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         Ö z e t   B ü l t e n 

         Tarih : 12.05.2020 

         Sayı   : 2020/84 

                                                                    

  

Değerli Müşterimiz;                                 

                    

             

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle 

aşağıdadır. 

 

A- Konu Başlıkları; 

 

1. 2018/Mart Ayı ve Öncesine Ait SGK Teşviklerinden 31.05.2020 Tarihinden 

Sonra Faydalanılamayacaktır. 

 

2. Doğal ve Biyolojik Afetler Nedeniyle Yarım Kalan veya Tamamlanamayan 

Yatırımlara İlişkin Teşvik Belgelerine Uzatma İmkanı Getirilmiştir. (2501 Sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı) 

           Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.    

  

B- Konu Özetleri;  

 

1. 2018/Mart Ayı ve Öncesine Ait SGK Teşviklerinden 31.05.2020 Tarihinden 

Sonra Faydalanılamayacaktır. 

 

          SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 23.03.2020 tarih ve 4909683 sayılı genel yazıda; 

geriye yönelik olarak teşvik, destek ve indirimlerden yasal sürede yapılan başvurulara ilişkin 

olarak iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin en geç 31.05.2020 tarihine 

kadar kuruma gönderilmesine dair aşağıdaki açıklamada bulunmuştur. 

 Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında; 

“Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden 

yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış 

olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi 

şartlarıyla, 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 

değiştirilebilir. 

 Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm 

şartları sağladığı halde bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve 

indirimlerinden yararlanmamış işverenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 
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yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan 

işverenler tarafından en son bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir 

ay içinde Kuruma başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve 

indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka 

bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.” hükümleri yer almaktadır. 

 Bu hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar, 2018/17 sayılı Genelge ve muhtelif 

tarihlerde yayımlanan Genel Yazılarda açıklanmıştır. Yapılan değerlendirmelerde geriye 

yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanma başvurusunu yasal süresi içinde yapan 

işverenlerin, bu taleplerine ilişkin iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet 

belgelerini/muhtasar prim ve hizmet beyannamelerini en son hangi tarihe kadar Kuruma 

vermesi gerektiğine dair açıklama yapılması gerekliliği hasıl olmuştur. 

 Bu bağlamda; 

1.1.2018/Nisan Ayı ve Sonrası İçin Geriye Yönelik Teşvikten Yararlanma veya Teşvik 

Değişiklik Taleplerine İlişkin Düzenlenen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin 

(Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesinin) Kuruma Gönderilme Süresi 

 2018/17 sayılı Genelgenin “2. 2018/Nisan Ayı/Dönemi ve Sonrası İçin Geriye Yönelik 

Teşvik Değişiklik Talepleri Hakkında Yapılacak İşlemlerin Usul ve Esasları” başlıklı 

bölümünde; 

 2018/Nisan ayı/dönemi ve sonrasına ilişkin olmak üzere gerek 5510 sayılı Kanun 

gerekse diğer Kanunlarda yer alan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılmayan veya 

yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimin başka bir teşvikle değiştirilmesine ilişkin 

talebin, ilgili Kanunlarda aranılan şartların sağlanması kaydıyla, geriye yönelik teşvikten 

yararlanılmak istenen ayı/dönemi takip eden altı ay içinde internet ortamında veya işyerinin 

bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine kağıt ortamında 

yapılması gerektiği, 

 Kuruma gerek kağıt ortamında gerekse internet ortamında başvuruda bulunan 

işverenlerimizce teşvik değişikliğine ilişkin düzenlenen/düzenlenecek iptal/asıl/ek nitelikteki 

aylık prim ve hizmet belgelerinin sgk.gov.tr adresinden “e-SGK /İşveren/E-Bildirge V2 /Aylık 

Prim Hizmet Belgesi Girişi” ekranları vasıtasıyla sisteme girilebileceği, 

 açıklanmıştır. 

 Buna göre, 2020/Mart ayı/dönemi ve sonrasına ilişkin olmak üzere işverenlerin, geriye 

yönelik altı aylık başvuru süresi, başvuru yapılan ayın sonu itibariyle sona eren aya/döneme 

ilişkin düzenleyecekleri iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar prim 

ve hizmet beyannamesini, başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar sgk.gov.tr adresinden “e-

SGK /İşveren/E-Bildirge V2/Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” ekranı vasıtasıyla ya da e-

Beyanname sistemi üzerinden Kuruma göndermesi gerekmektedir. 
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 Örnek 1: 09.11.2020 tarihinde geriye yönelik 2020/Mart, Mayıs ve Haziran aylarına 

ilişkin beş puanlık indirimden yararlanmak üzere Kurum sisteminden başvuru yapan (A) Ltd. 

