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5510/4(b)	Bağ-Kur
Sigortalılığın	Durdurulması

v7143 sk. 5510/Geçici 76   (2018-23 Sayılı Genelge)

5510/4(b) kapsamında sigortalı olup, Kuruma tescili
yapıldığı halde 31.05.2018 tarihi ve öncesine ilişkin prim
borcu bulunanların sigortalılığının durdurulması imkanı
sağlanmıştır.



Sigortalılığın Otomatik Durdurulması:
Bu madde kapsamındaki sigortalılar, borçlarını 31.07.2018

tarihine kadar ödemez yada yapılandırmaz ise, ödenmiş
primlere karşılık gelen ayın sonu itibariyle, (ödeme yok ise tescil
tarihi itibariyle) bu kişilerin sigortalılıkları durdurulur.

Örnek 1:
• Statü: Vergi Mükellefiyeti, Kesintisiz
• Tescil tarihi ve sigortalılık başlangıcı: 01.06.2015
• 31.05.2018 tarihi itibariyle borç sorgulaması: 36 ay prim borcu

vardır.

Sonuç: Kişinin sigortalılığı iki aylık ödeme süresinin son
tarihinde, 01.06.2015 tarihi itibariyle (76 koduyla) durdurulacaktır.
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Örnek 2:
• Statü: Vergi Mükellefiyeti, Kesintisiz
• Tescil tarihi ve sigortalılık başlangıcı: 12.05.2015
• Değişik tarihlerde prim ödemesi vardır.
• 31.05.2018 tarihi itibariyle borç sorgulaması: 15 ay prim 

borcu vardır. 

Sonuç 2:
Kişinin sigortalılığı iki aylık ödeme süresinin son tarihinde,

(31.05.2018 den 15 ay geri gidilecek) ve 28.02.2017 tarihi
itibariyle (76 koduyla) durdurulacaktır.
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Ø İki aylık ödeme süresi beklenilmeden de, (01.06.2018-
31.07.2018 tarihleri arasında) Genelge ek-1 de yer alan
dilekçe ile sigortalılık durdurma işlemi yapılabilir.

Ø 6552, 6736, 7020, 7143 S.K. Göre yapılandırması
devam eden kişiler, talep ederek yapılandırmalarının
iptal edilmesini ve sigortalılıklarının durdurulmasını
tercih edebileceklerdir.
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Ø Durdurulan Sigortalılığın Yeniden Başlatılması:

5510/4(b) kapsamında çalışmaya devam edilmesi
halinde, durdurulan sigortalılık 01.06.2018 tarihi itibariyle (06
koduyla) tekrar başlatılacaktır.
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Ø Durdurulan Sigortalılığın İhya Edilmesi:
31.05.2018 tarihi itibariyle sigortalılığı durdurulmuş olan

kişiler yada hak sahipleri, sonradan müracaatta bulunmaları
halinde (ek-2 formuyla), diğer kanunlara istinaden durdurulan
tüm süreleri de hesaba katılarak ihya edebileceklerdir.

Hesaplanan ihya borcunun, şahsa tebliğ tarihinden
itibaren 3 ay içinde ödenmesi halinde bu süreler sigortalılıktan
sayılacaktır.
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Ø Sigortalılığı Durdurulanları GSS’si:
Yeniden sigortalılığı 01.06.2018 tarihinde

başlatılan kişiler, 2018/Haziran borcunu öderlerse
sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.
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POTANSİYEL TEŞVİK SORGULAMA EKRANI

Sigortalıların hangi prim teşvikleri
kapsamına girdiğini kontrol edebilecekleri
program hazırlanmıştır.

www.sgk.gov.tr adresinden «e-sgk», ….
«İşveren», «Teşvikler ve Tanımlamalar»,
«Potansiyel Teşvik Sorgulama» menüsü
kullanılarak sisteme girilecek.

