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6111 SAYILI KANUN TEŞVİĞİ 

(4447 GEÇİCİ 10. MADDE) 

6111 sayılı yasa, ile 2020 yılı sonuna kadar devam 
etmektedir.  

• 18-29 yaş arasındaki genç işsizlerin, 

• Kadınların (yaş sınırlaması olmaksızın),  

• Mesleki eğitim almış,  

• 6 ay süreyle işsiz olanları, 
 

Prime esas kazanç üst sınırına kadar olmak üzere, 
tahakkuk eden primlerin işveren hissesine düşen payı 54 aya 
kadar tamamı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından 
karşılanmaktadır 



 
6111 SAYILI KANUN TEŞVİĞİ 

(4447 GEÇİCİ 10. MADDE) 

Sigortalı Açısından Yaralanma Şartları 

• 1/3/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış 

olmak 

• Fiilen çalışmak 

• 18 yaşından büyük olmak 

• İşe başladığı tarihten önceki 6 aylık dönemde 

verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı 

olmamak 

 



 
6111 SAYILI KANUN TEŞVİĞİ 

(4447 GEÇİCİ 10. MADDE) 

İşveren Açısından Yararlanma Şartları; 

• Özel sektör işvereni olmak (ihaleli iş olmaması) 

• Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olması, 

• İşyerinden kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş   

prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması, 

• Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde 

vermek 

• Sigorta primlerini yasal süresi içinde ödemek 

• Kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı yönünde bir tespitin 

bulunmaması 

 



 
6111 SAYILI KANUN TEŞVİĞİ 

(4447 GEÇİCİ 10. MADDE) 

 

 



Sigortalı Açısından Yararlanma Şartları 

• Teşvik uygulamasından özel sektör işverenleri 

yararlanacaklardır. 

• İşverenler, 31/12/2017 tarihine kadar 2016/Aralık ayına ilişkin 

aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave 

aldıkları her bir sigortalı için dolayı bu teşvikten 

yararlanacaklardır. 

• İşverenlerin 01/02/2017 tarihinden itibaren mevcut 

çalışanlarına ilave almaları ve işe alındıkları tarihten önceki 

3 aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve 

hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları 

gerekmektedir. (3 aydır issiz olmak) 

• İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmaları gerekmektedir. 

687 SAYILI K.H.K TEŞVİKİ 
(4447 GEÇİCİ 17 MD.) 

 



İşveren Açısından Yararlanma Şartları 

 

• Yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunmamak, 

• Bu teşvikten yararlanacak işverenler; aynı sigortalı için aynı 

dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve 

indirimlerden yararlanamayacaklardır. 

 

 

 

687 SAYILI K.H.K TEŞVİKİ 
(4447 GEÇİCİ 17 MD.) 

 



İşe Alınacak Personelde 
Bulunması Gereken 

Nitelik ve Şartlar 

  

687 Sayılı KHK 

  

Kuruma Kayıtlı İşsiz 

Olmak 

  

  

  

DEVLET DESTEĞİ 

761 SGK + 122 Vergi = 

883 TL 

01/02/2017 tarihinden 

sonra işe alınmış 

olmak 

  

3 Ay SGK kaydı 

Bulunmaması 

687 SAYILI K.H.K TEŞVİĞİ 
 



 

4447/ GEÇİCİ 19. MADDE  

İLAVE İSTİHDAM UYGULAMASI 



Sigortalı yönünden: 

1) 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması, 

2) Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması, 

3) İşe giriş tarihinden önceki 3 aylık sürede toplam 10 günden 

fazla 4/1-a, b, c Ek-6 ve Ek-9. madde kapsamında sigortalı 

olmamaları, (isteğe bağlı sigortalılık hariç)  

 

GEÇİCİ 19. MADDE İLAVE İSTİHDAM UYGULAMASI 
KAPSAM - I 



İşveren yönünden 1:  

 

1) Özel sektör işvereni olması,  

 

2) Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim 
yılında işe alındığı işyerinden Kuruma bildirilen APHB’de 
kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak 
çalıştırılması,  

