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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 27.06.2018 

         Sayı  : 2018/46 
  

Değerli Müşterimiz;                                                                   

 

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıdadır. 

 

A. Konu başlıkları; 

 

 -Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Yayımlanan Genel Yazıya Göre 2018 Yılı 

İçin Mali Tatil 3 Temmuz günü başlayacak ve 20 Temmuz(dahil) günü sona erecektir. 

 -5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uyarınca 2018 

Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 

(20.06.2018 tarih ve 30454 sayılı R.G.) 

 -SGK Alacaklarının 6183 Sayılı Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 

48/A Maddesine Göre Tescil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Yayımlanmıştır. 

 -7143 Sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırılması Hakkında SGK 2018/19 

Sayılı Genelge Yayımlamıştır.  

 -Kadın Hizmet Erbabına Sağlanan Kreş ve Gündüz Bakımevi Yardımında Gelir 

Vergisi İstisnası, 

 Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz. 

 

B. Konu özetleri;  

1. Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Yayımlanan Genel Yazıya Göre 2018 Yılı 

İçin Mali Tatil 3 Temmuz günü başlayacak ve 20 Temmuz(dahil) günü sona 

erecektir. 

           Bilindiği üzere 5604 sayılı Mali Tatil Kanunuyla, her yıl Temmuz ayının birinden 

yirmisine kadar(yirmisi dahil) mali tatil uygulanmaktadır. Haziran ayının son gününün 

tatil olması halinde mali tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar ve 

bu ayın 20’sinde(yirmisi dahil) sona ermektedir. 

           Buna göre; 

          -2018 Haziran ayının son günü(30 Haziran 2018) cumartesi gününe rastladığından, 

2018 yılı için mali tatil 3 Temmuz günü başlayacak ve 20 Temmuz(dahil) günü sona 

erecektir.  

          -Bu nedenle, 3 Temmuz ila 20 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken 

kanuni ve idari yükümlülüklerin 27 Temmuz(dahil) tarihine kadar, 

          -21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasındaki yükümlülüklerin 25 Temmuz(dahil) 

tarihine kadar yerine getirilmiş olması halinde, 

yasal süresi içinde yerine getirilmiş kabul edilecektir. 
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           Ancak, yasal ödeme süresi 2 Temmuz 2018(30 Haziran 2018 tarihinin hafta 

sonuna denk gelmesi nedeniyle) tarihinde sona erecek olan 2018 Mayıs ayına ilişkin 

sigorta primlerinin son ödeme tarihinde ödenmesi gerekmektedir. Bu nedenle 

müşterilerimizin mağduriyet yaşamaması için, 2018 Mayıs ayı sigorta primlerini en geç 

02.07.2018 tarihinde kadar ödemeleri gerekmektedir.      

2. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uyarınca 2018 

Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 

(20.06.2018 tarih ve 30454 sayılı R.G.) 

 2018 yılı Ocak ve Eylül ayları için sağlanacak olan destek tutarına esas gün 

sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarının 120 TL, desteğe 

esas günlük tutar ise, 3,33 TL olarak belirlenmiştir. 

 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Hükümleri Uyarınca toplu iş 

sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde ise, prime esas günlük 

kazanç tutarının 180 TL olacağı kararlaştırılmıştır.  

          Kararın yürürlük tarihi, 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı 

tarihi olarak belirlenmiştir.  

          Ayrıca asgari ücret desteğine ilişkin 2018/20 sayılı genelge yayımlanmıştır. 

          2018/20 sayılı Genelge’de; 

         -01.01.2018 tarihinden önce tescil edilmiş olan ve 2018 yılında tescil 

edilmiş/edilecek olan işyerlerine ilişkin iş ve işlemler, 

        -Sigorta primlerinin işveren ve sigortalı hisselerinin tamamının devlet tarafından 

karşılandığı durumlarda verilecek destek tutarı,  

        -Alt işvereni bulunan işyerleri ve alt işverenlerle ilgili işlemler,  

5510 sayılı Kanun’un Ek:9/1 maddesi kapsamına giren sigortalıları çalıştıran işverenler ve 

ortak hükümler başlıkları altında detaylı bilgilere yer verilmiştir.  

