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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 02.10.2019 

         Sayı  : 2019/91 

 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                                                    
   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlığı itibariyle 

aşağıda açıklanmıştır. 

 

A- Konu Başlığı 

 

1- SGK 2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapmıştır. 

 

2- Üçüncü Geçici Vergi Dönem Sonu İtibariyle Uygulanacak Kurlar (30.09.2019) 

           Söz konusu gelişmeleri konu başlığı altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

 

B- Konu Özeti 

 

1- SGK 2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapmıştır. 

 

           SGK 23/09/2019 tarihli ve 2019/20 sayılı Genelge ile 2016/21 Sayılı Genelgede 

değişiklik yapılmıştır.  

 

           Yapılan değişikliklere göre;  

 

          -İş kazaları ölümlü vaka ve ölümlü olmayan vaka şeklinde ayrılmıştır. Bu ayrım 

sonrasında SGK denetmenleri yaralanmalı iş kazalarını inceler iken, SGK müfettişleri 

ölümlü sonuçlanan iş kazalarından sorumlu olacaktır.  

 

          -İşveren tarafından Kuruma sigortalılık bildirimi yapılmamış olanların (kayıtdışı 

olarak sigortasız çalıştırılan işçilerin) kaza geçirmesi halinde sigortalılık ve iş kazası tespiti; 

ölümlü olmayan vakalarda sosyal güvenlik denetmenlerince, ölümle sonuçlananlarda 

ise SGK müfettişlerince yapılacaktır.  

 

          -Çalışılmadığına dair bildirim usulünde değişiklik yapılmıştır. Buna göre, istirahatli 

dönemde işveren tarafından ücretleri ödenen sigortalılar için tam ay bildirim yapılması 

fakat “çalışmadı” şeklinde bildirim yapılmaması halinde ya da rapor süresinden fazla 

prim gün sayısı bildirilmesi ve eksik gün nedeni olarak “12-birden fazla” seçimi yapılması 

halinde sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyeceği belirtilmiştir  

 

         -Bu Genelge yayım tarihinden önce meydana gelen vakalar dahil olmak üzere 

(görevlendirme yapılmış olanlar hariç) sigortalılık, iş kazası ve kusur oranına dair işlemler 

yukarıda yer alan değişikliklere göre yürütülecek; 11 inci maddesinde yer alan 

"6.7.Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi" başlıklı bölümünde yapılan değişiklik ise henüz 

ödeme işlemi yapılmamış istirahat raporları için uygulanacaktır.  
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      • “2.1.1.2.İş Kazası Tespit Komisyonunca Tespit Yapılması” başlıklı bölümünün 

üçüncü paragrafının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“Komisyonun “iş kazası değildir" kararına sigortalının yeni bilgi ve belgeler ile itiraz etmesi 

halinde olay Komisyon tarafından yeniden değerlendirilecek, karar verilememesi 

halinde, gerekçesi belirtilerek sigortalının itirazına esas olarak sunduğu yeni bilgi ve 

belgeler eklenmek suretiyle oluşturulacak dosya, denetim talebi ile ölümlü olmayan 

vakalarda sosyal güvenlik denetmenlerine, ölümle sonuçlanan vakalarda ise Rehberlik 

ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığına iletilecektir.”  

 

          Daha önce Komisyonun “iş kazası değildir" kararına sigortalının yeni bilgi ve 

belgeler ile itiraz etmesi halinde; konu denetim talebi ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının 

ilgili Grup Başkanlığına iletiliyordu. Söz konusu değişiklik ile ölümlü vakalar müfettişlerce 

incelenirken, yaralanmalı kazalar denetmenlerin incelemesine tabi olacaktır. Bu 

şekilde vakaların daha hızlı sonuca bağlanması ve müfettişlerin daha spesifik konulara 

müdahil olması sağlanmaktadır.  

 

    • “2.1.1.3.Denetim Vasıtasıyla Tespit Yapılması” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir.  

 

“Oluşturulan Komisyon tarafından da olayın iş kazası olduğuna ya da olmadığına karar 

verilememesi halinde herhangi bir şart aranmadan dosya, belgeleri ve gerekçeleri ile 

birlikte soruşturulmak üzere; ölümlü olmayan vakalarda sosyal güvenlik 

denetmenlerine, ölümle sonuçlanan vakalarda ise Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili 

Grup Başkanlığına iletilecektir.”  