 

3) APHB’nin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,  

 

4) Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,  

 

GEÇİCİ 19. MADDE İLAVE İSTİHDAM UYGULAMASI 
KAPSAM - II 



İşveren yönünden  2 :  

5) Yasal ödeme süresi geçmiş; sigorta primi, işsizlik 
sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin 
gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının 
bulunmaması, ( Ancak bu borçlarını 6183/48 Md.kpsamında 
veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıranlar bu 
yapılandırma devam ettiği sürece bu madde hükmünden 
yararlanırlar ) 

 

6) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya 
bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi 
bir tespitin bulunmaması (Mahkeme kararı veya yapılan 
kontrol ve denetimlerle tespit edilmiş olmalıdır.) 

 

 

GEÇİCİ 19. MADDE İLAVE İSTİHDAM UYGULAMASI 
KAPSAM – III 



İşveren yönünden 3 :  

7) İhale konusu iş üstlenilmemiş olması,  

 

8) Mevcut  bir işyerinin kapatılarak değişik bir ad unvan yada  

bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde 
bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık 
ilişkisi içinde bulunan şirketler arasında istihdamın 
kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahiplerinin 
değiştirilmesi gibi fon katkısından yararlanmak amacı ile 
muvazaalı işlem yapılmamalıdır.  

Böyle bir işlemin olması halinde fonca karşılanan tutar 
gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır.  

 şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.  

 

GEÇİCİ 19. MADDE İLAVE İSTİHDAM UYGULAMASI 
KAPSAM - IV 



** 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan ve 
destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı 2020/Aralık 
ayı/dönemine kadar geçerli olmak üzere;  

1)  İşe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük kadın, 

2) 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar 

3) Türkiye İş Kurumuna engelli olarak kayıtlı sigortalılar  

İçin ;sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 18 ay 

4) İşe giriş tarihi itibariyle 18 yaşın altındaki sigortalılar dahil 
olmak üzere diğer sigortalılar için sigortalının işe giriş 
tarihinden itibaren 12 ay süreyle 

 uygulanacaktır. 
 

GEÇİCİ 19. MADDE İLAVE İSTİHDAM 
DESTEKTEN YARARLANMA SÜRESİ 



1/1/2018 ile 31/12/2020  tarihleri arasında  tescil edilen 
işyerleri, Kuruma  ilk bildirim yapılan APHB’nin ilişkin olduğu 
ayı takip eden 3. aydan itibaren 2020/Aralık ayı aşılmamak 
üzere  bu destekten 12 Veya 18 Ay süreyle 
yararlanılabilecektir.  

1/1/2018 den daha önce  tescil edildiği halde ortalama sigortalı 
sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırmayan işyerleri; 
1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa  sigortalı bildiriminde 
bulunulan ayı takip eden 3. aydan itibaren  12 veya 18 ay 
süreyle bu destekten yararlandırılır. 

** Bu durumda 01/10/2020 tarihi ve sonrasında tescil edilen 

işyerleri destek kapsamına girmemektedir. 

GEÇİCİ 19. MADDE İLAVE İSTİHDAM 
2018 YILINDA TESCİL EDİLEN İŞYERLERİ 



GEÇİCİ 19. MADDE İLAVE İSTİHDAM 
DESTEKTEN YARARLANILACAK TUTAR 

İŞYERİNİN; 

1) İmalat sektöründe veya Bakanlar Kurulu Kararı ile 
belirlenen bilişim sektörüne ait işkollarında faaliyet 
göstermesi halinde, günlük brüt asgari ücretin;  sigortalının 
prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı 
geçmemek üzere, sigortalının SPEK üzerinden hesaplanan 
sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı  

2)  Diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının,             
SPEK alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren 
hissesi primlerinin tamamı 

tutarında her ay işverene prim desteği  

sağlanacak ve destek tutarı Fon dan 

 karşılanacaktır. 

