissesi 
te�vikinden yararlanılabilmesi için, i�e alınan sigortalılar yönünden yukarıda belirtilen �artlar 
yanında, ayrıca 2009/Nisan ayına ili�kin olarak düzenlenmi� olan aylık prim ve hizmet 
belgesinde kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak i�e alınmı� olmaları gerekmektedir. 

2.4.1- 1/5/2009 tarihinden önce 5510 sayılı Kanun kapsamına alınmı� olan 
i�yerleri yönünden; 

��verenlerin, 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen te�vikten 
yararlanabilmeleri için 18/8/2009 ila 31/12/2009 tarihleri arasında i�e aldıkları ve anılan 
maddede öngörülen niteliklere sahip sigortalıları, 2009/Nisan ayına ili�kin aylık prim ve 
hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak i�e almı� olmaları gerekmektedir. 

Ba�ka bir ifade ile, anılan maddede öngörülen te�vikten, 2009/Nisan ayında kayıtlı 
sigortalı sayısına ilave olarak 18/8/2009 ila 31/12/2009 tarihleri arasında i�e alınan ve anılan 
maddede öngörülen niteliklere sahip sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.  

Örnek 1- (A) Limited �irketine ait (1) nolu i�yerinde çalı�tırılan sigortalılara ili�kin  
2009/Nisan ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde 4 sigortalının yer aldı�ı varsayıldı�ında, 
bahse konu i�veren, sözkonusu te�vikten, 4 sigortalıya ilave olarak i�e alaca�ı ve anılan 
maddede öngörülen niteliklere sahip sigortalılardan dolayı yararlanabilecektir. 

2009/Nisan ayında, çe�itli nedenlerle ay içinde i�ten ayrılan veya ay içinde i�e giren 
sigortalıların bulunması halinde, ay içinde i�e giren ve i�ten ayrılan sigortalıların tamamı, baz 
alınacak olan sigortalı sayısına dahil edilecektir.
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Örnek 2- (B) Anonim �irketine ait (2) nolu i�yerinde çalı�tırılan sigortalılara ili�kin 
2009/Nisan ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalıların çalı�ma 
durumlarının a�a�ıda belirtildi�i �ekilde oldu�u varsayıldı�ında, 

Sigortalı ��e giri� tarihi ��ten ayrılı� tarihi

(A) Sigortalısı - - 
(B) Sigortalısı - 28/4/2009 
(C) Sigortalısı 14/4/2009 - 
(D) Sigortalısı - 30/4/2009 
(E) Sigortalısı - - 
(F) Sigortalısı - - 

(B) ve (D) sigortalılarının 2009/Nisan ayında i�yerinden ayrılmı� oldu�u veya (C) 
sigortalısının 2009/Nisan ayı içinde i�e ba�lamı� oldu�u üzerinde durulmaksızın, bahse konu 
i�yeri için baz alınacak sigortalı sayısı 6 olacaktır. Dolayısıyla sözkonusu i�yeri i�vereni, 4447 
sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen te�vikten, 6 sigortalıya ilave olarak i�e 
alaca�ı ve anılan maddede öngörülen �artlara sahip sigortalılardan dolayı yararlanabilecektir. 

Öte yandan, sigortalının 2009/Nisan ayında i�ten ayrılmasının ardından aynı ay içinde 
aynı i�yerinde tekrar i�e ba�laması, ba�ka bir ifade ile aynı sigortalı için 2009/Nisan ayına 
ili�kin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde iki ayrı kayıt bulunması halinde, bu 
nitelikteki sigortalılar, baz alınacak sigortalı sayısının tespiti sırasında bir sigortalı olarak 
dikkate alınacaktır. 

Örnek 3- (Z) Kooperatifine ait (3) nolu i�yerinde çalı�tırılan sigortalılara ili�kin 
2009/Nisan ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalıların çalı�ma 
durumlarının a�a�ıda belirtildi�i �ekilde oldu�u varsayıldı�ında, 

Sigortalı ��e giri� tarihi ��ten ayrılı� tarihi

(A) Sigortalısı - 12/4/2009 

(B) Sigortalısı - 28/4/2009 

(C) Sigortalısı 14/4/2009 - 

(A) Sigortalısı 26/4/2009 - 

(D) Sigortalısı - - 

(A) sigortalısının 2009/Nisan ayında i�yerinden ayrılarak aynı ay içinde aynı i�yerine 
tekrar ba�lamı� olması nedeniyle, bahse konu i�yeri için ortalama sigortalı sayısı bakımından 
baz alınacak sigortalı sayısı 4 olacaktır.  

1/5/2009 tarihinden önce 5510 sayılı Kanun kapsamına alınmı� olan i�yeri 
i�verenlerince çe�itli nedenlerle 2009/Nisan ayında sigortalı çalı�tırılmamı� olması halinde, 
baz alınacak sigortalı sayısı bulunmadı�ından, bu nitelikteki i�yeri i�verenleri, anılan 
maddede öngörülen te�vikten 18/8/2009 ila 31/12/2009 tarihleri arasında i�e alınan ve anılan 
maddede öngörülen �artları haiz sigortalıların tamamından dolayı yararlanılabilecektir. 

Örnek 4- 11/6/2007 tarihinde 5510 sayılı Kanun kapsamına alınmı� (D) gerçek 
ki�isine ait (4) nolu i�yerine ili�kin 2008/Aralık ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinin 
verilmesinin ardından 1/1/2009 tarihi itibariyle sigortalı çalı�tırılmaya ara verildi�i 
varsayıldı�ında, bahse konu i�yerinde 2009/Nisan ayında sigortalı çalı�tırılmamı� olması 
nedeniyle sigorta primi i�veren hissesi te�vikinden 18/8/2009 ila 31/12/2009 tarihleri arasında 
i�e alınan ve anılan maddede öngörülen �artları haiz sigortalıların tamamından dolayı 
yararlanılabilecektir. 

