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KONU:
SİGORTA PRİMİ TEŞVİKLERİ, DESTEK VE İNDİRİMLERİNDE
YASAKLAMAYA İLİŞKİN KURUM YENİ UYGULAMA GENELGESİNİ YAYIMLADI.
08.03.2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6824 sayılı
Kanunun 17.inci maddesi ile 5510 sayılı Kanununa eklenen Ek 14.üncü madde ki SGK prim
teşvikleri yasaklanmasına ilişkin yeni uygulamalarla ile ilgili açıklamaları 22.03.2017 tarih ve
2052 nolu sirkümüzde yapmıştık. Söz konusu uygulamalar ile ilgili Kurum 2017-18 nolu
Genelgesini yayımladı. Genelgedeki önemli hususlar aşağıdadır.
1-) 5510 Sayılı Kanunun Ek 14 üncü Maddesine Göre Yasaklama Kapsamına Girecek
İşyerlerinin Tespiti.
5510 sayılı Kanunun Ek 14 üncü maddesinin;
Birinci fıkrasında, mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı
kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı
tespit edilen işyerlerinin ilk tespitte bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl
içinde tekrar eden her bir tespit için ise bir yıl süreyle 5510 sayılı Kanun, 3294 sayılı
Kanun ile 4447 sayılı Kanunda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden
yararlanmasının mümkün bulunmadığı,
Üçüncü fıkrasında, beş kişiden fazla olmamak koşuluyla çalıştırılan toplam sigortalı
sayısının %1’ini aşmayan sayıda, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği
veya bildirdiği kişileri fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri için yasaklama
yapılmayacağı hükme bağlanmıştır.
2.) Kuruma Bildirilen Toplam Sigortalı Sayısının Tespiti.
Yasaklama kapsamına giren işyerlerinin tespitine ilişkin toplam sigortalı sayısı, tespite ilişkin
tutanağın düzenlendiği aya/mahkeme kararının kesinleştiği aya/resmi kurum ve kuruluşlardan
alınan yazıların Kuruma intikal ettiği aya ilişkin olarak, Kuruma verilen asıl ve ek nitelikteki aylık
prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet
belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek suretiyle hesaplanmalıdır.
Toplam sigortalı sayısı işyeri bazında hesaplanacaktır.
Toplam sigortalı sayısının hesabında, ilgili ay içinde sosyal güvenlik destek primine tabi
olarak çalışan sigortalılar ile çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve
ücret ödenmeyen (istirahat veya ücretsiz izin gibi nedenlerle aylık prim ve hizmet
belgesinde (0) gün ve (0) kazançlı olarak kayıtlı) sigortalılar da hesaplamaya dahil
edilecek, buna karşın aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, staja
tabi tutulan öğrenciler ile üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ve Türkiye İş
Kurumu’nca düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler dikkate alınmayacaktır.
İşyerinden Kuruma bildirilen toplam sigortalı sayısının % 1’inin hesaplanması sonucunda
bulunan sayının küsuratlı olması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate alınmayacak,
yarım ve üzerinde olan kesirler ise tama iblağ edilmelidir.
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3-) Çalıştırdığı Kişileri Sigortalı Olarak Bildirmediği veya Bildirilen Sigortalıyı Fiilen
Çalıştırmadığı Tespit Edilen ve 5510 Sayılı Kanunun Ek 14 Üncü Maddesinin Üçüncü
Fıkrası Uyarınca Yasaklama Kapsamına Giren İşyerleri Hakkında Yapılacak İşlemler.
01.04.2017 tarihi ve sonrasında mahkeme kararından veya yapılan kontrol ve denetimlerden ya
da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve
kuruluşlardan alınan yazılardan çalıştırıldığı halde sigortalı olarak bildirilmediği ve/veya bildirildiği
halde fiilen çalışmadığı tespit edilen kişi sayısı, Kuruma bildirilen toplam sigortalı sayısının %1’ini
aşan veya toplam sigortalı sayısının %1’ini aşmamakla birlikte beşten fazla olan işyerleri ile ilgili
olarak;
- Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit
edilen işyerlerinin 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (i)
bentlerinde, aynı maddenin ikinci fıkrasında, Ek 2 nci maddesinde yer alan
teşviklerden,
- Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işyerlerinin 4447 sayılı Kanunun
geçici 10 uncu ve geçici 15 inci maddeleri ile 3294 sayılı Kanunun Ek 5 inci
maddesinde yer alan teşviklerden,
ilk tespitte tespit tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay süreyle, ilk tespit
tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden ve yasaklama kapsamına giren her bir
tespit için ise tespit tarihini takip eden aybaşından itibaren birer yıl süreyle bu sigorta
primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanması mümkün bulunmamaktadır.
Bununla birlikte, yapılan kontrol ve denetimler ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu
idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden veya kesinleşen
mahkeme kararına istinaden;
- Alt işverenin çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirmediğinin/bildirilen sigortalının fiilen
çalıştırılmadığının tespit edilmesi ve yasaklama kapsamına girmesi halinde, hem kayıt dışı
sigortalı çalıştıran/sahte sigortalı bildiriminde bulunan alt işveren hem de asıl işveren,
- Asıl işverenin çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirmediğinin/bildirilen sigortalının fiilen
çalıştırılmadığının tespit edilmesi ve yasaklama kapsamına girmesi halinde ise, yalnızca asıl
işveren,
ilk tespitte bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden ve
yasaklama kapsamına giren her bir tespit için ise birer yıl süreyle 5510 sayılı Kanun, 3294
sayılı Kanun ve 4447 sayılı Kanunda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden
yararlanamayacaktır.
4-) 01.04.2017 Tarihi İtibariyle Bir Yıllık Yasaklama Süresi Devam Eden İşyerleri
Hakkında Yapılacak İşlemler.
5510 sayılı Kanunun Ek 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına göre, çalıştırdığı kişileri sigortalı
olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı 1/4/2017 tarihinden önce
düzenlenen tutanak/ kesinleşen mahkeme kararı/ Kuruma intikal eden resmi kurum ve
kuruluşlardan alınan yazılar ile tespit edilen ve 1/4/2017 tarihi itibariyle bir yıllık yasaklama
süresi devam eden işyerleri için, yasaklamaya esas olan tespit, 5510 sayılı Kanunun
Ek 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre ilk tespit sayıldığından, bu nitelikteki
işyerlerine ilişkin yasaklama 2017/Nisan ayına ilişkin aylık prim ve hizmet
belgesinden itibaren kaldırılacak, 2017/Nisan ayından önceki dönemlerde yararlanılmayan
sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılmayacaktır.
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5-) 5510 Sayılı Kanunun Ek 14 üncü Maddesi Kapsamında Yasaklama Hükümleri
Uygulanmayacak Sigorta Primi Teşvik, İndirim ve Destekler.
5510 sayılı Kanunun Ek 14 üncü maddesi hükümleri;
- Çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirilmediği ve bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığına
yönelik tespitlerde 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin beşinci fıkrası (15921) ve
geçici 17 nci maddesi (0687) ile 5510 sayılı Kanunun geçici 71 inci maddesi,
- Bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığına yönelik tespitlerde ise 4447 sayılı Kanunun
geçici 10 uncu (6111) ve geçici 15 inci maddeleri (6645) ile 3294 sayılı Kanunun Ek
5 inci maddesi hakkında uygulanmayacaktır.
Yukarıdaki açıklamalar kapsamında çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmeyen veya
bildirilen sigortalıların fiilen çalıştırılmadıklarının tespiti halinde söz konusu
teşviklerin yasaklanıp/yasaklanmayacağı tablosu aşağıdadır.

