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Değerli Meslektaşlarımız;
Sizler için “SGK Çalışma Grubu” tarafından
hazırlanan “Teşvik Yol Haritası “çalışması ile
özellikle Pandemi dönemi ile beraber daha detaylı
ve takibi zor hale gelmiş olan güncel SGK ve
İŞKUR teşvikleri ile ilgili olarak başka bir kaynak
veya rehbere ihtiyaç duymadan teşvik süreçlerinin
siz değerli meslektaşlarımız tarafından başlatılıp
sonlandırılmasını bu vesile ile sizlere katkı sunmayı,
aynı zamanda da müşterilerinize katma değer
yaratmanız anlamında yanınızda olmayı hedefledik.
“Teşvik Yol Haritası çalışmasını hazırlayan “SGK
Çalışma Grubu” eğitmenlerimize emeklerinden
dolayı şahsım ve yönetim kurulumuz adına
teşekkür eder, amacına ulaşan faydalı bir çalışma
olmasını dilerim.
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İŞÇİNİN İŞKUR KAYIT DURUMU
VAR			

----> TEŞVİK SORGULAMAK İÇİN UYGUN

VAR AMA PASİF

----> TEŞVİK İÇİN UYGUN OLABİLİR ÖNCE AKTİF ETMELİ

YOK

----> İŞE GİRİŞTEN ÖNCE MUTLAKA İŞKUR KAYDI

		

OLUŞTURULMALI

BU AŞAMADA ÖNCELİKLE İŞE ALIMDAN ÖNCE
POTANSİYEL TEŞVİK SORGULANMALIDIR
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POTANSİYEL TEŞVİK
SORGULAMA EKRANI
A- https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresinden işçinin işe girişi
yapılmadan önce işveren şifresi ile girilerek işçinin hangi teşvike uygun
olduğu sorgulanabilir.
https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi üzerinden sisteme giriş yapılır.
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https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi Teşvik Sorgulama Ve Tanımlama Ekranı

yararlandığı

APHB’nin
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POTANSİYEL TEŞVİK SORGULAMA

6111 TEŞVİKİNDE SGK İŞVEREN PRİM PAYI NİSPETİNDE TEŞVİK SAĞLANIR.
PERSONELİN ALDIĞI BRÜT ÜCRETİN ASGARİ ÜCRETTEN YÜKSEK OLMASI DURUMUNDA
PRİME ESAS KAZANCIN ÜST SINIRINA KADAR TEŞVİKTEN FAYDALANMA HAKKI VARDIR
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İŞE ALINMADAN ÖNCE
İŞKUR KAYDI YAPILMALI

IŞÇI ÇALIŞTIRMAYAN

https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi üzerinden potansiyel teşvik sorgularken
dikkat edilecek en önemli husus personelin işe alınmadan önce potansiyel
teşviklerinin sorgulanması ve işkur kaydı olmaması nedeniyle oluşabilecek
muhtemel teşviklerin kaybının engellenmesidir.
B- Kişiye uygun olan teşvikler “yeşil” olarak görünmektedir.
C- Kişinin teşvike uygun olup olmadığına bakılırken kişi için hesaplanan
“ortalama sayıya” dikkat etmek gerekir.
Örnek: Kişi için takip edilecek teşvik ortalaması 15, Mevcut çalışan sayısı
5 ise, bu durumda çalışan sayısı 16 olana kadar işe alınan işçi teşvikten
faydalanamayacaktır.
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İŞKUR KAYIT SÜRECİ
A- İşkur web sitesi üzerinden “iş arayan” olarak online kayıt olunabilir.
B- İşe alınacak kişi bizzat IŞKUR’ a giderek kayıt olabilir.

İŞKUR ONLİNE KAYIT SÜRECİ
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İŞE GİRİŞ SONRASI TEŞVİKTEN
FAYDALANACAK SİGORTALI
TANIMLAMA
İşkur kaydı olup statüsü pasif olanlar için ekranda bu uyarı çıkar.

