
 

 

 

            Sirkü No: 2020-15 

 

KONU: Çok tehlikeli sınıfta yer alıp, ondan fazla çalışanı olup, ölüm ve sürekli iş 

göremezlik yaşanmayan işyerleri için işsizlik sigortası primi teşviki 

 

 

Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerleri, 

4447 sayılı Kanunun Ek 4. maddesinde yapılan düzenleme ile teşvik kapsamına alınmış ve 

konu hakkında 31.12.2018 tarih 30642 sayılı Resmi Gazete’de tebliğ yayımlanmıştı.  

 

SGK, konu hakkında yazılım çalışmalarını nihayet tamamlamış ve teşvik, bu ay 

itibariyle uygulamaya girmiştir. Teşvikten yararlanmak amacıyla SGK’ya başvuru 

yapılmasına gerek bulunmamakta olup; şartları sağlayan işyerleri teşvikten 

yararlanabilecektir.  

 

Teşvik, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girdiği için 2019/01, 02, 03, 04, 05. ve 06. 

aylara ait teşvik tutarları, 2020/09. ay prim borcundan otomatik olarak mahsup edilecektir.  

 

Teşvikten yararlanmak için gerekli şartlar, aşağıda özet olarak belirtilmiş olup; detaylı 

bilgi, ekte sunulan “Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan 

İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında Tebliğ”den edinilebilir.  

 

Kapsamdaki işyerleri hangileridir?  

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 

ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan 

iş kazası meydana gelmeyen işyerleri teşvik kapsamındadır.  

 

Teşvikten yararlanma şartları nelerdir?  

Teşvikten yararlanmaya esas şartların sağlanması gereken üç yıllık süre ile teşvikten 

yararlanılacak üç yıllık süre boyunca işveren aşağıdaki şartları sağlaması kaydıyla teşvikten 

yararlanabilir: 

 

a) İşyerinin 6331 sayılı Kanunun 9. maddesi kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer 

alması,  

b) İşverenin Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her ay 

toplamda ondan fazla çalışanı bulunması,  

c) İşyerinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana 

gelmemesi,  

 

 



 

 

 

 

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

hizmetlerinin verilmesine ilişkin, hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması 

gerekmektedir. 

 

Teşvikten yararlanmaya esas şartların sağlanması gereken üç yıllık süre nasıl 

hesap edilecektir? 

- 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. maddesinde takvim yılı esas alındığından anılan 

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

talebinde bulunamaz. 

 

Teşvikten yararlanma süresi ne kadardır?  

- Teşvikten yararlanma süresi, işyerinin teşvikten yararlanmaya esas şartları sağladığı 

üç yıllık süreyi takip eden takvim yılından geçerli olmak üzere üç yıldır. 

 

Teşvikten yararlanmak için gerekli çalışan sayısı nasıl hesap edilecektir?  

- Çalışan sayısının toplamda ondan fazla olup olmadığının tespitinde aşağıdaki şartlar 

aranır:  

a) Çalışan sayısının hesabında, aynı işveren tarafından Türkiye genelinde çok tehlikeli 

sınıfta yer alan işyerlerinde 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

kapsamında çalıştırılan toplam sigortalı sayısı esas alınır.  

b) 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.  

 

c) Uzun vadeli sigorta kollarından sigortalı bildirimi yapılmayanlar, çalışan sayısının 

hesabında dikkate alınmaz.  

 

ç) İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen 

sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir. 

 

d) Her bir ayda SGK’ya verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet 

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

kayıtlı sigortalı sayısı düşülür.  

 

e) Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar, toplam sigortalı sayısına dahil 

edilir. 

 



 

 

 

 

Teşvikten yararlanmak için ne yapmak gerekmektedir?  

- Teşvikten yararlanmak isteyen işverenler için başvuru şartı bulunmamaktadır. 

SGK’ya herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek yoktur. 

 - İşyerinin, teşvikten yararlanılacak takvim yılından önceki üç yıl süreyle aranılan 

tüm şartları sağlayıp sağlamadığı SGK sistemi tarafından otomatik olarak kontrol edilecektir. 