Baz alınacak sigortalı sayısının tespiti sırasında sosyal güvenlik destek primine tabi 
olarak çalı�anlar toplam sigortalı sayısına dahil edilecek, buna kar�ın aday çırak, çırak ve 
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i�letmelerde mesleki e�itim gören ö�renciler ile meslek liselerinde okumakta iken veya 
yüksek ö�renimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan ö�renciler ile 2547 sayılı 
Yüksekö�retim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalı�tırılan 
ö�rencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre 
belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırına kadar olanlar toplam sigortalı sayısına dahil 
edilmeyecektir. 

2.4.2- 1/5/2009 tarihinden sonra 5510 sayılı Kanun kapsamına alınmı� olan 
i�yerleri yönünden; 

1/5/2009 tarihinden sonra 5510 sayılı Kanun kapsamına alınmı� olan i�yerlerinde, 
2009/Nisan ayında sigortalı çalı�tırılmamı� olması nedeniyle, sözkonusu te�vikten, 18/8/2009 
ila 31/12/2009 tarihleri arasında i�e alınan ve anılan maddede belirtilen niteliklere sahip 
sigortalıların tamamından dolayı yararlanılabilecektir.  

Örnek - 15/6/2009 tarihinde ilk defa sigortalı çalı�tırılmaya ba�lanılması nedeniyle 
5510 sayılı Kanun kapsamına alınan i�yerinde, müteakiben 19/7/2009 tarihinde i�e alınan (A) 
sigortalısı, 18/8/2009 tarihinde i�e alınan (B) sigortalısı ile 21/10/2009 tarihinde i�e alınan (C) 
sigortalısından dolayı (i�yerinin, 2009/Nisan ayından sonraki bir tarihte Kanun kapsamına 
alınmı� olması nedeniyle ortalama sigortalı sayısına baz te�kil edecek bir sigortalı sayısının 
bulunmaması, dolayısıyla sigortalı sayısına ilave olarak i�e alınma kavramından söz 
edilemeyece�inden) sözkonusu i�yerinde i�e alınma tarihleri 4447 sayılı Kanunun geçici 9 
uncu maddesinin yürürlü�e girdi�i tarihten sonra olan (B) ve (C) sigortalılarından dolayı 
maddede belirtilen di�er �artlarında gerçekle�mi� olması kaydıyla, anılan maddede öngörülen 
sigorta primi i�veren hissesi te�vikinden yararlanılabilecektir. 

2.4.3- 1/1/2010 tarihinden sonra 5510 sayılı Kanun kapsamına alınacak olan 
i�yerleri yönünden; 

4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen te�vikten, halihazırda 
mevcut düzenlemeye göre 18/8/2009 ila 31/12/2009 tarihleri arasında i�e alınan ve anılan 
maddede öngörülen �artları haiz sigortalılardan dolayı yararlanılması mümkün 
bulundu�undan, 1/1/2010 tarihinden sonra 5510 sayılı Kanun kapsamına alınacak olan 
i�yerlerinin sözkonusu te�vikten yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır. 

3- Alt ��verenleri Olan ��yerlerinde Te�vikten Yararlanma �artları 
Alt i�verenler, 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen te�vikten,    

2 nolu bölümde açıklanan nitelikteki sigortalılardan dolayı yararlanabileceklerdir. 

Alt i�verenleri bulunan ve 1/5/2009 tarihinden önce 5510 sayılı Kanun kapsamına 
alınmı� olan i�yerlerinde ortalama sigortalı sayısının tespiti sırasında, 2009/Nisan ayında 
gerek asıl i�veren, gerekse alt i�verenler tarafından çalı�tırılan toplam sigortalı sayısı baz 
alınacaktır. 

Örnek 1– 10 nolu i�yeri dosyasında i�lem görmekte olan asıl i�veren (A) Limited 
�irketi ile sözkonusu �irketten i� alan (B), (C) ve (D) ünvanlı alt i�verenlerce, 2009/Nisan 
ayına ili�kin düzenlenmi� olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayılarının,  

(A) Limited �irketi, 5 sigortalı, 
(B) alt i�vereni, 2 sigortalı, 
(C) alt i�vereni, 4 sigortalı, 
(D) alt i�vereni, bildirimde bulunmamı�, 
oldu�u varsayıldı�ında, sözkonusu i�yerinde baz alınan sigortalı sayısı 11 

olaca�ından, anılan Kanunda öngörülen te�vikten, 11 sigortalıya ilave olarak i�e alınan ve 
kapsama giren sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir. 
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Örnek 2- 1 nolu örnekteki i�yerinde 2009/Kasım ayında, kapsama girmeyen sigortalı 
sayısı ile maddede öngörülen �artlara sahip sigortalı sayısının a�a�ıda belirtildi�i �ekilde 
oldu�u varsayıldı�ında, 

  Kapsama girmeyen 
sigortalı sayısı 

18/8/2009 tarihinden sonra i�e alınan 
ve kapsama giren sigortalı sayısı 

(A) Limited �irketi : 4 2 
(B) alt i�vereni : 3 - 
(C) alt i�vereni : 2 1 
(D) alt i�vereni : - 4 
Toplam : 9 7 

Sözkonusu i�yerinin, 2009/Nisan ayındaki ortalama sigortalı sayısının; 11, yeni i�e 
alınan ve maddede öngörülen �artlara sahip sigortalı sayılarıyla birlikte toplam sigortalı 
sayısının ise; 9 + 7 = 16 oldu�u göz önüne alındı�ında, maddede öngörülen niteliklere sahip 
yalnızca 16-11 = 5 sigortalıdan dolayı te�vikten yararlanılabilecektir.  