İŞKUR KAYDI SONRASI POTANSİYEL
TEŞVİK SORGULAMA

• Görüldüğü üzere işkur kaydı sonrası personel 27103 teşvikinden
yararlanma hakkı elde etmiş oldu.
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İŞÇİNİN İŞE GİRİŞİNİN YAPILMASI
A- İŞE GIRIŞ BILDIRGESINDE TEŞVIKE ILIŞKIN ÖZEL BIR TANIMLAMA
YAPMAK GEREKIR MI?
-Hayır, https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap adresinden
standart bir işe giriş işlemi gibi yapılması yeterlidir.
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TEŞVİKTEN FAYDALANACAK
SİGORTALININ TANIMLANMASI

5

“TEŞVIKTEN FAYDALANACAK SIGORTALI TANIMLAMA” IŞLEMI NE ZAMAN
YAPILMALIDIR?
İşe girişi yapılan işçilerin MUHSGK ile bildirimi yapılmadan önce mutlaka e-SGK
sisteminden “Teşvikten Faydalanacak Sigortalı Tanımlama” ekranından kayıt
yapılması gerekir.
https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi üzerinden sisteme giriş yapılır.
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DÖNEM SEÇİLDİKTEN SONRA SORGULAMA YAPILIR VE SEÇİLEN DÖNEMDE
İŞE ALINAN PERSONEL LİSTESİNE ULAŞILIR. BU AŞAMADA HER PERSONELİN
YANINDAKİ KUTUCUK TEK TEK İŞARETLENEREK TEŞVİK SORGULAMASI YAPILIR.
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TEKRAR
İÇİN

TEŞVIKTEN YARARLANILMASINI ENGELLEYEN DURUMLAR BU ALANDAN SORGULANMAZ.
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• Bu aşama tamamlandıktan sonra artık ilgili personelin alabileceği tüm
teşvikler onaylanmış olacaktır.
• Her teşvik için ayrı onaya gerek yoktur.
• Teşvik tanımlaması kaydedilmiş personelin tekrar sorgulanması halinde
tüm teşvikler kırmızı olarak çıkacaktır. Üzerlerine tıklandığında “daha önce
tanımlama yapıldığı için tanımlamaya uygun olmadığı” mesajı görülecektir.
• İlgili listelerden personelin yararlanma koşulları kontrol edilebilir.
• İşverenin de şartları sağlaması halinde MAPHB bildirimleri personelin
yararlandığı teşvik türüne göre yapılabilir.
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BİRDEN FAZLA TEŞVİKTEN
FAYDALANMA HAKKI OLAN
SİGORTALILARDA HANGİ TEŞVİKİ
SEÇMELİYİM?
Örnek: Personelin Aralık 2020 tarihinde işe girmiş olduğu varsayıldığında

“Teşvikten Faydalanacak Sigortalı Tanımlama” işleminin sonucu aşağıdaki gibidir.
Kanun Numarası

Başlangıç Dönemi

Bitiş Dönemi

Yararlanma Süresi

Ortalama Sigortalı Sayısı

17103/27103
6111
17256
27256
17252

2020/12
2020/12
2020/12
2020/12
2020/12

2021/11
2023/05
2021/01
2021/01
2021/05

12
30
2
2
6

30
25
0
10
0

Kanun Numarası

16

ORTALAMA PERSONEL SAYISI NASIL HESAPLANIR.
AÇIKLAMA

17103/27103

Bir önceki takvim yılı ortalama personel sayısı (ör.
2020Mart
martta
işe işe
alınan
personel
(Ör. 2020
ayında
alınan
personel için
için 2019
bakılır)
2019
yılı ortalamasına
ortalamasına
bakılır)

6111

aydaki MPHB'de bildirilen ortalama personel
Personelin işe alındığı aydan önceki son 6 yadaki
sayısına
sayısıbakılır.

