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        Ö z e t   B ü l t e n 
        Tarih  : 10.04.2018 

        Sayı  : 2018/22 

  

 

Değerli Müşterimiz;                                                       

                      

 7103 Sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 27.03.2018 tarih ve 30373 sayılı(2.mükerrer) Resmi 

Gazetede yayımlanmıştır. 

 

 Kanunla getirilen çalışma hayatına ve diğer düzenlemelere, ilişkin hususlar konu 

başlıkları halinde bilgilerinize sunulmuştur. 

 

1. 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Yapılan Değişiklikler 

 1.1.İstihdamın Artırılmasına Yönelik Olarak İşverenlere Prim Desteğinin   

          Bilindiği üzere istihdamın artırılması amacıyla kadın, engelli ve gençlere ilave 

istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine yönelik prim desteği sağlanması 

amaçlanmıştır.  

 Bu destekten özel sektör işverenlerince İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasından 

01.01.2018-31.12.2020 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar yararlanabilecektir. (5510 

sayılı Kanun md:4/1-a) 

 Destekten yararlanmak için; 

 -Sigortalıların işe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 

SGK’na bildirilmemiş olmaları, (5510 sayılı Kanun md:4/1-a,c kapsamında) 

 -İsteğe bağlı sigortalılık hariç sigortalı olmamaları, (5510 sayılı Kanunun md:4/1-b 

kapsamında) 

 -İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen 

aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki 

sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları şarttır.  

 İşyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde ilgili döneme 

ait günlük brüt asgarî ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu 

bulunacak tutarı geçmemek üzere,  

 -Sigortalının belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve 

işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında;  

 -İşyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının belirlenen 

prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin 

tamamı tutarında, 

 -Her ay bu işverenlerin SGK’na ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek 

suretiyle işverene prim desteği İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.  
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 Bu durumda imalat ve bilişim sektöründe destek tutarı 2.029,5 TL, diğer 

sektörlerde ise 761,06. TL tutarında olacaktır.  

 İşverenlerin bu kapsamda sağlanan prim desteğinden faydalanabilmeleri için;  

 -Aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet 

beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermiş olmaları,  

 -Primlerin yasal süresinde ödenmiş olması, 

 -SGK’na prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme 

zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir.  

 Taksitlendirme veya yapılandırma hükümlerinden faydalanan işverenlerin 

taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği sürece bu destekten yararlanmaları 

mümkündür.  

 Söz konusu düzenleme 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı 

tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

 1.2.İmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren Küçük İşletmelere Prim ve Ücret 

 Desteği Sağlanacaktır.  

 İmalat sektöründe faaliyet gösteren küçük işletmelere ilave istihdam sağlamaları 

şartıyla prim desteği ve ücret desteği getirilmesi amaçlanmıştır.  

 2017 yılında SGK’na verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı 

ortalaması 1 ila 3 olan, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörde ustalık 

belgesi sahibi olunan özel sektöre ait işyerleri bu destekten faydalanabilecektir.  

 2017 yılında SGK’na aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet 

beyannamesi vermeyen ve 2018 yılında ilk defa sigortalı bildiriminde bulunan işyerleri 

bu destekten yararlanamayacaktır.  

 Destekten yararlanmak için sigortalıların 01.01.2018 tarihi itibariyle;  

 -18 yaşından büyük, 25 yaşından küçük ve İŞKUR’ a kayıtlı olmaları,  

 -İşe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla SGK’na 

bildirilmemiş olmaları (5510 sayılı Kanunun md:4/1-a,c kapsamında) 

 -İsteğe bağlı sigortalılık hariç sigortalı olmamaları, işe alındıkları yıldan bir önceki 

takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya 

muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave 

olmaları şarttır. (5510 sayılı Kanunun md:4/1-b kapsamında) 

 Ayrıca belirtmek gerekir ki; işe giriş tarihi itibarıyla sigortalının, işverenin birinci 

derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olması durumunda söz konusu sigortalıdan 

dolayı düzenlemede yer alan destekten yararlanılamayacak, sigortalının işe giriş 

tarihinden sonra işverenle arasında oluşan hısımlık veya evlilik durumları destekten 

yararlanmayı etkilemeyecektir.  