��veren hissesi sigorta prim te�vikinden ortalama sigortalı sayısına ilave olarak yeni 
i�e alınan ve maddede öngörülen niteliklere sahip sigortalılardan; hangi aracının, kaç 
sigortalıdan dolayı yararlanaca�ı hususu ise asıl i�veren tarafından de�erlendirilecektir. 

4-  Te�vikten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Ba�vurunun �ekli 
4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen te�vikten faydalanılabilmesi 

için, i�verenlerin, anılan maddede öngörülen niteliklere sahip sigortalıların i�e alındı�ına ve 
i�yeri yönünden gerekli �artların ta�ındı�ına ili�kin dilekçe ile birlikte i�yerinin ba�lı 
bulundu�u Sosyal Güvenlik �l Müdürlü�üne/Sosyal Güvenlik Merkezine müracaat etmeleri 
gerekmektedir. 

Yapılan müracaatlar üzerine sözkonusu dilekçeler Sigorta Primleri Servisine intikal 
ettirilecek ve Sigorta Primleri Servisince uygun görülmesi halinde kapsama giren sigortalılara 
ili�kin aylık prim ve hizmet belgelerinin 5921 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle 
gönderilebilmesi amacıyla sistem üzerinde gerekli kodlamanın yapılması için dilekçe 
supervizöre intikal ettirilecektir. Supervizör tarafından sistem üzerinde gerekli kodlama 
yapıldıktan sonra, bahse konu dilekçeler, i�yeri dosyasında muhafaza edilmek üzere Sigorta 
Primleri Servisine gönderilecektir. 

5- Sigorta Primi ��veren Hissesi Te�vikinden Yararlanılacak Olan Süre 
Anılan maddede öngörülen sigorta primi i�veren hissesi te�vikinden, kapsama giren 

her bir sigortalı için, i�e girdi�i tarihten itibaren altı ay süre ile yararlanılabilecektir.   
Örnek 1- (E) gerçek ki�i i�vereninin, 2009/Nisan ayına ili�kin düzenlenmi� aylık prim 

ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak maddede öngörülen niteliklere 
sahip (A) sigortalısını 13/10/2009 tarihinde, (B) sigortalısını ise 25/11/2009 tarihinde i�e 
aldı�ı varsayıldı�ında,  

(A) sigortalısından dolayı 13/10/2009 ila 13/4/2010 tarihleri arasında, 

(B) sigortalısından dolayı ise, 25/11/2009 ila 25/5/2010 tarihleri arasında,  
5921 sayılı Kanunda öngörülen sigorta primi i�veren hissesi te�vikinden 

yararlanılması mümkün olacaktır. 

5921 sayılı Kanunda öngörülen te�vikten yararlanılmasına ili�kin altı aylık sürenin ay 
içinde sona ermesi halinde, di�er te�vik kanunlarında öngörülen �artlara sahip olunması 
kaydıyla, sözkonusu sigortalıların ayın kalan sürelerindeki hizmetlerinden dolayı di�er 
kanunlarda öngörülen te�vik ve indirimlerden yararlanılabilecektir. 
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Örnek 2- 1 nolu örnekteki sigortalıların çalı�tı�ı i�yerinin Kurumumuza yasal ödeme 
süresi geçmi� prim, idari para cezası ve bunlara ili�kin gecikme cezası ve gecikme zammı 
borcunun bulunmadı�ı varsayıldı�ında, (A) sigortalısının 14/4/2010 tarihinden sonraki 
hizmetleri, (B) sigortalısının ise 26/5/2010 tarihinden sonraki hizmetleri, 5510 sayılı Kanun 
numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesi ile Kuruma 
bildirilebilecektir. 

Dolayısıyla bu durumda, (A) sigortalısının 2010/Nisan ayındaki hizmetlerine ili�kin;  

- 5921 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve 
hizmet belgesindeki prim ödeme gün sayısı 13 gün, 

- 5510 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve 
hizmet belgesindeki prim ödeme gün sayısı ise 17 gün, 

(B) sigortalısının 2010/Mayıs ayındaki hizmetlerine ili�kin;  

- 5921 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve 
hizmet belgesindeki prim ödeme gün sayısı 25 gün, 

- 5510 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve 
hizmet belgesindeki prim ödeme gün sayısı ise 5 gün, 

olacaktır. 

Örnek 3- 1 nolu örnekteki sigortalıların çalı�tı�ı i�yerinin, bahse konu sigortalılarından 
dolayı di�er te�vik kanunlarında aranılan niteliklere sahip olmadı�ı varsayıldı�ında, bu defa 
(A) sigortalısının 14/4/2010 tarihinden sonraki hizmetlerinin, (B) sigortalısının ise 26/5/2010 
tarihinden sonraki hizmetlerinin, kanun numarası seçilmeksizin düzenlenecek olan aylık prim 
ve hizmet belgesi ile Kuruma bildirilmesi gerekecektir.  

