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2015 /10 Sayılı Genelge Öncesi 

:: Sigorta prim teşviklerinden yararlanmak için temel şartlardan bir 
tanesi SGK’ya  verilmesi gereken bildirgelerin yasal süresinde 
verilmesidir. İşverenler şartlarını sağladıkları ve yararlanmak 
istedikleri teşvikler için kuruma verdikleri aylık prim ve hizmet 
bildirgelerinde uygun kanun numaralarını seçerek bildirgeleri 
vermek durumundadırlar. Her teşvik uygulamasının farklı kanun 
numarasıyla belirlendiği göz önüne alındığında işverenler bir 
sigortalıyı yararlandıkları teşvikten bildirdikten sonra aynı sigortalıyı 
başka bir teşvik kapsamında bildirmek istediklerinde ek/iptal aylık 
prim hizmet belgesi düzenlemek zorundadırlar.  
 
:: 12/10/2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Aylık Prim 
ve Hizmet Belgelerinin Sonradan Verilmesi başlıklı 103. Maddesinin 
dördüncü fıkrasında 
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2015 /10 Sayılı Genelge Sonrası 

2015/10 sayılı genelgenin Herhangi Bir Sigorta Primi Teşvikinden 
Yararlandıktan Sonra, Geriye Yönelik Başka Bir Sigorta Primi 
Teşvikinden Yararlanma Talepleri Hakkında Yapılacak İşlemler 
Başlıklı İkinci Bölümü  
 
Bundan böyle aylık prim ve hizmet belgelerini tercih edilen sigorta 
primi teşvikine ilişkin kanun numarası seçmek suretiyle düzenleyip 
teşvikten yararlanıldıktan sonra, sigorta primi teşvikinin 
değiştirilmesi yönündeki talepler işleme alınmayacaktır.” hükmü 
getirilmiştir. Bu hükme göre mevcut durumda yararlanılan 
teşviklerden ek/iptal aylık prim hizmet verilmesi suretiyle vazgeçip 
geriye dönük olarak başkaca bir teşvikten yararlanma imkânı 

kalmamıştır. 
Yine aynı genelgenin diğer hususlar başlıklı dördüncü bölümünde ise “Bu genelge 
hükümleri yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girer. Bu genelgenin yayımı tarihinden önce 
sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine yapılan teşvik değişiklik 
talepleri hakkında bu genelge hükümleri uygulanmaz.” Hükmüne istinaden genelgenin 
yayımlanma tarihi olan 18/03/2015 tarihinden önceki durum aynen korunmuştur. 

http://www.alomaliye.com/2010/05/12/sosyal-sigorta-islemleri-yonetmeligi/
http://www.alomaliye.com/2010/05/12/sosyal-sigorta-islemleri-yonetmeligi/
http://www.alomaliye.com/2010/05/12/sosyal-sigorta-islemleri-yonetmeligi/
http://www.alomaliye.com/2010/05/12/sosyal-sigorta-islemleri-yonetmeligi/
http://www.alomaliye.com/2010/05/12/sosyal-sigorta-islemleri-yonetmeligi/
http://www.alomaliye.com/2010/05/12/sosyal-sigorta-islemleri-yonetmeligi/
http://www.alomaliye.com/2010/05/12/sosyal-sigorta-islemleri-yonetmeligi/
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca 12/10/2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal 
Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Sonradan Verilmesi başlıklı 103. Maddesinin dördüncü 
fıkrasında düzenlenen “Daha önce Kuruma belge türü veya kanun numarası hatalı seçilerek verilmiş olan aylık prim ve hizmet 
belgelerine ilişkin düzeltme amaçlı olarak yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgeleri, düzeltme ile fiili hizmet 
süresi zammı kazandırma hali hariç, belgede kayıtlı sigortalılar ve bu sigortalıların prim ödeme gün sayısı ile prime esas kazanç 
tutarının aynı olması kaydıyla, ayrıca incelemeye gerek kalmaksızın işleme alınır. Bu nitelikte verilen aylık prim ve hizmet 
belgelerine idarî para cezası uygulanmaz…” hükme göre kuruma yasal sürede verilen aylık prim hizmet bildirgelerinin sadece 
kanunun numarası değiştirilmek suretiyle hali hazırda yararlanılan teşvikten farklı bir teşvik uygulamasından yararlanılmasında 
bir sorun bulunmamaktaydı. Böylece işverenler 18/03/2015 tarihinden önce herhangi bir sigorta prim teşvikinden 
yararlandıktan sonra geriye dönük olarak başka bir sigorta prim teşvikinden yararlanabilmekteydiler. 

http://www.alomaliye.com/2010/05/12/sosyal-sigorta-islemleri-yonetmeligi/
http://www.alomaliye.com/2010/05/12/sosyal-sigorta-islemleri-yonetmeligi/
http://www.alomaliye.com/2010/05/12/sosyal-sigorta-islemleri-yonetmeligi/
http://www.alomaliye.com/2010/05/12/sosyal-sigorta-islemleri-yonetmeligi/
http://www.alomaliye.com/2010/05/12/sosyal-sigorta-islemleri-yonetmeligi/
http://www.alomaliye.com/2010/05/12/sosyal-sigorta-islemleri-yonetmeligi/
http://www.alomaliye.com/2010/05/12/sosyal-sigorta-islemleri-yonetmeligi/
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2015/10 sayılı genelgenin Herhangi Bir Sigorta Primi Teşvikinden Yararlandıktan Sonra, Geriye Yönelik Başka Bir Sigorta Primi 
Teşvikinden Yararlanma Talepleri Hakkında Yapılacak İşlemler Başlıklı İkinci Bölümünde “sigorta primi teşviklerine ilişkin yasal 
düzenlemelerde yer alan usul ve esasların belirlenmesine ilişkin hükümler dikkate alınarak ilgili bakanlık ve kuruluşların 
görüşleri alınmak suretiyle konu yeniden değerlendirilmiş olup, bundan böyle aylık prim ve hizmet belgelerini tercih edilen 
sigorta primi teşvikine ilişkin kanun numarası seçmek suretiyle düzenleyip teşvikten yararlanıldıktan sonra, sigorta primi 
teşvikinin değiştirilmesi yönündeki talepler işleme alınmayacaktır.” hükmü getirilmiştir.  
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7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 27.03.2018 
tarihinde 30373 sayı (2. Mükerrer sayı) ile resmi gazetede yayınlanmıştır. 
Geriye dönük teşvik alacakları için kuruma 30.04.2018 tarihine kadar başvuru yapan işletmeler için; 01.05.2018 tarihinden 
itibaren kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanacak tutar; 2019 takvim yılı başından itibaren yılda 2 taksit; toplamda 6 taksit 
olmak üzere 2021 yılı sonuna kadar ödenecektir. 
 
   Başvuru                        Kanuni Faiz Esas Alınarak Hesaplanacak Tutar                                      Ödenecek Tutar 
 30.04.2018                               01.05.2018                                                 2019 takvim Yılından  İtibaren Yılda 2 taksit Toplam 6 Taksit 
01.05.2018-31.05.2018           01.06.2018                                                2019 takvim Yılından  İtibaren Yılda 2 taksit Toplam 6 Taksit  
                                                                                                                                                              2021 Yılı Sonuna Kadar 
Geriye dönük teşvik alacakları için kuruma 01.05.2018-31.05.2018 tarihleri arasında başvuru yapan işletmeler için; 01.06.2018 
tarihinden itibaren kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanacak tutar; 2019 takvim yılı başından itibaren yılda 2 taksit; 
toplamda 6 taksit olmak üzere 2021 yılı sonuna kadar ödenecektir. 
 

7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Sonrası 
MADDE 70 
 

https://www.rasyotek.com.tr/geriye-donuk-tesvik
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7103 Sayılı Kararname EK 17 Mad. 2. Fıkrası                                     
2011 Mart-2018 Mart 2018/17 Sayılı Genelge 

7103 Sayılı Kararname Ek 17. Madde 1.Fıkrası                                  
2018 Nisan ve Sonrası 2018/17 Sayılı Genelge 

:: 2018 Nisan ve daha sonraki dönemler için ilgili 
dönemden geriye doğru en fazla (cari ay dahil) 6 aylık 
süre içinde yararlanılmayan teşviklerden yararlanma 
veya yararlanılmış olan teşvikleri daha avantajlı olanla 
değiştirebilme imkanı getirilmiştir. 

