
 

 

 

SİRKÜLER        İstanbul, 24.05.2018 

Sayı: 2018/099       Ref:4/099  

 

 

Konu:  

SİGORTA PRİMİ TEŞVİKLERİNDEN GERİYE YÖNELİK YARARLANILMASI 

İLE İLGİLİ YAPILACAK BAŞVURULARIN İNTERNET ORTAMINDA 

ELEKTRONİK OLARAK YAPILMASINA DAİR SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 

DUYURUSU YAYINLANMIŞTIR 

 

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun Ek 17. maddesi kapsamında, sigorta primi teşvik, destek 

ve indirimlerden yararlanma şartlarına haiz olmasına karşın, daha evvel herhangi bir kanun 

numarası seçilmeksizin teşviklerden yararlanılmayan ayların/dönemlerin ya da kanun 

numarası seçilerek teşvikten yararlanılmış olmakla birlikte yararlanılan teşvik türünün tercih 

edilecek başka bir teşvik türü ile geriye yönelik olarak değiştirilmesine imkân sağlanmıştır.   

 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayınlanan duyuruda, gerek SGK’nun iş 

yoğunluğunun azaltılması gerekse de uygulamadaki iş ve işlemlerin kolaylaştırılması 

amacıyla, söz konusu müracaat dilekçeleri ile geriye yönelik olarak yararlanılmayan ya da 

yararlanılmış olmakla birlikte yararlanılan teşvik türünün başka bir teşvik türü ile 

değiştirilmesi talep edilen ay/dönemlere ait iptal/asıl/ek aylık prim ve hizmet belgelerinin 

işverenlerce internet ortamında verilmesine yönelik Kurum tarafından hazırlanan yazılım 

programının işletime açıldığı belirtilmiştir.  

 

Bu kapsamda, geriye yönelik teşvik ve desteklerden yararlanma veya teşvik değişiklik 

talepleri için daha evvel işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal 

güvenlik merkezine kağıt ortamında talepte bulunan veya bulunmayan işverenlerin, anılan 

Ek 17. maddenin, 

 

- İkinci fıkrası kapsamında değerlendirilecek 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin taleplerini, 

1/6/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil), 

 

- Birinci fıkrası kapsamında değerlendirilecek 2018/Nisan ayı ve sonrasına ilişkin taleplerini 

ise 2/6/2018 tarihi ve sonrasında, 

 

söz konusu sisteme girerek başvurmaları gerekmektedir. 

 

Bahse konu program vasıtasıyla yapılan ve onaylanan başvurular, sosyal güvenlik il 

müdürlüğü / sosyal güvenlik merkezine yapılmış sayılacaktır.  

 

Programa giriş yapan işverenlerin sosyal güvenlik il müdürlüğüne / sosyal güvenlik 

merkezine daha önce kağıt ortamında müracaat etmiş olmaları halinde, başvuru 

bölümünde yer alan “Daha Önce Kağıt Ortamında Başvuruda Bulundum” linkini seçmesi, 

kağıt ortamında yapılan müracaatın Kurum kayıtlarına giriş yapılan evrak tarihi ve sayısının 

“evrak tarihi”/ “evrak sayısı” alanlarına kaydetmeleri gerekmektedir. 

 

 

 



 

 

 

Duyurunun devamında başvurulara ilişkin özellikli bazı hususlar açıklandıktan sonra, söz 

konusu işlemlerin tamamlanmasının ardından, işverenlerce sisteme giriş yapılan iptal/asıl/ek 

belgelere ait tahakkukların, işyerinin işlem gördüğü sosyal güvenlik il müdürlüğü / sosyal 

güvenlik merkezince incelenerek şube onay ekranları vasıtasıyla onaylanması halinde belge 

muhteviyatı tahakkukların değiştirileceği ve iade ya da mahsup edilecek fark tutarların tespit 

edileceği açıklanmıştır.  

 

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun Ek 17. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında başvuru 

tarihinin son günü 1/6/2018 (dahil) tarihi olmakla birlikte, 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 onaylanmasının mümkün olacağı açıklanmıştır.  

 

E-Bildirge V2 programları vasıtasıyla yapılması gereken işlem adımları örnek işyeri 

üzerinden sirkülerimiz ekinde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu duyurusunda gösterilmiştir.  

