
 

 

 
 

Sirküler Tarihi : 03.01.2019 

Sirküler No  : 2019-14 

Konu  : Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan 

İşyerlerinde Uygulanacak Sigorta Prim Teşviği Hak. 

  

31.12.2018 tarih ve 30642 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Çok Tehlikeli 

Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi 

İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” 

kapsamında; 

 

 Geçmiş üç yıl boyunca ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası 

meydana gelmeyen, 

  

 Çok tehlikeli sınıfta yer alan, 

  

 Ondan fazla çalışanı bulunan işyerlerine, 

 

Prime esas kazanç üzerinden %1 indirim teşviki uygulanacaktır. 

 

 

TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI 

 

Teşvikten yararlanmaya esas şartların sağlanması gereken üç yıllık süre ile teşvikten 

yararlanılacak üç yıllık süre boyunca işveren, aşağıdaki şartları sağlaması kaydıyla teşvikten 

yararlanabilir: 

 

 İşyerinin 6331 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer 

alması gerekmektedir. 

 

 İşverenin Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her ay toplamda 

ondan fazla çalışanı bulunması gerekmektedir. 

 

 Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemesi şarttır. 

 

 İşyerinin, İSG-KATİP’ e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği 

hizmetlerinin verilmesine ilişkin, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ya 

da 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan İş Sağlığı ve 

Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve 

kuruluşlar ile yapılmış bir sözleşmesinin bulunması şarttır. 
 

Asıl işveren alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, teşvikten yararlanmaya esas şartların 

sağlanması gereken üç yıllık süre ile teşvikten yararlanılacak üç yıllık süre boyunca alt 

işverenlere ait işyerlerinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana 

gelmemesi şarttır. 

 

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal 

Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında prim desteğinden veya işsizlik sigortası 



 

 

primini kapsayan diğer sigorta prim teşviki, destek veya indirimlerden yararlanan işverenler 

aynı ayda aynı sigortalı için bu maddede belirtilen teşvikten yararlanamaz. 

 

 

TEŞVİKTEN YARARLANMAYA ESAS ŞARTLARIN SAĞLANMASI GEREKEN ÜÇ 

YILLIK SÜRE 
 

 Teşvikten yararlanmaya esas şartların sağlanması gereken süre, teşvikten 

yararlanmaya başlanılacak takvim yılından bir önceki yılın son ayından/döneminden 

başlanılarak geriye doğru üç yıl olarak hesaplanır. 

 

 4447 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesinde takvim yılı esas alındığından anılan 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 2016/Ocak ayına kadar geçen süreye ilişkin 

işveren hak talebinde bulunamaz. 

 

 Teşvikten yararlanmaya esas şartların sağlanması gereken üç yıllık süre, bir takvim 

yılı içerisinde Ocak ayı dışında diğer aylarda ilk defa tescil edilen işyerleri için tescil 

edildiği tarihi takip eden takvim yılının Ocak ayından itibaren hesaplanır. 

 

 

TEŞVİKTEN YARARLANMAYA SÜRESİ 
 

Teşvikten yararlanma süresi, işyerinin teşvikten yararlanmaya esas şartları sağladığı üç yıllık 

süreyi takip eden takvim yılından geçerli olmak üzere üç yıldır. 

 

ÇALIŞAN SAYISININ HESAPLANMASI 

 

Çalışan sayısının toplamda ondan fazla olup olmadığının tespitinde aşağıdaki şartlar aranır: 

 

 Çalışan sayısının hesabında, aynı işveren tarafından Türkiye genelinde çok tehlikeli 

sınıfta yer alan işyerlerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 

(a) bendi kapsamında çalıştırılan toplam sigortalı sayısı esas alınır. 

 

 Asıl işveren alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde alt işverenin çalışanları asıl 

işverenin toplam çalışan sayısına veya asıl işverenin çalışanları alt işverenin toplam 

çalışan sayısına dahil edilmez. 

 

 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak 

ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısı hesabında dikkate 

alınmaz. 

 

 İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen 

sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir. 

 

 Her bir ayda Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde 

kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı 

sigortalı sayısı düşülür. 

 

 Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar, toplam sigortalı sayısına dahil edilir. 

 



 

 

 Kamu kurum ve kuruluşlarının çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, sadece 5510 

sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bildirilen 

sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir. 

 

 

Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

Saygılarımızla 

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ 

 
 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181231M4-15.htm