3. SGK Alacaklarının 6183 Sayılı Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A 

Maddesine Göre Tescil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Yayımlanmıştır. 

(31.05.2018 tarih ve 30437 sayılı R.G.) 

        Yayımlanan Yönetmelik ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu’nun 88 inci maddesi kapsamındaki prim ve diğer borçların tecil ve 

taksitlendirme işlemleri düzenlenmiştir.  

 3.1.Yönetmelik kapsamında uyumlu prim borçluları 

          Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamında;  

 

          Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi 

mükellefi olanlardan, 

 

          Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır prim yükümlüsü olup başvuru tarihinden 

geriye doğru 3 yıla ait aylık prim ve hizmet belgelerini süresinde vermiş (Kanuni 

süresinde verilen belgelere ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla 

verilen belgeler bu şartın ihlali sayılmaz.) 



 

3 
 

          Ancak borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmalarına rağmen son 1 yıl içerisinde 

borçlarını ödeyememiş olan borçlular, uyumlu prim borçlusu olarak kabul edilecektir. 

 

 3.2.Yönetmelik kapsamına giren borçlar ve söz konusu borçlara ilişkin başvuru 

 

 01.01.2018 tarihinden itibaren vadesi gelen sigorta primleri, işsizlik sigortası 

primleri ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı 6183 

sayılı Kanunun 48/A maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirilebilecektir.  

 Yönetmeliğin 6 ncı maddesi kapsamında;  

 -6183 sayılı Kanunun 48/A maddesinden yararlanmak isteyen borçluların bağlı 

bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yazılı olarak 

başvurmaları gerektiği,  

 -Birden fazla sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından 

takip edilen borcunun bulunması halinde yazılı başvuruların, işyerlerinin işlem gördüğü 

ünitelere ayrı ayrı yapılması gerektiği,  

 -Kapsama giren borç türlerinin tamamı için tecil talebinde bulunulması gerektiği 

düzenlenmiştir.  

 3.3.Yönetmelik kapsamında taksit süreleri, tecil ve taksitlendirmenin başlaması 

 Söz konusu borçlara ilişkin taksitler aylık dönemler halinde eşit olarak 

ödenecektir. Ancak borçlularca kademeli ödeme planında ısrar edilmesi ve ünitece 

borçlunun taksitlerini eşit olarak ödemeyecek durumda olduğuna kanaat getirilmesi 

halinde, en fazla ilk altı taksit, eşit taksitlere bölünmüş ödeme planındaki taksit tutarının 

%50’sinden az olmamak kaydıyla kademeli olarak tecil ve taksitlendirilebilecektir.  

 Tecil ve taksitlendirme, tespit edilen taksit sayısına göre hesaplanan ilk taksit 

tutarının tamamının ödendiği tarihte başlayacaktır.  

4. 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırılması Hakkında SGK 2018/19 

Sayılı Genelge Yayımlamıştır.  

 7143 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları ve takip ve tahsili Sosyal 

Güvenlik Kurumu’na verilen alacaklar yapılandırma kapsamına alınmıştır.  

  Buna istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 7143 sayılı Kanun uyarınca 

Kurum alacaklarının yapılandırılması hakkında 2018/19 sayılı Genelge yayımlanmıştır.  

5. Kadın Hizmet Erbabına Sağlanan Kreş ve Gündüz Bakımevi Yardımında Gelir 

Vergisi İstisnası 

 Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesi uyarınca, personele hizmet karşılığı verilen 

para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler ücret olup gelir 

vergisine tabidir.  

 Bu çerçevede personele çocuklarının bakımı ve gözetimi amacıyla bedelsiz 

olarak verilen kreş ve gündüz bakımevi imkânları para ile temsil edilebilen menfaat 

sayılıp, GVK’nun 63. maddesi uyarınca verildiği gün ve yerdeki ortalama fiyatlara göre 

ücret gelirine dahil edilip vergilendirilmelidir.  
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 Ancak işverenin yasal bir zorunluluk gereği karşılamak zorunda kaldığı kreş, 

bakımevi vb. menfaatler ücret kabul edilmemektedir. Bu nedenle GVK’nun 40/1. 

maddesi kapsamında genel gider yazılabilmelidir.  

