
  
 

Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 61                                 İstanbul, 28 Temmuz 2021 

 

 

Bilindiği üzere beş puanlık prim indirimi uygulaması 01.10.2008 tarihinde  
(5763 sayılı kanun ile) 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (ı) bendine yapılan ek ile hayatımıza girmiş, işverenler için çok 
önemli bir tasarruf kalemi olmuştur. 
 
SGK tarafından yayımlanan 19.07.2021 tarih ve 2021/26 sayılı Genelge ile 
5 puanlık prim indiriminden faydalanma koşullarında çok önemli bir 
değişiklik yapılmıştır. Mevcut Kanun maddesinde; 
 
1. 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) 
bendinde; 
 
"Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki 
sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları 
primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar 
Hazinece karşılanır. 
 
İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için,  
 
a) İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak bu Kanun uyarınca 
aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik 
Kurumuna, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini ise Maliye 
Bakanlığına vermeleri, 
b) Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet 
eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal 
süresinde ödemeleri,  
c) Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara 
ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır” 
denilmiştir. 
 
Görüldüğü üzere, Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren 
hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca karşılanabilmesi için diğer şartların yanısıra işverenin, İŞYERİ 
BAZINDA Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik 
sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve 
gecikme zammı borcu bulunmama şartını da sağlaması gerekmekte idi. 
 
2. Yeni Genelge ile yapılan değişiklik ile; 
 
İşverenin Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş borcunun bulunup 
bulunmadığı hususu 1/9/2021 tarihinden (2021/Eylül 
ayından/döneminden) itibaren işverenin TÜRKİYE GENELİNDEKİ TÜM 
İŞYERLERİ ESAS ALINARAK YAPILACAKTIR. 

Konu: Beş puanlık prim indirimi uygulamasında işyeri bazlı borç 
sorgusu yerine türkiye geneli borç sorgusu devreye giriyor.                        
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3. Aynı işverene bağlı faal işyerlerinden birinde yasal ödeme süresi geçmiş borç var ise 
borcu olmayan işyerleri için de indirim uygulanmayacaktır. 

 
✓ Beş puanlık indirimden yararlanmak isteyen ve kapsama giren bir işverenin aynı veya farklı 

Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğünde işlem gören birden fazla işyeri dosyasının bulunması 
halinde, işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerlerinden kaynaklanan yasal ödeme süresi 
geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası 
ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir.  
 

✓ İşverenin Türkiye genelindeki işyerlerinden herhangi birinin yasal ödeme süresi geçmiş sigorta 
primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme 
zammı borcunun bulunması halinde, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası 
primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu 
bulunmayan işyerlerinden dolayı da beş puanlık indirimden yararlanılamayacaktır. 

 
4. Borç sorgusu sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. 

 
İşverenlerin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini 5510 kanun türünü seçmek suretiyle Kuruma 
göndermeleri sırasında, işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerlerinin yasal ödeme süresi geçmiş 
sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme 
zammı borçlarının bulunup bulunmadığı sistem tarafından sorgulanacak ve herhangi bir işyerinden 
kaynaklı yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara 
ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunması halinde işverenin Türkiye genelindeki 
hiç bir işyerinden 5510 kanun türünü seçmesi mümkün bulunmayacaktır. 

 
5. Yapılandırma ve/veya taksitlendirme halinde indirimden faydalanmak mümkündür. 
 
İşverenlerin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini 5510 kanun türünü seçmek suretiyle Kuruma 
göndermeleri sırasında, işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerlerinin yasal ödeme süresi geçmiş 
sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme 
zammı borçlarının bulunup bulunmadığı sistem tarafından sorgulanacak ve herhangi bir işyerinden 
kaynaklı yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara 
ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunması halinde işverenin Türkiye genelindeki 
hiç bir işyerinden 5510 kanun türünü seçmesi mümkün bulunmayacaktır. 
 
6. Beş puanlık indirim uygulamasında türkiye geneli borç sorgusu kapsamına giren borçlar 

 
İşverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari 
para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunup 
bulunmadığının tespiti sırasında, işverenlerin Kurumda kendi adına tescil edilmiş tüm işyerlerinden 
ve kendi adına tescil edilmiş tüm alt işverenliklerinden kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş 
sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme 
zammı borçları sorgulanacaktır. 
 
Bu sorgulama gerçek kişi işverenlerde T.C. kimlik numarası, tüzel kişi işverenlerde vergi kimlik 
numarası esas alınmak suretiyle yapılacaktır. 
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İşverenin, kendi adına tescil edilmiş işyerleri ve alt işverenlikleri haricinde ortak, üst düzey yönetici 
ve işveren vekili olarak işlem gördüğü işyerleri ile işverenin gerçek kişi olması halinde kendi 
sigortalılığından kaynaklanan 5510/4-1-b kapsamındaki ve 5510/60-g kapsamındaki yasal ödeme 
süresi geçmiş prim borçları sorgulanmayacaktır. 

 
7. Alt işveren borçları da indirime engel teşkil etmektedir. 
 
Muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin 5510 kanun türünü seçerek Kuruma gönderebilmesi için, 
işverenin gerek kendisinden gerekse kendisinden iş alan alt işverenlerden kaynaklanan yasal 
ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin 
gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir. 
 
8. Beş puanlık indirimden faydalanmayanlar ilave 6 puanlık indirimden de faydalanamaz 
 
Kuruma Türkiye geneli yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para 
cezası ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunan işverenler malullük, 
yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinde beş puanlık indirimden yararlanamayacağından, bu 
işverenlerin 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ilave altı puanlık 
indirimden de yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır. 
 
9. Beş puanlık indirimden faydalanamayanlar şartları uygun ise 6111 ve 7103 teşviklerden 
faydalanabilirler. 
 
Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin 
gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunması halinde ise, beş puanlık indirim 
uygulanmaksızın sadece ilgili kanunlarda yer alan prim teşviklerinden yararlanılabilecektir. 
 
10. Uygulama 01.09.2021 tarihinde başlıyor 
 
Bu Genelge hükümleri 2021/Eylül ayına/dönemine ilişkin muhtasar ve prim hizmet 
beyannamesinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girecektir. 
 
 
 
Söz konusu Genelge sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır. 
 

 
Saygılarımızla. 
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. 
Erdal Çalıkoğlu 
 
 
 
 
 
 
Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve 
Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan 
sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. 


