
  

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 29.03.2017 

Sayı: 2017/063        Ref: 4/063 
 

Konu: 

687 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME DÂHİLİNDE SİGORTA PRİMİ 

DESTEĞİ KAPSAMINA GİREN SİGORTALILARIN ORTALAMA SİGORTALI 

SAYISINA İLAVE OLUP OLMADIKLARININ CARİ AYDA İŞVERENLERCE 

KONTROLÜNE DAİR E-BİLDİRGE EKRANINDA YAPILAN DÜZENLEMEYE 

İLİŞKİN DUYURU  

 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyuruda, 687 sayılı KHK’de yer alan prim 

desteğinden yararlanacak işverenlerin ortalama sigortalı sayısı yönünden yersiz yararlanmalarının 

engellenmesi amacıyla e-Bildirge programlarında gerekli düzenlemelerin yapıldığı, e-Bildirge 

programlarında yer alan “Teşviklerden Yersiz Yararlanılmış Dönemler” linkinden “Cari 

Dönemler” menüsü seçilmek suretiyle, destek kapsamına giren sigortalıların ortalama sigortalı 

sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadıklarının işverenlerce kontrolünün sağlandığı 

açıklanmıştır. 

 

Duyuruda, bahse konu menü vasıtasıyla, ortalama sigortalı sayısı yönünden destek kapsamına 

girmeyen sigortalıların tespiti yapılarak, bildirge verme süresi sona ermeden bu sigortalıların 

diğer bir belge türü ile bildirilmesinin mümkün olduğu belirtilmiştir. 

 

Saygılarımızla,  

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

EK: 

SGK 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  
       Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü   

 

Birim Adı: Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü / İstihdam Teşvikleri  Daire Başkanlığı 
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00687 KANUN NUMARASI İLE BİLDİRİLEN SİGORTALILARIN ORTALAMA 

SİGORTALI SAYISINA İLAVE OLUP OLMADIKLARININ CARİ AYDA 
İŞVERENLERCE KONTROLÜNE İLİŞKİN DUYURU 

 
 

Bilindiği gibi, 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan prim desteği kapsamına 
giren sigortalıların 2016 yılı Aralık ayına, 2016 yılı Aralık ayında bildirim olmaması halinde ise 
2016 yılı ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir. 

Bu bağlamda, bahse konu destekten yararlanacak işverenlerin ortalama sigortalı sayısı 
yönünden yersiz yararlanmalarının engellenmesi amacıyla e-Bildirge programlarında gerekli 
düzenlemeler yapılmış olup, e-Bildirge programlarında yer alan “Teşviklerden Yersiz Yararlanılmış 

Dönemler” linkinden “Cari Dönemler” menüsü seçilmek suretiyle, destek kapsamına giren 
sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadıklarının işverenlerce 
kontrolü sağlanmıştır. 

Bahse konu menü vasıtasıyla, ortalama sigortalı sayısı yönünden destek kapsamına 
girmeyen sigortalıların tespiti yapılarak, bildirge verme süresi sona ermeden bu sigortalıların diğer 
bir belge türü ile bildirilmesi mümkün bulunmakta olup, menü içeriğinde diğer açıklamalara yer 
verilmiştir. 

İşverenlerimize önemle duyurulur. 