Öte yandan, kapsama giren i�verenlerce, aynı ayda aynı sigortalı için iki ayrı aylık 
prim ve hizmet belgesi düzenlenmesi gerekti�i durumlarda, her iki belgenin düzenlenmesi 
sırasında da eksik gün nedeni olarak “Di�er Nedenler” seçene�i i�aretlenecek ve bu nitelikteki 
aylık prim ve hizmet belgeleri ile ilgili olarak Kuruma verilecek olan “Ek-10 Sigortalıların 
Eksik Gün Bildirim Formları” ekine, sigortalıların bildirildi�i di�er aylık prim ve hizmet 
belgesinin sureti konulacaktır. 

6- ��sizlik Sigortası Fonundan Kar�ılanacak ��veren Hissesi Sigorta Priminin 
Hesaplanması 

4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesine istinaden, kapsama giren sigortalıların, 
prime tabi tutulacak kazançlarının yalnızca 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca 
belirlenen prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kısmına isabet eden sigorta primi i�veren 
hissesi, ��sizlik Sigortası Fonundan kar�ılanacaktır.  

Dolayısıyla, kapsama giren sigortalıların prime esas kazanç alt sınırının üzerindeki 
kazançlarına ili�kin sigorta primi i�veren hissesi ile sigortalı hissesinin tamamı i�veren 
tarafından ödenecektir. 

Örnek 1- Kısa vadeli sigortalı kolları prim oranı 2 olan (B) Kollektif �irketinin, 
2009/Nisan ayına ili�kin düzenlenmi� aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı 
sayısına ilave olarak 13/10/2009 tarihinde i�e aldı�ı ve anılan Kanunda öngörülen �artlara 
sahip (D) sigortalısının, 2009/Ekim ayındaki prim ödeme gün sayısının 19 gün, prime esas 
kazanç tutarının ise 850,00 TL oldu�u ve anılan sigortalının hizmetlerinin 5921 sayılı Kanun 
numarası seçilmek suretiyle Kuruma bildirildi�i varsayıldı�ında,  

Anılan sigortalı için, 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen 
te�vikten 13/10/2009 ila 13/4/2010 tarihleri arasında yararlanılabilecek olup, 2009/Ekim ayına 
ili�kin i�veren tarafından ödenecek olan tutar ile ��sizlik Sigortası Fonundan kar�ılanacak olan 
tutar a�a�ıda belirtildi�i �ekilde hesaplanacaktır. 
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Prime Esas Günlük Kazanç Alt Sınırı x Prim Ödeme Gün Sayısı = ��sizlik Sigortası 
Fonundan Kar�ılanacak Olan Prime �li�kin Prime Esas Kazanç Tutarı

23,10 x 19 gün = 438,90 TL
438,90 x 20,5/100 = 89,97 TL Prime Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden ��veren 

Hissesi Prim Tutarı (��sizlik Sigortası Fonundan Kar�ılanacak Olan Tutar)
850,00 x 14 / 100 = 119,00  TL Sigortalı Hissesi Prim Tutarı (��verence Ödenecek)
850,00 - 438,90 = 411,10 TL Prime Esas Kazanç Alt Sınırını A�an Kazanç Tutarı
411,10 x 20,5/100 = 84,28  TL Alt Sınırı A�an ��veren Hissesi Prim Tutarı (��verence 

Ödenecek) 
��verence ödenecek olan toplam tutar : 119,00 + 84,28 = 203,28 TL 
��sizlik Sigortası Fonundan kar�ılanacak olan tutar : 89,97 TL 
olacaktır. 

Örnek 2- Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı 3 olan (A) Limited �irketince, 
2009/Kasım ayına ili�kin 5921 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmi� olan 
aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalıların prim ödeme gün sayılarının toplamının 
182 gün, prime esas kazanç tutarının toplamının ise 5.460,00 TL oldu�u varsayıldı�ında, 

Prime Esas Günlük Kazanç Alt Sınırı x Prim Ödeme Gün Sayısı = ��sizlik Sigortası 
Fonundan Kar�ılanacak Olan Prime �li�kin Prime Esas Kazanç Tutarı

23,10 x 182 gün = 4.204,20 TL

4.204,20 x 21,5/100 = 903,90 TL Prime Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden ��veren
Hissesi Prim Tutarı (��sizlik Sigortası Fonundan Kar�ılanacak Olan Tutar) 

5.460,00 x 14 / 100 = 764,40 TL Sigortalı Hissesi Prim Tutarı (��verence Ödenecek)

5.460,00 – 4.204,20 = 1.255,80 Prime Esas Kazanç Alt Sınırı A�an Kazanç Tutarı

1.255,80 x 21,5/100 = 270,00  TL ��veren Hissesi Prim Tutarı (��verence Ödenecek)
��verence ödenecek olan tutar : 764,40 + 270,00 = 1.034,40 TL, 
��sizlik Sigortası Fonundan kar�ılanacak olan tutar : 903,90 TL, 
olacaktır. 

7- Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Düzenlenmesi ve Muhteviyatı Sigorta Primi 
ve ��sizlik Sigortası Primlerinin Ödenmesi 

4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen i�veren hissesi sigorta prim 
te�vikinden yararlanılabilmesi için, kapsama giren sigortalılara ili�kin 5921 sayılı Kanun 
numarası seçilmek suretiyle düzenlenmi� olan aylık prim ve hizmet belgelerinin, Kuruma 
yasal süresi içinde verilmi� olması gerekmektedir.  

Di�er taraftan, 5921 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle yasal süresi içinde Kuruma 
verilmi� olan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmi� sigorta primlerinin, 
i�veren hissesine ait kısmının ��sizlik Sigortası Fonundan kar�ılanabilmesi için, aynı aya ili�kin 
gerek 5921 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle, gerekse di�er kanun numaraları veya kanun 
numarası seçilmeksizin düzenlenmi� aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmi�
sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden kısmı ile ��sizlik Sigortası Fonundan 
kar�ılanmayan i�veren hissesine isabet eden kısmın tamamının ödenmesi gerekmektedir. 