17256

Ortalama hesabı yoktur (teşvik kapsamında işe alınan personelin en az yarısının
destekten yararlanılan
yaralanıla süre kadar çalıştırılması zorunldur

27256

Ocak/2019- Nisan 2020 arasında en MPHB'de en az bildirilen ortalama sayısı
Ocak/2019- Nisan 2020 arasında işçi bildirimi olmayan ya da 17/04/2020 tarihinden sonra
işçi çalıştırmaya başlayan işyerlerinde ortalama aranmaz

17252

Ortalama hesabı yoktur
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1. Hangi teşvikten faydalanmalıyım?
ÖDENECEK
TUTAR

ÖDENECEK
TUTAR

ÖDENECEK
TUTAR

ÖDENECEK
TUTAR

ÖDENECEK
TUTAR

ÖDENECEK
TUTAR

ÖDENECEK
TUTAR

ÖDENECEK
TUTAR

27103 Teşvikinde asgari ücrete isabet eden işçi ve işveren sgk-işsizlik primleri ile gelir ve damga vergisi tutarları hazinece karşılanır.

2. Her teşvik için ayrı ayrı kayıt yapmam gerekir mi?
 Hayır, teşvik tanımlama ekranında kayıt işlemi yapıldıktan sonra işçi ile
ilgili alınabilecek tüm teşvikler otomatik olarak kaydedilmiş olacak ve
alınabilecektir.
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3. Teşvik ekranında yeni açılan alanlardan hangisini
doldurmalıyım?
 Aralık ayı itibariyle yapılan teşvik tanımlamalarına yeni alanlar
eklenmiştir. 3 ayrı tanımlama şekli bulunmaktadır.

Bu alan 01.12.2020-31.12.2020 tarihleri arasında işe alınan personellerden iş
sözleşmeleri 01.01.2019-17.04.2020 arasında fesih edilen;
a) SGK’lı olarak hizmetler bildirimi yapılan,
b) Kayıt dışı çalışıp 01.01.2019-17.04.2020 arasında işten çıkarılanlar ile
c) Kayıt dışı çalışmaya devam edenlerin
01.10.2020 tarihi itibari ile kuruma bildirilen MAPHB’ler de yer almaması
koşulu ile aynı işveren tarafından işe alınmaları halinde doldurulacaktır.
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- Bu kapsamda işe alınan her personel için ve ortalama sayı şartı aranmaksızın
MAPHB’ de bildirilen gün sayısı x 44,15 TL destek sağlanacaktır.
Örneğin; 30 gün çalışan personel için 44,15 x 30 = 1.324,50-TL teşvik
sağlanacaktır.
- Teşvik Süresi: 4447/geçici 27 md. Yürürlük tarihinden fesih yasağının
bitimine kadar devam edecektir.
- Not: İşverenin destekten yararlandığı personelin en az yarısını destekten
yararlandığı süre kadar çalıştırması şarttır.

4. Birden çok teşvikten faydalanma hakkı olan
personel için işveren hak edilen tüm teşviklerden
faydalanabilir mi?”
 Farklı dönemlerde olmak kaydıyla hangi teşvik avantajlıysa veya hangi
teşvikin süresi devam ediyorsa o teşvik ile bildirim yapılabilir.

5. Tanımlama ne zaman yapılmalı?
 Örneğimizdeki personelin Aralık 2020’de işe girmiş olduğu
varsayıldığından, teşviklerden işe alındığı ay itibariyle yararlanabilmesi için
tanımlama en geç Aralık 2020 MAPHB verme süresinin son gününe kadar
yapılmalıdır.
 Tanımlama ilerleyen bir tarihte yapıldığında teşvikten kalan süre kadar
yine yararlanılabilir ve geriye dönük cari ay dahil en fazla 6 ay için
düzeltme verilerek teşvik hakkı kullanılabilir.
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6. Geriye dönük 6 ay teşvik alabilmek için yapılması
gereken bir işlem var mıdır?
 Evet.

