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HATALI TEŞVİK KAYITLARI 
 
Hatalı teşvik kaydı bulunan kanun numarasından farklı kanun 
numarası ile cari ayda aylık ve prim hizmet belgesi 
düzenlenebilmekteydi. Türkiye genelinde 01.07.2020 tarihi 
itibarıyla muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesi 
birleştirilerek muhtasar ve prim hizmet beyannamesi 
oluşturmuştur.  
 
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesine geçiş ile beraber 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, hatalı teşvik kayıtları ile 
ilgili değerlendirme yapılmıştır. 
 
27.12.2019 tarihli ve 20662475 sayılı Genel Yazı, 22.05.2020 
tarihli ve 6237642 sayılı Genel yazı ile 24.12.2020 tarihli ve 
16692929 sayılı Genel Yazı hükümleri gereğince hatalı teşvik 
kaydı bulunan işyeri işverenlerince hata listesinde yer alan 
kanun numarasından farklı kanun numarası ile cari ayda 
muhtasar ve prim hizmet beyannamesi düzenlenmesine 
2021/07 ayı ve sonrasında devam edileceği açıklanmıştır. 
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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. 

 
 
 

 


