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05/05/2020 tarih ve 31118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa 
Mahkemesinin 19/02/2020 tarihli kararı ile 5510 sayılı Kanunun Ek 17’nci 
maddesinin dördüncü fıkrası Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle iptal edilmiştir. 
 
5510/ek 17.maddesi esasen 21.03.2018 tarih ve 7103 sayılı kanun ile 
getirilmiş; bu kanun veya diğer kanunlarla işverenlerin kendilerine sağlanan 
prim teşviki, destek ve indirimlerinden koşulları yerine getirilmek kaydıyla 
yararlanmalarına ya da yararlanılmış olan teşvik türünün başka bir teşvik 
türü ile değiştirilmesine ilişkin düzenlemeler içermektedir. Maddenin üçüncü 
fıkrası bu yönde talepte bulunan işverenlere iade ve mahsubun nasıl 
gerçekleştirileceğini, dördüncü fıkra ise görülmekte lan davalar nedeniyle 
söz konusu iade ve mahsubun nasıl gerçekleştirileceğini düzenlemektedir. 
 
Anayasa Mahkemesi kararıyla; geriye dönük prim teşviklerinde dava 
açan işverenlere iade edilecek tutar işverenlerin SGK’ ye başvuru 
tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiz yerine, alacağın tahakkuk 
ettiği tarihten itibaren hesaplanacak faize göre yapılması 
gerekmektedir. Karar ile ilgili maddenin sadece dördüncü fıkrası iptal 
edilmiş olup, dava açmayanlar için bir değişiklik öngörmemektedir.  
 
Hem bu kapsamda olan hem de dava açmamış olan işverenler açısından 
geçmişe yönelik teşvikler için yeni bir faiz hesaplaması yapılması gerektiği 
ortaya çıkmıştır. Uygulama açısından SGK’nin bu konuda yazılı bir 
düzenleme yapması yerinde olacaktır. 
 
 
İlgili Anayasa Mahkemesi kararı sirkülerimiz ekinde dikkatinize 
sunulmaktadır. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Saygılarımızla. 
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. 
Erdal Çalıkoğlu 
 

Konu: Anayasa Mahkemesi, geriye dönük prim teşvik faiz hesabında  
dikkate alınan SGK’ye yapılan başvuru tarihi ölçütünü dava açan 
işverenler yönünden iptal etti. 
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Bu dokümanda yer alan 

açıklamalarımız, konuya 

ilişkin genel bilgiler 

içermektedir. EY ve/veya 

Kuzey YMM ve Bağımsız 

Denetim A.Ş.’ye, işbu 

dokümanın içeriğinden 

kaynaklanan veya 

içeriğine ilişkin olarak 

ortaya çıkan sonuçlardan 

dolayı herhangi bir 

sorumluluk iddiasında 

bulunulamaz. 
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