İşyerinin söz konusu şartları sağladığının tespit edilmesi durumunda, işveren takip eden 

takvim yılından itibaren üç yıl süreyle bu teşvikten yararlanabilecektir.  

- Teşvikten yararlanılan üç yıllık sürede, teşvikten yararlanma şartlarından herhangi 

birinin kaybedilmesi durumunda, teşvikten tekrar yararlanılabilmesi için işverenin başvuruda 

bulunması gerekmektedir. 

 

Teşvik tutarı ne kadardır?  

Tüm şartları sağladığı SGK sistemi tarafından otomatik olarak kontrol edilmesinin 

ardından, işsizlik sigortası primi işveren payı, teşvikten yararlanmaya esas şartların sağlandığı 

üç yıllık süreyi takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl süreyle her ay/dönem için 

ilgili ayda SGK’ya bildirilen sigortalılara ilişkin prim ödeme gün sayısı dikkate alınmak 

suretiyle prime esas kazançlar üzerinden %1 olarak hesaplanarak tahsil edilir. 

 

Teşvik hangi hallerde sona ermektedir?  

- Teşvikten yararlanılacak üç yıllık sürede aşağıda belirtilen durumlardan herhangi 

birinin oluşması halinde teşvik uygulamasına son verilir:  

a) İşyerinin tehlike sınıfının çok tehlikeli sınıftan tehlikeli veya az tehlikeli sınıfa 

dönüşmesi halinde tehlike sınıfı değişiklik tarihini takip eden aybaşından itibaren kalan teşvik 

uygulamasına son verilir.  

 

b) Çalışan sayısının on ve altına düşmesi halinde, çalışan sayısının on ve altına 

düştüğü ayı takip eden aybaşından itibaren kalan teşvik uygulamasına son verilir.  

 

c) İşyerinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana 

gelmesi halinde, iş kazasına bağlı ölümün Bakanlıkça veya SGK’ca tespit edildiği, sürekli iş 

göremezlikte ise sürekli iş göremezlik kararının verildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 

kalan teşvik uygulamasına son verilir. 

 

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

hizmetlerinin verilmesine ilişkin, hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olmaması 

halinde takip eden aybaşından itibaren kalan teşvik uygulamasına son verilir.  

 

- Teşvikten haksız olarak yararlanma durumunun olması halinde işverenlerin eksik 

ödedikleri işsizlik sigortası işveren hissesi primleri 5510 sayılı Kanunun 89. maddesinin 

ikinci fıkrası kapsamında gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil  



 

 

 

 

edilir. Tahsil edilen prim ve gecikme zammı SGK tarafından işsizlik sigortası fonuna aktarılır.

  

  

            -Asıl işveren alt işveren ilişkisinin kurulduğu işyerlerinde alt işverenin asıl işverene 

bağlı işyerinde ölümlü veya sürekli iş göremezlik ile sonuçlanan kaza yaşanması halinde hem 

alt hem asıl işverenin teşvik uygulamasına son verilir. Asıl işverenin işyerinde ölümlü veya 

sürekli iş göremezlik ile sonuçlanan kaza yaşanması halinde alt işverenin teşvik uygulamasına 

son verilmez. 

 

Teşvikten hangi hallerde yasaklama yapılır?  

Teşvikten yararlanan işverenlerden, ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş 

kazalarını bildirmeyenler veya geç bildirenlerin kapsama giren tüm işyerleri iş kazasının 

meydana geldiği tarihten itibaren eksik ödedikleri işsizlik sigortası işveren hissesi primleri 

5510 sayılı Kanunun 89. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında gecikme cezası ve gecikme 

zammı ile birlikte tahsil edilir. Tahsil edilen prim ve gecikme zammı SGK tarafından işsizlik 

sigortası fonuna aktarılır. Bu işverenler teşvikten iş kazasının tespit edildiği tarihi takip eden 

aydan itibaren beş yıl süre ile yasaklanırlar.  

 

Ek: Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde 

İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Tebliğ. 

 

 

Bilgilerinize sunulur. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Sirkülerde yer alan yorum ve açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler 

içermekte olup, Realite YMM A.Ş.’ye içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan 

sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. 