Şti.’nin bu başvurusu kapsamında; 

 -2020/Mart ayına ilişkin geriye yönelik altı aylık başvuru süresi 2020/Eylül ayının sonu 

itibariyle sona erdiğinden, bu aya ilişkin olarak işverenin geriye yönelik teşvikten yararlanması 

mümkün bulunmamaktadır. 

 -2020/Mayıs ayı için altı aylık başvuru süresi, başvurunun yapıldığı ayın sonu itibariyle 

(30.11.2020) sona erdiğinden, bu aya ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet 

belgesinin/muhtasar prim ve hizmet beyannamesinin en geç 30.11.2020 tarihine kadar (bu tarih 

dahil) Kuruma gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilen 2020/Mayıs ayına 

ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar prim ve hizmet beyannamesi işleme 

alınmayacaktır. 

 -2020/Haziran ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar prim ve hizmet 

beyannamesinin de 30.11.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) e-Bildirge V2 sisteminden 

gönderilmesi mümkün bulunmaktadır. 2020/Haziran ayı için altı aylık başvuru süresi her 

halükarda 31/12/2020 tarihinde sona ereceğinden, bu aya ilişkin iptal/asıl/ek nitelikteki aylık 

prim ve hizmet belgesi/muhtasar prim ve hizmet beyannamesi de bu tarihe kadar Kuruma 

gönderilebilecektir. 

 Bununla birlikte, 

 2018/Nisan ayı ve sonrasına ilişkin olmak üzere geriye yönelik teşvikten yararlanma 

veya teşvik değişikliği için; 

 a)Altı aylık yasal süre içinde Kuruma başvurduğu halde asıl/ek/iptal nitelikteki aylık 

prim ve hizmet belgelerini/muhtasar prim ve hizmet beyannamelerini altı aylık süre geçtikten 

sonra bu genel yazının yayım tarihinden önce sisteme yükleyen işverenlerin bu belgelerinin 

ünitelerimizce işleme alınması gerekmektedir. 

 b) Altı aylık yasal süre içinde Kuruma başvurduğu halde talepte bulunduğu aylara ilişkin 

asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar prim ve hizmet 

beyannamelerini bu genel yazının yayım tarihi itibariyle halen sisteme yüklemeyen 

işverenlerin, sözkonusu asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar prim 

ve hizmet beyannamelerini en geç 01.06.2020 tarihine kadar sisteme yüklenmesi 

gerekmektedir. 

 Diğer taraftan, 01.04.2020 tarihinden itibaren 2018/Nisan ayı/dönemi ve sonrasına 

ilişkin iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri/muhtasar prim ve hizmet 

beyannameleri başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar sadece e-Bildirge V2 sistemi vasıtasıyla 

Kuruma gönderilecek olup, 01.04.2020 tarihinden sonra kağıt ortamında düzenlenerek Kuruma 
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verilen iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri/muhtasar prim ve hizmet 

beyannameleri işleme alınmayacaktır. 

1.2.2018/Mart Ayı ve Öncesi İçin Geriye Yönelik Teşvikten Yararlanma veya Teşvik 

Değişiklik Taleplerine İlişkin Düzenlenen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin 

(Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesinin) Kuruma Gönderilme Süresi 

 2018/17 sayılı Genelgenin “3. 2018/Mart Ayı/Dönemi ve Öncesine İlişkin Geriye 

Yönelik Teşvik Değişiklik Talepleri Hakkında Yapılacak İşlemlerin Usul ve Esasları” başlıklı 

bölümünde; 

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

teşvik değişiklik talepleri için işverenlerin 01.04.2018 ila 01.06.2018 tarihleri arasında (bu tarih 

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

güvenlik merkezine kağıt ortamında başvurması gerektiği, 

Kuruma gerek kağıt ortamında gerekse internet ortamında başvuruda bulunan işverenlerimizce 

teşvik değişikliğine ilişkin düzenlenen/düzenlenecek iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve 

hizmet belgelerinin sgk.gov.tr adresinden “e-SGK / İşveren/E-Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet 

Belgesi Girişi” ekranları vasıtasıyla sisteme girilebileceği, 

 açıklanmıştır. 