https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi üzerinden sisteme giriş yapılır.
SGK İşveren sistemi içerisinde ‘Teşvikler ve Tanımlar’ sekmesinin altında
‘5510/ EK 17. MADDE BAŞVURU İŞLEMLERİ’ tıklanarak başvuru dilekçesi
oluşturulmalıdır.
 Yukarıda anlatılan bu başvuru dilekçesi oluşturulduktan sonra dilekçe
tıklanarak geriye dönük faydalanılabilecek aylar dilekçenin ekler
kısmından kontrol edilebilir. Hesaplaması aşağıdaki gibidir.
 Örneğin; Aralık 2020 içerisinde yapılan tüm başvurular için geriye
dönük faydalanılacak aylar; 2020/ Kasım-Ekim-Eylül-AğustosTemmuz-Haziran olacaktır. Ancak Aralık ayının 26’sına kadar yapılan
başvurularda Kasım dönemi henüz yasal süresinde olduğu için listede
çıkmayacak, kalan dönemler görünecektir. 26 Aralık ve 31 Aralık tarihleri
arasında yapılan başvuruda başvuru yapılacak aylar arasında Kasım
dönemi de olacaktır. (Ayın 26 sından sonra yasal süresi geçmiş olacağı
için) Aslında 6 ay kavramı burada başlamaktadır. Yasal sürenin bitimi
ile ay sonu arasında yapılacak başvuruları kapsar. Bu örneğe göre
bakıldığında Ocak ayının 1’i itibariyle Haziran/2020 dönemi teşvik
başvuru hakkı kaybolacaktır.
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Başvuru aşağıdaki gibi 03/01/2021 tarihinde yapılmış olduğunda haziran
ayındaki düzeltme hakkı kaybedilmiş olup, Temmuz ayı itibariyle düzeltme
hakkı devam etmektedir.
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7. Geriye dönük düzeltmeler SGK ekranından mı yoksa
MUH-SGK dan mı yapılmalı?
 Geriye dönük düzeltmeler Temmuz 2020 itibariyle MUH-SGK
üzerinden, önceki dönemler SGK V2 ekranından yapılmalıdır. Ancak
SGK ekranlarında yaşanan teknik aksaklık sebebiyle yasal süresinden
sonra yapılan düzeltmeler sistem güncellemesi yapılana kadar SGK
V2 ekranlarından verilmeye devam etmektedir. Süresi içinde yapılan
değişiklikler MUH-SGK üzerinden verilmektedir.
 Yasal süresinden sonra verilen düzeltmeler eskiden olduğu gibi ilgili sicil
müdürlüklerinin onayına düşmektedir.

8. Daha önce başka işyerinde 6111 sayılı teşvikten
faydalanan işçi için tekrar 6111 sayılı teşvikten
faydalanabilir miyim?
 Hayır, 6111 sayılı teşvik sadece bir işyeri için uygulanabilir. Ancak eski iş
yerinde sadece tanımlama yapılmış ama bu teşvikten indirim alınmamış
ise SGK ya başvuru yapılarak 6111 teşvikinden faydalanılabilir. Bu
durumun bir istisnası da eğitim belge durum değişikliğidir. Örneğin
ilk işyerinde “eğitim belgesi yoktur” seçilmiş ise ikinci işveren eğitim
belgesi seçerek bu teşvik hakkını kullanabilir.
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9. Daha önce kendi işyerimizde 6111 sayılı teşvikten
faydalandırdığımız işçiyi işten çıkarıp aynı iş yerine
tekrar giriş yaparsak 6111 sayılı teşvikten kalan
süremizde faydalanabilir miyim?


Evet, aynı iş yerinde tekrar işe giriş yapıldığında işçinin kalan hakları

ortalama sayısı uygun olduğunda kullanılabilir.

10. Daha önce başka işyerinde 27103 ya da 17103 sayılı
teşvikten faydalanan işçi için tekrar 27103 yada 17103
sayılı teşvikten faydalanabilir miyim?


Faydalanma süresi kalmış ise evet. Personel için daha önce başka

işyerinde bu teşvikler alınmış olsa bile tekrar teşvikten faydalanma koşullarını
sağlamak şartı ile kalan süre kadar bu teşviklerden yararlanılabilir.

11. Yabancı işçiler tüm teşviklerden faydalanabilir mi?


Önceki dönemlerde çıkan tüm teşviklerden faydalanabiliyorlarken

son dönemde çıkan 27256 ve 17256 sayılı teşvikten yabancı personellerin
faydalanabilmesi mümkün değildir.
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12. İstihdam teşviklerinde SGK primleri dışında
alınabilecek vergisel teşvikler var mıdır?