 



GEÇİCİ 19. MADDE İLAVE İSTİHDAM 
DESTEKTEN YARARLANILACAK TUTAR 
İmalat Ve Bilişim Sektöründe Faydalanıacak Prim ve Vergi 

Tutarları ( 30 gün varsayımına göre) 

 761,06 ile 2.029,50 TL  aralığında prim tutarları 

 121,95 TL’lik damga ve gelir vergisi (asgari ücrete göre hesaplanan ve 

AGİ Sonrası kalan Gelir vergisi ve Damga Vergisi fon dan karşılanacaktır.)  

Diğer sektörlerde Faydalanılacak Prim Ve Vergi Tutarları  

  761,06 TL’ye kadar  olan prim tutarları (Asgari ücret üzerinden 
hesaplanan)   

  121,95 TL’lik damga ve gelir vergisi (asgari ücrete göre hesaplanan ve 

AGİ Sonrası kalan Gelir vergisi ve Damga Vergisi fon dan karşılanacaktır.)  

 

 

• karşılanacaktır. 



GEÇİCİ 19. MADDE İLAVE İSTİHDAM 
5 PUANLIK İNDİRİMLE BİRLİKTE UYGULAMA 

  

   4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi hükmünde, bu 
maddeyle sağlanan destek unsurundan yararlanmakta 
olan işverenlerin; bu teşvikten yararlanılan ayda aynı 
sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve 
indirimlerden yararlanamayacağı hüküm altına alınmıştır.  

  

  Dolayısıyla, bu teşvik ile diğer sigorta primi teşviki 
kapsamına giren sigortalılar için aynı dönemde, herhangi 
birinden yararlanılacak ve aynı dönem için 5  puanlık 
indirimle birlikte uygulanmayacaktır.   

 



GEÇİCİ 19. MADDE İLAVE İSTİHDAM 
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

  

 Bu madde kapsamında destekten yersiz yararlanıldığının 
tespiti halinde yararlanılan destek tutarı işverenden gecikme 
cezası ve zammı ile birlikte tahsil edilir. (5510/89. maddenin 
2. fıkrasına göre)  

 

Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar gelir ve 
kurumlar vergisi uygulamalarında gelir gider veya maliyet 
unsuru olarak dikkate alınamaz.  

 



GEÇİCİ 19. MADDE İLAVE İSTİHDAM 

e-SİGORTA BAŞVURU 

Kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular 

 

“e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak 
Sigortalı Tanımlama” ekranlarından; 

 

İmalat veya bilişim sektörü için “17103/4447 Sayılı Kanun 
Geçici 19. Madde (İmalat veya bilişim sektörü)” 

 

Diğer sektör için ise “27103/4447 Sayılı Kanun Geçici 19. 
Madde (Diğer sektör)” 

 menüsü vasıtasıyla yapılacaktır. 

  



 4447/ GEÇİCİ 20. MADDE  

 İLAVE İSTİHDAM UYGULAMASI 

 (BİR SENDEN BİR BENDEN) 
 



GEÇİCİ 20. MADDE İLAVE İSTİHDAM 
KAPSAM – I (BİR SENDEN BİR BENDEN) 

  

Sigortalı Yönünden;  

1) 1/1/2018 ile 30/11/2018 tarihleri arasında işe alınmış olması, 

2) Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması, 

3) İşe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük,25 yaşından küçük olması, 

 4) İşe giriş tarihinden önceki 3 aylık sürede toplam 10 günden fazla 4/1-

a, b, c Ek-6 ve Ek-9. madde kapsamında sigortalı olmamaları, (isteğe 

bağlı sigortalılık hariç)  

5) İşe giriş tarihi itibarıyla sigortalının;  gerçek kişi işverenin ya da 

adi ortaklıklarda ortaklardan her birinin birinci derece kan veya 

kayın hısmı ya da eşi olmaması, 

   



GEÇİCİ 20. MADDE İLAVE İSTİHDAM 
KAPSAM-II 

İşveren Yönünden 1 ;  

1) İmalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektör işvereni 
olması, (NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflaması C 
kısmında belirtilen sektörler) 

2) İmalat sektöründe ustalık belgesi sahibi olunması, (Ustalık 
belgelerinin ünitelere ibraz edilmesi gerekmekte.) 

