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SİRKÜLER
NO: 2020-75 23 HAZİRAN 2020
KONU: SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİNDE HİZMET ÇAKIŞMASI NEDENİYLE 
ORTALAMADAN AZ BİLDİRİM YAPILMIŞ OLMASI HALİ

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 12 Mayıs 2020 ve 
E.5994808 Sayılı Genel Yazısı

Hizmet çakışması sonucunda daha sonradan iptal edilen 4/a sigortalı hizmetleri nedeniyle 
sigorta prim teşviklerinde ortalamaya ilave olma şartı ihlal edilmekte ve işverenler hatalı teşvik 
listesine düşmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu, bu durumda hangi işlemlerin yapılacağını 12 Mayıs 2020 tarih ve 
E.5994808 sayılı genel yazısı ile açıklamıştır.

1. Yatırım İstihdam Teşviki

23/12/2019 tarihli ve 20240865 sayılı Genel Yazıda belirtildiği üzere; 
5084 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan yatırım prim teşvikine ilişkin, sahte sigortalılık 

hariç, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bendi kapsamındaki 
sigortalılık ile (a) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünün çakışması nedeniyle (a) bendi 
kapsamındaki sigortalılıktan kaynaklanan hizmetlerin iptal edilmesi sonrasında aylık prim ve 
hizmet belgesinde kalan sigortalı sayısının 10 kişinin altına düştüğü durumlarda işverenlerin söz 
konusu teşvikten usulüne uygun yararlanmış kabul edilecekleri belirtilmiştir.
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2. İlave 6 Puanlık Teşvik

23/12/2019 tarihli ve 20240865 sayılı Genel Yazıda belirtildiği üzere; 
5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ilave altı puanlık indirimine 

ilişkin, sahte sigortalılık hariç, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve 
(c) bendi kapsamındaki sigortalılık ile (a) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünün çakışması 
nedeniyle (a) bendi kapsamındaki sigortalılıktan kaynaklanan hizmetlerin iptal edilmesi 
sonrasında aylık prim ve hizmet belgesinde kalan sigortalı sayısının (2016/Mart öncesi için) 10 
kişinin altına düştüğü durumlarda, işverenlerin söz konusu teşvikten usulüne uygun yararlanmış 
kabul edilecekleri belirtilmiştir.

3. 6111 Sayılı Kanun Teşviki (4447/ Geçici Madde 10) ve İlave İstihdam Teşviki (4447/Geçici 
Madde 19)

4447 sayılı Kanunun geçici 10 ve 19 uncu maddelerinde yer alan prim teşviklerine ilişkin olmak 
üzere; işverenlerin Kuruma bildirdikleri sigortalılardan, sahte sigortalılık hariç, 5510 sayılı Kanunun 
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bendi kapsamındaki sigortalılık ile (a) bendi 
kapsamındaki sigortalılık statüsünün çakışması nedeniyle (a) bendi kapsamındaki sigortalılıktan 
kaynaklanan hizmetlerin iptal edilmesi sonrasında bazı aylarda sözkonusu teşiviklerden bazı 
sigortalılardan dolayı ortalamanın altına düşülmesi halinde, bu işverenlerin ilgili teşviklerden 
usulüne uygun yararlandığı kabul edilecektir.

4. Hata Listesinden Çıkma İşlemleri

Hizmet çakışmasıyla sınırlı olmak üzere SGK memur sisteminde yapılan düzenlemeyle “Hizmet 
çakışması nedeniyle oluşan kaydı sil” ekranları vasıtasıyla 06111, 06645, 0687, 1687, 17103, 27103 
kanun numaralı “ortalamadan az çalıştırılmış” hata açıklaması ile hata listelerinde yer alan kayıtların 
SGK memurları tarafından hata listesinden çıkartılması mümkün bulunmaktadır.
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