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Tarih & Sayı: 04/08/2021_179 
 

Yasal Mevzuat   : 19.07.2021 Tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Genelge 
 
Resmi Gazete Tarih & Sayı : 2021/26 Sayılı 19.07.2021 tarihli SGK Genelgesi İle Beş Puanlık İndirimde 
Türkiye Geneli Borç Sorgusu Hususunda Açıklamalara Yer Verilmiştir. 
 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan 19.07.2021 tarihli 2021/26 sayılı genelge uyarınca beş puanlık 
indirimde Türkiye geneli borç sorgusuna ilişkin açıklamalar paylaşılmıştır. 
 
İlgili genel yazı kapsamında özetle aşağıdaki konulara değinilmiştir: 
 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81. Maddesinin 1. Fıkrasının (ı) bendi uyarınca 
özel sektör işverenlerinin, çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi olarak alınan 
%20 prim oranının 11 puan olan işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutarının Hazine ve Maliye 
Bakanlığı tarafından karşılandığı, 
 
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazine 
ve Maliye Bakanlığı’nca karşılanabilmesi için diğer şartların yanı sıra işverenin Kuruma yasal ödeme süresi geçmis 
sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu 
bulunmama şartını da sağlaması gerekmediği, 
 
Beş puanlık indirimin uygulanması için işverenin Kuruma olan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik 
sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun, 2021/Eylül 
ayına/dönemine ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren iş yeri bazında değil, işverenin 
Türkiye genelindeki tüm iş yerleri esas alınarak sorgulanacağı, 
 
İşverenin birden fazla iş yeri dosyasının bulunması halinde, Türkiye genelindeki tüm iş yerlerinden kaynaklanan 
yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası 
ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerektiği, aksi halde beş puanlık indirimden faydalanılmayacağı  
 
açıklamalarına yer verilmiştir. 
 
Borç sorgusu kapsamına giren işler bakımından da ilgili genel yazıda; işverenin 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 borçlarının sorgulamaya tabi 
olacağı, 
 
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 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun /4. Maddesi 1-b  bendi kapsamındaki ve 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun /60. Maddesi g  bendi kapsamındaki yasal ödeme 
süresi geçmiş prim borçlarının sorgulanmayacağı açıklanmıştır. 
 
Önemle belirtmek gerekir ki; ilgili genelgede Sosyal Güvenlik Kurumu’na 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 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81. 
Maddesinin 2. fıkrasında yer alan ilave 6 puanlık indirimden de yararlanmasının söz konusu olmayacağı 
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belirtilmiştir. 
 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81. Maddesinin 1. Fıkrasının (ı) bendinde yer 
alan, “Bu fıkra ve diğer ilgili mevzuatla sağlanan sigorta prim desteklerinin aynı dönem için birlikte uygulanması 
halinde, bu destek öncelikle uygulanır.” hükmüne istinaden işverenin Türkiye genelinde; 
 
Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası 
ve gecikme zammı borcunun bulunmaması halinde, öncelikle 5510 sayılı Kanunun 81. Maddesinin 1. Fıkrasının 
(ı) bendinde öngörülen 5 puanlık prim desteğinden, ardından diğer prim teşviklerinden, 
 
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 yararlanabilir. 
 
Söz konusu düzenlemeler gereğince Eylül 2021 ayına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren, 
işverenlerin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini 5510 sayılı 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 iş yerinden 5510 sayılı kanun türünü seçmesi 
mümkün olmayacaktır. 
 
Fakat, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin 5510 kanun türü seçilerek gönderilmesi sırasında işverenin 
Türkiye genelindeki tüm işyerlerinden kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borç 
türleri için ayrı ayrı olmak üzere, toplam 15,00 TL'nin altındaki borç asılları (15,00 TL dahil) sorgulama sırasında 
dikkate alınmayacaktır. 
 
İlgili genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. 
 

19.07.2021 Tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Yazısı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Bu sirkülerde yer alan açıklamalar yalnızca genel bilgiler içermekte olup bu belge içeriğinden kaynaklanan ya 
da içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı tarafımıza herhangi bir sorumluluk iddiasında 
bulunulamaz. 


