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27.03.2018 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlanan 7103 sayılı Kanun gereğince; 
işverenlerin geçmişe yönelik yararlanmadığı 
(2011 yılı 3. ayından bu yana) tüm sosyal 
güvenlik prim teşvikleri gerekli belgeleri 
hazırlayıp başvurmaları halinde, Sosyal Güvenlik 
Kurumu tarafından prim borçlarından mahsup 
edilecek ya da nakit olarak geri ödenecek. Bu 
düzenlemeden yararlanmak için 1 aylık başvuru 
süresini kaçırmamak gerekiyor.(01-31 Mayıs)

Hali hazırda 12 sigorta prim teşviki programı 
uygulanıyor. 687 sayılı KHK İlave İstihdam 
Teşviki ve 6645 sayılı Kanun Kapsamındaki 
İstihdam Teşviklerinin de arasında bulunduğu 
bu teşvikler içerisinde en büyük payı 6111 
sayılı Kanun ile gelen teşvik alıyor. Bu prim 
desteğinde işyerinde ortalama sigortalı sayısına 
ek olarak alınan, belli kriterleri taşıyan her 
bir sigortalı için Kuruma ödenecek işveren 
payı (ortalama %20,5) devlet tarafından 
karşılanıyor. Örnek bir hesaplama yapacak 

olursak; sigortalının 4.000TL brüt ücret 
alması halinde işveren payı olan 820 TL’lik 
kısım devlet tarafından karşılanıyor. Bu 
işyerinde 10 sigortalının ortalama 4.000 TL 
brüt ücret ile çalışması durumunda aylık 
teşvikten yararlanma tutarı 8.200 TL olacaktır. 
2011 yılından itibaren 7 yıl her ay 10 kişiden 
yararlanmamış olmanız halinde iade alacağınız 
prim tutarı toplam 688.000 TL olacaktır. Verilen 
bu teşvik işçinin taşıdığı özelliklere göre 
değişmekle birlikte, teşvikten her bir işçi için 
6 aydan 54 aya kadar yararlanılabiliyor. (brüt 
maaşın %20,5’i). 2020 yılının sonuna kadar 
her ay için teşvikten yararlanma hakkı devam 
ediyor. 

Özetle; 31 Mayıs’a kadar başvurulması halinde 
2011 yılı Mart ayından itibaren yaklaşık 7 yıl 
geçmişe yönelik alınmayan teşvik tutarları 
geri alınabilecek. Başvuru tarihinin kaçırılması 
halinde ise yalnızca 6 aylık teşvik geri 
alınabilecek. 



Teşvik kanunları kapsamına girecek 
sigortalı ve ilgili ayların tespiti son 
derece detaylı bir mevzuat çalışması 
ve aynı zamanda hesaplama gerektirir. 
Manuel hesaplamaların eksik veya yanlış 
sonuçlar vereceği açık. Muhasebe ve İK 
departmanlarının son derece karmaşık ve 
farklı öncelik ve operasyonları karşısında 
prim teşvikleri konusu ayrı bir uzmanlık ve 
profesyonellik gerektirmektedir.

Hangi sigortalılardan hangi aylar 
için ne kadar süre yararlanılacağının 
tespiti profesyonel yazılım ve uzman 
desteği olmadan mümkün olmayabilir. 
Eksik ve yanlış hesaplamalar sonucu 
verilecek bildirge ve beyan, eksik 
prim iadesi alınmasına veya teşvikten 
yararlanılamamasına sebep olacaktır

Kamu-özel sektör tecrübesi olan 
uzman kadromuzla geçmiş dönemde 
yararlanmadığınız prim teşvik tutarını 
Sosyal Güvenlik Kurumundan nakit olarak 
almanız mümkün. 

Sunduğumuz hizmetle geçmişe yönelik 
hangi teşvikten yararlanmadığınızı, 
hangi sigortalılar için hangi ay ne 
kadar fazla ödeme yaptığınızı doğru ve 
tam olarak tespit ediyoruz. Konunun 
profesyoneli kamu ve özel sektör 
tecrübeli uzmanlarımız evrakları kontrol 

ederek gereken yasal belgeleri sizin için 
hazırlıyor. Böylece SGK’dan fazla ödenen 
tutar ya prim borcunuzdan mahsup 
ediliyor ya da isteğiniz halinde 2019 yılı 
başından itibaren nakit olarak alıyorsunuz

Dilerseniz bundan sonraki aylar için de 
teşviklerinizi sizin için takip ediyor ve 
SGK’ya aylık bildirim yapmadan önce 
kontrol edip maksimum teşvik tutarından 
yararlandırarak daha az prim ödemenizi 
sağlıyoruz.

Toplam prim iadesi tutarına nasıl karar vereceksiniz?

KPMG size nasıl yardımcı olabilir?
KPMG olarak iade teşvik prim alacaklarınız için yazılım 
destekli özel bir hizmet geliştirdik.
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