 
:: İşverenler 2/6/2018 tarihinden itibaren internet 
ortamında veya ilgili SGK müdürlüğüne yazılı olarak 
başvurabileceklerdir. 
 
:: Bu imkandan yararlananlar için kanuni faiz 
hesaplanmayacak, mahsup veya iade yapılacaktır. 

:: Bir defaya mahsus olmak üzere 2018/Mart ve öncesi dönemlerde 
yararlanılabileceği halde yararlanılmamış teşviklerden yararlanabilme 
veya yararlanılmış olan teşvikleri daha avantajlı olanla değiştirebilme 
imkanı getirilmiş olup, bu imkandan yararlanabilmek için en geç 1/6/2018 
günü her bir işyeri için elektronik ortamda veya ilgili SGK müdürlüğüne 
başvurulmuş olması gerekmektedir. Başvuru yapılmamış olan işyerleri için 
bu haktan artık yararlanılamayacaktır. 
:: Geçmiş dönemler için bir defaya mahsus olmak üzere getirilen 
imkandan yararlanmak isteyen ve 1/4/2018 tarihinden önce talepte 
bulunmuş olan işverenler için 1/5/2018, 1/4/2018-1/6/2018 arasında 
talepte bulunmuş olanlar için ise talep tarihini takip eden aybaşından 
itibaren kanuni faiz de hesaplanarak 1/1/2019 tarihinden üç yıl içinde 
31/12/2021 tarihine kadar ödenecektir. 
:: Ancak ödenecek tutar, işverenlerin öncelikle varsa muaccel borçlarından 
sonrasında yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş müeccel borçlarından 
mahsup edilecek, üç yıl sonra kalan vadesi gelmemiş taksitler var ise 
peşinen mahsup edilecektir. 
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Başvuru Hesaplama 
Ek, İptal ve 

Asıl 
Mahsup 
Dilekçesi 

Kağıt Ortamından-
Elektronik Ortama 
İşveren Sistemi 

Kağıt Ortamından-
Elektronik Ortama 
E Bildirge V2 
2 Aydan Önceki E Bildirge 

İşveren 
Sorumluluğunda 
Intra 

Kağıt Ortamında 

Geriye Dönük Teşvikleri Almak İçin Gereken Aşamalar 
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Başvuru Hesaplama 
Ek, İptal ve 

Asıl 
Mahsup 
Dilekçesi 

Kağıt Ortamından-
Elektronik Ortama 

Kağıt Ortamından-
Elektronik Ortama 

İşveren 
Sorumluluğunda 

Kağıt Ortamında 

Geriye Dönük Teşvikleri Almak İçin Gereken Aşamalar 
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5510/ek 17.madde Teşvik Kanun No Değişikliği Başvuru Onaylama 

Geriye Dönük SSK Başvuru dilekçe şartları 
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5510/ek 17.madde Teşvik Kanun No Değişikliği Başvuru Onaylama 

Geriye Dönük SSK Başvuru dilekçe şartları 

6 aylık Ek – İptal Bildirgesi Başvuru Tarihleri 
  
Başvurulacak aylar SGK tarafından 6 aylık dönemler şeklinde belirlenmektedir. Bu 6 aylık süreçte başlangıç ayı silinerek 
sonuna cari ay eklenmektedir. Dilekçe verilmeyen aylar için Ek-İptal Bildirge hakkı bulunmamaktadır 
 SGK İşveren Sisteminden Onaylanacak Başvuru Dilekçesi tarihleri aşağıdaki gibidir; 
 

1. Dilekçe Nis.18 May.18 Haz.18 Tem.18 Ağu.18 Eyl.18

May.18 Haz.18 Tem.18 Ağu.18 Eyl.18 Eki.18

Haz.18 Tem.18 Ağu.18 Eyl.18 Eki.18 Kas.18

Tem.18 Ağu.18 Eyl.18 Eki.18 Kas.18 Ara.18

Ağu.18 Eyl.18 Eki.18 Kas.18 Ara.18 Oca.19

Eyl.18 Eki.18 Kas.18 Ara.18 Oca.19 Şub.19

2.Dilekçe Eki.18 Kas.18 Ara.18 Oca.19 Şub.19 Mar.19

Kas.18 Ara.18 Oca.19 Şub.19 Mar.19 Nis.19

Ara.18 Oca.19 Şub.19 Mar.19 Nis.19 May.19

Oca.19 Şub.19 Mar.19 Nis.19 May.19 Haz.19

Şub.19 Mar.19 Nis.19 May.19 Haz.19 Tem.19

Mar.19 Nis.19 May.19 Haz.19 Tem.19 Ağu.19

3. Dilekçe Nis.19 May.19 Haz.19 Tem.19 Ağu.19 Eyl.19
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Başvuru Hesaplama 
Ek, İptal 
ve Asıl 

Mahsup 
Dilekçesi 

Kağıt Ortamından-
Elektronik Ortama 

Kağıt Ortamından-
Elektronik Ortama 

İşveren 
Sorumluluğunda 

Kağıt Ortamında 

Geriye Dönük Teşvikleri Almak İçin Gereken Aşamalar 



LUCA ROTA  SUNUMU - 01 

7103 Sayılı Kararname EK 17 Mad. 2. Fıkrası                                     
2011 Mart-2018 Mart 2018/17 Sayılı Genelge 

Hesaplama 
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MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI  

İŞVEREN HİSSESİNDE 5 PUANLIK İNDİRİM 
YASAL DAYANAK 
5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi 
2008-93, 2009-139 ve 2011-45 sayılı Genelgeler 
BAŞLAMA TARİHİ                    :1/10/2008 
FİNANSMANI                    :Hazine ve Maliye Bakanlığı 
ÖRNEK: 
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet tutarı prime esas kazanç 
üzerinden hesaplanarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanır. 
Prime esas kazanç tutarı   : 3.000,00 TL 

Hazinece karşılanacak tutar (%5)  : 150,00 TL 

Kanun Numaraları Detaylı Mevzuat Anlatımı 
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MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI  
İŞVEREN HİSSESİNDE 5 PUANLIK İNDİRİM 

KAPSAM; 
KAPSAMDA OLANLAR 
4/1-a kapsamındaki sigortalı çalıştıran özel sektör işverenleri teşvikten faydalanabilmektedir. 
KAPSAM DIŞI OLANLAR 
 Resmi sektör işyerlerinde (1/3/2011 tarihinden önce kamu idareleri, 1/3/2011 tarihinden sonra 5335 sayılı sayılı 

Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındakiler), 
 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işlerinde,  
 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri işyerlerinde, 
 Uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerlerinde, 
      çalıştırılan sigortalılardan dolayı , 
 Yurtdışında çalışanlar ve sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlardan dolayı,  
      teşvikten yararlanılamaz. 

Kanun Numaraları Detaylı Mevzuat Anlatımı 
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MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI  
İŞVEREN HİSSESİNDE 5 PUANLIK İNDİRİM 

DİĞER TEŞVİK VE DESTEKLERLE BİRLİKTE UYGULAMA 

YARARLANMA ŞARTLARI 

Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,  
İşverence ödenmesi gereken primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,     
Kuruma sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezası borcu bulunmaması ya da 
yapılandırılmış/taksitlendirilmiş olması ve bozma koşuluna girmemiş olması, 
Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması, 
       gerekmektedir. 
DİĞER TEŞVİKLERLE BİRLİKTE UYGULAMA 
01.03.2011 Öncesi: 
Diğer teşvik kanunlarına istinaden işveren hissesi sigorta prim teşviki uygulamasından yararlanmakta olan işverenlerin, teşvik kapsamına giren sigortalılarından 
dolayı aynı dönem için ve mükerrer olarak beş puanlık prim indiriminden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır. 
01.03.2011 Sonrası: 
4447 sayılı Kanunun 50 nci ve geçici 19 uncu maddelerinde öngörülen prim destekleri hariç diğer teşvik Kanunları kapsamına giren bir sigortalı için, işyerinin; 
yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması halinde, öncelikle beş puanlık 
prim indiriminden, ardından diğer kanunlarda öngörülen teşvik ve desteklerden yararlanılabilecektir. 

