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Sosyal Güvenlik Kurumu, Sigorta Yazılımları Dairesi Başkanı 

ROBOT YAZILIMIN TEŞVİKLERDE KULLANILMASI 

Sanayi devriminin dördüncü jenerasyonu olarak nitelendirilen ve bilişim teknolojileri ile endüstri 
faaliyetlerini bir araya getiren “Endüstri 4.0 (4. Sanayi Devrimi)” teriminin gündemde olduğu 
günümüzde yeni nesil yazılım ve donanımların önemi ön plana çıkmaya başlamıştır.  
Dijitalleşmedeki son ilerlemelerin, çalışanların yürüttüğü işlerin yanı sıra, ürünler ve bunların 
ilgili teknolojileri üzerinde de önemli etkileri olmuştur. Artık önümüzdeki dönemlerde işlerin 
yarısına yakınının otomatik veya robotik olarak yapılacağı öngörülmektedir. Teknolojideki söz 
konusu ilerleme kapsamında eldeki iş gücünün rutin ve yüksek hacimli işlerden ziyade katma 
değerli işlere odaklanması ve böylece kurumların daha fazla değer üretebilmesi açısından 
üzerinde durulması gereken konulardan birisi de Robotik Süreç Otomasyonu (RPA)’dur. 

Robotik Süreç Otomasyonu (kısaca RPA) “robotlar” veya “botlar” ile bilgisayar tabanlı işlem 
süreçlerini ve kural tabanlı görevleri otomatikleştirmek ve çeşitli yazılım uygulamaları ile 
kullanıcı etkileşimlerini etkin bir şekilde yansıtmak için tasarlanmış teknolojik alt yapıdır. 

RPA platformlarının sağladığı ve bir yazılım programı olarak kurgulanmış olan otomasyon 
robotları, kurum dışı (bulut, sunucu barındırma merkezi, kurum dışı veri merkezi vb.) veya 
Kurum içi çeşitli hizmet sunma yöntemleriyle dağıtılabilen bir mimariye sahiptir. Sunucu 
ortamında çalışarak kullanıcı tetiklemesine ihtiyaç duymadan yüksek hacimli görevleri yerine 
getirebilmekte veya kullanıcı bilgisayarlarında kullanıcı tetiklemesi ile dijital bir asistan gibi 
görevlendirilebilmektedirler. Süreç otomasyon robotları, kullanıcı ara yüzü seviyesinde 
kullanılan mevcut herhangi bir yazılım uygulamasına bağlanarak, yüksek hacimli işlemleri ve 
kurallara dayalı görevleri otomatikleştirebilmektedirler. Ekran okuma, ekran üzerindeki alanlara 
veri girişi yapma, klavye ve mouse (fare) kullanarak işlem yapabilme yeteneklerine sahiptirler. 
Kullanıcı dostu olan bu robotlar bir işlemi otomatikleştirmek için yüksek düzeyde teknik yetenek 
ihtiyacı da gerektirmemektedirler. 

Ayrıca kurumlarda RPA‘in temini ve bu sistemin yönetim metodolojisinin doğru kurgulanması 
ile birlikte kurumsal risklerin etkin bir şekilde yönetilmesi açısından önemli bir adım atılacağı 
kabul edilmektedir. RPA kullanımı ile birlikte yönetişim, risk yönetimi ve kontrollerin etkinliğinin 
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sürekli denetiminin sağlanabileceği, denetim maliyetlerinin de düşürülebileceği 
öngörülmektedir. 

Kurumumuzda RPA’nın temini sayesinde kısa sürede ve hatasız bir şekilde tamamlanabilecek 
yüksek hacimli işlere örnek olarak teşvik uygulamaları gösterilebilir. Bilindiği üzere, 7103 sayılı 
Kanunla 5510 sayılı Kanuna ilave edilen Ek 17. madde ile prim teşvik, destek ve indirimlerinden 
yararlanma hakkı olduğu halde yararlanamamış işverenlere prim teşviklerinden geriye doğru 
yararlanma hakkı; ayrıca yararlandığı prim teşvik, destek ve indirimlerini başka prim teşvikleri 
ile değiştirmek isteyen işverenlere de yararlandıkları teşvikleri geriye yönelik olarak değiştirme 
imkânı verilmiştir. Prim teşviklerinden geriye doğru yararlanma başvurusunda bulunan 
işverenlerce geriye yönelik düzenlenen iptal ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri e-
Sigorta kanalıyla internet üzerinden gönderilmektedir. Geriye yönelik olarak işverenlerce 
düzenlenen teşvikli bildirgelerin doğruluğunun ilgili sosyal güvenlik merkezi personelince 
kontrol edilmesi, doğru olduğu değerlendirilen bildirgelerin onaylanması, hatalı olduğu 
değerlendirilen bildirgelerin ise kabul edilmeyerek ret edilmesi gerekmektedir.  

Bu kapsamda İşverenlerce geriye yönelik düzenlenen asıl, ek ve iptal nitelikteki teşvikli aylık 
prim ve hizmet bildirgelerinin doğruluğunun yazılım robotları vasıtasıyla kontrol edilerek uygun 
olanların onaylanması amaçlanmıştır. İşverenlerce geriye yönelik düzenlenen asıl, ek ve iptal 
nitelikteki teşvikli aylık prim ve hizmet bildirgelerinin doğruluğunun yazılım robotları vasıtasıyla 
kontrol edilerek uygun olanların onaylanması çalışmaları IV. 180 günlük eylem planı kapsamına 
alınmıştır. 

Server kurulumları tamamlanmış ve robot yazılım temin edilmiştir. Test senaryoları hazırlanmış 
olup test ortamında testler tamamlanmıştır. Pilot il olarak belirlenen Batman ilinde gerçek 
ortamdaki teşvikler için robot yazılımı çalıştırılmıştır. Pilot sonuçlarının değerlendirilmesi ve 
eksikliklerin hataların giderilmesini ardından 16.11.2019 tarihinde belirlenen plan dahilinde tüm 
Türkiye için çalıştırılmaya başlanmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır. 
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