        

 Örneğin;  

 

 -6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 30. maddesine dayanarak 

çıkarılan Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve 

Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmeliğin 13/2. maddesi uyarınca,  

 

 -150’den çok kadın çalışanı olan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların 

bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren 

tarafından kurulan yurtlarda (kreşler) verilen hizmetler ücretle ilişkilendirilmeksizin gider 

yazılmalıdır. 

 

 Nitekim bu konuda GİB verdiği bir özelgede;  

 -Anlaşmalı kreşlere yapılan ödemelerin 4857 sayılı İş Kanununda yer alan 

zorunluluktan kaynaklanması nedeniyle,  

 -Söz konusu ödemelerin ücret olarak değerlendirilmemesi gerektiği belirtilmiştir. 

(Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın verdiği 05/09/2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.16.01-

2011-GVK-61-5-687 sayılı Özelge) 

  Diğer yandan, 7103 sayılı Kanunla GVK’nun 23/1 maddesinde düzenleme 

yapılmıştır. Buna göre 28.03.2018 tarihi itibariyle işverenlerce; kadın hizmet erbabına 

yönelik olarak kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler 

istisna kapsamına alınmıştır.  

 Anılan hizmetin işverenlerce işyerinde sağlanmadığı durumlarda ise;  

 -Ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi 

mükelleflerine yapılması,  

 -Ödeme tutarının her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ini 

aşmaması,  

şartlarının bir arada sağlanması kaydıyla, kadın çalışanlara yönelik olarak yapılan kreş 

ve gündüz bakımevi hizmet yardımları da söz konusu ücret istisnasından 

yararlanacaktır.  

 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %15 oranı, Kararın yayımlandığı 

05.05.2018 tarihinden itibaren %50 olarak belirlenmiştir.  

 Öte yandan 303 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği 11.06.2018 tarih ve 30448 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, bu Tebliğin içerdiği konulardan biri de bu istisna 

uygulamasıdır.  

 Kanun ve Tebliğ düzenlemeleri göz önüne alınarak bu istisna uygulamasına 

yönelik görüş ve değerlendirmelerimiz aşağıdaki gibidir: 

 

         Bu istisna kadın personele yönelik olup, erkek personele sağlanan bu türden 

menfaatler gelir vergisine tabidir.  
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 -Kreş ve gündüz bakımevi hizmeti doğrudan işveren tarafından verildiğinde, 

kendisine ait veya kiralık bir yerde sunulduğuna bakılmaksızın ve herhangi bir sınır 

olmaksızın istisna uygulanacaktır.  

 

 İşverene ait veya onun kiraladığı yerde verilen kreş ve bakımevi hizmetinin 

işyerinin personeliyle mi yoksa işverene fatura düzenleyen bir işletmeci eliyle mi 

sunulduğunun bir öneminin olmadığı anlaşılmaktadır.  

 

         Ancak işyerinde yer kiralayıp burada kreş ve bakımevi hizmeti sunan mükelleflerin 

personele fatura düzenleyip bunun bedelinin işverence ödenmesi durumunda, asgarî 

ücretin aylık brüt tutarının %50 si ile sınırlı istisnanın uygulanması, bunu aşan kısmın ise 

vergilendirilmesi gerekecektir.  

 

 -İşverenlerce, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince işletilen kreş ve gündüz 

bakımevlerine ödeme yapıldığı durumlarda, kadın personele sağlanan asgari ücretin 

%50 siyle sınırlı bu istisna her bir çocuk için ayrı ayrı uygulanır.  

 

 -Kadın personele sağlanan menfaatin istisna olması için, bu hizmetin gelir ve 

kurumlar vergisi mükelleflerince işletilen kreş ve gündüz bakımevlerinden alınması, 

ödemenin hizmet erbabına değil doğrudan bu hizmeti sunan mükellefe yapılması 

gerekir. Hizmet erbabına bu amaçla bile olsa doğrudan yapılan ödemeler istisna 

kapsamına girmez.  