Kanun Numaraları Detaylı Mevzuat Anlatımı 
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YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARLAR UYARINCA UYGULANAN PRİM DESTEĞİ 
 
YASAL DAYANAK 
 5510 sayılı Kanunun Ek 2 nci Maddesi 
 14/7/2009 tarihli, 2009/15199  sayılı ve 15/6/2012 tarihli, 2012/3305 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararları 

 2009/1 ve 2012/1 sayılı Tebliğler 

 2011-54, 2012-30 ve 2012-37 sayılı Genelgeler 
BAŞLAMA TARİHİ               : 1/6/2011 
FİNANSMANI        : Hazine ve Maliye Bakanlığı - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
ÖRNEK: 
(D) Limited Şirketince, 2019/Ocak ayına ilişkin  16322 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı 
1 sigortalı için prim ödeme gün sayısının 30, prime esas kazanç tutarının ise 2.558,40 TL olduğu varsayıldığında,  
2.558,40 * 5 / 100                =   127,92 TL Beş puanlık indirim  Hazinece karşılanacak tutar 
2.558,40*(20,5-5=kalan işveren hissesi) 15,5 / 100 = 396,55 TL  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca karşılanacak tutar, 
Bu durumda işveren tarafından ödenecek olan tutar; 
2.558,40 * 34,5 /100                  = 882,65TL değil,  
882,65 – (127,92+ 396,55)        = 358,18 TL olacaktır. 

Kanun Numaraları Detaylı Mevzuat Anlatımı 
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YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARLAR UYARINCA UYGULANAN PRİM DESTEĞİ 
 
KAPSAMDA OLANLAR 
 
  Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi düzenlenerek tamamlama vizesi 

yapılmış işyerleri, 
  Gemi inşa yatırımları, 
      destek kapsamındadır.  
 
KAPSAM DIŞI OLANLAR 
 
 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu 

maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri, (15/6/2012 tarihi itibariyle) 
 Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar,  
     hakkında  destek hükümleri uygulanmaz.  
e-Borcu Yoktur aktivasyonu için başvuruda bulunulması, 
   Aylık prim ve hizmet belgelerinin (25510,16322,26322) yasal süresi içinde Kuruma verilmesi, 
   Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi 

Kanun Numaraları Detaylı Mevzuat Anlatımı 
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YATIRIMLARDA DEVLET 
YARDIMLARI  

HAKKINDA KARAR 2012/1 
SAYILI TEBLİĞ 

 
 

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge 

Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı 

Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan 

Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman 

Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl 

İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis 

İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır 

Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari 

Muğla Kayseri Mersin Erzincan Kahramanmaraş Iğdır 

  Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars 

  Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin 

  Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş 

  Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt 

  Yalova   Kütahya Sinop Şanlıurfa 

      Malatya Tokat   Şırnak 

      Nevşehir Tunceli Van 

      Rize Yozgat Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri 

      Sivas     

Kanun Numaraları Detaylı Mevzuat Anlatımı 



LUCA ROTA  SUNUMU -16 

GENÇ VE KADIN İSTİHDAMI İLE MESLEKİ BELGELi SİGORTALI İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN PRİM DESTEĞİ  
(6111 Sayılı Kanun) 

YASAL DAYANAK 

 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesi 

 2011/45 sayılı Genelge 

BAŞLAMA TARİHİ               : 1/3/2011 

FİNANSMANI                : İşsizlik Sigortası Fonu 
ÖRNEK: 
 (K) Limited Şirketinde çalışan sigortalının 2019/Ocak ayında 6111 sayılı kanun kapsamında 3.000,00 TL prime esas kazançla bildirildiği 
varsayıldığında,  
 
3.000,00 * 5/100        = 150,00 TL Beş puanlık indirim Hazine ve Maliye Bakanlığınca 
3.000,00 * 15,5/100  = 465,00 TL İşsizlik sigortası Fonundan karşılanacak kısım 
 
 

 

Kanun Numaraları Detaylı Mevzuat Anlatımı 



GENÇ VE KADIN İSTİHDAMI İLE MESLEKİ BELGELi SİGORTALI İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN PRİM DESTEĞİ  
(6111 Sayılı Kanun) 

Yararlanma Şartları; 
 Sigortalı Açısından; 
1/3/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olmak 
Fiilen çalışmak 
18 yaşından büyük olmak 
İşe başladığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmamak 
 İşveren Açısından; 
Özel sektör işvereni olmak (ihaleli iş olmaması) 
Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması, 
İşyerinden kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması, 
Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde vermek 
Sigorta primlerini yasal süresi içinde ödemek 
Kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı yönünde bir tespitin bulunmaması 
 

 

LUCA ROTA  SUNUMU -17 

Kanun Numaraları Detaylı Mevzuat Anlatımı 



GENÇ VE KADIN İSTİHDAMI İLE MESLEKİ BELGELi SİGORTALI İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN PRİM DESTEĞİ  
(6111 Sayılı Kanun) 

ORTALAMA SİGORTALI SAYISI HESABI; 
Örnek: 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesine göre sigortalılar yönünden aranılan şartlara sahip olan sigortalının (K)Limited 
Şirketine ait kırtasiye malzemeleri satışı faaliyet konulu işyerinde 24/1/2019 tarihinde işe alındığı ve bahse konu işyerinin son altı aylık 
döneminde,  
2018/Aralık ayında         : 6  
2018/Kasım ayında        : 3  
2018/Ekim  ayında         : 3  
2018/Eylül  ayında         : 5  
2018/Ağustos ayında    : 5  
2018/Temmuz ayında   : 6  
     sigortalı çalıştırılmış olduğu varsayıldığında, baz alınan aylardaki toplam sigortalı sayısı: 6 + 3 + 3 + 5 + 5 + 6 = 28  
     Ortalama sigortalı sayısı: 28 / 6 = 4,6 = 5 olacaktır.  
 
     **Bu durumda, bahse konu sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten 6 ve üzerinde 
sigortalının çalıştırıldığı aylarda yararlanılabilecektir.  
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Kanun Numaraları Detaylı Mevzuat Anlatımı 



GENÇ VE KADIN İSTİHDAMI İLE MESLEKİ BELGELi SİGORTALI İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN PRİM DESTEĞİ  
(6111 Sayılı Kanun) 

TEŞVİKTEN YARARLANMA SÜRELERİ; 

18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan; 

•Mesleki yeterlik belgesine sahip olanlar için 48 ay* 

•Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını 
bitirenler için 36 ay* 

•Yukarıda belirtilen niteliklere sahip olmayanlar için 24 ay* 

29 yaşından büyük erkeklerden,  

•Mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim kurumlarını ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü 
yetiştirme kursunu bitiren ve belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan için 24 ay* 

•Türkiye İş Kurumuna kayıtlı, Kanunda sayılan belgelere sahip olmayanlar için 6 ay 

4/a bendi kapsamında çalışmakta iken, 1/3/2011 tarihinden sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim 
kurumlarını bitirenler için 12 ay 

*Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay eklenir. 
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Kanun Numaraları Detaylı Mevzuat Anlatımı 



ENGELLİ SİGORTALI İSTİHDAMINDA 
İŞVEREN HİSSESİ SİGORTA PRİM TEŞVİKİ 

YASAL DAYANAK 
4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi  
2008-77 sayılı Genelge 

 
BAŞLAMA TARİHİ     : 01.07.2008 
FİNANSMANI     : Hazine ve Maliye Bakanlığınca 
 
ÖRNEK: 
Muaccel borcu olmayan işverence 3.000,00 TL brüt ücreti olan bir sigortalıdan dolayı yararlanılacak teşvik tutarı; 
 
     3.000,00  * 5/100     = 150,00 TL Beş puanlık indirim Hazine ve Maliye Bakanlığınca 
     2.558,40 * 15,5/100 =  396,55 TL İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır. 
 
    İşveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primi;  
   3.000,00 * 34,5/100 = 1.035,00 TL,  
   1.035,00 – (150,00 + 396,55) = 488,45 TL olacaktır. 

LUCA ROTA  SUNUMU -26 

Kanun Numaraları Detaylı Mevzuat Anlatımı 



ENGELLİ SİGORTALI İSTİHDAMINDA 
İŞVEREN HİSSESİ SİGORTA PRİM TEŞVİKİ 

Kapsam ve Yararlanma Şartları; 
ÖZEL SEKTÖRE AİT; 
Aynı il içindeki işyerlerinde toplam 50 veya daha fazla sigortalı çalıştıran sektör işyerleri, 
 
Korumalı işyerleri, 
 
Kontenjan fazlası engelli sigortalı çalıştıran işyerleri, 
 
Yükümlü olmadığı halde engelli sigortalı çalıştıran işyerleri, 
 
ÇALIŞTIRDIKLARI SİGORTALILARLA İLGİLİ OLARAK; 
5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Kuruma verilmesi, 
Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı 

ödenmiş olması, şartıyla teşvikten yararlanabilmektedir. 

LUCA ROTA  SUNUMU -29 

Kanun Numaraları Detaylı Mevzuat Anlatımı 



687 sayılı KHK 
1/2/2017 ila 31/5/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar yönünden yararlanma şartları 
687 sayılı KHK’da yer alan teşvikten 1/2/2017 ila 31/5/2017 tarihleri arasında işe giren sigortalılardan dolayı  yararlanılabilmesi için; 
Sigortalının; 
- 1/2/2017 - 31/5/2017 tarihleri arasında işe alınmış olması, 
- İşe alındığı tarihten önceki üç aya ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde 10 günden fazla 5510/4-a, 4-b, 4-c, Ek-6, Ek-9/1. 
fıkra kapsamında bildirilmemiş olması, 
-İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması, 
İşyerinin; 
-Özel sektör işverenlerine ait olması (İhale konusu işyerleri hariç), 
-Sigortalının 2016/Aralık ayına ait sigortalı sayısına ilave olması ya da 2016/Aralık ayında sigortalı çalıştırılmamış olması halinde 2016 
yılındaki ortalama sigortalı sayısına ilave olması, 
-Ödeme vadesi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun 
bulunmaması, 
-00687 kanun numarası seçilerek düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi, 
-Kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı ya da bildirdiği sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin olmaması, 
- Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi, 
gerekmektedir. 

LUCA ROTA  SUNUMU -27 

Kanun Numaraları Detaylı Mevzuat Anlatımı 



1687 sayılı KHK 
1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar yönünden yararlanma şartları 
Sözkonusu teşvikten 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe giren sigortalılardan dolayı  yararlanılabilmesi için; 
Sigortalının; 
- 1/6/2017 - 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olması, 
- İşe alındığı tarihten önceki üç aya ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde 10 günden fazla 5510/4-a, 4-c fıkra 
kapsamında bildirilmemiş olması, 
- İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması, 
İşyerinin; 
- Özel sektör işverenlerine ait olması (İhale konusu işyerleri hariç), 
-Sigortalının 2016/Aralık ayına ait sigortalı sayısına ilave olması, 
- Ödeme vadesi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun 
bulunmaması, 
- 01687 kanun numarası seçilerek düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi, 
- Kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı ya da bildirdiği sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin olmaması, 
- Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi, 
gerekmektedir. 

LUCA ROTA  SUNUMU -28 

Kanun Numaraları Detaylı Mevzuat Anlatımı 



ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME  FAALİYETLERİNDE SİGORTA PRİM DESTEĞİ 
(5746 Kanun) 

YASAL DAYANAK 

 12/3/2008 tarihli ve 5746 sayılı Kanun 

 2008/85 ve 2009/21 sayılı Genelgeler 

BAŞLAMA TARİHİ : 1/4/2008 

FİNANSMANI : Hazine ve Maliye Bakanlığı 

ÖRNEK: 

Muaccel borcu olmayan işverence prime esas kazanç tutarı 3.000,00 TL olan bir sigortalıdan dolayı yararlanılacak teşvik tutarı; 

- 3.000,00 * 5 / 100 = 150,00 TL Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanacak tutar, 
(Beş puanlık kısım düşüldükten sonra kalan işveren hissesi) 15,5/2=7,75 
- 3.000,00*7,75 / 100 = 232,50  TL Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanacak tutar olacaktır.  
Bu durumda işveren tarafından ödenecek tutar;     
3.000,00 * 34,5/100 = 1.035,00 TL değil 
1.035,00– (150+232,50) = 652,50 TL olacaktır. 
 

LUCA ROTA  SUNUMU -30 

Kanun Numaraları Detaylı Mevzuat Anlatımı 



ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME  FAALİYETLERİNDE SİGORTA PRİM DESTEĞİ 
(5746 Kanun) 

KAPSAMDA OLAN İŞYERLERİ 
Teknoloji Merkezi İşletmeleri 
Ar-Ge Merkezleri/Tasarım Merkezleri 
 Ar-Ge ve yenilik projelerinde faaliyet göstermekle birlikte, söz konusu faaliyetleri kamu kurumu ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar 
veya uluslar arası fonlarca desteklenen işletmeler 
Ar-Ge ve yenilik projeleri TÜBİTAK tarafından yürütülen işletmeler 
Rekabet öncesi işbirliği projeleri bulunan işletmeler 
Teknogirişim sermaye desteği alan işletmeler 
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Kapsamında ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalıştıran işletmeler 
 
KAPSAM DIŞI OLAN İŞYERLERİ 
Resmi nitelikteki işyerleri          
Kapsama giren işletmelerin, 2886 sayılı Kanun ile 4734 Sayılı Kanuna tabi hizmet ve yapım işinin yürütüldüğü işyerleri 
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ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME  FAALİYETLERİNDE SİGORTA PRİM DESTEĞİ 
(5746 Kanun) 

KAPSAMDAKİ SİGORTALILAR; 

 AR-GE PERSONELİ: 

       Ar-Ge merkezlerinin, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da 
TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden 
yararlanan işletmelerin Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli olan araştırmacı ve teknisyenlerinin tamamı, 

 DESTEK PERSONELİ: 

       Ar-Ge personel sayısının yüzde onunu aşmamak kaydıyla Ar-Ge faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, 
teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personel, 

 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş fiilen çalışan 
personel, teşvik kapsamındadır.  
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ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME  FAALİYETLERİNDE SİGORTA PRİM DESTEĞİ 
(5746 Kanun) 

YARARLANMA ŞARTLARI – TEŞVİK TUTARI VE SÜRESİ; 
YARARLANMA ŞARTLARI  

Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi, 

Kapsama giren sigortalıların işyerinde fiilen çalıştırılması, 

Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş borcunun bulunmaması, 

        gerekmektedir. 

TEŞVİK KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEK VE SÜRESİ 

 Sigorta primi işveren hissesi teşviki, 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmaktadır. 

 5746 sayılı Kanun kapsamına giren sigortalıların, kapsama giren çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan 
sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacaktır. 

      NOT: 6552 sayılı Kanunun 144 üncü maddesi ile yapılan değişiklikten önce, sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl 
süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmakta idi. 
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10.08.2016 Tarihli ve 29797 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ  
 
Muafiyet, İndirim ve İstisnalar, Bölgenin İzlenmesi ve Denetimi 
 
MADDE  35 Muafiyet, indirim ve istisnalar 
 
1-Bölgede muafiyet, istisna ve indirim uygulamasına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir: 
 
Bölge içerisinde faaliyette bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetleri dolayısıyla 
4691 sayılı Kanunda yer alan vergisel teşviklerden bütün halinde yararlanabilirler. Bu durumda aynı yazılım veya Ar-Ge veya 
tasarım projesi için 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yer alan vergisel 
teşviklerden ayrıca yararlanamazlar. 
 