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

EK 

Sosyal Güvenlik Kurumu Basın Bülteni ve Duyurusu 

 

(*) 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.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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T.C. 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
  
  

BASIN BÜLTENİ 
  
  

 23.05.2018  
  

GERİYE YÖNELİK PRİM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMAYA DAİR DUYURU 

  
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işverenlerimizin geriye dönük teşvik 

uygulamalarından yararlanabilmeleri için hazırlanan yazılım işletime açılmıştır.  
Uygulamanın kullanımına ilişkin kılavuza; 
http://www.sgk.gov.tr/KullanimKlavuzu.pdf adresinden ulaşabilirler 

  
  

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR 

   
 

http://www.sgk.gov.tr/KullanimKlavuzu.pdf


DUYURU 

 

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 

ayların/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. 

Anılan Ek 17 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak başvuru tarihinin son 

günü 1/6/2018 (dahil) tarihi olmakla birlikte, geriye yönelik sigorta primi teşvik ve desteklerden 

yararlanmak üzere işverenlerce yapılan müracaatların, genel itibariyle iptal/asıl/ek aylık prim 

ve hizmet belgesi düzenlenmek suretiyle ünitelerimize dilekçe ekinde ibraz edildiği 

gözlemlenmektedir.  

Gerek ünitelerimizin iş yoğunluğunu azaltmak gerekse uygulamadaki iş ve işlemlerin 

kolaylığı açısından söz konusu müracaat dilekçeleri ile geriye yönelik olarak yararlanılmayan 

ya da yararlanılmış olmakla birlikte yararlanılan teşvik türünün başka bir teşvik türü ile 

değiştirilmesi talep edilen ay/dönemlere ait iptal/asıl/ek aylık prim ve hizmet belgelerinin 

işverenlerimizce internet ortamında verilmesine yönelik Kurumumuzca hazırlanan programlar 

işletime açılmıştır. 

Söz konusu ekranlara sgk.gov.tr web adresinden;  

- Başvuruda bulunmak ve onaylamak için "e-SGK / İşveren / İşveren Sistemi / 

Uygulamaya Giriş / İşveren / Teşvikler ve Tanımlar / 5510 Ek 17.Madde Teşvik Kanun No 

Değişikliği Başvuru Onaylama", 

- Daha önce düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin iptal edilerek tercih 

edilecek teşvik türüne ilişkin 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. 

Bu kapsamda, geriye yönelik teşvik ve desteklerden yararlanma veya teşvik değişiklik 

talepleri için daha evvel işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal 

güvenlik merkezine kağıt ortamında talepte bulunan veya bulunmayan işverenlerin, anılan Ek 

17 nci maddenin, 

- İkinci fıkrası kapsamında değerlendirilecek 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin 

taleplerini 1/6/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil),  

- Birinci fıkrası kapsamında değerlendirilecek 2018/Nisan ayı ve sonrasına ilişkin 

taleplerini ise 2/6/2018 tarihi ve sonrasında, 

söz konusu sisteme giriş yaparak başvurmaları gerekmektedir.  

Bahse konu program vasıtasıyla yapılan ve onaylanan başvurular, sosyal güvenlik il 

müdürlüğü / sosyal güvenlik merkezine yapılmış sayılacaktır. 

Programa giriş yapan işverenlerimizin sosyal güvenlik il müdürlüğüne / sosyal güvenlik 

merkezine daha önce kağıt ortamında müracaat etmiş olmaları halinde, başvuru bölümünde yer 

alan “Daha Önce Kağıt Ortamında Başvuruda Bulundum” linkinin seçilmesi, kağıt ortamında 

yapılan müracaatın Kurum kayıtlarına giriş yapılan evrak tarihi ve sayısının “evrak tarihi”/ 

“evrak sayısı” alanlarına kaydedilmesi gerekmektedir.  

Ancak daha önce kağıt ortamında müracaatı olan ve internet ortamında müracaatını 

yenileyerek evrak tarihi/evrak sayısı alanlarını dolduran işyerleri için, daha önceki evrak 

tarihi/evrak sayısının gerçeği yansıtmayan bilgiler olması halinde, sosyal güvenlik il 



müdürlükleri / sosyal güvenlik merkezlerince, işverenlerin internet ortamında başvuruda 

bulunduğu tarih esas alınacaktır. 

