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T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel
Müdürlüğü Tarafından 2015/10 Sayılı Genelge Yayımlandı.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 18
Mart 2015 Tarih ve 2015/10 Sayılı Genelgesinde yer alan,






Mevcut sigorta primi teşvik uygulamalarına göre, bir sigortalının aynı ayda
birden fazla sigorta primi teşviki kapsamına girmesi durumunda, işverenler
bahse konu sigortalıyı tercih edecekleri herhangi bir sigorta primi teşvikinden
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirebilmektedir. Bu bağlamda, herhangi
bir sigorta priminden yararlandıktan sonra, geriye yönelik başka bir sigorta
teşvikinden yararlanma talepleri hakkında yapılacak işlemlere,
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar, Araştırma ve Geliştirme
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar İle Kültür Yatırımları ve
Girişimlerini Teşvik Kanunu kapsamında yapılan taleplere ve
Diğer hususlara ilişkin detaylı açıklamalar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Herhangi Bir Sigorta Priminden Yararlandıktan Sonra, Geriye Yönelik Başka
Bir Sigorta Teşvikinden Yararlanma Talepleri Hakkında Yapılacak İşlemler:
Sigortalının aynı ayda / dönemde birden fazla sigorta primi teşviki kapsamına girmesi
durumunda, işverenlerin bu sigortalıyı cari aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin
düzenlendiği tarihte tercih edecekleri herhangi bir sigorta primi teşviki kapsamında ilgili
kanun numarasını seçmek suretiyle yasal süresi içinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’na
bildirmeleri mümkün bulunmaktadır.
Örneğin; 4857 Sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi kapsamında olan engelli bir
sigortalının aynı ayda/dönemde 4447 Sayılı Kanun’un geçici 10 uncu maddesinde belirtilen
şartları da taşıması durumunda; işverenler, söz konusu engelli sigortalı için e-Sigorta sistemi
üzerinden 14857 ya da 06111 kanun numaralarından herhangi birini tercih etmek suretiyle
sigorta primi teşvikinden yararlanabilmektedir.
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Bununla birlikte, sigorta primi teşviklerine ilişkin yasal düzenlemelerde yer alan usul
ve esasların belirlenmesine ilişkin hükümmler dikkate alınarak ilgili bakanlık ve kuruluşların
görüşleri alınmak suretiyle konu yeniden değerlendirilmiş olup, bundan böyle aylık prim ve
hizmet belgelerini tercih edilen sigorta primi teşvikine ilişkin kanun numarasını seçmek
suretiyle düzenleyip teşviksten yararlanıldıktan sonra, sigorta primi teşvikinin değiştirilmesi
yönündeki talepler işleme alınmayacaktır.
Örnek 1: (B) A.Ş.’ce 15/01/2015 Tarihi’nde işe alınan engelli sigortalının, aynı
zamanda 4447 Sayılı Kanun’un geçici 10 uncu maddesi kapsamında da olduğu ve işverence
bu sigortalı için 2015 Ocak ayına ilişkin olarak 14857 kanun numarası ile yasal süresinde
bildirim yapıldığı varsayıldığında, sonradan 2015 Ocak ayına ilişkin bu sigortalı için
işverence 4447 Sayılı Kanun’un geçici 10 uncu maddesinde öngörülen teşvikten yararlanmak
üzere talepte bulunması halinde, bu talep işleme alınmayacaktır.
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar, Araştırma ve Geliştirme
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun İle Kültür Yatırımları ve Girişimlerini
Teşvik Kanunu Kapsamında Yapılan Talepler:
5510 Sayılı Kanun’un Ek 2 inci maddesinde yer alan sigorta primi teşviki
uygulamasında:










Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen teşvik belgelerine istinaden Sosyal
Güvenlik Kurumu’na intikal ettirilen bilgilerin sisteme kodlanmasının ardından
ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/merkezince işverenlere teşvikten
yararlanılmasına ilişkin bilgilerin resmi bir yazı ile bildirilmesi,
Ekonomi Bakanlığı’nca yatırım teşvik belgesi verilen bir işyerine birden fazla
yatırım teşvik belgesinin verildiği durumlarda herbir teşvik belgesi için ayrı bir
işyeri dosyasının tescil edilmesi,
“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar” kapsamında desteklenen
tersanelerin gemi inşa yatırımlarında, teşvikten yararlanılacak herbir gemi için
ayrı bir işyeri dosyasının tescil edilmesi,
5746 Sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında
Kanun” kapsamında sigorta teşvik priminden yararlanacak işverenlerce,
teşvikten yararlanılmaya hak kazanıldığına ilişkin ilgili kurum, kuruluş, vakıf
veya denetimle görevli şirketlerden alınan belgeler ile birlikte Sosyal Güvenlik
kurumu’nun ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne/merkezine yazılı olarak
müracaat edilmesi,
5225 Sayılı “Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu” kapsamında
sigorta primi teşvikinden yararlanacak işverenlerce “Kültür yatırım Belgesi”
veya “kültür Girişim Belgesi” ile kurumlar vergisi mükellefi olduklarına ilişkin
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ilgili vergi dairesinden alınan belgelerin sosyal güvenlik
müdürlüğüne/merkezine dilekçe ekinde ibraz edilmesi gerekmektedir.

il

Buna göre, yukarıda bahsi geçen kanunlar kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun
ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/merkezince; söz konusu teşvik belgelerine istinaden
işyeri tescil işleminin yapılamaması veya geç yapılması, işverenlerce ibraz edilen belgelerin
ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/merkezince uygun görülmesine rağmen sisteme
tanımlama işleminin yapılamaması veya geç yapılması, ilgili bakanlıkça gönderilen bilgilerin
işverenlere hiç bildirilmemiş veya geç bildirilmiş olması nedenleriyle işverenlerce, başka bir
sigorta primi teşvikinden yararlanmak üzere ilgili kanun numaralarından verilen aylık prim ve
hizmet belgeleri yerine ilgisine göre 25510/ 16322/ 26322/ 05746/ 15746/ 25225/ 55225
kanun numaralarından düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin işleme alınmasına
yönelik talepte bulunulması halinde, işverenin iradesi dışında oluşan bu durumlar nedeniyle
ilgili kanunlar gereği geriye yönelik yararlanma telepleri, sonradan yapılmış olup olmadığına
bakılmaksızın işleme alınacaktır.
Diğer Hususlar:
Bahsi geçen genelge hükümleri yayım tarihi olan 18/03/2015 Tarihi itibariyle
yürürlüğe girmiştir. Aynı genelgenin yayımı tarihinden önce sosyal güvenlik il
müdürlüklerine/ merkezlerine yapılan teşvik değişiklik talepleri hakkında söz konusu genelge
hükümleri uygulanmaz.
Genelgenin orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilir.

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Genelge 2015/10

Saygılarımızla,