Yani 4691 sayılı kanun teşviklerinden yararlananlar ayrıca 5746'dan yararlanamazlar. 
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İLAVE İSTİHDAM DESTEĞİ  (YENİ NESİL TEŞVİK)  
(7103 Kanun) 

Yararlanma Şartları; 
SİGORTALI YÖNÜNDEN; 
1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması, 
Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması, 
İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 4/1-a, b, c ek-6 ve ek-9. madde kapsamında sigortalı olmamaları, (isteğe bağlı sigortalılık 
hariç)  

 
İŞVEREN YÖNÜNDEN; 
Özel sektör işvereni olması,  
Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işe alındığı işyerinden Kuruma bildirilen APHB’de kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak 
çalıştırılması,  
APHB’nin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,  
Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,  
Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,  
Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, 
İhale konusu iş üstlenilmemiş olması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.  
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İLAVE İSTİHDAM DESTEĞİ  (YENİ NESİL TEŞVİK)  
(7103 Kanun) 

Destek Süresi ve Destek Tutarı; 
 
 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı 2020/Aralık ayı/dönemine kadar 
geçerli olmak üzere;  
  İşe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Türkiye İş Kurumuna 
engelli olarak kayıtlı sigortalılar için sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 18 ay, 
  İşe giriş tarihi itibariyle 18 yaşın altındaki sigortalılar dahil olmak üzere diğer sigortalılar için sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 12 
ay süreyle, uygulanacaktır. 
   1/1/2018  tarihi ve sonrasında tescil edilen işyerleri, Kuruma ilk bildirim yapılan APHB’nin ilişkin olduğu ayı takip eden üçüncü aydan 
itibaren 2020/Aralık ayı aşılmamak üzere bu destekten yararlanılabilecektir. Bu durumda, 01/10/2020 tarihi ve sonrasında tescil edilen 
işyerleri destek kapsamına girmemektedir. 

 İşyerinin imalat sektöründe veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde, günlük brüt asgari ücretin sigortalının 
prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının SPEK üzerinden hesaplanan 
sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, 
 İşyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının, SPEK alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve 
işveren hissesi primlerinin tamamı, 
  tutarında işverene prim desteği sağlanmakta ve destek tutarı Fondan karşılanmaktadır. 
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LUCA ROTA  SUNUMU - 01 

7103 Sayılı Kararname EK 17 Mad. 1. Fıkrası                                                                                                                            
2018 Nisan ve Sonrası Ağustos 2019 itibari ile Şubat –Mart-Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 

Hesaplama 



İLAVE İSTİHDAM DESTEĞİ  (YENİ NESİL TEŞVİK)  
İLAVE İSTİHDAM 3 AYLIK ÜCRET DESTEĞİ (7103 Kanun) 

YASAL DAYANAK 
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesi 
BAŞLAMA TARİHİ                 :  1/2/2019 
FİNANSMANI                 :  İşsizlik Sigortası Fonu 
İstihdam düzeyinin korunması ve ilave istihdam sağlanması amacıyla 2018 yılında SGK’ya bildirilen en az sigortalı sayısına 1 Şubat-30 Nisan 2019 
tarihleri arasında ilave olarak işe alınan her bir sigortalı için sigorta primi ve vergi teşviği ile birlikte günlük 67,36 TL, aylık 2.020,90 TL ücret desteği 
sağlanacak, sağlanan destek işverenin sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir. 
ÖRNEK: 
İmalat sektöründe faaliyet gösteren A Ltd. Şti. işvereni 2019/Ocak ayında destek kapsamında aranılan şartlara haiz sigortalıyı işe aldığı ve bu 
sigortalının ayın tamamında çalıştığı , SPEK tutarının ise 4.000,00 TL olduğu varsayıldığında; 
Sigorta primi ve işsizlik sigortası primi tutarı = 4.000 *37,5%       = 1.500,00 TL 
Fon tarafından karşılanacak tutar =30*85,28 (günlük brüt A.Ü.)  = 2.558,40 TL, 
olduğundan, bu işveren bu sigortalı için damga vergisi dışında prim ödemesi yapmayacaktır. 
Ayrıca, 30 x 67,36 TL = 2.020,80 TL ücret desteği sağlanacaktır. 
Dolayısıyla, 1.500,00 TL prim desteği + 2.020,80 TL ücret desteği olmak üzere bu sigortalı için toplamda  
3.520,80 TL destek sağlanacaktır. 
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Kanun Numaraları Detaylı Mevzuat Anlatımı 



İLAVE İSTİHDAM DESTEĞİ  (YENİ NESİL TEŞVİK)  
İLAVE İSTİHDAM 3 AYLIK ÜCRET DESTEĞİ (7103 Kanun(7166)) 

Sigortalı Yönünden; 
1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınmış olması, 
Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması, 
İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510/4-1-(a) ve (c) bentleri kapsamında bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı 
sigortalılık hariç 5510/4-1-(b), ek 6, ek 9 uncu madde birinci fıkra kapsamında sigortalı olmamaları, 
İşveren Yönünden; 
d) Özel sektör işvereni olması,  
e) 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak 
çalıştırılması, 
f) İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş 
sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları 
g) Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,  
h) Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,  
ı) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının 
bulunmaması,  
i) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, 
İhale konusu iş üstlenilmemiş olması,       
       şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.  
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Kanun Numaraları Detaylı Mevzuat Anlatımı 



İLAVE İSTİHDAM DESTEĞİ  (YENİ NESİL TEŞVİK)  
İLAVE İSTİHDAM 3 AYLIK ÜCRET DESTEĞİ (7103 Kanun) 

Yararlanma Şartları; 
 
Sigortalılar işe alındığı tarihten itibaren 3 ay destekten yararlanacaktır. (Örnek: Nisan ayında işe alınan bir işçi için Nisan, Mayıs ve Haziran 
aylarında destek alınacaktır.) 
Şayet sigortalı, işe girdiği tarih itibariyle 2018 yılı ortalama sigortalı sayısına ilave ise 3 aylık süre dolduktan sonra, 
Kadın sigortalılar, 18-25 yaş aralığında erkek sigortalılar ve engelli sigortalılar 15 ay, 
Diğer sigortalılar ise 9 ay, 
Daha halihazırda uygulanmakta olan ilave istihdam desteği kapsamında prim ve vergi desteğinden yararlanacaktır. 
2019 yılında ilk defa işçi çalıştırmaya başlayacak işyerleri yeni destekten yararlanamayacak, şartları taşıyor ise hâlihazırdaki ilave istihdam 
desteğinden yararlanacaktır. 
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Kanun Numaraları Detaylı Mevzuat Anlatımı 
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Önemli (Kanun Kapsamına Alınış Tarihi) 

Geriye dönük teşvik ve cari dönem teşvik için dikkat edilmesi gereken işlem; Bilindiği üzere geriye dönük teşvik incelemede 
kanun kapsamındaki inceleme tarihleri 01.03.2011 –31.03.2018'dir. 
İşyeri kuruluş tarihiniz 2011 öncesinde ise 6111 kanun hesaplaması için geriye dönük 6 aylık ortalama önemli 
olacağından indirdiğiniz tahakkuklarınızın başlangıç tarihi ve teşvik inceleme tarihlerinizin 01.09.2010 - 31.03.2018 olduğuna 
dikkat edilmesi gerekmektedir. 
İşyeri kuruluş tarihi 2011 sonrası ise SGK E- Bildirge V2 Sayfasında yer alan Kanun Kapsamına Alınış tarihi 
değerlendirilecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
Teşvik kapsamında 6 aylık ortalama süreleri önemli olduğundan cari dönem için incelemelerde her zaman önceki 6 aylık 
dönemin tahakkuklarının indirilmesi gerekmektedir. 
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Hesaplama 

Firma Kuruluş Tarihi İlk Aylık Prim Belge Tarihi; 
 4447/ GEÇİCİ 19. MADDE İLAVE İSTİHDAM UYGULAMASI 

01/01/2018 tarihi ve sonrasında tescil edilen işyerleri, Kuruma ilk bildirim yapılan APHB’nin ilişkin olduğu ayı takip eden 

üçüncü aydan itibaren 2020/Aralık ayı aşılmamak bu destekten yararlanılabilecektir. Bu durumda, 01/10/2020 tarihi ve 

sonrasında tescil edilen işyerleri destek kapsamına girmemektedir. 
 