 

 -İşverenlerce, bu işi yapan gündüz bakımevi ve kreş işletmecilerine yapılan toplu 

ödemelerde, her bir aya isabet eden tutar ilgili ay ücret matrahı ile ilişkilendirilerek 

istisna uygulanacaktır.  

 

 -Tebliğde, kreş ve gündüz bakımevi işletmecisi mükelleflerce işveren tarafından 

ödenen tutar da dâhil olmak üzere kreş ve gündüz bakımevi hizmeti karşılığı olarak 

faturanın hizmet erbabı adına düzenlenmesi, ancak ödemenin işverence doğrudan 

kreş veya gündüz bakımevi işletmecisine yapılması gerektiği belirtilmektedir.  

 

 -Tebliğde kadın hizmet erbabına sağlanan bu türden menfaatlerin asıl ücret ile 

birlikte ücret bordrosunda gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

 

 Diğer taraftan personele bu amaçla bir ödeme yapılmaksızın doğrudan 

işletmecilerine ödeme yapılarak sağlanan bu menfaatlerin, ayni ücret olduğu cihetle 

5510 sayılı Kanun’un 80/b maddesi uyarınca herhangi bir tutar sınırlaması olmaksızın 

sosyal güvenlik primine tabi olmadığını da vurgulamak isteriz.  

 

 Tebliğde bu istisnanın, toplu sözleşmeyle veya hizmet sözleşmesiyle personelin 

asıl ücretine ilave olarak sunulan kreş ve gündüz bakımevi hizmeti veya bu hizmeti 

sunanlara yapılan ödemeler için geçerli olduğu, personelin var olan brüt ücretinin 

azaltılarak onun yerine bu imkanların sağlanması şeklindeki olayların istisna 

kapsamında değerlendirilemeyeceği (bu imkanın bir vergi planlaması olarak 

kullanılamayacağı) belirtilmiştir.  

 -KDVK’nun 5. maddesi uyarınca vergiye tabi bir hizmetten, işletme sahibinin, 

işletme personelinin veya diğer şahısların karşılıksız yararlandırılması hizmet sayılır ve bu 
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emsal bedeli üzerinden KDV’ye tabi tutulur. KDV Uygulama Genel Tebliği’nde, 

personele bedelsiz sağlanan menfaatlerden aşağıda sayılanların vergiye tabi 

tutulmayacağı belirtilmiştir:  

 -Personele işyerinde veya müştemilatında yemek verilmesi,  

 -Personele yatacak yer veya konut tahsisi,  

 -Personelin toplu olarak işyerine gidip gelmesini sağlamak amacıyla yapılan 

taşıma hizmetleri,  

 -Personele demirbaş olarak verilen giyim eşyası.  

 Tebliğde bu menfaatler, işletmenin iktisadi faaliyetini sürdürebilmesi için yapılan 

masraflar olarak değerlendirilerek bunların personele tahsisi sırasında vergiye tabi 

tutulmayacağı, bu mal ve hizmetlerin iktisabında yüklenilen vergilerin ise genel 

hükümlere göre indirim konusu yapılabileceği belirtilmiştir.  

 Tüm bu düzenlemeler uyarınca, personele kreş ve gündüz bakımevi şeklinde 

sağlanan menfaatlerin, emsal bedeli ile KDV’ye tabi tutularak personele KDV’li bir 

fatura düzenlenmesi, 

 Ya da hiç fatura kesilmeksizin hesaplanan KDV’nin (beyannameye ilave 

edilecek KDV olarak yazılarak) veyahut da hiç KDV hesaplamaksızın kreş veya gündüz 

bakımevi işletmecisinden gelen faturada yer alan KDV‘nin indirime tabi tutulmadan 

personele sağlanan bu menfaatin maliyetine eklenmesi gerekecektir.  

 Diğer yandan yasal bir zorunluluk nedeniyle karşılanmak zorunda kalınan kreş, 

gündüz bakımevi vb. masraflarına ilişkin KDV’lerin indirilebilmesi ve personele tahsisi 

sırasında ayrıca KDV hesaplanmaması gerektiğini düşünüyoruz.  

                  

       Saygılarımızla 

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