��veren tarafından ödenmesi gereken (��sizlik Sigortası Fonundan kar�ılanmayan) 
tutarın yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, gerek i�veren tarafından 
ödenmesi gereken kısma, gerekse ��sizlik Sigortası Fonu tarafından kar�ılanması gereken 
kısma isabet eden gecikme cezası ve gecikme zammı i�verenden tahsil edilecektir. 

Örnek – 2009/A�ustos ayına ili�kin 5921 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle 
düzenlenmi� ve yasal süresi içinde Kuruma verilmi� olan aylık prim ve hizmet belgesinden 
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dolayı tahakkuk eden tutarın a�a�ıda belirtildi�i �ekilde oldu�u ve i�veren tarafından 
ödenmesi gereken tutarın yasal süresi dı�ında ödenmek istenildi�i varsayıldı�ında, 

Sigorta primine esas kazanç 
��sizlik sigortası fonundan 
kar�ılanacak prim tutarı 

��veren tarafından ödenmesi 
gereken prim tutarı 

5.460,00 TL 903,90 TL 1.034,40 TL 

1.034,40 TL borç aslı ile birlikte, ödemenin yapıldı�ı tarihe kadar 903,90 TL + 
1.034,40 = 1.938,30 TL’ye isabet eden gecikme cezası ve gecikme zammı i�veren tarafından 
ödendi�i takdirde, 903,90 TL tutarındaki borç aslı ��sizlik Sigortası Fonundan kar�ılanacaktır. 

8- Çalı�tırdı�ı Sigortalıları Kuruma Bildirmeyen ��yerleri Hakkında Yapılacak ��lemler 
5510 sayılı Kanun gere�ince yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalı�tırdı�ı 

ki�ileri sigortalı olarak bildirmedi�i tespit edilen i�yerleri, tespitin yapıldı�ı aydan ba�lamak 
suretiyle 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen i�veren hissesi sigorta 
prim te�vikinden yararlanamayacaklardır.  

Dolayısıyla, aylık prim ve hizmet belgelerinin 5921 sayılı Kanun numarası seçilmek 
suretiyle gönderilebilmesi amacıyla gerekli kodlama yapıldıktan sonra, 5510 sayılı Kanun 
gere�ince yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalı�tırdı�ı ki�ileri sigortalı olarak 
bildirmedi�i tespit edilen i�yerleri hakkında, anılan maddede öngörülen i�veren hissesi sigorta 
primi te�viki, tespitin yapıldı�ı aydan ba�lanarak uygulanamayaca�ından, Sigorta Primleri 
Servisi tarafından durum, supervizöre intikal ettirilecek ve daha önce yapılmı� kodlama 
supervizör tarafından kaldırılmak suretiyle i�verenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini 5921 
sayılı Kanun numarasını seçmek suretiyle göndermeleri engellenmi� olacaktır.  

Örnek- Aylık prim ve hizmet belgesini 5921 sayılı Kanun numarasını seçmek 
suretiyle Kuruma gönderebilmesi amacıyla gerekli tanımlama yapılmı� olan (E) Limited 
�irketinin çalı�tırdı�ı sigortalıları Kuruma bildirmedi�inin 5/11/2009 tarihinde 5510 sayılı 
Kanun gere�ince yapılan kontrol ve denetim sonucunda tespit edildi�i varsayıldı�ında, anılan 
i�veren 2009/Kasım ayına ili�kin aylık prim ve hizmet belgesinden ba�lanılarak 5921 sayılı 
Kanunda öngörülen te�vikten yararlanamayaca�ından, sözkonusu kodlamanın, 2009/Ekim 
ayına ili�kin aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma verilmesi gereken yasal sürenin son 
günü olan 23/11/2009 tarihinden sonra iptal edilmesi gerekmektedir. 

Ancak, bu durumda, Sigorta Primleri Servisince, tespitin yapıldı�ı aydan itibaren 5921 
sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle Kuruma gönderilmi� aylık prim ve hizmet 
belgelerinin bulunup bulunmadı�ı kontrol edilecek, bulunması halinde, i�verenlerden, anılan 
Kanun numarası ile bildirilmi� olan aylık prim ve hizmet belgeleri için iptal nitelikte, kanun 
numarası seçilmeksizin asıl veya ek nitelikte prim belgesinin düzenlenmesi istenilecektir. 
Prim belgelerinin i�verenlerce düzenlenmemesi halinde ise, sözkonusu belgeler ilgili Ünitece 
re’sen düzenlenecek ve tahakkuk eden fark primler, gecikme cezası ve gecikme zammı ile 
birlikte i�verenlerden tahsil edilecektir. 

9- 4447 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu Maddesinde Öngörülen Sigorta Primi 
��veren Hissesi Te�viki Kapsamına Girmeyen ��yerleri, ��veren ve Sigortalılar 

Sözkonusu te�vik hükümlerinden, 4734 sayılı Kamu �hale Kanunu ve bu Kanundan 
istisna olan alımlar ile uluslararası anla�ma hükümlerine istinaden yapılan hizmet alımları ve 
yapım i�lerini yürüten i�yerlerinin yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır. 