Not: İşyeri tescil tarihi teşvik hesaplamalarında önemlilik arz etmektedir. Fakat kanun yararlanma şartlarında “Kuruma ilk 
bildirim yapılan APHB’nin ilişkin olduğu ayı takip eden üçüncü aydan itibaren” şartı yer almasından dolayı işyerine sigortalı 
bildiriliş tarihi dikkate alınacağından teşvik incelemelerde işyerinin kuruluş tarihi örnekte yer aldığı gibi 2019/04 ay değil 
2019/06’ncı ay olarak dikkate alınmalıdır. 
7103 sayılı kanun 2019/09 aydan itibaren uygulanmaya başlayacaktır. 
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Başvuru Hesaplama Ek, İptal ve Asıl 
Mahsup 
Dilekçesi 

Kağıt Ortamından-
Elektronik Ortama 

Kağıt Ortamından-
Elektronik Ortama 

İşveren 
Sorumluluğunda 

Kağıt Ortamında 

Geriye Dönük Teşvikleri Almak İçin Gereken Aşamalar 
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Asıl Ek İptal 
Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi; Düzeltme yapılacak 
Bildirgelerin Asıl-Ek-İptal düzeltmelerinde Manuel giriş imkanı 
sunulmuştur İptal Bildirgesi beraberinde düzeltme 
bildirgesinin hazırlanmasına olanak tanır. 
  
Düzeltme yapılabilecek Tahakkuk Nedenleri;  
 
:: (B) Yasal Süresi Dışında Verilmiş APHB 
 
:: (D) Belge Türü ve/Veya Kanun Numarası Değişikliği 

 
• Xml Dosyası ile Yükleme; Düzeltme bildirgelerinin XML 

dosya formatında yükleme seçeneği konulmuş fakat sistem 
içerisinde yükleme sırasında Sgk kaynaklı alınan hatalar 
nedeniyle verimli çalışmamaktadır 
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Onay Bekleyen Belgeler; Düzeltme 
Bildirgeleri hazırlandıktan sonra onaylama 
yapılabilecek ekrandır. Düzeltme Bildirgeleri 
onaylanırken İptal Bildirgeleri seçilerek 
onaylama yapılması gerekmektedir.  
 
İptal Bildirgesi seçildiğinde düzeltme 
yapılacak diğer satır beraberinde 
onaylanacaktır. 
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E Bildirge V2 Kağıttan Elektroniğe 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : 99779835-202.99-E.4171008  14/03/2019 

:: Özel ve Resmi nitelikteki işyeri işverenleri, en geç belgenin ilişkin olduğu ayı 
izleyen ayın 23’ünde, 
 
:: Bazı özel nitelikteki işyeri işverenleri ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasında; 
 
:: Ancak, işverenlerimizin yasal verilme süresi geçmiş aylık prim ve hizmet 
belgelerini internet ortamından göndermelerine olanak sağlayacak e-Bildirge 
v.2 programları tamamlanarak SGK Tarafından hizmete sunuldu. 
 (B)-Yasal Süresi Dışında Verilmiş APHB” kodu eklendi. 
 
:: İşverenlerimizce sisteme kaydedilen belgeler gerekli incelemenin yapılarak 
onaylanabilmesi amacıyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il 
müdürlüğünün / sosyal güvenlik merkezinin onay ekranlarına düşecek ve ilgili 
ünite tarafından onaylanmasının ardından tahakkuk ve hizmet kayıtları 
oluşacaktır. (B)-Yasal Süresi Dışında Verilmiş APHB” kodu ile işverenlerce sisteme 
kaydedilen belgeler için toplu onay yapılamayacaktır. 

İşverenler sisteme kaydetmiş oldukları belgelerin ne aşamada olduğuna ilişkin bilgiye e-Bildirge v.2 ekranlarında bulunan 
“Şube Onayı Gerektiren Belge Durumları” menüsü üzerinden ulaşabileceklerdir. 

https://www.muhasebeweb.com/aphb/
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Şube Onayı Gerektiren Belge Durumları; Geriye 
dönük teşvik düzeltmeleri SGK tarafından 
incelenmek üzere bir havuza atılır. İşyerinin bağlı 
bulunan SGK il Müdürlüğü “İNTRA” isimli program 
aracılığıyla teşvik kontrollerini yaptıktan sonra 
onaylama işlemlerini tamamlar. 
 



LUCA ROTA  SUNUMU - 01 

Başvuru Hesaplama 
Ek, İptal ve 

Asıl 
Mahsup Dilekçesi 

Kağıt Ortamından-
Elektronik Ortama 

Kağıt Ortamından-
Elektronik Ortama 

İşveren 
Sorumluluğunda 

Kağıt Ortamında 

Geriye Dönük Teşvikleri Almak İçin Gereken Aşamalar 
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Mahsuplaşma Dilekçesi 

Ek – İptal Bildirgelerini SGK V2 sayfasına yükledikten sonra bağlı bulunan İl Müdürlüğünüze elden Mahsuplaşma dilekçesi verilmesi 

gerekmektedir. Mahsuplaşma Dilekçesi verilmeyen işyerlerinin Düzeltme Bildirge onaylaması yapılmamaktadır. 

Dilekçe ve Bildirge onaylama işlemlerinin ardından SGK V1 ekranlarında Emanetteki Tahsilatlar ekranına iade rakamlarınızı kontrol 

edebilirsiniz. 
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:: Her Rota üyeliğinde 100 (İşyeri) hakkı bulunmaktadır.  İsteğe göre müşteri artırımı 
yapılmaktadır. 
:: 1 sicil numarası 1 işyeri kotası sayılmaktadır. 
:: Mükerrer girilmiş olan mükellefler için silinme işlemi yapılmaktadır. Silme işlemleri için 
imzalı kaşeli dilekçelerinizi taratıp aşağıdaki mail adresine yollamanız gerekmektedir. 
destek@luca.com.tr  
:: Sistem hesaplamalarının doğru yapılabilmesi için İşyeri Bilgilerine girilmiş olan bilgilerin 
doğru olduğuna emin olunuz. 
:: Bilgi almak ve Sorularınız için 444 58 22 – 5 tuşlamanız gerekmektedir. 

 

Sistem İçeriği 

mailto:destek@luca.com.tr
mailto:destek@luca.com.tr
mailto:destek@luca.com.tr
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E Bildirge V2 
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Luca Rota İşlemleri; Kanun Kapsamına Alınış tarihleri dikkate alınarak tahakkuklar SGK Ebildirge V2 ekranlarından 
otomatik indirilir. (Personel Ad/Soyad, Tc Numarası, İşe giriş/Çıkış Bilgisi, Prim Esas Kazanç Tutarı bilgileri 
Tahakkuklardan getirilir.) 

Rota Uygulaması 
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Luca Rota İşlemleri 
 
İşyeri Bilgileri;  
İşyeri Bilgileri Verileri doğru girilmesi teşviklerde önerilen kanun numaraları için önem arz etmektedir. Unvan, 
Adres, Sicil No,İş Yerinin Bulunduğu İl, Yatırımın Yapıldığı Bölge bilgileri SGK veri tabanından otomatik 
çekilmektedir.  
Aşağıda yer alan bilgilerin kullanıcı tarafından Eksiksiz ve Doğru bilgilerle seçim yapılması gerekmektedir. 
 - İşyerinin Kuruluş Tarihi 
 - Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinde 5 puanlık indirimden yararlanabilir durumda mı? (5510 
sayılı kanun seçimi) 
 -Teknoloji Merkezi İşletmesi veya Ar-Ge şirketi mi? 
 - Yatırım Teşvik Belgesi var ise Yatırım Türü? 
 - Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan `Kültür Yatırım Belgesi' ya da 'Kültür Girişim Belgesi'ne sahip mi? 
 - İşyeri İmalat Sektöründe mi? 
 - İşyeri Bilişim Sektöründe mi? 

