
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

DUYURU: 21.02.2018/08 
  

 YENİ TORBA KANUN İLE GEÇMİŞ DÖNEMLERDE YARARLANILMAYAN VEYA EKSİK 
YARARLANILAN SGK TEŞVİKLERİNİN TALEP EDİLEBİLMESİNE İMKAN 

SAĞLANMAKTADIR 
 
Kamuoyunda “Yeni Torba Kanun” olarak adlandırılan ve çeşitli mevzuat hükümlerinde değişiklik 
yapan “Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” 02.02.2018 tarihinde TBMM’ye sunulmuş olup, halen 
tasarının yasalaşması süreci devam etmektedir. 
 
Tasarının 64. maddesiyle, geçmiş dönemlerde yararlanılmayan veya eksik yararlanılan SGK 
teşviklerinin Kurumdan iade alınabilmesine imkan sağlanmaktadır. Bu kapsamda, 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenmesi öngörülen Ek 17. maddede yer 
alan düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir: 
 

 5510 sayılı 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 
yararlanılabilecek veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir 
prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilecektir.   

 
 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 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 yararlanılabilecek veya yararlanılmış olan prim 
teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile 
değiştirilebilecektir.  

 
 
 
 



 
 

 

 

Buna göre, özetle; 
 

 Düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihi takip eden aybaşından itibaren 1 ay içerisinde 
başvurulmak kaydıyla, geriye dönük olarak yararlanılmayan veya eksik yararlanılan tüm 
SGK teşviklerinin kurumdan talep edilmesi mümkün olacaktır.  

 Söz konusu 1 aylık sürenin dolmasından itibaren ise, ancak son 6 aylık dönem için talepte 
bulunulabilecek, 6 aydan önceki dönemlerde yararlanılmayan teşvikler üzerinde ise 
herhangi bir hak iddia edilemeyecektir.  

 Dolayısıyla, yasanın yürürlük tarihinden itibaren geriye dönük hesaplamaların yapılarak 
başvuruda bulunulması için sınırlı bir süre kalmakta, bu sürenin sona ermesinin ardından 
6 aydan önceki teşviklerin talep edilmesi imkanı ortadan kalkmaktadır.  

 
Düzenleme sonrasında geriye dönük olarak talep edilecek teşvikler, 3 yıllık süre içerisinde, 
altışar aylık dönemler itibariyle ve eşit taksitler halinde talep sahiplerine ödenecektir. İade 
işleminin 3 yıl gibi uzun bir sürede tamamlanması öngörülmekle birlikte, talep tarihinden 
iadenin yapılacağı tarihlere kadar faiz hesaplanacak ve talep sahiplerine faizi ile birlikte ödeme 
yapılacağından, yaşanacak olan gecikme dolayısıyla herhangi bir hak kaybı yaşanmayacaktır.  
 
Zaman sıkıntısı yaşamamak amacıyla, geriye dönük hesaplamaların bir an önce ve doğru bir 
şekilde yapılarak, düzenleme sonrasındaki sürece hazırlıklı olunması ve yararlanılmamış teşvikler 
mevcut ise, Torba Kanunda yer alan bu imkândan mutlak suretle yararlanılmasını önermekteyiz. 
 
Kanun’da yer alan diğer düzenlemelere ilişkin detaylı açıklamaları içeren Rehber ve Bültenlerimiz 
yakın bir süre içerisinde bilgilerinize sunulacaktır. 
 
 

Saygılarımızla,   