 Söz konusu destek tutarı 2018 yılı Aralık dönemine kadar geçerli olmak üzere, 

destek kapsamına giren sigortalılar için; sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden 
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hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan 

karşılanacaktır. 

 Hesaplanan destek tutarı işverenin ödeyeceği tüm primlerden mahsup 

edilecektir. Sigortalı ise fondan karşılanan sigortalı hissesine denk gelen destek tutarını      

işverenden talep edemeyecektir.  

 Prim desteğinin yanı sıra 2018/12 dönemine kadar geçerli olmak kaydıyla; 

sigortalının destek sağlanan aya ilişkin prim ödeme gün sayısının 53,44 TL ile çarpılması 

sonucu bulunacak tutar, ücret desteği olarak Kurum tarafından işverene ödenecektir.  

 Bu kapsamda asgari ücret ile çalışan ve destek kapsamında olan sigortalı için 

761,06 TL prim işsizlik desteğinin yanı sıra, sigortalının prim ödeme gününün 30 gün 

olduğu düşünüldüğünde 1.603,20 TL ücret desteği sağlanmış olacaktır.  

 Bu kapsama giren işyerleri için yararlanılabilecek sigortalı sayısı sınırlandırılmış 

olmakla birlikte en fazla iki sigortalı için destekten faydalanabilmek mümkün olacaktır.        

 Destek kapsamında olup da işten ayrılan ancak destek dönemi içinde yeniden 

işe alınan sigortalılar için belirtilen şartların sağlanması halinde destekten 

faydalanmaya devam edilebilecektir.  

 İşverenlerin bu kapsamda sağlanan prim desteğinden faydalanabilmeleri için 

sigorta primi ödemeleri, aylık prim hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi vb. 

gibi konular Geçici 19 uncu madde hükmü ile aynı olacaktır.  

 Söz konusu düzenleme 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı 

tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

 1.3.İlave İstihdam Sağlayan Özel Sektör İşyerlerine Yönelik Gelir Vergisi Stopajı  

 Teşviki ve Damga Vergisi Desteği Sağlanacaktır. 

 Düzenleme ile istihdamın artırılması amacıyla kadın, engelli ve gençlere pozitif 

ayrımcılık yapılmak suretiyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine yönelik 

gelir vergisi stopajı teşviki ve damga vergisi desteği sağlanması amaçlanmaktadır.  

 Destek kapsamında işe alınanların ücretlerinin, ilgili yılda uygulanan asgarî 

ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden 

hesaplanan gelir vergisinin asgarî geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmının, 

verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmesine 

yöneliktir.  

 Gelir vergisinin yanı sıra damga vergisinin aylık brüt asgarî ücretin prim ödeme 

gün sayısına isabet eden kısım kadar damga vergisi beyan edilmeyecek ve 

ödenmeyecektir. 

 Sağlanan vergi teşvikleri;  

 -2020 yılı Aralık ayı aşılmamak üzere,  

 -Teşvik kapsamına giren çalışanlar için 12 ay süreyle uygulanacak,  

 -Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla teşvik kapsamına giren; 18 yaşından 

büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek çalışanlar ile Kuruma engelli 

olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak dikkate alınacaktır.  
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 Prim ve ücret desteği sağlanmayan aylar için vergi teşvikleri de 

uygulanmayacaktır. Teşvik süresi içinde işten ayrılıp yeniden işe alınan ve şartları 

sağlayan sigortalıdan dolayı kalan süre kadar yararlanılabilecektir.  

 İşverenlerin 01.01.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı bildiriminde bulunması 

halinde sigortalı bildirilen ayı takip eden üçüncü aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi 

veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren vergi teşviklerinden 

yararlanmaları mümkündür. (Geçici md:19/2 süre kadar) 

 Söz konusu düzenleme 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı 

tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

2. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Yapılan Değişiklikler 

(4632 Sayılı Kanun) 

 Düzenleme ile çalışanlara tanınan iki aylık cayma hakkı boyunca yatırılan katkı 

paylarının; 

 -Çalışanın tercih ettiği fonlarda yatırıma yönlendirilmesi suretiyle değer 

kaybetmemesinden emeklilik şirketinin sorumlu olması nedeniyle,  

 -Çalışanların, maaşlarından/ücretlerinden kesilmek suretiyle sisteme aktarılan 

katkı paylarının birikime dönüştüğünü görmelerinin,  

 -Cayma hakkını kullanmama, sisteme karşı olumlu algı oluşturma, 

 -Sistemde devam etme kararlarında önemli bir unsur olabileceği düşünülerek 

cayma hakkı süresinin çalışanlar lehine üç katına kadar uzatılabilmesine ilişkin Bakanlar 

Kuruluna yetki verilmesi amaçlanmıştır.  

3. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Yapılan 

Değişiklikler 

 3.1.Gelir ve Aylık Bağlanan Hak Sahibi Çocukların Sigortalı Olarak Çalışmaya 

 Başlamaları Halinde Aylıkları Kesilmeyecektir. 

 Düzenleme ile gelir veya aylık bağlanan ve 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim 

görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını tamamlamamış 

olan çocukların,  

 -Sigortalı sayılmaları halinde gelir ve aylıklarının kesilmemesi,  

 -Hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle aylığı kesilmiş olan çocukların da 

yararlandırılmaları amaçlanmıştır. 

 Söz konusu madde hükmü yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

 3.2. Ay İçerisinde Otuz Günden Az Çalıştırılan Sigortalıların Bildiriminde İşverenin 

 Beyanı Kabul Edilecektir. 

 Ay içerisinde otuz günden az çalıştırılan sigortalıların bildiriminde işverenin 

beyanının kabul edilerek, Kurumca bu belgelerin gerekli görülmedikçe istenilmemesi 

uygulaması getirilmiştir. 

 Kurumun arşiv yükünün azaltılması, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin kaldırılması, eksik 

güne ilişkin belgeleri ibraz etmeyen veya ibraz etmekle birlikte bu belgeleri geçerli 
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sayılmayanlarla ilgili aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet 

beyannamesinin Kurumca re’sen düzenlenmeden önce işverenlerden öngörülen 

sürede istenmesi amaçlanmıştır.  

 Söz konusu düzenleme yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

 3.3.Konut Kapıcılığı Ek 9 Kapsamına Alınarak Bürokratik Süreçler Asgariye 

 İndirilecektir. 

 Düzenleme ile konut kapıcılığı işyerlerinde çalıştırılan sigortalılarla işverenlere 

getirilen bildirge ve belge verme yükümlülüklerinin azaltılması,  

 İş ve işlemlerin sadeleştirilerek bürokratik süreçlerin asgariye indirilmesi,  

 Her bir işverenin kendi işverenliğine ilişkin işlemlerini kendilerinin takip edebilmesi,  

 Söz konusu işyeri işverenlerinin yasal yükümlülüklerinden kaynaklı süreleri 

geçirmeleri nedeniyle maruz kaldıkları idari para cezalarının minimum düzeye 

indirilmesi, 

 Buna bağlı mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve bu işyerlerinde kayıtlı istihdamın 

artırılması amaçlanmıştır. 

 Söz konusu madde hükmü yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

4. Vakıflar Tarafından Kurulan Yükseköğretim Kurumları, Okul Aile Birlikleri ile 

Sosyal Güvenlik Kurumunun Yurt İçinde Hizmet Satın Aldığı Vakıf Üniversiteleri 

ve Özel Sektör İşyerleri Geçmiş Dönem Teşvik, Destek ve İndirimlerden 

Faydalanabilecektir. 

 Sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden geçmişe yönelik yararlanmaya 

ilişkin hükmü uyarınca; 

 -Uygulandığı dönem ve aylarda gerekli koşulların sağlanması, 

 -İlgili olduğu ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi 

şartlarıyla yararlanılamayan teşvik, destek ve indirimlerden yararlandırılması,  

 -Yararlanılmış teşvik, destek ve indirimlerin bir başkası ile değiştirilebilmesi,  

yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay içinde Kuruma yapılacak 

müracaatlarda yürürlük tarihinden önceki dönemlere ilişkin olmak üzere prim teşvik, 

destek ve indirimlerinden yararlanabilme imkânı getirilmiştir.  

            Söz konusu düzenleme yayımını izleyen aybaşında yürürlüğe girecektir.  

5. İşverenlerin Geriye Dönük Olarak Teşviklerden Yararlanma Hakkı Çözüme 

Kavuşturulacaktır. 