Rota Uygulaması 
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Luca Rota İşlemleri 

İşyeri Bilgileri;  

 

Rota Uygulaması 
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Luca Rota İşlemleri - Veri Toplama;  SGK Ebildirge V2 sisteminden belirtilen yıllara ve aylara göre indirilen 
tahakkuk içeriğindeki bilgiler veri toplama ekranına otomatik yansıtılır.  
 

Rota Uygulaması 
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Luca Rota İşlemleri 
Veri Toplama;  
 
 Listede yer alan personellerin uygun kanun kontrolleri belirtilen robotlar ile sorgulanır. Tahakkuklarda yer 
almayan bilgiler var ise robot sorguları sonucunda ekrana yansıtılır. (Doğum Tarihi, Cinsiyet, İşe Giriş – Çıkış)   
Veri Toplama ekranlarında aşağı sekmede yer alan 
* İşveren Sistem Robotu  
*KHK 687 Sistem Robotu  
*Müfredat Kartı Robotu  (Borç olan aylarda teşvik hesaplanmaması gerektiği için müfredat sorgusu önemlilik 
arz etmektedir. Müfredat kartında bulunan borçlar veri tabanına kaydedilerek o aylara teşvik incelemesi ve kanun 
önermesi yapılmamaktadır.) 
 
 
 

Rota Uygulaması 
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Luca Rota İşlemleri 
 
Veri Toplama;  
İşveren sistemi Robotunda Sorgulanan ve teşvikten faydalanan 
personellerin otomatik SGK işveren sistemine kaydetmek isteniyor ise 
ekrana gelen ilk kutucuğun işaretlenmesi gerekmektedir. 
Personellerin eğitim durumları sistem tarafından otomatik seçilmesi 
isteniyor ise ikinci kutucuğunda işaretlenmesi ve Eğitim durumu seçimi 
yapılması gerekmektedir. Yönlendirmeye göre sistem sorgulamaları 
otomatik yapacaktır. 

Rota Uygulaması 
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Luca Rota İşlemleri 
SGK İşveren sisteminde personel TC Kimlik numarasına göre sorgulama işveren sistemi robotu ile yapılmaktadır.  
 
 
 
 
 
 
 
 4447 sayılı Kanun geçici 10 uncu maddesinde eğitim durumu olup olmadığına göre teşvik süresi değişkenlik 
göstermesi sebebiyle bu teşvik (06111 kanun numarası) için sorgulama yapılacak ise  zorunlu alan bölümü olan “Eğitim 
Durumu” bölümünden kişi için uygun olan menü seçilmelidir. 
 

Rota Uygulaması 
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Sorgulama sonucu açılan pencereden “yeşil” renkte beliren satırlar için olumlu sonuç, “pembe” renkte beliren satırlar 
için olumsuz sonuç verildiği anlaşılmalıdır. Rota da personel uygunluk parametreleri incelenerek en uygun kanun 
maddesi veri tabanına kaydedilir. 
 
 
 
 
 
 
 

Rota Uygulaması 
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 Örneğin; 2018/10.ay içerisinde işe alınan ve 06111 kanun numarası için tanımlanacak kişi için bu teşvikten 
2018/10 ila 2021/4.aylar arasında 30 ay yararlanabileceği, işyeri ortalama sayısının sigortalının işe alındığı tarih 
itibariyle (890) olduğu bilgileri açıklamaları ile birlikte verilmektedir.  
Sigortalının bu teşvikten tanımlanması Rota İşveren Sitemi Robotu ile “KAYDET” butonuna basılarak kaydetme  işlemi 
tamamlanmış olacaktır. 

Rota Uygulaması 
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Veri Toplama; Robot sorguları 
tamamlandıktan sonra sistem personel 
bilgilerine ekrana yansıtır. Ardından Teşvik 
inceleme işlemleri başlatılır. 
 
 

 
 

Rota Uygulaması 
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Teşvik İnceleme; Sgk teşvik hesaplama işleminin 
eksiksiz yapılması için gereken; tüm teşviklerin ve ek 
maddelerinin teker teker incelenerek uyumlu olanların 
belirlenmesidir. Çalışan sayısının artışıyla doğru oranda 
yararlanılabilecek teşvik çeşidi de artmaktadır. Her bir 
çalışanın sağladığı şartların değişmesiyle birlikte daha 
yüksek destek tutarına sahip teşvik maddesi 
seçilmelidir. 
Düzenli olarak takip edilmesi, önceden hesaplanmış 
teşviklerin değişen kanun ve maddelerine göre  
güncellenmesi gerekmektedir. Değişen kanun ve 
maddelerinin takip edilmemesi, teşvik tutarının olması 
gerekenden daha düşük hesaplanmasına ve destek 
kaybına sebep olacaktır. Teşvik inceleme ekranında 
mevzuat da geçerliliği devam eden tüm kanunlar En 
avantajlı personel, En kazançlı Pek tutarı bakımından 
otomatik sorgulanmaktadır. 

Rota Uygulaması 
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Sonuçlar; Personel bilgileri, SGK sisteminde alınan verilere göre hesaplanan teşvik sonuçlarını Sonuçlar sekmesinden 
görebilirsiniz.  

Rota Uygulaması 
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Başvuru;  
Teşvik sonuçlarına göre avantajlı belirlenen kanun madde düzeltmeleri Asıl-Ek-İptal bildirgelerini Başvuru sekmesinden 
otomatik oluşturabilirsiniz. SGK sayfasına bağlanıp bildirge işlemlerini tahakkuk ve personel bazında SGK sayfasına 
otomatik yüklenmektedir. Onaylama işlemi kullanıcı sorumluluğundadır. 

Rota Uygulaması 
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Potansiyel Teşvik Sorgulama; İşe Giriş bildirgesi verilmeden TC numarası ile Personelin hangi kanun maddesinden 
faydalandığını SGK İşveren sistemine otomatik bağlanarak öğrenebilirsiniz. 

Rota Uygulaması 
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SGK V2 Ekranlarından Belge Kontrolleri 

Ek – İptal Bildirgelerini (Düzeltme 

Bildirgelerinizi) SGK V2 sayfasına 

yükledikten sonra kontrollerinizi Şube 

Onayı gerektiren belgelerden ekranlarından 

yapabilirsiniz. 

 

 

 



LUCA ROTA  SUNUMU - 01 

SGK V2 Ekranlarından Belge Kontrolleri 

İlk yükleme yapıldığında Açıklama 

sütununda “İşlem yapılması bekleniyor” 

olarak geçecektir. İşyerinizin bağlı olduğu İl 

Müdürlüğü gerekli incelemeleri 

tamamladıktan sonra onaylama işlemini 

tamamlayacaktır . 

Açıklama : “Belge Onaylanmıştır”  
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İLAVE 6 PUANLIK İNDİRİM 
YASAL DAYANAK 
 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası 
 2013-30 ve 2016-8 sayılı Genelgeler, 
 30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
BAŞLAMA TARİHİ            : 1/1/2013 
FİNANSMANI            : Hazine ve Maliye Bakanlığı 

KAPSAMDA OLANLAR 
30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan 51 il ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde faaliyet 
gösteren ve 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık indirimden yararlanmakta olan özel sektör işyeri 
işverenleri teşvik kapsamındadır. 
Bakanlar Kurulunca; 2017 yılı başında (I) sayılı listedeki illerde uygulama süresi 31/12/2017 tarihine, 2018 yılı başında ise (I) ve (II) sayılı listedeki illerde 
uygulama süresi 31/12/2018 tarihine kadar uzatılmıştır. 
En son 25/12/2018 tarihli ve 503 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile söz konusu ilave altı puanlık indirim (I), (II) ve (III) sayılı listede yer alan il ve ilçelerde faaliyet 
gösteren tüm işverenler için 31/12/2019 tarihine kadar uygulanmak üzere uzatılmıştır. 
KAPSAM DIŞI OLANLAR 
   Resmi sektör işyerlerinde (5335/30. madde ikinci fıkra kapsamındaki işyerleri), 
   2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işlerinde, 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım 
işleri işyerlerinde,  Uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerlerinde, 
      çalıştırılan sigortalılardan dolayı teşvikten yararlanılamaz.  