3) İşyerine ilişkin 2017 yılında Kuruma verilen aylık prim ve 
hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı ortalamasının 1 ile 3 
olması, 

4) Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2017 yılında Kuruma 
bildirilen APHB’de kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave 
olarak çalıştırılması, 

 



GEÇİCİ 20. MADDE İLAVE İSTİHDAM 
KAPSAM-III 

İşveren Yönünden 2 ;  
5) APHB’nin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi, (37103 nolu 
belge) 

6) Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,  

7) Yasal ödeme süresi geçmiş; sigorta primi, işsizlik sigortası 
primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve 
gecikme zammı borçlarının bulunmaması,  (Ancak; bu borçlarını 
6183/48 Md.kpsamında veya ilgili diğer  kanunlar uyarınca 
yapılandıranlar bu yapılandırma devam ettiği sürece bu madde 
hükmünden yararlanırlar ) 

 

8) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği 
sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin 
bulunmaması  (Mahkeme kararı veya yapılan kontrol ve denetimlerle 
tespit edilmiş olmalıdır.) 

 

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.  

 

 



GEÇİCİ 20. MADDE İLAVE İSTİHDAM 
KAPSAM-II 

 

 

 



GEÇİCİ 20. MADDE İLAVE İSTİHDAM 
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

  

   Bu madde kapsamında destekten yersiz yararlanıldığının 
tespiti halinde yararlanılan destek tutarı işverenden gecikme 
cezası ve zammı ile birlikte tahsil edilir. (5510/89. maddenin 2. 
fıkrasına göre)  

Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar gelir ve 
kurumlar vergisi uygulamalarında gelir gider veya maliyet 
unsuru olarak dikkate alınamaz.  

Bu madde kapsamından destekten yararlanılmış bulunan 
sigortalının işten ayrılarak yeniden işe başlaması halinde , 
bu maddedeki şartları sağlaması koşulu ile ve süreyi 
aşamamak üzere bu destekten faydalanır.  

 



GEÇİCİ 20. MADDE İLAVE İSTİHDAM 
YARARLANAMAYACAK İŞYERLERİ 

  

1) 1/1/2018 ile 31/12/2018 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) 

ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamında tescil edilen işyerleri 

2) Daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının 

hesaplandığı 2017 yılında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle 

Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya 

muhtasar prim hizmet beyannamesi vermeyen  

3)  2018 yılında ilk defa sigortalı bildiriminde bulunan işyerleri, 

 bu destekten yararlanamayacaktır.  

 

   



GEÇİCİ 20. MADDE İLAVE İSTİHDAM  
DESTEKTEN YARARLANMA SÜRESİ 

 1/1/2018 ile 30/11/2018 tarihleri arasında işe alınan ve destek  

kapsamına giren sigortalılardan dolayı;  

 2018/Aralık ayı/dönemine kadar geçerli olmak üzere sigortalının işe alındığı ayı 

takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için yararlanılır. 

ÖRNEK  1 :  İmalat sektöründe faaliyet gösteren işyerinde; Mehmet adlı 

sigortalının 15/1/2018 tarihinde, Yasin adlı sigortalının ise 10/11/2018 tarihinde işe 

alındığı varsayıldığında; 

Mehmet adlı sigortalıdan dolayı;  Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık 

Yasin adlı sigortalıdan dolayı;  yalnızca Aralık aylarında destekten 

yararlanılabilecektir. 



GEÇİCİ 20. MADDE İLAVE İSTİHDAM  
DESTEKTEN YARARLANMA SÜRESİ 

ÖRNEK 2 ) İmalat sektöründe faaliyet gösteren (K)  

Limited Şirketinde;  Sigortalı (A)’nın 26.01.2018 tarihinde, 

                       Sigortalı (B)’nin 5.02.2018 tarihinde, 

işe alındığı varsayıldığında, Kanunda aranan diğer şartların 

da sağlanmış olması kaydıyla;    

 

Sigortalı (A)’dan dolayı; 2018/Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, 
Ekim ve Aralık 

Sigortalı (B)’den dolayı 2018/Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, 
Kasım 

 

 aylarında destekten yararlanılabilecektir. 

