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FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN 

DİKKATİNE ! 

 
 

5510 Sayılı Kanun Uyarınca %5’lik Hazine İndiriminden Yararlanamayan 

Kamu İdareleri Kapsamı Genişletildi. 
 

 

Bilindiği üzere,  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci 

maddesine göre, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları 

çalıştıran özel sektör işverenlerinin,   malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren 

hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanmaktadır. Ancak Kamu idareleri 

işyerleri ile bu Kanuna göre sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan 

sigortalılar bu hükümden yararlanamamakta idi.  

 

6111 sayılı Kanunun 38. Maddesi uyarınca, 5510 sayılı Kanunun 81. Maddesinin (ı) bendi, 

Kamu İdareleri işyerleri, bu Kanuna göre sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında 

çalışan sigortalılar ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna, 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna ve uluslar 

arası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri” olarak değiştirilmiştir. Diğer bir 

ifade ile yukarıda belirtilen işyerlerinde çalıştırılan sigortalıların primlerine ilişkin %5’lik hazine 

yardımı 01.03.2011 tarihinden itibaren uygulanmayacaktır. 

 

Kanunda bahsedilen Kamu İdareleri İşyerleri “genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli 

idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri 

tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile 

özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri 

ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası 

kamuya ait olan diğer ortaklıklara ait işyerleri” olarak tanımlanmıştır.  

 

 Saygılarımızla.  
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