Öte yandan, bahse konu maddede öngörülen te�vik hükümleri, 5335 sayılı Kanunun 
30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kurulu�lara ait i�yerlerinde 
çalı�maya ba�layanlar hakkında uygulanmayaca�ından, genel bütçeye dahil daireler, katma 
bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel 
idareleri tarafından kurulan birlik ve i�letmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım 
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alan kurulu�lar ile özel kanunla kurulmu� di�er kamu kurum, kurul, üst kurul ve kurulu�ları, 
kamu iktisadi te�ebbüsleri ve bunların ba�lı ortaklıkları ile müessese ve i�letmelerinde ve 
sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan di�er ortaklıklar, anılan maddede öngörülen 
te�vik hükümlerinden yararlanamayacaklardır. 

Dolayısıyla, mahiyet koduna bakılmaksızın yukarıda belirtilen i�verenlere ait i�yerleri 
bahse konu te�vik kapsamı dı�ında bulunmaktadır. 

Di�er taraftan, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalı�anlardan, yurt dı�ında 
çalı�an sigortalılardan, aday çırak, çırak ve ö�rencilerden dolayı, 4447 sayılı Kanunun geçici 
9 uncu maddesinde öngörülen te�vikten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. 

10- Di�er Te�vik Kanunlarından Yararlanan ��verenlerin Geçici 9 uncu Madde 
Hükmünden Yararlanmalarına �li�kin Usul ve Esaslar  

Di�er te�vik kanunlarına istinaden i�veren hissesi sigorta prim te�viki uygulamasından 
yararlanmakta olan i�verenlerin, te�vik kapsamına giren sigortalılarından dolayı aynı dönem 
için ve mükerrer olarak 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen te�vikten 
yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır. 

Hal böyle olmakla birlikte, gerek 2.3 nolu bölümde, gerekse 5 nolu bölümde 
açıklandı�ı üzere, 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren sigortalıların 
aynı ayda fiili çalı�malarının oldu�u sürelere ili�kin bildirimleri için, 5921 sayılı Kanun 
numarasının; fiili çalı�masının bulunmamasına ra�men ücret ödemesinin bulundu�u sürelere 
ili�kin bildirimleri için, �artları sa�lanmı� di�er te�vik kanun numarasının; seçilmesi ya da 
4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi i�veren hissesi 
te�vikinden yararlanılmasına ili�kin altı aylık sürenin ay içinde sona ermesi ve di�er te�vik 
kanunlarında öngörülen �artlara sahip olunması halinde sözkonusu sigortalıların ayın kalan 
sürelerindeki hizmetlerinden dolayı di�er kanunlarda öngörülen te�vik ve indirimlerden 
yararlanılması durumlarında, aynı dönem için iki farklı te�vik kanunu hükmünden 
yararlanılmakla birlikte, bu yararlanmada aynı dönem için mükerrer bir yararlanma durumu 
olu�mamaktadır. 

11- 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesine Tabi Sandıkların Te�vikten 
Yararlanmalarına �li�kin Usul ve Esaslar 

506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıkların 4447 sayılı Kanunun 
geçici 9 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi i�veren hissesi te�vikinden 
yararlanmalarına ili�kin usul ve esasların, 31/7/2008 tarihli ve 5797 sayılı Kanunla banka 
sandıkları için getirilmi� olan sigorta primi i�veren hissesi te�viklerine istinaden Çalı�ma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlı�ı, Maliye Bakanlı�ı ve Hazine Müste�arlı�ı arasında düzenlenerek 
hazırlanan Protokol’e paralel olarak, Türkiye �� Kurumu Genel Müdürlü�ünce belirlenmesi 
icap etmektedir. 

12- Muvazaalı ��lemlerin Önlenmesi 
12.1- 1/10/2003 tarihinden sonra özelle�tirme kapsamında devir alınan i�yerleri hariç 

olmak üzere, mevcut ve faaliyette bulunan i�yerlerinin devredilmesi, birle�mesi, bölünmesi 
veya nevi de�i�tirmesi gibi hallerde yeni i�e ba�lama olarak de�erlendirilmeyece�inden, bu 
nitelikteki i�yerlerinde 2009/Nisan ayında sigortalı çalı�tırılmı� olması halinde, 4447 sayılı 
Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen te�vikten, 2009//Nisan ayındaki sigortalı 
sayısına ilave olarak i�e alınan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir. 

12.2- Mevcut bir i�yerinin kapatılarak; de�i�ik bir ad veya unvan ya da bir i� birimi 
olarak aynı faaliyette açılması veya çalı�an sigortalıların bütün olarak devredilmesi halinde, 
4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen te�vikten yararlanılması mümkün 
bulunmamaktadır.  
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Dolayısıyla, istihdamın artırılmasından ziyade i�veren hissesi sigorta prim te�viki 
uygulamasından yararlanmak amacıyla, mevcut bir i�yerinin kapatılarak de�i�ik bir ad veya 
unvan ya da i� birimi olarak faaliyete geçti�inin anla�ılması halinde, bu i�yerleri i�veren 
hissesi sigorta prim te�viki uygulamasından yararlandırılmayacaktır. Bu nitelikteki i�yeri 
i�verenlerinden, 5921 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmi� aylık prim ve 
hizmet belgeleri için iptal nitelikte, Kanun numarası seçilmeksizin asıl veya ek nitelikte aylık 
prim ve hizmet belgelerinin düzenlenerek Kuruma verilmesi istenilecek, verilmemesi halinde 
ise, sözkonusu belgeler Kurumca re’sen düzenlenecek ve daha önce ��sizlik Sigortası 
Fonundan yersiz olarak kar�ılanmı� olan sigorta primleri, ödeme vadesinin bitti�i tarihten 
tahsil tarihine kadar gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte i�verenlerden tahsil 
edilecektir. 