 



GEÇİCİ 20. MADDE İLAVE İSTİHDAM 
DESTEKTEN YARARLANILACAK SİGORTALI SAYISI 

 İşyerleri, 2017 yılındaki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak 

istihdam edecekleri en fazla 2 Sigortalı için bu teşvikten yararlanabilir 

 Bu destekten yararlanılacak ayda bildirilecek sigortalı sayısı 

ile bir önceki ayda bu destekten yararlanılan sigortalı sayısının 

toplamı 2 sigortalıyı aşmaması  gerekmektedir. 

 Dolayısıyla kapsamına giren tüm sigortalılar için tanımlama 

yapılabilecek, ancak her işyeri için 2 sigortalıdan fazla 

4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında 

bildirim yapılmasına izin verilmeyecektir. 



GEÇİCİ 20. MADDE İLAVE İSTİHDAM 
DESTEKTEN YARARLANILACAK TUTAR 

2018 yılı için asgari ücretli çalışanın işverene aylık toplam 
maliyeti 2.486,14 TL’dir. İşyerlerince 2017 yılına ilişkin ortalama 
sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek belirtilen şartları 
taşıyan sigortalılar için ücret, prim ve vergi desteği 
sağlanacaktır. 

Prim Desteği; Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 
hesaplanacak sigortalı ve işveren hisselerinin tamamı tutarında 
(761,06 TL) destek sağlanacaktır. 

Ücret Desteği; 53,44 TL’nin sigortalının prim günü sayısıyla 
çarpımı sonucu bulunacak tutarda (1.603,20 TL) destek 
sağlanacaktır. 

Vergi Desteği; Maliye Bakanlığınca destek kapsamındaki 
sigortalıların asgari ücret üzerinden hesaplanacak gelir ve 
damga vergileri karşılanacaktır.  

 



GEÇİCİ 20. MADDE İLAVE İSTİHDAM 
DESTEKTEN YARARLANILACAK TUTAR 

 2018/Ocak ile 2018/Aralık aylarına ilişkin olmak kaydıyla  

SPEK alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin 
tamamı ile Gelir Ve Damga Vergileri  fon dan karşılanacaktır. 

ÖRNEK ;İmalat sektöründe faaliyet gösteren bir işyerinde, 9/4/2018 tarihinde işe 
alınan ve destek kapsamına giren Murat adlı sigortalı için 2018/Mayıs ayına ilişkin 
düzenlenen 37103 kanun numaralı belgede prime esas kazanç tutarının 3.000 TL 
olduğu varsayıldığında, bu sigortalı için; 

Toplam sigorta ve işsizlik sigortası primi   Fon tarafından karşılanacak tutar 

3.000 x %37,5 = 1.125 TL                  2.029,50 x %37,5 = 761,06 TL 

Toplam Gelir Ve damga vergisi Tutarı         Fon Tarafından Karşılanacak Tutar 

GV= 230,29 + DV=22,77 = 253,06.-   GV= 106,55 + DV=15,40 = 121,95.-  

Bu durumda, destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken tutarlar 

363,94 TL (1.125-761,06)  sigorta Primi ve İşsizlik Sigortası Primi 

131,11 TL (253,06-121,95) Gelir ve Damga Vergisi  

Tutarlarını işveren ödeyecektir.  Ayrıca; 1.604TL tutarındaki  AGİ dahil net ücret 
de fon tarafından karşılanacaktır.    



GEÇİCİ 20. MADDE İLAVE İSTİHDAM 
DİĞER TEŞVİKLERLE BİRLİKTE UYGULAMA 

 

4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinin 13. fıkrasında “Bu 
madde kapsamındaki destekten yararlanılan ayda aynı sigortalı 
için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden 
yararlanılamaz. Bu destekten yararlanılmayan ayda destek 
kapsamına giren sigortalıdan dolayı, 5510 sayılı Kanunun 81 inci 
maddesinin 1.fıkrasının (ı) bendi ile aynı maddenin 2. fıkrasında 
yer alan prim indirimi dışındaki diğer sigorta primi teşvik, destek 
ve indirimlerden yararlanılamaz.” hükmü yer almaktadır.  

