
 

 

 

SİRKÜLER        İstanbul, 11.05.2018 

Sayı: 2018/089       Ref: 4/089 

 

 

Konu:  

GERİYE DÖNÜK PRİM TEŞVİKİ, DESTEK VE İNDİRİMLERİNDEN 

YARARLANABİLME İMKÂNI HAKKINDA HATIRLATMA 

 

27.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7103 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanuna 

eklenen Ek Madde 17’ye göre, işverenler geçmiş dönemlerde yararlanma hakları olduğu 

(tüm şartları taşıdıkları) halde yararlanmadıkları prim teşviki, destek ve indirimlerinden 

en geç 31.05.2018 tarihine kadar başvuru yapmaları halinde yararlanabileceklerdir.   

 

“EK MADDE 17- Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve 

indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm 

koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde 

Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya 

ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden 

yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim 

teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilir. 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm 

şartları sağladığı halde bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve 

indirimlerinden yararlanmamış işverenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 

yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan 

işverenler tarafından en son bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir 

ay içinde Kuruma başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve 

indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri 

başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebilir. 

………..” 

 

Konu hakkında 05.04.2018 tarih ve 2018/67 sayılı sirkülerimizde detaylı açıklamalara yer 

vermiştik.  

 

Yapılacak başvuru üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak kontrol ve 

değerlendirmeler neticesinde yararlanılmayan söz konusu teşvik ve destek tutarları kanuni 

faizleri ile birlikte üç yıl içinde ödenecektir. Eğer işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na 

olan prim borçları bulunmakta ise söz konusu alacak öncelikle borçlara mahsup edilecektir.  

 

Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın, dava öncesi yapılan idari 

başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar, ilgili madde  

hükümlerine göre mahsup veya iade edilecektir. 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

http://www.dengeakademi.com/Files/Circular/2251.pdf


 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   
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