SİRKÜ : 2017/04
Konu : Sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak
belirlenen illerde sigorta primi işveren hissesi teşvikinden
yararlanmada süre uzatımı
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20.01.2017

Bilindiği üzere 5084 sayılı Kanun kapsamında 2004 yılından itibaren bazı illerde
uygulanan sigorta primi işveren payı desteğinin 31.12.2012 tarihi itibariyle son bulması
üzerine, bu desteğin belli ölçülerde uygulanmasına devam edilmesi için 6486 Sayılı Kanun ile
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81. maddesinde yapılan
düzenleme ile genel 5 puanlık prim desteğine ilave olarak on ve üzerinde sigortalı çalıştıran
işyerlerinde uygulanmak üzere, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden altı puana kadar ilave
prim desteği sağlanması, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksini dikkate almak suretiyle ilave
destek uygulanacak illeri ve uygulama süresini belirlemesi için Bakanlar Kurulu’na yetki
verilmişti. Bakanlar Kurulu’nca bu yetki 14.07.2013 tarih ve 28707 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan 2013/4966 sayılı Karar ile kullanılarak, teşvikten yararlanabilecek yerler üç gruba
ayrılarak her bir grup için belli sürelerde bu teşvikin uygulanması öngörülmüştü. Diğer
taraftan 6663 sayılı Kanun ile söz konusu teşvikten yararlanmada aranan “On ve üzerinde
sigortalı çalıştırma” şartı da 01.03.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kaldırılarak,
söz konusu illerdeki özel sektör işyerlerinin çalışan sayısına bakılmaksızın ilave 6 puanlık
sigorta primi işveren payı teşvikinden yararlanması sağlanmıştı.
20.01.2017 tarih ve 29954 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9728 sayılı Karar
ile 2013/4966 sayılı Kararda iller bazında yapılan gruplandırmada (I)sayılı listede yer alan
yerlerdeki özel sektör işyerlerinin ilave 6 puanlık sigorta primi işveren payı teşvikinden
yararlanma süresi 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2017 tarihine
uzatılmıştır.
5510 Sayılı Kanunun 81. Maddesi, 2013/4966 ve 2016/9728 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararları uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen yerlerde faaliyet gösteren özel sektöre ait
işyerlerinde istidam edilen personellerin primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları işveren hissesinin altı puanlık kısmı 5510 sayılı Kanunun
81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükümlerine göre yararlanılan beş puanlık işveren
hissesi indirimine ilave olarak aşağıda belirtilen sürelerde Hazinece karşılanacaktır.

Uygulama
Süresi Sonu

(I)
Sayılı
Liste

Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay,
Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize,
Sivas, Trabzon ve Uşak

31.12.2017

(II)
Sayılı
Liste

İl-İlçe

Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane,
Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat

31.12.2017

(III)
Sayılı
Liste

Liste
No.

Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin,
Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van illeri ile Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri

31.12.2018

2017 yılında uygulanacak olan sigorta primine esas kazancın alt sınırına göre yukarıda
belirtilen illerde özel sektör işyerlerinin ilave 6 puanlık sigorta primi işveren payı desteği her bir
çalışan için 106,65 TL. olarak uygulanacaktır.
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Belirlenen yerlerde olmakla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında, döner sermayelerde,
fonlarda, belediyelerde, il özel idarelerinde, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik
ve işletmelerde, sosyal güvenlik kurumlarında, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla
kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlarında, kamu iktisadi teşebbüslerinde ve
bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası
kamuya ait olan diğer ortaklıklarda istihdam edilenler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4734
sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve
yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerlerinde
istihdam edilenler ve sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, yatırım teşvik mevzuatı
uyarınca sigorta primi desteğinden yararlananlar ilave sigorta primi işveren payı desteğinden
yararlanamayacaktır.
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