Sistem üzerinden girişi yapılan başvurunun onaylanması halinde, sistem tarafından 

barkod numarası verilecek ve onaylanmış başvuru üzerinde herhangi bir değişiklik ya da 

başvuruyu silme işlemi yapılmasına izin verilmeyecektir.  

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında 

başvuru tarihi 1/6/2018 (dahil) tarihinde sona ermekle birlikte, bu tarihe kadar internet 

ortamında başvuruda bulunan işyerleri tarafından, “E-Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet Belgesi 

Girişi” menüsü seçilerek daha önce yasal süresi içinde onaylanmış belge için geriye yönelik 

tercih edilecek teşvik türünden yararlanılabilmesi için öncelikle ilgili döneme ait “tahakkuk 

yıl/ay” bölümünün seçilerek, 

“Belge Mahiyeti” bölümünün “İptal”, 

“Tahakkuk Nedeni” bölümünün “(D) Belge türü ve/veya Kanun Numarası Değişikliği”,  

olacak şekilde seçilmesi,  

Daha önce yasal süresi içinde onaylanmış belgenin işaretlenerek “tahakkuk seç” 

bölümünün seçilmesi, belgede iptali istenen sigortalının ya da sigortalıların seçilerek “seçili 

kişileri iptal et” butonunun, ardından “yeni belge işlemlerine geç” butonunun seçilmesi,  

Teşvik değişikliği talep edilen kanun numaralı yeni belge için; 

“Belge mahiyeti”, “Belge türü” ve “belge işlemleri” butonunun, ardından 

yararlanılmak istenen kanun numarasının, “seçili belge için işlem yap” bölümünün seçilmesi 

ve “onayla ekranına geç”, “bildirge onayla” seçenekleri ile işlemin tamamlanması 

gerekmektedir.  

Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından, işverenlerimizce sisteme giriş yapılan 

iptal/asıl/ek belgelere ait tahakkuklar, işyerinin işlem gördüğü sosyal güvenlik il müdürlüğü / 

sosyal güvenlik merkezince incelenerek şube onay ekranları vasıtasıyla onaylanması halinde 

belge muhteviyatı tahakkuklar değiştirilerek iade ya da mahsup edilecek fark tutarlar tespit 

edilecektir. 

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında 

başvuru tarihinin son günü 1/6/2018 (dahil) tarihi olmakla birlikte, 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.  

E-Bildirge V2 programları vasıtasıyla yapılması gereken işlem adımları örnek işyeri 

üzerinden aşağıda belirtilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1- e bildirge şifresi ile uygulamaya giriş yapılır. 

 

 

2- Aylık prim hizmet belgesi girişi menüsü seçilir  

 

 

3- Önce İptal belge verilmek istenen tahakkuk ay/yıl seçilir 

 



4- Belge mahiyeti “iptal” seçilir. Tahakkuk Nedeni “(D) belge türü veya kanun numarası 

değişikliği”   (seçime açık değil) 

 

 

5- İptal edilecek belge seçilir ve tahakkuk seç butonuna basılır 

 

6- “Seçili kişileri iptal et” butonuna basılır.  

 



7- Yeni oluşturulacak belge işlemlerine geçilir 

 

8- İlgili dönemde verilen belgelere göre asıl ya da ek nitelikli belge seçilir ve belge türü için 

uygun tür seçilir- tahakkuk nedeni seçime açık değil—sadece (D) belge türü veya kanun 

numarası değişikliği seçeneği gelir. “Belge işlemleri” seçeneğine basılır 

 

9- Seçilmek / dönüştürülmek istenen kanun numarası seçilir ve işleme devam edilir 

 

10- Tahakkuk nedeni (D) olarak gelen kayıt için işlem yapılır 

 



11- Onayla ekranına geçilir 

 

12- Belge onay aşamasına gelir ve “onayla” butonuna basılır. Oluşturulan iptal ve ek/asıl 

belgenin hangisine onay için basılır ise sistem tarafından her iki belge de onaya alınır 

 

13- işlem onaylandı ve “şube onayı” için işyerinin işlem gördüğü sosyal güvenlik il 

müdürlüğü / sosyal güvenlik merkezi kayıtlarına düşer.  

 

 

 


