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FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN 

DİKKATİNE ! 

 

 

GERİYE YÖNELİK SGK TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA  

HAKKI İÇİN SON GÜN 01.06.2018  

 

 

7103 Sayılı Kanunda, sigorta prim teşviklerinden geçmişe dönük olarak faydalanılabilmesine 

yönelik düzenlemeye yer verilmiştir. Söz konusu düzenleme ile, 

 

1- Talep edilen dönemlerde ilgili teşvikin tüm şartlarının sağlanmış olması kaydıyla, bugüne 

kadar sigorta prim teşviklerinden hiç yararlanmamış işverenler veya geçmişe dönük 

yararlandığı sigorta prim teşvikini diğer bir prim teşviki ile değiştirmek isteyen işverenler bu 

kapsamda SGK’ ya başvuru yapabileceklerdir.  

 

2- 2018/Mart ayı/dönemi ve öncesine ilişkin geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik 

değişiklik talepleri için işverenlerin 1/4/2018 ila 1/6/2018 tarihleri arasında (bu tarih dahil) 

internet ortamında veya işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal 

güvenlik merkezine kağıt ortamında başvurması gerekmektedir. 2018/Mart ayı/dönemi ve 

öncesine ilişkin geriye yönelik teşvikten yararlanma ve teşvik değişiklik başvurularının 

2/6/2018 tarihi ve sonrasında yapılmış olması halinde ise bu talepler hakkında işlem 

yapılmayacaktır. 
 

3- 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında 2018/Mart 

ayı/dönemi ve öncesi için geriye yönelik yapılacak teşvik değişiklik başvuruları sgk.gov.tr 

uygulamasında yer alan “e- SGK / İşveren / İşveren Sistemi / Uygulamaya Giriş / İşveren / 

Teşvikler ve Tanımlar / 5510 Ek 17.Madde Teşvik Kanun No Değişikliği Başvuru Onaylama” 

menüleri seçilerek erişilen ekranlar vasıtasıyla internet ortamından yapılabilecektir. Bahse 

konu program vasıtasıyla yapılan ve onaylanan başvurular, sosyal güvenlik il 

müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine yapılmış sayılacaktır. 

 Saygılarımızla. 

KANIT YEMİNLİ MALİ 

MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 
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T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA SOSYAL GÜVENLİK İL 

MÜDÜRLÜĞÜ ………………… SGMNE 

 

 

Konu: Geriye yönelik teşviklerden yararlanma  

 

 

5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında 2018/Mart ayı/dönemi 

ve öncesine ait geriye yönelik olarak yararlanılmayan sigorta primi, teşvik ve desteklerden 

yararlanılmasına ya da yararlanılan teşvik türünün değiştirilmesine ilişkin internet ortamında 

yapılan başvurumun kabul edilmesini, söz konusu fıkra kapsamında yapılan başvuruya 

istinaden geriye yönelik yararlanılmak istenen veya değiştirilmek istenen aylara/dönemlere 

ilişkin iptal, ek veya asıl aylık prim ve hizmet belgelerini sgk.gov.tr web sitesi üzerinden 

erişilen “e-SGK/İşveren/E-BildirgeV2/Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” programları 

vasıtasıyla elektronik ortamda düzenleyeceğimi,  

 

Bilgilerinize arz ederim.  


