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SİRKÜLER        İstanbul, 29.11.2016 

Sayı: 2016/206       Ref: 4/206 

 

 

Konu:  

5510 SAYILI KANUNUN 4/1-B KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR HAKKINDA 

BEŞ PUANLIK PRİM İNDİRİMİ UYGULAMASI HAKKINDA GENELGE 

YAYINLANMIŞTIR 
 

6745 sayılı Kanunun 62. maddesi ile, 5510 sayılı Kanun’un 81. maddesinin birinci fıkrasına 

eklenen (j) bendinde; 

 

“İsteğe bağlı sigortalılar hariç bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 

kapsamındaki sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, beş puanlık 

kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. Sigortalıların bu prim indiriminden 

yararlanabilmeleri için primlerin Hazinece karşılanmayan kısmının yasal süresi içinde 

ödenmesi, Kuruma kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara 

ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması şarttır. Ancak Kuruma olan 

prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 

taksitlendiren veya yapılandıran sigortalılar bu taksitlendirme veya yapılandırma işlemleri 

devam ettiği sürece bu bent hükmünden yararlandırılır. Borçlanma ve ihya kapsamındaki 

primlerden dolayı bu indirimden yararlanılmaz. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve 

kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.”  

 

hükmü yer almaktadır. 

 

6745 sayılı Kanun ile yapılan bu düzenleme hakkında 09.09.2016 tarih ve 2016/170 sayılı 

sirkülerimizde bilgi verilmişti.  

 

Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun sigortalı 

sayılanlar ile ilgili düzenlemenin yer aldığı 4. maddesinin b bendi aşağıdaki gibidir. 

 

“4-Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından; 

……… 

 

b) Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına 

bağımsız çalışanlardan ise; 

1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi 

mükellefi olanlar, 

2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar, 

 

 

 

 

http://www.dengeakademi.com/Files/Circular/1920.pdf


 

2 

 

 

3) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş 

komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm 

ortakları, 

4) Tarımsal faaliyette bulunanlar, 

…….. 

sigortalı sayılırlar.” 

Yukarıdaki düzenleme 1 Ekim 2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olup, söz konusu 

hükmün uygulanmasına ilişkin Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve 

Hazine Müsteşarlığı ile müştereken belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda sosyal güvenlik 

il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezlerince yürütülecek işlemler sirkülerimiz ekindeki 

genelgede açıklanmıştır. 

 

Beş puanlık indirimden, isteğe bağlı sigortalılar hariç anılan kanunun 4. maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendi kapsamındaki aktif sigortalılar yararlanabileceklerdir. Sigortalıların bu 

prim indiriminden yararlanabilmeleri için primlerin hazinece karşılanmayan kısmının yasal 

süresi içinde ödenmesi, kuruma kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası 

ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir. 

Bu çerçevede 2016/Ekim ayına ait primin teşvikli tahakkuk edebilmesi için sigortalıların 

1/10/2016 tarihi itibarıyla muaccel sigorta primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme 

cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması gerekmektedir.  

 

31/8/2016 tarihi ve öncesine ait sigorta primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme 

cezası ve gecikme zammı borcu bulunan sigortalıların 2016/Ekim ayı primi teşviksiz 

tahakkuk ettirilecek olup, 31/10/2016 tarihi ve öncesine ait olan prim borçlarının tamamının 

30/11/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi halinde ödemenin yapıldığı gün itibarıyla 

2016/Ekim ayı primi teşvikli olarak tahakkuk ettirilecektir. 

 

31/8/2016 tarihi itibarıyla prim borcu olmayan sigortalının 2016/Ekim ayına ait priminin 

teşvikli tahakkuk etmesi durumunda, tahakkuk eden teşvikli tutarın takip eden ayın sonuna 

kadar ödenmesi halinde sigortalı 2016/Ekim ayı primi için teşvikten yararlanacak, ilgili 

tutarın sigortalı tarafından ödenmemesi halinde ise 2016/Ekim ayı primi yeniden teşviksiz 

olarak tahakkuk ettirilecektir. 
 

İsteğe bağlı sigortalılar ile 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 

kapsamındaki hizmetleri 5510 sayılı Kanunun Geçici 17. ve Geçici 63. maddeleri kapsamında 

durdurulan ve ihya talebinde bulunan sigortalılar ile yine bu kanunun 41. maddesi 

kapsamında borçlanma yapan sigortalıların, bu borçlanmalarına 81. maddenin birinci 

fıkrasının (j) bendi hükmü uygulanmayacaktır.  

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
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EK: 

2016/26 sayılı SGK Genelgesi 

 

(*) 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, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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