 Konuyla ilgili yayımlanan 08.06.2018 tarihli ve 5692652 sayılı Genel Yazıda da, 5510 

sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında, 01.06.2018 tarihi (dahil) ve 

öncesinde başvuruda bulunan işverenler için bu başvurularına istinaden sistem üzerinden 

yapılacak iptal/ek/asıl belge girişlerinin, Genel Müdürlüğümüzce yapılacak ikinci bir duyuruya 

kadar 01.06.2018 tarihi ve sonrasında da yapılabileceği açıklanmıştı. 

 Bu itibarla, 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin yasal süresi içinde (01.06.2018 ve öncesi) 

teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği talebinde bulunan işverenlerin, bu başvurularına 

ilişkin iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar prim ve hizmet 

beyannamelerini en geç 31.05.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) “e-SGK / İşveren / E-Bildirge 

V2 / Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” ekranları vasıtasıyla Kuruma göndermeleri 

gerekmektedir. 

 Dolayısıyla, 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin teşvikten yararlanma veya teşvik 

değişikliği talebini yasal süresi içinde yapan işverenlerin, 31/5/2020 tarihinden sonra “e-SGK / 

İşveren / E-Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” Kuruma gönderecekleri 

iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri/muhtasar prim ve hizmet beyannameleri 

işleme alınmayacaktır. 

 Diğer taraftan, gerek 2018/Mart ve öncesi gerekse 2018/Nisan ve sonrasına ait toplu iş 

sözleşmesi kapsamındaki dönemler için geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik 

değişikliği taleplerine ilişkin belgelerin işleme alınmasına yönelik program çalışmaları devam 
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ettiğinden, yukarıda belirtilen hususlar toplu iş sözleşmesi kapsamındaki dönemler için 

uygulanmayacaktır. 

2. Doğal ve Biyolojik Afetler Nedeniyle Yarım Kalan veya Tamamlanamayan 

Yatırımlara İlişkin Teşvik Belgelerine Uzatma İmkanı Getirilmiştir. (2501 Sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı) 

          Covid 19 salgını nedeniyle yatırımlarını durdurmak veya yavaşlatmak zorunda kalan 

yatırımcıların teşvik belgelerinin bir yıla kadar uzatılması imkânı getirilmiştir. (09.05.2020 

tarih ve 31122 sayılı R.G.) 

 

         2501 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları 

Hakkında Karar’a eklenen Geçici 14. madde aşağıdaki gibidir. 

 

“Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan 

yatırımlardan, 11.03.2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibariyle süresi devam eden 

yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi 

halinde bir yıla kadar ilave süre verilebilir. Bu fıkra hükmü geçici 6 ncı maddenin birinci fıkrası 

hükmü ile birlikte uygulanmaz.” 

 

          Bu suretle, Covid 19 salgını vesilesiyle, deprem ve salgın hastalık gibi tabi doğal ve 

biyolojik afetlerin tamamı için geçerli olmak üzere, talep eden yatırımcıların yatırım teşvik 

belgelerinin bir yıla kadar uzatılması imkânı getirilmiştir.  

 

          Bunun için yatırım teşvik belgesinin 11.03.2020 tarihinden önce düzenlenmiş olması 

ve bu tarih itibariyle süresinin devam ediyor olması şarttır. Bu tarihten önce alınıp da 

belgedeki orijinal süresi veya Kararın 24. Maddesi uyarınca verilen ek sürenin bitmiş olması 

halinde, getirilen bu uzatma imkânından yararlanılamayacaktır. 

 

          Karar’ın geçici 6. Maddesinden yararlanarak ek süre almış veya alacak yatırımcılar 

Kararın iş bu Geçici 14. Maddesinden, Kararın Geçici 14. Maddesinden yararlanarak Ek süre 

alan yatırımcılar ise Kararın geçici 6. Maddesinden yararlanamayacaklardır. 

 

          Diğer yandan Geçici 14. Madde ile getirilen bu uzatma imkânı, Kararın 24. Maddesinde 

yer alan ek süre talep etme hakkını etkilemeyeceği anlaşılmaktadır. Buna göre 11.03.2020 

tarihinden önce düzenlenmiş yatırım teşvik belgesi olan bir yatırımcının Kararın Geçici 14. 

Maddesinden yararlanarak ilave süre almış olması halinde bu süre bittikten sonra bu defa 

Kararın 24. Maddesindeki uzatma imkanından yararlanabileceğini düşünüyoruz. 

          

            Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 

 


