
 
 

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Sirküler No: 04                                         İstanbul, 12 Ocak 2021 

 

 

Bilindiği üzere 17.11.2020 tarihli RG’de yayımlanan 7256 sayılı Torba 
Kanun ile getirilen düzenlemelerden bir tanesi de 17256 ve 27256 kanun 
nolu yeni istihdam teşvikleridir. 
 
Konuya ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 01.01.2021 tarihli 
bir duyuru yayımlanmıştır. Duyuru ile; 
 

✓ 7256 sayılı Kanun ile 4447 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 27 ve 28 
inci maddelere istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet 
Beyannamelerinde SGK Bildirimleri bölümlerine Aralık/2020 dönemi 
beyannamelerinden itibaren uygulanmak üzere 17256 ve 27256 
kanun numaraları eklendiği belirtilmiştir. 

 
Bunun dışında duyuru ekinde SGK İstihdam Teşvikleri Dairesinin iki 
açıklamasına yer verilmiştir: 
 
a-4447 sayılı kanunun geçici 27 nci maddesinde yer alan prim desteği 
– 17256 kanun numaralı belge işlemleri 

 
✓ Söz konusu prim desteğinden yararlanılması için tanımlaması 

yapılan sigortalı/sigortalılar için 2020/12.ay/dönemi itibariyle ve 
tanımlama yapılan dönemlerle sınırlı kalmak kaydıyla MUHSGK 
sisteminden 17256 kanun numaralı muhtasar ve prim hizmet 
beyannamesinin verilmesi mümkün bulunmaktadır. 
 

✓ MUHSGK sisteminden 17256 kanun numaralı belge onayı 
aşamasında “koşullara uygun sigortalı bulunamadı, sigortalılarınızı 
kontrol ediniz” uyarı mesajı ile karşılaşılması durumunda, 
https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden erişilecek 
“İşveren Sistemi / Teşvikler ve Tanımlar / 4447-Geçici 27.madde 
listeleme” menüsü vasıtasıyla, sigortalıların belge verilen dönem için 
17256 kanun numarasından tanımlama kaydının bulunup 
bulunmadığının kontrol edilmesi, hata sebebinin anlaşılmasında 
işverenlerimize yol gösterecektir.  

 
 

✓ 17256 kanun numarası ile yapılacak bildirimlerde, destek karşılığı 
indirim tutarı (sigortalının prim ödeme gün sayısının 44,15 TL ile 
çarpımı sonucu bulunacak tutar) tahakkuk fişinde gösterilmeyecek 
olup, tahakkuk fişinde "indirim emanette gösterilmiştir" açıklama 
mesajı görüntülenecektir.  

 

 

Konu: 7256 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanuna eklenen Geçici 27 ve 

28 inci maddelere İlişkin GİB Duyurusu               
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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. 

http://www.vergidegundem.com/
http://www.ey.com/
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✓ 17256 kanun numaralı belge karşılığı indirim tutarı, 17256 kanun numaralı muhtasar ve prim 

hizmet beyannamesinin onaylanmasının ardından ilgili ayın sonuna kadar Kurumumuzca 
işverenlerimizin işyeri emanet hesaplarında gösterilmesi sağlanacak ve borca mahsup yoluyla 
işlem gerçekleştirilecektir. 

 

b-4447 sayılı kanunun geçici 28 inci maddesinde yer alan prim desteği- 27256 kanun numaralı 
belge işlemleri 
 

✓ Bu kapsamda, anılan destekten yararlanılacak sigortalılar için öncelikle 
https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden erişilecek “İşveren Sistemi / Teşvikler 
ve Tanımlar / Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama / 27256 İlave İstihdam” ekranları 
vasıtasıyla tanımlama yapılması gerekmektedir.  

 
✓ Söz konusu prim desteğinden yararlanılması için tanımlaması yapılan sigortalı/sigortalılar için 

2020/12.ay/dönemi itibariyle ve tanımlama yapılan dönemlerle sınırlı kalmak kaydıyla 
MUHSGK sisteminden 27256 kanun numaralı muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin 
verilmesi mümkün bulunmaktadır.  

 
✓ MUHSGK sisteminden 27256 kanun numaralı belge onayı aşamasında “koşullara uygun 

sigortalı bulunamadı, sigortalılarınızı kontrol ediniz” uyarı mesajı ile karşılaşılması durumunda, 
https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden erişilecek “İşveren Sistemi / Teşvikler 
ve Tanımlar / 4447-Geçici 28.madde listeleme” menüsü vasıtasıyla, sigortalıların belge verilen 
dönem için 27256 kanun numarasından tanımlama kaydının bulunup bulunmadığının kontrol 
edilmesi, hata sebebinin anlaşılmasında işverenlerimize yol gösterecektir.  

 
✓ 27256 kanun numarası ile yapılacak bildirimlerde, destek karşılığı indirim tutarı (sigortalının 

prim ödeme gün sayısının 44,15 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar) tahakkuk fişinde 
gösterilmeyecek olup, tahakkuk fişinde "indirim emanette gösterilmiştir" açıklama mesajı 
görüntülenecektir.  

 
✓ 27256 kanun numaralı belge karşılığı indirim tutarı, 27256 kanun numaralı muhtasar ve prim 

hizmet beyannamesinin onaylanmasının ardından ilgili ayın sonuna kadar Kurumumuzca 
işverenlerimizin işyeri emanet hesaplarında gösterilmesi sağlanacak ve borca mahsup yoluyla 
işlem gerçekleştirilecektir. 

 
 
 
İlgili Duyurular sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır. 
 
 
Saygılarımızla. 
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. 
Erdal Çalıkoğlu 
 
 
 
 
Yukarıda yer verilen 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. 

https://www.vergidegundem.com/documents/10156/4845199/SGK077EK_Mini%C4%B0stihdampaketi.pdf/4f0e75c5-6393-4b51-a0d2-e217496a1f82