Dolayısıyla; destek kapsamına giren sigortalı için destekten 
yararlanılacak aydan bir önceki ve bir sonraki aylarda kanun 
numarası seçilmeksizin belge düzenlenebilecek ya da sadece 
5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin 1. fıkrasının (ı) 
bendinde yer alan 5 puanlık indirimden veya aynı maddenin 2. 
fıkrasında yer alan ilave altı puanlık  indirimden 
yararlanılabilecektir.  

Bununla birlikte, İşveren sigortalının destek kapsamına girdiği 
aylarda 4447 geçici 20 nci madde desteğinden ya da diğer sigorta 
primi teşvik destek ve indirimlerinden yararlanabilecektir. 



GEÇİCİ 20. MADDE İLAVE İSTİHDAM 
e-SİGORTA BAŞVURU 

Kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular 

 

“e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak 
Sigortalı Tanımlama” ekranlarından; 

 

4447 Sayılı Kanun Geçici 20. Madde  menüsü vasıtasıyla 
yapılacaktır.  



• Asgari ücrette yapılan yüksek oranlı artışlardan 
kaynaklı olarak mevcut istihdam üzerinde 
oluşabilecek olumsuz etkilerin önüne geçmek 
amacıyla 2016-2017  yıllarında uygulanan asgari 
ücret devlet desteği işverenlerimize 2018 yılının 
ilk 9 ayında da (2018 Ocak / Eylül) 
sağlanacaktır. 

 

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 



•5510 SAYILI KANUNUN EK 17 NCİ 
MADDESİ KAPSAMINDA TEŞVİKLERDEN 
GERİYE YÖNELİK YARARLANILMASI  
 

 



 
 
5510 SAYILI KANUNUN EK 17 NCİ MADDESİ 
KAPSAMINDA TEŞVİKLERDEN GERİYE YÖNELİK 
YARARLANILMASI 
 
 

• 7103 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 17 nci 
maddede yapılan düzenleme ile sigorta primi teşvik, 
destek ve indirimlerden yararlanma şartlarına haiz 
olmasına karşın,  

 Daha evvel herhangi bir kanun numarası seçilmeksizin 
teşviklerden yararlanılmayan dönemlerin ya da  

 

 kanun numarası seçilerek teşvikten yararlanılmış olmakla 
birlikte yararlanılan teşvik türünün tercih edilecek başka 
bir teşvik türü ile geriye yönelik olarak değiştirilmesine 
imkan tanınmıştır. 

 

 



 
5510 SAYILI KANUNUN EK 17 NCİ MADDESİ KAPSAMINDA 

TEŞVİKLERDEN GERİYE YÖNELİK YARARLANILMASI 
 

• Daha önce düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin iptal edilerek 
asıl/ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesine çevrilmesi için ise "e-SGK / 
İşveren / E-Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” menüleri seçilerek ve 
e-bildirge şifresi ile giriş yapılarak erişilebilecektir.  

 

•  Başvuru tarihinin son günü 1/6/2018 (dahil) tarihi idi, bu tarihe kadar 
başvuruda bulunan işverenlerce internet ortamında E-Bildirge V2 
ekranlarından yapılacak tahakkuk değişikliğine ilişkin iptal/ek ya da asıl 
belgelerin 1/6/2018 tarihi ve sonrasında da sistem üzerinden verilmesi ve 
onaylanması mümkün bulunmaktadır.  

 

• 2018/Mart ayı/dönemi ve öncesine ilişkin geriye yönelik teşvikten 
yararlanma ve teşvik değişiklik başvurularının 2/6/2018 tarihi ve sonrasında 
yapılmış olması halinde ise bu talepler hakkında işlem yapılmayacaktır. 

