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HATALI TEŞVİK DÖNEMİNİN GEÇİCİ OLARAK HATALI 
TEŞVİK LİSTESİNDEN ÇIKARILMASI İŞLEMLERİ 
 
 
Sosyal güvenlik Kurumu tarafından 24.05.2021 tarihli ve E-
41481264-207.02-25177622 sayılı Genel Yazı yayımlanarak 
hatalı teşvik İşlemlerine ilişkin düzenleme yapılmıştır. 
 
Genel Yazı’ya göre, 
 
Sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yersiz yararlanan 
işverenlerin cari dönem belge verme aşamasında, belge 
verilecek kanun numarasından hatalı teşvik listesinde kayıt 
olması halinde, cari dönemde teşviklerden 
yararlanılamamaktadır. Bazı durumlarda hatalı teşvik listesinde 
olan döneme ait iptal belge işleme alınması sırasında Kurumdan 
kaynaklanan sistem hataları oluşabilmektedir. Bu kapsamda 
sistem hatalarının giderilmesi için Kurum tarafından program 
çalışması başlatılmıştır. Program çalışması tamamlanana kadar 
SGK Müdürlüklerinde geçici süreliğine “Listeyi Geçici Sil” 
butonu oluşturulmuştur. Herhangi bir sistem hatası ile işleme 
alınamayan işyerleri için kullanılacak olup, cari dönem teşviki 
verildikten sonra yeniden hatalı teşvik güncellemesi 
yapılacaktır.  
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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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Ayrıca e-bildirge V2 sisteminin işverenlerin kullanımına kapatılması sebebiyle hatalı 
teşvik dönemini kanun numarasız belgeye çevirmek isteyen işverenlerin onay 
işlemleri için SGK Müdürlüklerine/Merkezlerine başvurması gerekmektedir. Yapılacak 
başvuru için işverenlerden kağıt ortamında belge talep edilmeyecek olup, işlemler 
bağlı bulunan SGK Müdürlüklerince/Merkezlerince gerçekleştirilecektir. 
 
Söz konusu Genel Yazıya ulaşmak için linke tıklayınız. 
 
Saygılarımızla. 
 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/177176

