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GERİYE YÖNELİK TEŞVİK DEĞİŞİKLİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN 
KALDIRILMASI 
 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na 
eklenen madde ile 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 değiştirilebilmekteydi. 
 
7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10’uncu 
maddesi ile 5510 sayılı Kanun’un Ek 17’nci maddesinin birinci 
fıkrası değiştirilmiştir.  
 
Yapılan değişikliğin detaylarına ilişkin 06.05.2021 tarih ve 
2021/16 sayılı SGK Genelgesi yayımlanarak 5510 Sayılı Kanun’un 
Ek 17’nci Maddesinin Birinci Fıkrasının değişikliğine ilişkin 
hususlar açıklanmıştır. 
 
Yayımlanan Genelge ’ye göre, 
 

• 5510 sayılı Kanun ve diğer Kanunlarda yer alan prim 
teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği 
halde yararlanılmayan aylar/dönemler için geriye yönelik 
prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılması, 
 

• Yararlanılmış olan prim teşvik, destek ve indirimin başka 
bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilmesi, 

 
01.05.2021 tarih itibari ile mümkün bulunmamaktadır.  
 
01.05.2021 tarihi ve sonrasında bu dönemlere ilişkin geriye 
yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliğine dair 
düzenlenerek gönderilen muhtasar ve prim hizmet beyannameleri işleme 
alınmayacaktır. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan  
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam  
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’den fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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Geçmiş teşvik işlemi yapılabilecek olan kanun türleri ise Genelge ’de ayrıntısıyla 
belirtilmiştir. Anılan Genelge ‘ye göre; 
 

• Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen teşvik belgelerine istinaden Kuruma intikal 
ettirilen bilgilerin sisteme kodlanmasının ardından ilgili Sosyal Güvenlik İl 
Müdürlüğünce/Sosyal Güvenlik Merkezince işverenlere teşvikten 
yararlanılmasına ilişkin bilgilerin resmi bir yazı ile bildirilmesi, 
 

• Ekonomi Bakanlığınca yatırım teşvik belgesi verilen bir işyerine birden fazla 
yatırım teşvik belgesinin verildiği durumlarda her bir teşvik belgesi için ayrı bir 
işyeri dosyasının tescil edilmesi, 

 
• Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar kapsamında desteklenen 

tersanelerin gemi inşa yatırımlarında, teşvikten yararlanılacak her bir gemi için 
ayrı bir işyeri dosyasının tescil edilmesi, 

 
• 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Hakkında Kanun kapsamında sigorta prim teşvikinden yararlanacak işverenlerce, 
teşvikten yararlanmaya hak kazanıldığına ilişkin ilgili kurum, kuruluş, vakıf veya 
denetimle görevli şirketlerden alınan belgeler ile birlikte Kurumun ilgili Sosyal 
Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine yazılı olarak müracaat 
edilmesi, 

 
• 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu kapsamında sigorta 

primi teşvikinden yararlanacak işverenlerce ‘Kültür Yatırım Belgesi’ veya 
‘Kültür Girişim Belgesi’ ile kurumlar vergisi mükellefi olduklarına ilişkin ilgili 
vergi dairesinden alınan belgelerin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal 
Güvenlik Merkezine dilekçe ekinde ibraz edilmesi gerekmektedir. 

 
 
Söz konusu teşvik belgelerine istinaden işyeri tescil işleminin yapılamaması veya geç 
yapılması, işverenlerce ibraz edilen belgelerin ilgili Sosyal Güvenlik İl 
Müdürlüğünce/Sosyal Güvenlik Merkezince uygun görülmesine rağmen sisteme 
tanımlama işleminin yapılamaması veya geç yapılması, ilgili Bakanlıkça gönderilen 
bilgilerin işverenlere hiç bildirilmemiş veya geç bildirilmiş olması nedenleriyle 
işverenlerce, başka bir prim teşvikinden yararlanmak üzere ilgili kanun 
numaralarından verilen muhtasar ve prim hizmet beyannameleri yerine ilgisine göre 
25510/16322/26322/05746/15746/25225/55225 kanun numaralarından düzenlenen 
muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin işleme alınmasına yönelik talepte 
bulunulması halinde, işverenin iradesi dışında oluşan bu durumlar nedeniyle ilgili 
kanunlar gereği geriye yönelik yararlanma talepleri işleme alınacaktır. 
 
Söz konusu Genelge ‘ye ulaşmak için linke tıklayınız. 
 
Saygılarımızla. 
 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/177062