 

 

  
 

 



5510 SAYILI KANUNUN EK 17 NCİ MADDESİ KAPSAMINDA 
TEŞVİKLERDEN NİSAN 2018 SONRASI GERİYE YÖNELİK YARARLANMA 

 

  

• 2018/Nisan Dönemi ve Sonrası İçin Geriye Yönelik Teşvik 
• İşveren tarafından geriye yönelik teşvikten yararlanılmak istenen 

ayı takip eden 6 ay içinde başvuru yapılması gerekmektedir. 
 

• Örnek 1 : 2018/Nisan ayına ilişkin APHB 05510 kanun numarası 
ile gönderen bir işverenin, bu aya ilişkin teşvik değişiklik 
başvurusunu en geç 31/10/2018 tarihine kadar yapması 
gerekmektedir. 
 

• Cari aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma 
gönderilme süresinin son gününe kadar Kuruma yapılan 
başvurularda, cari aya ilişkin geriye yönelik teşvikten yararlanma 
veya teşvik değişiklik talepleri dikkate alınmayacaktır. 
 

 
 



5510 SAYILI KANUNUN EK 17 NCİ MADDESİ KAPSAMINDA 
TEŞVİKLERDEN NİSAN 2018 SONRASI GERİYE YÖNELİK YARARLANMA 

 

• Örnek 2: 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan şartların 
tamamını sağladığı halde 2018/Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-
Eylül-Ekim-Kasım aylarında herhangi bir prim teşvikinden yararlanmamış 
olan bir işverenin geriye yönelik bu aylara (06111) teşvikinden yararlanmak 
ister ve başvurusunu; 

•   

• -27/8/2018 tarihinde yaparsa, 2018/Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, 

• -24/9/2018 tarihinde yaparsa 2018/Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, 
Ağustos, 

• -23/11/2018 tarihinde yaparsa, 2018/Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, 
Eylül, (Ekim olmayacak) 

 

• teşvik değişiklik talepleri işleme alınacaktır. 

 

  

 

 



5510 SAYILI KANUNUN EK 17 NCİ MADDESİ KAPSAMINDA 
TEŞVİKLERDEN GERİYE YÖNELİK YARARLANILMASI 

• Diğer Hususlar-1 

 İşverenin Kurumumuza cari ay veya yasal ödeme 
süresi geçmiş borçlarının bulunması halinde 
1/1/2019 tarihi beklenilmeksizin söz konusu 
borçlara mahsup işlemi yapılabilecektir. 

 

 

 

 



5510 SAYILI KANUNUN EK 17 NCİ MADDESİ KAPSAMINDA 
TEŞVİKLERDEN GERİYE YÖNELİK YARARLANILMASI 

• Diğer Hususlar-2 

 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkış işlemi veya 
iz işlemi yapılmış olan işyeri dosyalarına ilişkin 
geriye yönelik teşvik değişiklik talebinde 
bulunulması halinde, e-bildirge üzerinden 
başvuru yapılabilmesini teminen, işverenin yazılı 
talebine istinaden e-bildirge şifrelerinin işyeri 
dosyasının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il 
müdürlüğüne sosyal güvenlik merkezince 
aktifleştirilmesi gerekmektedir. 

 

 



Talepte bulunan işverenlere iade edilecek tutar  

Maddenin; 

Yürürlük tarihinden önce, talepte bulunanlar için maddenin 
yürürlük tarihini takip eden aybaşından,  

 

Yürürlük tarihinden sonra; talepte bulunanlar için ise, talep 
tarihini takip eden aybaşından itibaren, kanuni faiz esas 
alınmak suretiyle hesaplanarak bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak 3 
yıl içinde ödenir. 

 

 

SGK TEŞVİKLERİNDEN  
GERİYE DOĞRU YARARLANMA 



Talepte bulunan işverenlere iade edilecek tutar  

Ödeme, öncelikle bu Kanunun 88 inci maddesinin  

14 ve 16. fıkralarına göre muaccel hale gelmiş;  

 Prim ve her türlü borçlardan,  

sonrasında ise ilgili kanunlar uyarınca yapılandırma veya 
taksitlendirme de dâhil olmak üzere müeccel haldeki prim ve 
her türlü borçlarından mahsup yoluyla gerçekleştirilir. 