12.3- Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak �ekilde do�rudan veya dolaylı ortaklık 
ili�kisi bulunan �irketler arasında istihdamın kaydırılması, �ahıs i�letmelerinde i�letme 
sahipli�inin de�i�tirilmesi gibi ek bir kapasite ve istihdam artı�ına neden olmayan, sadece 
te�viklerden yararlanmak amacıyla yapılan i�lemler hakkında i�veren hissesi sigorta prim 
te�viki uygulanmayaca�ından, bu nitelikteki i�yeri i�verenlerince 5921 sayılı Kanun numarası 
seçilmek suretiyle düzenlenmi� aylık prim ve hizmet belgeleri için de, 12.2 nolu bölümde 
açıklandı�ı �ekilde i�lem yapılacaktır. 

12.4- Aylık prim ve hizmet belgelerini 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesine 
istinaden düzenleyerek Kuruma veren i�verenlerin, Kanunda öngörülen �artları ta�ıyıp 
ta�ımadıkları, Sigorta Primleri Servislerince her ay düzenli olarak kontrol edilecek ve 
sözkonusu te�vikten yararlanmaması gerekti�i halde yararlanmı� olan i�verenlerle ilgili olarak 
12.2 nolu bölümde açıklandı�ı �ekilde i�lem yapılacaktır.  

13- Di�er Hususlar 
13.1- Geçici 9 uncu madde kapsamında i�e almaya ili�kin 31/12/2009 tarihini 

30/6/2010 tarihine kadar, primlerin ��sizlik Sigortası Fonundan kar�ılanma süresini ise altı aya 
kadar daha uzatmaya, Bakanlar Kurulu yetkili kılındı�ından, Bakanlar Kurulunca bahse konu 
sürelerin uzatılmasına karar verilmesi halinde, durum ayrıca hazırlanacak olan genelge ile 
bildirilecektir. 

13.2- Özel nitelikteki bina in�aatı i�yerleri, geçici 9 uncu maddede aranılan �artların 
sa�lanmı� olması kaydıyla sözkonusu te�vik hükmünden yararlanabileceklerdir. Ancak, 
sözkonusu i�yerleri için ili�iksizlik belgesi verilmeden önce, maddede aranılan �artların 
sa�lanmı� olup olmadı�ı hususu Sigorta Primleri Servislerince kontrol edilecektir. 

13.3- 5921 sayılı Kanun çe�idi seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet 
belgelerinden dolayı tahakkuk eden i�sizlik sigortası primleri hakkında, i�veren hissesi sigorta 
prim te�viki uygulanmayacaktır. 

13.4- ��sizlik Sigortası Fonundan kar�ılanan sigorta primleri, gelir ve kurumlar vergisi 
uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır. 

14. Sosyal Güvenlik �l Müdürlükleri Muhasebe Birimleri �le Merkezde �lgili 
Muhasebe Birimince Yapılacak ��lemler: 

14.1. Sosyal Güvenlik �l Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezleri muhasebe 
birimlerince yapılacak prim tahakkuk i�lemi;  

Sosyal Güvenlik �l Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezleri prim tahakkuk 
servislerinden alınacak aylık prim icmal bordrolarına istinaden gelir türlerine göre (MYÖ, 
GSS ve �KMH), 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı’nın ilgili detay hesaplarına borç, 600-
Gelirler Hesabı’nın ilgili detay hesaplarına alacak kaydı yapılarak aylık prim tahakkukları 
olu�turulacaktır. 
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14.2. On-line prim tahsilatında Merkez ve Ta�ra muhasebe birimlerinde yapılacak 
i�lemler; 

a) Merkezdeki ilgili muhasebe birimince (Gelir-Alacak Muhasebe Birimi) yapılacak 
ilk i�lem: 

Merkezde Gelir-Alacak Muhasebe Birimine ait üç kamu bankasında ve di�er özel 
bankalarda bulunan prim tahsilat hesaplarına on-line olarak yatan primlere ait tutarlar, alınan 
ekstralarla ilgili banka hesaplarına alınırken i�sizlik sigortası prim tutarı da dahil ta�ra 
birimlerine dekont edilecek, ayrıca i�sizlik sigortası primleri de 511 hesap ile ta�ra birimlerine 
maledilecektir.   

--------------------------------------------- /---------------------------------------------------- 
102-Bankalar H.(……Bankası)                 xxx,xx 
  511-�ubeler Cari H.(Tüm primler)        xxx,xx 
--------------------------------------------- /---------------------------------------------------- 
511-�ubeler Cari H. (��sizlik)                                        xx,xx 
                        333-Emanetler Hesabı (��s. Sig. Primi)               xx,xx 
--------------------------------------------- /---------------------------------------------------- 
333-Emanetler Hesabı (��s. Sig. Primi)                         xx,xx 
                        102-Bankalar H.                                   xx,xx 
--------------------------------------------- /---------------------------------------------------- 
b) Ta�ra muhasebe birimlerince yapılacak i�lemler: Yukarıdaki muhasebe kaydı 

yapılarak ta�raya dü�en a�a�ıdaki dekont üzerine;  
--------------------------------------------- /---------------------------------------------------- 
511-�ubeler Cari H.                   xxx,xx 
    333.09.00.00.00.-Ba�ka Birimler Adına Yap.��l.H.             xxx,xx 
----------------------------------------------/----------------------------------------------------                              
- Tahsilat servisinden gelen a�a�ıda bir örne�i gösterilen Prim Tahsilat 

Bordrolarında ayrıca gösterilen te�vik kanunları kapsamında ��KUR’dan (��sizlik Sigortası 
Fonundan) tahsil edilecek tutarlar, 139 kodlu hesabın altına yeni açılacak olan ilgili ayrıntı 
kodlarına borç kaydı yapılmak suretiyle a�a�ıdaki örnekte oldu�u gibi tahakkuk ettirilecektir.  

