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GENEL YAZI 

 

 

Bilindiği üzere, 23/3/2020 tarihli ve 4909683 sayılı Genel Yazıda 5510 sayılı Kanunun 

Ek 17 nci maddesi kapsamında 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 ve prim hizmet beyannamelerini en son hangi tarihe 

kadar Kuruma vermesi gerektiği talimatlandırılmıştır. 

Ancak, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemizde de 11/3/2020 tarihinden 

itibaren görülen yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle, 5510 sayılı Kanunun Ek 

17 nci maddesi kapsamında geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanma 

başvurusunu yasal süresi içinde yapan işverenlerin, bu taleplerine ilişkin düzenleyecekleri 

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

beyannamelerini en son Kuruma verme tarihlerinde değişiklik yapılmasına ihtiyaç 

duyulmuştur. 

Buna göre; 

-5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 2018/Nisan ayı 

ve sonrasına ilişkin olmak üzere geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği 

için; 

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

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

beyannamelerini bu genel yazının yayım tarihi itibariyle halen sisteme yüklemeyen 

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

prim hizmet beyannamelerini en geç 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) sisteme 

yüklenmesi gerekmektedir. 

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

öncesine ilişkin olmak üzere geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği için; 

2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin yasal süresi içinde (1/6/2018 ve öncesi) teşvikten 

yararlanma veya teşvik değişikliği talebinde bulunan işverenlerin, bu başvurularına ilişkin 

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

beyannamelerini  en geç 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) “e-SGK / İşveren / E-Bildirge 

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

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

değişikliği talebini yasal süresi içinde yapan işverenlerin, 30/6/2020 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 ve prim hizmet beyannameleri 

işleme alınmayacaktır. 

Diğer taraftan, 22/5/2020 tarihli ve 6237651 sayılı Genel Yazı yayımı tarihi itibariyle 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.                                                                                                                     

 

 

                                                                                                                     Savaş ALIÇ 

                                                                                                                   Genel Müdür V. 