POTANSİYEL TEŞVİK 
SORGULAMA



7103 İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ
v İmalat Ve Bilişim Sektörü:
Tüm imalat sektörleri teşvik kapsamındadır.
Bilişim sektörleri ise 20.06.2018 tarihli Resmi Gazeteye Göre:

Nace
Rev.1 İşkolları

58.21 Bilgisayar oyunlarının yayımlanması
58,29 Diğer yazılım programlarının yayımlanması
61.10 Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri
61.20 Kablosuz telekominikasyon faaliyetleri
61.30 Uydu üzerinden telekominikasyon faaliyetleri
61.90 Diğer telekominikasyon faaliyetleri
62.01 Bilgisayar programlama faaliyetleri
62.02 Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri
62.03 Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri
62.09 Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri
63.11 Veri işleme, barındırmave ilgili faaliyetler
63.12 Web portalları
63.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri



İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ

Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler 
e-SGK / İşveren Sistemi / Teşvikten Faydalanılacak

Sigortalı Tanımlama
Ø İmalat Ve Bilişim sektörü için;

«17103/4447 S.K. Geç. 19. Madde»

Ø Diğer Sektörler için;
«27103/4447 S.K. Geç. 19. Madde»

Ekranları vasıtasıyla yapılır.



İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ

Yapılan Tanımlamada;
Sigortalının işe alınma tarihi, İşkur kaydı, 10 gün

sigortalılık süresi ve sigortalı olup olmadığı sistem tarafından
kontrol edilecektir.

Destek süresi açısından, sigortalının yaşı ve engellilik
durumu da sistem tarafından kontrol edilecektir.

Herhangi bir uygunsuzluk yok ise onay aşaması
yapılacaktır.

Sigortalının, ortalamaya ilave olup olmadığı her ay
işveren tarafından kontrol edilecektir. (Cari Aphb’’nin verilme
süresinden önce sistemin bunu kontrol edemeyeceğinden dolayı)



Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler 
e-SGK / İşveren Sistemi / Teşvikten faydalanılacak

Sigortalı tanımlama / 4447 S.K. Geç. 20. Madde»
Ekranı vasıtasıyla yapılır.

BİR SENDEN BİR BENDEN 
İSTİHDAM TEŞVİKİ



Yapılan tanımlamada sistem;
Sigortalının işe alınma tarihini, İşkur kaydını, yaş

sınırını, 10 gün sigortalılık süresi ve sigortalı olup olmadığını
kontrol edecek

İşverenin kan ve kayın hısımı olup olmadığını kontrol
edecek.

İşyeri için, imalat sektörünü, ustalık belgesini, 2017 yılı
sigortalı ortalamasının 1-3 arasında olup olmadığını kontrol
edecektir.
Not: Ustalık belgesi, ilgili SGM’ye ibraz edilecek, SGM
tarafından bu belge bilgileri sisteme tanımlanacaktır. Bu
yapılmazsa teşvikten yararlanılamayacaktır.

BİR SENDEN BİR BENDEN 
İSTİHDAM TEŞVİKİ



Ustalık belgesi sahibi ortaklıktan yada işten
ayrıldıktan sonra SGM tarafından sistem üzerinden
«Belge Sahibi Ayrıldı» linki işaretlenecektir.

Sigortalının, ortalamaya ilave olup olmadığı her ay
işveren tarafından kontrol edilecektir. (Cari Aphb’’nin verilme
süresinden önce sistemin bunu kontrol edemeyeceğinden
dolayı)

BİR SENDEN BİR BENDEN 
İSTİHDAM TEŞVİKİ



2018/Şubat, Mart Aylarının Düzeltilmesi

İlgili aylarda 5 ve 6 puanlık indirim dışında
başka bir teşvikten yararlanılmış ise;

Önce bu aylardaki belgelerin 5510 koduyla
yada Kanunsuz belge türü ile değiştirilmesi,

çıkan fark tutarın ödenmesi,
Şubat ve Mart aylarında bu teşvikten

yararlanabilmek için 37103 belge kodunun
düzenlenmesi gerekmektedir.