TEŞVİK LİSTESİ
Sıra
No

Aylık Prim ve
Hizmet Belgesi
Kanun No

1

5510

2

6486

3
4
5

6

Açıklaması
Beş Puanlık İndirim
(5510 s.K. 81.md/1.fıkra (ı) bendi)
Yurtdışına Götürülen İşçilere Yönelik GSS Beş
Puanlık İndirim
(5510 s.K. 81.md/1.fıkra (i) bendi)

46486,56486,66486 51 İlde Uygulanan İlave 6 Puanlık İndirim
(5510 s.K. 81 md/ 2. fıkra)
Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında Kararlar
25510,16322,26322
Kapsamında Teşvik (5510 s.K. Ek 2.md)
Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların
6111
İstihdamına Yönelik Teşvik
(4447 s.K. Geçici 10. Md)
İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayanların
6645
İstihdamına Yönelik Teşvik
(4447 s.K. Geçici 15. Md)

BİR AY/BİR YIL SÜREYLE
YASAKLAMA
Kayıt Dışı
Sahte
Sigortalı
Sigortalı
Çalıştırma Fiili Bildirim Fiili
Yasaklanır

Yasaklanır

Yasaklanır

Yasaklanır

Yasaklanır

Yasaklanır

Yasaklanır

Yasaklanır

Yasaklanır

Yasaklanmaz

Yasaklanır

Yasaklanmaz

7

15921

İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamına Yönelik
Teşvik (4447 s.K. 50. Md)

Yasaklanmaz

Yasaklanmaz

8

14857, 54857

Yasaklanmaz

Yasaklanmaz

9

5746, 15746

Yasaklanmaz

Yasaklanmaz

10

55225, 25225

Engelli Sigortalı İstihdamına Yönelik Teşvik
(4857 s.K. 30. Md. 6. fıkra)
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerine İlişkin
Teşvik (5746 s.K. 3. Md. 3. fıkra)
Kültür Yatırımlarını ve Girişimlerini Teşvik
(5225 s.K. 5. Md.5.fıkra)

Yasaklanmaz

Yasaklanmaz

Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmeyen veya bildirilen sigortalıyı fiilen
çalıştırmayan işveren ve yetkililerinin yukarıdaki hususlara uymalarını ve Genelgeyi
gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız.
Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş
Sayfa 3 / 3