Gelir Tahsilat Bordrosu 
-------------------------------------------------------------------------------- 
- Prim :     
- ��sizlik Sigortası Fonu :   
- �dari Para Cezası :    
- Gecikme.Zammı : 
- Gecikme Faizi : 
- Damga Vergisi : 
--------------------------------------------------------------------------------- 
-MYÖ (Malullük,Ya�lılık,Ölüm Primi): 
- GSS  (Genel Sa�lık Sigortası Primi-Hastalık,Analık): 
- �KMH (�� Kazası ve Meslek Hastalıkları Primi): 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Te�vik Kanunlarına Göre Paylar 
- Hazine :     
- ��KUR : 
       - ��sizlik Sigortası Fonundan : 
       - Di�er :  
- Maliye : 
-------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------/---------------------------------------------------- 
333.09.00.00.00.-Ba�ka Birimler Adına Yap.��l.H.              xxx,xx 

139.99.01.02.01.-Te�vik Kan. Kaps. D.Alacaklar H.(��KUR’dan)   xx.xx 

120-Gelirlerden Alacaklar H.(MYÖ)                            xx.xx 
120-Gelirlerden Alacaklar H.(GSS)                              xx.xx 

120-Gelirlerden Alacaklar H.(�KMH)                           xx.xx 

            805-Gelir Yansıtma Hesabı                                                   xxx.xx 
                                                800-Bütçe Gelirleri H.                                               xxx.xx 

----------------------------------------------/---------------------------------------------------- 

Merkezdeki ilgili muhasebe birimince ilgili daireler nezdinde tahsilat i�lemi 
yapılabilmesi için; ta�ra muhasebe birimlerince, yukarıdaki kaydın ardından 139 hesaba 
kaydedilen ��sizlik Sigortası Fonundan olan prim alacak tutarları, 139 hesabın ayrıntı koduna 
alacak kaydedilmek suretiyle merkezdeki ilgili muhasebe birimine a�a�ıdaki örnek kayıtla 
dekont edilecektir.  

---------------------------------------------------/ ---------------------------------------------------- 

511-�ubeler Cari Hesabı                       xx,xx 

           139.99.01.02.01.-Te�vik Kan. Kaps.D.Alacaklar H.(��KUR’dan)   xx,xx 
-------------------------------------------- -------/ --------------------------------------------------- 

c) Merkezdeki ilgili muhasebe birimince yapılacak ikinci i�lem: Yukarıdaki kayıtla 
merkeze dekont edilen ve a�a�ıda gösterildi�i �ekilde merkezde 198 hesaba dü�en tutarlar; 
139 hesabın ilgili ayrıntı kodlarına kayıt yapılacak, bu i�lem tahsilat yapılan ayı takip eden 
ayın ilk haftasında yapılacaktır. 

--------------------------------------------------/ ----------------------------------------------------- 
198-Di�er Çe�itli Dönen Varlıklar H.                    xx,xx 

   511-�ubeler Cari Hesabı           xx,xx  

--------------------------------------------------/ ----------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------/-----------------------------------------------------   
 139.99.01.02.01.-Te�vik Kan. Kaps. D.Alacaklar H.(��KUR’dan)     xx,xx 

  198-Di�er Çe�itli Dönen Varlıklar H.                  xx,xx 

--------------------------------------------------/ ----------------------------------------------------
14.3. Vezneden yapılan prim tahsilatı; 

a) Ta�ra muhasebe birimlerince yapılacak i�lemler: 
Yine i�veren servisinden gelen Gelir Tahsilat Bordrosunda ayrıca gösterilen ��sizlik 

Sigortası Fonundan tahsil edilecek tutarlar, 139 kodlu hesabın ilgili ayrıntı kodlarına borç 
kaydı yapılmak suretiyle tahakkuk ettirilecektir.  

139 hesapta tahakkuk ettirilen ��sizlik Sigortası Fonundan kar�ılanacak prim tutarları 
tahsilatın yapıldı�ı ayı izleyen ayın en geç 10’una kadar 511 hesaba borç, 139 hesabın ilgili 
ayrıntı kodlarına alacak kaydedilmek suretiyle merkezdeki ilgili muhasebe birimine dekont 
edilecektir.  

--------------------------------------------------/ ----------------------------------------------------- 

511-�ubeler Cari Hesabı                         xx,xx 
          139.99.01.02.01.-Te�vik Kan. Kaps. D.Alacaklar H.(��KUR’dan)     xx,xx  

------------------------------------------ -------/ ----------------------------------------------------- 
b) Merkezdeki ilgili muhasebe birimince yapılacak i�lem: Yukarıdaki kayıtla ilgili 

merkez muhasebe birimine dekont edilen ve 198 hesaba dü�en tutarlar; 139 hesabın ilgili 
ayrıntı kodlarına borç kaydedilecektir. 
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On-line ve kasa tahsilatına ba�lı merkezdeki ilgili muhasebe birimi ve ta�ra muhasebe 
birimlerince yapılacak tüm bu i�lemler tahsilatın yapıldı�ı ayı izleyen ayın en geç 12 inci 
gününe kadar tamamlanacaktır. 

Bilgi edinilmesini ve gere�inin buna göre yapılmasını rica ederim.

  

DA�ITIM/                                              
GERE�� :                               B�LG� :  
- Merkez ve ta�ra te�kilatına,                         - Çalı�ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı�ına, 
                                                                       - Türkiye �� Kurumu Genel Müdürlü�üne, 
     
  


