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Bilindigi gibi, cngelli sigortah cahstiran ozel sektor isvcrenlerine yonelik uygulanan sigorta
primi tesvikinc iliskin usul ve esaslann aciklandigi 19/8/2008 tarihli, 2008/77 sayih Genelgenin;
"2.2. Oziirlu Statusunde (^alistinlan Sigortahlara iliskin Yapilacak Basvurunun §ekli ve
istenilecek Belgeler" bashkh boliimunde;
4857 sayih Kanunun 30 uncu maddesindc diizcnlcnen tcsvikten yararlanmak isteyen
i§vercnlerin; Tiirkiye Is Kurumu il/subc mudurluklerinden onaylatacaklarl ve oziirlti Statusunde
cahstirdiklan sigortalilann TC kimlik numarasmi, ad-soyadim, is Kurumuna tescil tarihini,
kontenjan dahilinde/korumah isyerinde/kontenjan fazlasi olarak/yiikumlu olunmadigi halde
cahstirma durumlanm ihtiva eden genelge eki (Ek-1) belgenin aslini isyerinin bagli bulundugu
sosyal giivcnlik il/mcrkczmudurliiklerine ibraz etmeleri gercktigi,
Isverenlerin, isyerinde cahstirdiklan ozurlii sigortalilann tamamimn son durumlanni
gostermek uzere Tiirkiye Is Kurumu il/sube mudurliiklerinden onaylatacaklarl genelge eki (Ek-1)
belgeyi, her yilm Ocak ayi icinde Kuruma aynca ibra/ edecekleri,
"3. Digcr Hususlar" baslikh bolumiiniin "3.4" nolu alt boliimtinde;
4857 sayih Kanunun 30 uncu maddesinde ongoriilen sigorta primi isveren hissesi tesvikinden
yararlanmakta olan isvcrenlerin, heryilm Ocak ayinda oziirlii sigortah cahstirdiklanna dair (Ek-1)
belgelerini Tiirkiye t§ Kurumu il/sube miidiirluklcrinden onaylatarak isyerinin bagh bulundugu
sosyal giivenlik il/merkez mudurlugune ibraz etmeleri gerektiginden, bu belgelerin her yilm Ocak
ayinda ibraz edilmemesi halinde, aylik prim ve hizmet belgelerinin 14857 veya 54857 sayih kanun
turti se9ilerek gtinderilmesinin engellenmesi amaciyla daha once verilmis olan "kodun" ilgili
iinitece kaldinlacagi ve bahsc konu belgenin yeniden ibrazma kadar bu isverenlerin soz konusu
Kanunda ongoriilen tesviktcn yararlandinlmayacagi,
aciklanrmstir.
Ancak, 4857 sayih Is Kanununun "Engelli ve eski htikiimlu cahstirma zorunlulugu" bashkh
30 uncu maddesinin altmci fikrasmda yer alan "ytizde ellisi" ibaresi 19/2/2014 tarihinden itibarcn
ge9erli olmak iizere 6/2/2014 tarihli ve 6518 sayih Kanunun 58 inci maddesiyle "Vdmamf seklinde
degistirilmistir.
Buna gore, 2014/§ubat aymdan ilibaren anilan fikrada belirtilcn sartlann saglanmasi
kaydiyla, engelli sigortah istihdam eden tiim ozel sektor isverenleri, her bir engelli sigortah i^in
prime esas kazan9 alt smir uzcrinden hcsaplanan sigorta primi isveren paymm tamarm iizerinden
bahse konu tesvikten yararlanmaktadir.
Bununla birlikte, e-Bildirge programmda yapilan duzenleme ile 4857 sayili Kanunun 30
uncu maddesinin altmci fikrasi uyarmca sigorta primi tesvikinden yararlanmak isteyen
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isverenlerin, e-Bildirge programmda yer alan "Engelli ve issizlik Tcsvik Yonetimi" programi
vasitasiyla, istihdam edilen ve tesvik kapsaminda bildirilmek istenen engelli sigortahlan sisteme
kaydetmek suretiyle ayhk prim ve hizmet belgelerini 14857 sayili kanun numarasim secerek
gondermeleri saglanmistir.
Yapilan bu diizenlenme ile "Engelli ve tssizlik Tesvik Yonetimi" programmdan sigortahnin
TC kimlik numarasi kullamlmak suretiyle sorgulama yapilmakta olup, sorgulamasi yapilan
sigortahnin adi soyadi, Tiirkiye IsKurumu'na kayith engelli olup olmadigi, engellilik orani, rapor
numarasi, engellilik baslama ve varsa bitis. tarihi bilgileri Tiirkiye Is Kurumu'ndan ahnan web
servis aracihgiyla Kurumumuz sistcminc kaydedilmekte ve isverenin te§vikten yararlanma siiresi
sigortahnin engellilik bitis tarihi olup olmadigma gore siireli vcya suresiz olarak sistem taraflndan
bclirlenmektedir.
Bu baglamda, 4857 sayili Kanunun 30 uncu maddesinin altmci fikrasi uyannca sigorta primi
tesvikinden yararlanmak isteyen ozel scktor isverenlcri tarafmdan tcsvik kapsaminda bildirilecek
engelli sigortahlarm e-Bildirge programmda yer alan "Engelli ve issizlik Tesvik Yonetimi" ekrani
uzerinden tammlamasi yapilarak, tesvikten yararlanma siiresi Tiirkiye Is Kurumu'ndan ahnan
bilgiler dogrultusunda belirlenebildiginden, 2015/Ocak ayi dahil olmak uzere bundan boylc, gerek
tesvikten ilk yararlanma sirasmda gerekse her yihn Ocak ayi icinde Kuruma ibraz cdilmcsi
gercktigi belirtilcn 2008/77 sayili Genelge eki (Ek-1) belgenin Tiirkiye is Kurumundan
onaylatilarak Kurumumuza ibraz edilmesine gcrek bulunmamaktadir.
Bilgi edinilmesinin ve geregini rica ederim.
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