 Söz konusu düzenlemeye göre;  

 -Gerekli koşulların sağlanmasına rağmen kanunlarda öngörülen prim teşviki, 

destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan dönemler için 

Kuruma müracaat edilmesi şartıyla,  

 -Başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, 

yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilecek, 
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 -Yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek 

ve indirimi ile değiştirilebilecektir.  

 Fakat Kanunun yürürlük tarihini takip eden bir ay içerisinde, sadece bir defaya 

mahsus olmak üzere, altı ay sınırı olmaksızın işverenler geriye dönük yararlanamadığı 

teşviklerden Kuruma başvurmak kaydıyla yararlanabileceklerdir.  

 İşverenlere iade edilecek tutar; 

 -Yürürlük tarihinden önce talepte bulunanlar için yürürlük tarihini takip eden 

aybaşından,  

 -Yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlar için ise, talep tarihini takip eden 

aybaşından itibaren kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak düzenlemenin 

yürürlüğe girdiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak üç yıl içinde 

ödenecektir.  

 Ödeme yöntemi muaccel hale gelen prim borçlarının mahsubu şeklinde 

olacaktır. Kuruma muaccel hale gelen prim borcu olmayan işverenlere ise altı ayda bir 

eşit taksitlerle iade işlemi gerçekleştirilecektir.  

 Geçmişe dönük teşviklerden faydalanmak için dava yoluna başvuran işverenler 

ayrıca başvuruda bulunmayacak, Kuruma yapılan başvuru tarihi esas alınmak kaydıyla 

işleyecek kanuni faiz ile birlikte hesaplanarak yukarda belirtilen yöntemle 

mahsuplaşma ya da iade yapılacaktır.  

 Söz konusu düzenleme yayımı izleyen aybaşında yürürlüğe girecektir.  

6. Kömür ve Linyit Madenlerinde Meydana Gelen İş Kazası Sonucunda Ölen 

Sigortalının Eş Ve Çocuklarından Birisi, Eşi ve Çocuğu Yoksa Kardeşlerinden 

Birisinin Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Sürekli İşçi Kadrolarında İstihdam 

Edilmesine İlişkin Düzenleme Yapılmıştır. 

 Yapılan değişiklik ile kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana 

gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu 

yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi için mevzuatta aranan şartlara 

tabi tutulmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında istihdam 

edilmesi amaçlanmıştır.  

 Söz konusu düzenleme yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

7. Asgari Ücret Desteği 2018 Yılı İçin Ocak ile Eylül Ayları/Dönemleri İçin 

Uygulanacaktır. 

 Düzenleme ile istihdamın korunması amacıyla özel sektör işverenlerine asgari 

ücret desteğinin devam ettirilmesi amaçlanmıştır.  

 Düzenlemede 2017 yılı asgari ücret desteğinden faydalanabilmek için gerekli 

koşullar korunmuş, Bakanlar Kurulunca belirlenecek tutar ve altında bildirilen sigortalılar 

için toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere asgari ücret desteğinden 

faydalanılabileceği belirtilmiştir.  

 2018 yılı içinde ilk defa Kanun(5510 sayılı) kapsamına alınan işyerlerinden 

Bakanlar Kurulunca belirlenecek tutar ve altında bildirilen sigortalılara ilişkin toplam 

prim ödeme gün sayısı dikkate alınacaktır. Bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık 
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prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmemiş olması 

halinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki veya 

muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki bildirimler esas alınacaktır.  

 2018 yılı Ocak ila Eylül ayları/dönemleri için Bakanlar Kurulunca tespit edilen 

günlük tutar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri 

sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan 

karşılanacaktır.  

 Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı 

durumlarda ise işverenin ödeyeceği sigorta priminin İşsizlik Sigortası Fonunca 

karşılanacak tutardan az olması hâlinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup 

işlemi yapılacaktır.  

 Son olarak; “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan 

sigortalılar için; 

 -Bakanlar Kurulunca belirlenecek günlük kazanç iki kat olarak ve 2017 yılının aynı 

ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim 

hizmet beyannamelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50’sini geçmemek 

üzere,  

 -2018 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya 

muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim 

ödeme gün sayısı dikkate alınacaktır.  

 Düzenleme 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 

girmiştir.  

 

                                   Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


