
687 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile 

4487 Sayılı Kanunun Geçici 18. Maddesi ile getirilen  

Teşvik Uygulaması Kılavuzu 
 

Bilgi Notu: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa 

eklenen geçici 18 inci madde de öngörülen 

teşvik ile 

1.2.2017 tarihinden itibaren işe alınan ve 

maddede yazılı şartları taşıyan ilave sigortalılar 

için asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir 

vergisinin, asgari geçim indirimi uygulandıktan 

sonra kalan kısmının verilecek muhtasar 

beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden 

terkin edilmesi suretiyle özel sektör işverenlerin 

desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

 

Tebliğde, söz konusu ek istihdama ilişkin teşvikin uygulamasına yönelik açıklamalar yapılmıştır. 

 

Yasal düzenleme 

 

MADDE 2 – (1) 4447 sayılı Kanunun geçici 18 inci maddesi aşağıdaki gibidir. 

 

"GEÇİCİ MADDE 18 – 31.12.2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere,  

1.2.2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe 

alınanların;  

İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet 

belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve 

hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla, 

İşe alındıkları tarihten itibaren 31.12.2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 

yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı 

üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, 

Asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden 

tahakkuk eden vergiden terkin edilir. 

 

Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan 

benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamaz. 

 

  



Teşvikten yararlanacak işverenler 

 

MADDE 4 – (1) Teşvikten, özel sektör işverenleri aşağıdaki şartlar dâhilinde yararlanacaktır. 

a) Sigortalının 1.2.2017 tarihinden itibaren işe alınmış olması, 

b) Sigortalının işe alınmadan önce Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olması, 

c) Sigortalının en az ve kesintisiz üç ay süreyle işsiz olması (işe başladığı tarihten önceki üç aya ait 

sosyal güvenlik kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında 

olması), 

ç) Sigortalının işe girdiği tarihten önceki üç aylık sürede işsiz olmasına rağmen, işe girdiği tarihten 

önceki altı aylık süre içerisinde, Sosyal Güvenlik Kurumunun mevzuatı çerçevesinde, işten ayrılış 

nedeni en son (19), (20) ve (30) olarak bildirilenlerden olmaması, 

d) Sigortalının, 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinde yer alan sigortalı 

sayısına ilave olarak işe alınmış olması. 

 

YAPILACAK İŞLEMLER: 

 

Personel Bordrosu Programında: 

1. Teşvik Kapsamında işe alınan personel 

bilgileri girişi tamamlandıktan sonra: 

a. Personel Dosyası Menüsü 

Kanun No /Belge Tür Kodu Girişi 

bölümüne girilir. 

b. 4447/G17. Madde teşvikten 

yararlanacak personel için Kanun 

seçimi kolonunda 00687 

numaralı Kanun seçilir. 

2. Giriş Yapılan personelin 00687 KHK 

Teşvikinden yararlanıp 

yararlanmayacağını SGK Sisteminden 

kontrol edilmelidir. 

3. 00687 Teşvikten yararlanan personel 

diğer teşviklerden yararlanamaz. 

4. İlave istihdam şartları kaybedilince 

personellerin Kanun numarası 

değiştirilir. 

 

  



Muhasebe Programında Yapılacaklar: 

1. Beyannameler Muhtasar 

Beyanname—> 1003 Tanımı 18.Alana 

00687 numaralı KHK teşvik hesapları 

tanımlanır. 

2. Aynı Menüde 4447 Geçi Madde 17 

Teşvik bölümüne girilir. 

3. Beyanname Ayı seçilir. 

4. Bordrodan Al butonuna basılır. 

5. Açılan pencerede Personel Bordrosu 

Firma numarası seçilir. 

6. Aynı işverene bağlı birden fazla 

Personel Firmasında bu teşvikten 

yararlanan firma var ise Zincir seçilmeli 

ve tanımlı zincir numarası seçilmelidir. 

7. Veriler tek bir firmadan alınacak ise 

sadece bu firma seçilir. 

8. Güncelle seçeneği tercih edilir. 

9. TAMAM, butonuna basılarak Teşvik 

bilgileri Personel Bordrosu 

Programından aktarılır. 

10. Personel Listesi, butonuna basılarak ilgili 

Ay/Dönem için 00687 KHK Teşvikinden 

yaralanan personelin tahakkuk bilgileri 

ve Teşvik hesaplamaları 297 numaralı 

Tebliğe uygun olarak Excel tablosuna 

aktarılır. 

11. Kaydet, butonuna basılarak veriler 

kaydedilir. 

12. Önemli: Personel Bordrosu 

Programından aktarılan teşvik tutarı ile 

Genel Muhasebe Programında Teşvik 

hesabına kaydı yapılan teşvik tutarı aynı 

değil ise Beyanname XML dosyasına 

eklenmeyerek HATA mesajı verir. 

13. Muhtasar Beyannamesi Menüsünde “e-

Beyanname XML Oluştur” seçeneğine 

girilir. 

14. F2 Fonksiyon tuşu ile Parametreler 

bölümüne geçilir. Teşvik Listesi Bordrodan satırına Var tercih edilir. 

15. Beyannameye ait XML dosyası paketlenerek e-Beyanname sitesine yüklenir. 

 

ÖNEMLİ: İlave istihdam personel sayıları her ay için kullanıcı tarafından takip edilmelidir. 

 



İşletme Defteri Programında Yapılacaklar: 

1. Parametreler Stopaj Grupları 

Tanımı bölümünde İşçi Ücretlerinin 

Stopaj grupları tanımlı olmalıdır. 

2. Beyannameler Muhtasar 

Beyanname—> F3 Parametre 

bölümünde Teşvik Listesi Bordrodan 

Var olarak tercih edilir. 

3. Beyanname Ayı seçilir. 

4. (F6) Teşvik fonksiyon tuşuna basılır.  

5. Açılan pencerede Personel Bordrosu 

Firma numarası seçilir. 

6. Aynı işverene bağlı birden fazla Personel 

Firmasında bu teşvikten yararlanan 

firma var ise Zincir seçilmeli ve tanımlı 

zincir numarası seçilmelidir. 

7. Veriler tek bir firmadan alınacak ise 

sadece bu firma seçilir. 

8. Güncelle seçeneği tercih edilir. 

9. TAMAM, butonuna basılarak Teşvik 

bilgileri Personel Bordrosu 

Programından aktarılır. 

10. Personel Listesi, butonuna basılarak ilgili 

Ay/Dönem için 00687 KHK Teşvikinden 

yaralanan personelin tahakkuk bilgileri 

ve Teşvik hesaplamaları 297 numaralı 

Tebliğe uygun olarak Excel tablosuna 

aktarılır. 

11. Kaydet, butonuna basılarak veriler 

kaydedilir. 

12. Önemli: Personel Bordrosu 

Programından aktarılan teşvik tutarı ile 

İşletme Defteri Programında Muhtasar 

Beyanname F2 Değer bölümünde 

18.Alana girilen tutar aynı değil ise 

Beyanname XML dosyasına 

eklenmeyerek HATA mesajı verir. 

13. Muhtasar Beyannamesi Menüsünde “e-

Beyanname XML Oluştur” seçeneğine 

girilir. 

14. Beyanname oluşturulur ve Pakete 

eklenerek gönderilir. 

Not: Serbest meslek Defteri Programında da 

yukarıda anlatılan işlem yapılır. 


