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SİRKÜLER        İstanbul, 28.03.2016 

Sayı: 2016/063       Ref: 4/063 

 

 

Konu: 

51 İLDE UYGULANAN İLAVE ALTI PUANLIK İNDİRİMDE ARANAN 10 VE 

ÜZERİNDE SİGORTALI ÇALIŞTIRMA ŞARTININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN 

SGK DUYURUSU YAYINLANMIŞTIR 

 

10.02.2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “6663 Sayılı Gelir Vergisi 

Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 5510 sayılı 

Kanunun 28. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin ikinci fıkrasında aşağıdaki 

değişiklik yapılmış olup, bu değişiklik hakkında  15.02.2016 tarih ve 2016/39 sayılı 

sirkülerimiz yayınlanmıştı.  

 

Değişiklik öncesi madde metni:    Değişiklik sonrası madde metni: 

 
On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine 

uygulanmak üzere, birinci fıkranın (ı) bendinde 

belirtilen ve Hazinece karşılanan puana, 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. 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 

(a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel 

sektör işyerlerine uygulanmak üzere, birinci fıkranın 

(ı) bendinde belirtilen ve Hazinece karşılanan puana, 

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. 

 

Yukarıdaki düzenleme 6663 sayılı Kanunun yayın tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

 

Bu değişiklik ile beş puanlık işveren hissesi prim desteğinin daha yüksek bir oranda 

uygulanmasına dair Bakanlar Kurulu’na yetki veren düzenlemedeki “on ve üzerinden 

sigortalı çalıştırma” sınırı kaldırılmış ve sigortalı sayısı açısından herhangi bir sınır 

öngörülmemiştir.  

 

Bakanlar Kurulu 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin ikinci fıkrasına istinaden yetkisini 

14.07.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2013/4966 sayılı kararı ile kullanmış ve bu 

karara ekli listedeki illerde faaliyet gösteren ve 10 ve üzerinden sigortalı çalıştıran 

işverenler için Kanunun 81.maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan 5 puanlık 

indirime ilaveten 6 puan daha indirim yapılmasını kararlaştırmıştı. Söz konusu düzenleme 

hakkında 26.7.2013 tarih ve 2013/168 sayılı sirkülerimizde bilgi verilmişti.  

 

Yukarıda yer verilen değişiklik ile ilgili olarak SGK tarafından sirkülerimiz ekinde yer verilen 

duyuru yayınlanmıştır. Duyuruda, söz konusu Kanun değişikliğinin 1/3/2016 tarihinde 

yürürlüğe girmesi nedeniyle ilave altı puanlık indirim uygulamasında aranan ilgili ayda on ve  
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üzerinde sigortalı çalıştırma şartının 2016/Mart ve sonraki aylara ilişkin bildirimlerde 

kaldırıldığı belirtilmiştir.  

 

Duyuruda, 2016/Şubat ayı ve öncesine ait aylık prim ve hizmet belgelerinde 46486, 56486, 

66486 kanun numarasını seçerek bildirim yapan/yapacak işyerlerinde ilgili ayda on ve 

üzerinde sigortalı çalıştırma şartının sağlanması gerektiği, 2016/Mart ayı bildirgesinden 

itibaren ise 1 ila 9 sigortalı çalıştıran işyerlerinin de 46486, 56486, 66486 kanun numarasını 

seçmek suretiyle sigorta primi teşvikinden faydalanmalarının mümkün bulunduğu 

açıklanmıştır.  

 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

EK: 

SGK Duyurusu 

 

(*) 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 YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 
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D  U  Y  U  R  U 

 

51 İLDE UYGULANAN İLAVE ALTI PUANLIK İNDİRİMDE ARANAN 10 VE 

ÜZERİNDE SİGORTALI ÇALIŞTIRMA ŞARTININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN 

DUYURU 

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci 

maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine” 

ibaresi 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle “Bu Kanunun 4 

üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör 

işyerlerine” şeklinde değiştirilmiştir. 

Söz konusu Kanun değişikliğinin 1/3/2016 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle 

ilave altı puanlık indirim uygulamasında aranan ilgili ayda on ve üzerinde sigortalı 

çalıştırma şartı 2016/Mart ve sonraki aylara ilişkin bildirimlerde kaldırılmıştır. 

Buna göre, 2016/Şubat ayı ve öncesine ait aylık prim ve hizmet belgelerinde 

46486, 56486, 66486 kanun numarasını seçerek bildirim yapan/yapacak işyerlerinde 

ilgili ayda on ve üzerinde sigortalı çalıştırma şartının sağlanması gerekmekte, 2016/Mart 

ayı bildirgesinden itibaren ise 1 ila 9 sigortalı çalıştıran işyerlerinin 46486, 56486, 

66486 kanun numarasını seçmek suretiyle sigorta primi teşvikinden faydalanmaları 

mümkün bulunmaktadır. 

 İşverenlerimize önemle duyurulur. 

 

SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

   


