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S İ R K Ü L E R 
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KONU: 6 puanlık sigorta primi işveren hissesi desteği uygulaması 31 Aralık 2020 tarihine uzatılmıştır. 

    

İlave 6 puanlık işveren hissesi desteği uygulaması, Resmi Gazete’ de yayımlanan 22 Şubat 2020 tarihli 
ve 2137 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 31 Aralık 2020 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır. 

  
Sayın Mükellefimiz, 

Bilindiği üzere, çalıştırdıkları sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgelerini Sosyal Güvenlik Kurumuna 
yasal süresi içerisinde veren, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerini yasal süresinde ödeyen ve 
Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı 
borcu bulunmayan işverenlerce çalışanları adına ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin 5 
puanlık kısmı Hazine tarafından karşılanmaktadır. 

5510 sayılı Kanun’ un 81. maddesi kapsamında, 30 Mayıs 2013 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile sosyo-
ekonomik gelişmişlik endeksi dikkate alınarak ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer verilen 51 il ve 2 
ilçede faaliyet gösteren işverenler için 5 puanlık işveren hissesi desteğine ilave olarak prime esas kazanç 
alt sınırı üzerinden hesaplanacak 6 puanlık işveren hissesi desteği uygulanmaktadır. 

Daha önce 25 Aralık 2018 tarihli ve 503 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2019 tarihine uzatılmış 
olan ilave 6 puanlık işveren hissesi desteği uygulaması, 23 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete’ de 
yayımlanan 22 Şubat 2020 tarihli ve 2137 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile aşağıda (I),(II) ve (III) sayılı 
listelerde yer verilen illerde faaliyet gösteren işyerleri için 31 Aralık 2020 tarihine kadar yeniden 
uzatılmıştır. 

İlave 6 puanlık işveren hissesi desteğinin uygulanacağı il ve ilçeler: 

(I) SAYILI LİSTE (II) SAYILI LİSTE (III) SAYILI LİSTE 

1.Afyonkarahisar 1.Adıyaman 1.Ağrı 

2.Amasya 2.Aksaray 2.Ardahan 

3.Artvin 3.Bayburt 3.Batman 

4.Bartın 4.Çankırı 4.Bingöl 

5.Çorum 5.Erzurum 5.Bitlis 

6.Düzce 6.Giresun 6.Diyarbakır 

7.Elazığ 7.Gümüşhane 7.Hakkari 

8.Erzincan 8.Kahramanmaraş 8.Iğdır 

9.Hatay 9.Kilis 9.Kars 

10.Karaman 10.Niğde 10.Mardin 

11.Kastamonu 11.Ordu 11.Muş 

12.Kırıkkale 12.Osmaniye 12.Siirt 

13.Kırşehir 13.Sinop 13.Şanlıurfa 

14.Kütahya 14.Tokat 14.Şırnak 
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15.Malatya 15.Tunceli 15.Van 

16.Nevşehir 16.Yozgat 
16.Bozcaada-Gökçeada 
ilçeleri 

17.Rize     

18.Sivas     

19.Trabzon     

20.Uşak     

 
  
Saygılarımızla, 

 
 
 
 
MEGA GLOBAL GRUP 
 Uluslararası Bağımsız Denetim 
 Yeminli Mali Müşavirlik 
 Mali Müşavirlik 

 

 