Geçmiş dönemdeki 687 ve 1687 teşvikleri ile güncel dönemdeki 27103

ve 17103 sayılı teşviklerde asgari ücretli personele uygulanan tutar kadar gelir
ve damga vergisi teşviki de uygulanmaktadır.

13. İşyerimi yeni açtım, tüm teşviklerden faydalanabilir
miyim?


İşyerinizi açtıktan sonra hemen tüm teşviklerden faydalanabilirsiniz

ancak her teşvikin kendi içinde koşulları var. Örneğin; 6111 sayılı
kanun kapsamında teşvik hakkı olan personel için hemen bu teşvikten
faydalanabilecekken 27103 ve 17103 sayılı kanundan yararlanan personeller
için 3 ay sonra teşvikten faydalanabilme hakkı vardır.

14. Borcum varken hangi teşviklerden
faydalanabilirim?


17256,27256 ve 17252 sayılı teşviklerden borcunuz olsa dahi

yararlanabilirsiniz.
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15. 17103 ve 27103 teşviklerinde neden farklı
kazançlara destek sağlanıyor?=


6

17103 sayılı teşvik öncelikli sektör olarak kabul edilen üretim ve bilişim

sektörleri için uygulanmaktadır. 27103 teşvikine göre kazanç daha fazladır. Bu
teşvikten nace kodu baz alınarak faydalanılabilir.


27103 sayılı teşvikte, alınabilecek teşvik tutarı asgari ücret üzerinden

hesaplanırken, 17103 sayılı teşvikte ise (2021 yılı için) alınabilecek teşvik
tutarının hesaplanacağı spek tutarı 9.540,00 TL ye kadar çıkabilmektedir.

16. Merkez dosyada çalışan bir işçi aynı işverenin başka
iş yerinde nakledildiğinde teşvikten faydalanmaya
devam eder mi?


Merkezde çalışan bir personelin aynı işverenin başka bir iş yerine nakil

kodu ile geçmesi durumunda teşvikten faydalanması mümkün değildir.

17. İş yeri adres değişikliği sebebiyle komple nakil
olursa teşvikten faydalanılmaya devam edilebilir mi?


İlgili sosyal güvenlik merkezine başvurarak teşvik hakları yeni dosyaya

devredilebilir.
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18. Emekli çalışanların faydalandırılabileceği bir
teşvik var mı?


Hayır, emekli personeller teşviklerden faydalanamazlar.

19. Ev hizmetlerinde çalışanlar hangi teşviklerden
faydalanabilir?


5510 ve 6111 nolu teşviklerden faydalanabilirler.

20. 2021 Ocak ayında 17103/27103 teşvikinden
yersiz faydalandığımız tespit edilmiştir. Şubat ayında
herhangi bir teşvik kodu ile bildirge gönderebilir
miyiz?


Ocak ayı ile ilgili düzeltme yapılmadan sonraki dönemlerde hiçbir

teşvikli bildirge gönderilemez.
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21. Emekli çalışanlar, Raporlu işçiler ya da yeni işe
girişler ortalama hesabına dahil edilir mi?


Evet, dahil edilir. Çalışanın emekli, raporlu ya da prime esas kazancının

sıfır olması sonucu değiştirmez, ortalama hesaplanırken kişi sayısına dahil
edilirler. Ancak aşağıdaki tabloda yer alan belge türünde bildirilenler
ortalama hesabında dikkate alınmaz.
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22. İşçiyi işe aldığımız ayda teşvikten
faydalanamıyorduk ancak sonra ortalamayı sağladık
bu durumda teşvikten faydalanabilir miyiz?
Örneğin; Mayıs ayında işçi aldık, aldığımız işçi için
ortalama sayısı 5’ ti ve Mayıs ayında iş yerinde 4 kişi
çalışıyordu. Daha sonraki aylarda çalışan sayımız 6
olursa teşvikten faydalanabilir miyiz?


Evet, ortalamayı sağlamaya başladığımız an itibariyle personelin teşvik

süresi devam ettiği sürece teşvikten faydalanmaya başlayabiliriz.
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