 Ancak, 3 yıl sonunda ilgili kanunları gereği yapılandırılma 
veya taksitlendirilme sebebiyle vadesi gelmemiş taksit 
ödemelerinden peşinen mahsup edilir.  

Kuruma borcu bulunmayan işverenlere 6 ayda bir eşit 
taksitlerle iade yapılır.  

 

SGK TEŞVİKLERİNDEN  
GERİYE DOĞRU YARARLANMA 



Mahkemelerce, bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten önce açılmış davalarda davanın konusuz 
kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına 
karar verilir. Yargılama giderleri idare üzerinde 
bırakılır ve vekâlet ücretinin  ¼ üne hükmedilir.  

 

SGK TEŞVİKLERİNDEN  
GERİYE DOĞRU YARARLANMA 



SGK TEŞVİKLERİNDEN  
GERİYE DOĞRU YARARLANMA 

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/calisan/isveren/ist-tesvikleri 

Bu link üzerinden, aşağıdaki tablonun exel formatında indirip, teşvik 
hesaplaması yapabilirsiniz.  

 
 
Listelenen teşviklerden yararlanabilmek için teşvik özelinde gerekli tüm şartların yerine 
getirilmesi gerekmektedir. Teşviklerin kapsamı, yararlanabilme şartları, süresi ve diğer 
bilgiler için ilgi mevzuat incelenmelidir.  



4447 GEÇİCİ 10 – 4447 GEÇİCİ 19 MD 
KARŞILAŞTIRMASI 



• 5510 Sayılı Kanunun 81 inci maddesinin 1. fıkrasına 
aşağıdaki bent eklenmiştir;  

 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 
20. maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından 
faydalanan;   

• a- Mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 
yaşını doldurmamış olanlardan,  

• b- Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1)  
numaralı alt bendi kapsamında 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk 
defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle 82 nci 
madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden 
Hazinece karşılanır.  

• c- Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu 
fıkra hükmünden yararlandırılır.” 

 

 

 
 

GENÇ BAĞ-KUR’LU (4-B) GİRİŞİMCİLERE PRİM 
DESTEĞİ (MD.22)  

 
 





 

 

 
 
 
 

E-Bildirge V2 Programları 
Vasıtasıyla Yapılması Gereken 

İşlem Adımları 
 



 

 

 
 
 
 

























 



 

 

 

SGK TEŞVİKLERİNİN 
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  



SGK TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ   
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--------------------/--------------------------- 
770 Genel Yön. Gid. Hesabı                                 2.486,14.-  
136 Diğer Çeş.Alacaklar Hesabı                        152,21.- 
                360 Öden. Vergi ve Fon. Hes.                                         274,16.- 
                  361 Öden. Sos. Güv. Kes.Hesabı                              761,06.- 
                 335 Personele Borçlar Hesabı                                 1.603,13.- 

TEK DÜZEN HESAP PLANI UYGULAMASI 



• -----------------------------/------------------------- 

• 360 Öden. Vergi ve Fon. Hes.            152.21.-  

•                             136 Diğer Çeş. Alacaklar Hes.                         
152.21.- 

• ----------------------------/------------------------------ 

• 360 Öden.Vergi ve Fon.Hes.                                         
274,16.-    

• 361 Öden. Sos. Güv. Kes. Hesabı                       
761,06.-      

•                              602 Diğer Gelirler Hesabı                                          
1.035,22.- 

• -------------------------/------------------------- 

 



 
SGK TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ   

71 

2.SINIF DEFTERLERDE MUHASEBE KAYDI 

GELİR 
YAZMAK 



TEŞVİKLER  

72 

2.SINIF DEFTERLERDE MUHASEBE KAYDI 

 



 
SGK TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ   
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NE ZAMAN GELİR YAZILACAK   ? 

GEÇMİŞE DÖNÜK 
DÜZELTME Mİ? 

SGK ‘DAN ONAY 
TARİHİ Mİ ? 

TAHSİLAT TARİHİ 
Mİ ? 



 

‘’İnsanın değeri, aradığı şeyle 
ölçülür’’ 

Teşekkürler..  