BİR SENDEN BİR BENDEN 
İSTİHDAM TEŞVİKİ



ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Ø 2018 yılında günlük 120₺,
Ø Toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerleri 180₺,
Ø Linyit-Taşkömürü işletmelerinde 240₺

olarak belirlenmiştir.

Destek Tutarı, 3,33₺ olarak değişmemiştir.



v Sürekli Geriye Yönelik
Teşvik Düzelteme Uygulaması:

Müracaat tarihinden geriye dönük 6 aylık dönem kadar
teşvikten yararlanabilir yada değişiklik yapabilir.

Bu uygulama 2018/Nisan ayı ve sonrası için geçerlidir.

Örnek:
Değiştirilmek istenilen Aphb: 2018/Nisan olsun,

04 05 06 07 08 09 10
1. ay 2. ay 3. ay 4.ay 5.ay 6.ay

31.10.2018 tarihine kadar elden yada internetten
belgenin verilmesi gerekmektedir. Eğer 01.11.2018 tarihinde
yapılırsa 2018/Nisan ayı düzeltmesi artık yapılamayacaktır.



Ø Başvuruda bulunmak ve Onaylamak İçin:
«e-SGK / İşveren … Uygulamaya giriş / Teşvik ve

Tanımlamalar / 5510 Ek 17. madde Teşvik kanun No
Değişikliği Başvuru Onaylama»

Ekranı kullanılarak 02.06.2018 tarihinden itibaren
başvuru yapılabilecektir.

Aphb Girişi:
Başvuru sonrası Aphb düzeltmeleri;

«E-bildirge V2 / Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi Girişi»
menüsünden yapılacaktır.



v Bir Defaya Mahsus 2018/Mart Öncesine Ait
Düzelteme Uygulaması:

Ø Başvuru:
(01.06.2018 günü dahil/son ) Kuruma gerek

internet gerekse kağıt ortamında, her işyeri için
başvurumuzu yaptık…



Ø Aphb’lerin Sisteme Girilmesi:

Başvuru sonrası Aphb düzeltmeleri;
«E-bildirge V2 / Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi Girişi»
menüsünden yapılacaktır.

Tüm girişler ikinci bir duyuruya kadar 01.06.2018
ve sonrasında da yapılabilecektir.



Ø Bildirgelerin Ünite Ekranlarına Düşmesi:
Programdan giriş yapıldıktan sonra tüm bildirgeler

ünite onayına sunulmaktadır.
Ünite öncelikle başvuru tarihinin uygunluğuna

bakacaktır. Sonra belgelerin 2018/Mart ve öncesine mi
ait olduğu kontrol edilecektir.

Ünite tarafından önce iptal belgeler sonra ek
belgeler onaylanacak. Sadece ilgili dönemde iptal
bildirge mevcut ise bu reddedilecek.

Hatalı teşvik sorgulama ekranı henüz
bulunmadığından 687, 1687, 6645 kanun numaralarına
ilişkin manuel kontrol yapılacak.



Hatalı Teşvik Belgelerinin Düzeltilmeden, Cari
Ayda Aynı Türden Aphb’nin Verilemeyeceği:

2014 yılından itibaren uygulanmakta olan bu
düzenleme, 2018/Haziran ayına ait Aphb’den
başlayacak şekilde uygulamadan kaldırılmıştır.

Dolayısıyla hatalı teşvik listesinde yer alan
işverenlerce, bu hata düzeltilmedikçe aynı türden
Aphb verilme imkanı bulunmamaktadır.

Örnek: 6111 türü hatalı belge vermiştik, bu
düzeltilmedikçe cari aya ilişkin 6111
seçilemeyecektir.

GÜNCEL DUYURULAR



……. TEŞEKKÜR EDERİZ…….

Emre HASEKİ
Sosyal Güvenlik Denetmeni

Ahmet EKECAN
Sosyal Güvenlik il Müdürü

ehaseki@sgk.gov.tr

@EmreHaseki

Muğla Sosyal Güvenlik 
İl Müdürlüğü 