 

 

Kanun Numaraları Detaylı Mevzuat Anlatımı 
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İLAVE 6 PUANLIK İNDİRİM 

 İşyerinin, Bakanlar Kurulunca belirlenen il ve ilçelerde faaliyet göstermesi, 

  İşyerinin, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinde 5 puanlık indirimden yararlanma şartlarına sahip olması, 
 İşverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması, ya da bu 

borçların tecil ve taksitlendirilmiş ve düzenli ödeniyor olması, 
  e-Borcu Yoktur aktivasyonu için başvuruda bulunulması, 
  Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi, 
 İşverence ödenmesi gereken primlerin yasal süre içerisinde ödenmiş olması, 
 Kayıt dışı sigortalı çalıştıran işyeri ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunan işyeri olmaması,         
      şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir. 
 
     2016/Mart ayından itibaren 10 sigortalı çalıştırma şartı kaldırılmıştır. 
 

 

Kanun Numaraları Detaylı Mevzuat Anlatımı 
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İLAVE 6 PUANLIK İNDİRİM 

 

 
İNDİRİMDEN YARARLANACAK İLLER 

VE SÜRELERİ 
 

NOT: 5510  sayılı Kanunun  ek 2 nci 
maddesinde  öngörülen sigorta 
primi desteğinden yararlanmakta 
olan işverenler, bu destekten 
yararlandığı süreler içinde 5510 
sayılı Kanunun 81 inci maddesinin 
ikinci fıkrasında  öngörülen ilave 6 
puanlık sigorta prim indiriminden 
yararlanamamaktadır.  
 
 

 

 (I) SAYILI LİSTE  (II) SAYILI LİSTE  

 

 (III) SAYILI LİSTE  

 

Afyonkarahisar  Adıyaman  Ağrı  

Amasya  Aksaray  Ardahan  

Artvin  Bayburt  Batman  

Bartın  Çankırı  Bingöl  

Çorum  Erzurum  Bitlis  

Düzce  Giresun  Diyarbakır  

Elazığ  Gümüşhane  Hakkari  

Erzincan  Kahramanmaraş  Iğdır  

Hatay  Kilis  Kars  

Karaman  Niğde  Mardin  

Kastamonu  Ordu  Muş  

Kırıkkale  Osmaniye  Siirt  

Kırşehir  Sinop  Şanlıurfa  

Kütahya  Tokat  Şırnak  

Malatya  Tunceli  Van  

Nevşehir  Yozgat  Bozcaada-Gökçeada ilçeleri  

Rize  

Sivas  

Trabzon  

Uşak  

Kanun Numaraları Detaylı Mevzuat Anlatımı 
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YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARLAR UYARINCA UYGULANAN PRİM DESTEĞİ 
2012/1 SAYILI TEBLİĞ UYARINCA  

DESTEKTEN YARARLANILACAK SÜRE 
2012/1 sayılı Tebliğ ile yapılan düzenleme neticesinde bölgelere göre destekten yararlanılacak olan azami süreler (gemi yatırımları hariç 
olmak üzere) aşağıda belirtildiği gibi düzenlenmiştir. 

Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında 
desteklenen yatırımlarda 

Stratejik yatırımlarda 

 

Bölgeler 

 

Uygulama Süresi 

1 2 yıl 

2 3 yıl 

3 5 yıl 

4 6 yıl 

5 7 yıl 

6 10 yıl 

1. Bölge 7 yıl 

2. Bölge 7 yıl 

3. Bölge 7 yıl 

4. Bölge 7 yıl 

5. bölge 7 yıl 

6. bölge 10 yıl 

Kanun Numaraları Detaylı Mevzuat Anlatımı 
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YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARLAR UYARINCA UYGULANAN PRİM DESTEĞİ 
TEŞVİK KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEK 
DESTEK TUTARI 
  Kapsama giren sigortalıların prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işyerinin; 
 1, 2, 3, 4 veya 5 inci bölgede kurulu olması halinde, işveren hissesi prim tutarının, 
 6 ncı bölgede kurulu olması halinde, sigortalı ve işveren hissesi prim tutarının, 
 Gemi yatırımı olması halinde ise hangi bölgede kurulu olduğu üzerinde durulmaksızın işveren hissesi prim tutarının, 
      tamamı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca karşılanır. 
NOT: 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında  öngörülen ilave 6 puanlık sigorta prim indiriminden yararlanmakta olan 
işverenler, bu indirimden yararlandığı süreler içinde  5510  sayılı Kanunun  ek 2 nci maddesinde  öngörülen sigorta primi desteğinden 
yararlanamamaktadır.  
 DESTEKTEN YARARLANILABİLECEK AZAMİ SİGORTALI SAYISI 
 Komple yeni yatırımlarda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen ve teşvik belgesinde gösterilen ilave sigortalı sayısı kadar, 
 Diğer yatırım cinslerinde (tevsi, modernizasyon, ürün çeşitlendirmesi, entegrasyon yatırımlarında) ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 

tespit edilen mevcut sigortalı sayısının üzerinde sigortalı çalıştırmak kaydıyla yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilecek sayıdaki 
ilave mevcut sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılan, 

      sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir. 
 

Kanun Numaraları Detaylı Mevzuat Anlatımı 



KAPSAMA GİRMEYEN İŞYERLERİ VE SİGORTALILAR - TEŞVİK TUTARI 
 

KAPSAMA GİRMEYEN İŞYERLERİ VE SİGORTALILAR 
      Kamu idarelerinde ve SGDP’ye tabi çalışanlar, topluluk sigortasına tabi olanlar, yurt dışında çalışanlar, aday çırak, çırak ve 
öğrenciler ile yer altı ve su altı işlerinde çalışanlar   bakımından  bu  teşvik hükümleri uygulanmamaktadır. 
 
TEŞVİK TUTARI 
       Özel sektöre ait işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta 
primi işveren hissesi teşvikinin % 100’ü* Hazinece karşılanmaktadır. 
 
*Hazinece karşılanacak olan prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin “yüzde ellisi” 
6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 58 inci maddesiyle “yüzde yüzü” şeklinde değiştirilmiştir. 
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Çalışmış olduğunuz bankanızın hesap ekstrelerini PDF formatında CSV formatına çevirebilir ve daha önce banka 
ekstrelerini Luca MMP yükleme yapıldı ise eksik girilen veya girilen kayıtların detaylı kontrolünü Muavin Kontrolünden 
yapabilirsiniz.  

Belge Çevrim ve Denetimi  
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Belge Çevrim ve Denetimi;  
Muavin Denetim yapılabilmesi için öncelikle Muhasebe Hesapları sekmesinden İlgili bankanın hesap kodu 
tanımlanmalıdır. 
 
 
 
 
Banka Ekstreleri sekmesinde aşağıda yer alan butonlardan ilgili PDF dosyasını CSV dosyasına dönüştürmek isteniyorsa, 
Banka Ekstre CSV veya CSV Tümü butonlarına basmanız gerekmektedir. 
 
 
 
Luca MMP de yer alan fişlerden muavin kontrolü yapılmak isteniyorsa Muavin denetimine basılması gerekmektedir. 
 
 
 
 
 

Belge Çevrim ve Denetimi  
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Belge Çevrim ve Denetimi; Luca MMP de yer alan fişlerden muavin kontrolü yapılmak isteniyorsa Muavin denetimine 
basılması gerekmektedir. 

Belge Çevrim ve Denetimi  



Teşekkürler… 