 

          Yukarıda da bahsedildiği üzere, artık iş kazaları ölümlü ve ölümlü olmayan iş 

kazaları şeklinde ayrılarak ilgili birimlere yönlendirecektir.  

 

• “2.1.2.Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranının Tespiti” başlıklı bölümünün yedinci 

paragrafında yer alan “müfettiş” ifadesi “denetim”, sekizinci paragrafının bir ve ikinci 

cümlesinde yer alan “Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına” ifadesi “denetime”, üçüncü 

cümlesinde yer alan “Yüksek Sağlık Kurulu” ifadesi “Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu”, 

dördüncü cümlesinde yer alan “Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca” ifadesi ise “Kurumun 

ilgili denetim ve kontrolle yetkili birimi tarafından” şeklinde değiştirilmiştir. 
 

“2.1.3.Ölümle veya Uzuv Kaybıyla Sonuçlanan İş Kazaları” başlığı "2.1.3.Ölümle 

Sonuçlanan İş Kazaları" şeklinde, anılan başlığın birinci paragrafının ilk cümlesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü ve dördüncü paragrafları ise metinden 

çıkarılmıştır.  

 

“Ölümle sonuçlanan vakalarda; Kısa Vadeli Sigorta Servisi veya İş Kazası Tespit 

Komisyonu tarafından iş kazası tespiti yapılanların dosyaları sorumluluk halleri ve kusur 

oranlarının; İş Kazası Tespit Komisyonu tarafından tespiti yapılamayanların dosyaları ise 

iş kazasının, sorumluluk hallerinin ve kusur oranlarının tespiti amacıyla Rehberlik ve Teftiş 

Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığına iletilecektir.”  
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   • “2.1.4.Sigortalılık Bildirimleri Yapılmamış Olanların İş Kazası Geçirmesi” başlıklı 

bölümünün ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve paragraftan sonra gelmek 

üzere aşağıda yer alan örnekler eklenmiştir.  

 

“İşveren tarafından Kuruma sigortalılık bildirimi yapılmamış olanların kaza geçirmesi 

halinde sigortalılık ve iş kazası tespiti; ölümlü olmayan vakalarda sosyal güvenlik 

denetmenlerince, ölümle sonuçlananlarda ise Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili 

Grup Başkanlığınca yapılacaktır.”  

 

   • “6.7.Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi” başlıklı bölümünün üçüncü paragrafında yer 

alan “halinde” ifadesinden sonra gelmek üzere, “sigortalı adına 30 gün veya istirahat 

süresi ile uyumlu olmayacak şekilde fazla prim ödeme gün sayısı bildirilmesi durumu 

hariç olmak üzere” ifadesi eklenmiş, “ödenebilecektir” ifadesi “ödenecektir” şeklinde 

değiştirilmiş ve bu paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki örnekler eklenmiş ve 

diğer örnekler buna göre yeniden numaralandırılmıştır.  

 

          Yapılan değişiklikte, personel için 30 günlük prim bildirilmiş ve ayrıca 

çalışılmadığına dair bildirim yapılmamıştır. Bu durumda sigortalı adına “çalışmadı” 

şeklinde bildirim yapılmadığı sürece geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyecektir.  

          Ayrıca istirahat raporu bulunan sigortalı adına, bir de eksik gün prim günü 

bildirilmiş ise eksik gün nedeni olarak “12-Birden Fazla” seçimi yapıldığı durumda, eksik 

gün süresi ile istirahat süresi uyumlu olmadığından ve eksik gün nedeni “1-İstirahat” 

olarak bildirilmediğinden, sigortalı adına “çalışmadı” şeklinde bildirim yapılmadığı 

sürece geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyecektir.  

2- Üçüncü Geçici Vergi Dönem Sonu İtibariyle Uygulanacak Kurlar (3.09.2019) 

          Geçici vergi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 217 seri no.lu Gelir Vergisi 

Genel Tebliğinde, yabancı paraların ve yabancı para cinsinden olan borç ve 

alacakların değerlemesinin, T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazete’de geçici vergi 

döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınarak 

yapılacağı belirtilmiştir. (Tebliğin 3.1. Bölümü)  

 

          Buna göre, 2019 yılı üçüncü geçici vergi dönemi (01.01.2019 – 30.09.2019) için 

uygulanacak kurlar, 28.09.2019 tarihinde geçerli olan, yani T.C. Merkez Bankası’nın 

2019/182 no.lu Bülteni ile belirlenerek 28.09.2019 tarih ve 30902 sayılı Resmi Gazete’de 

ilân edilen aşağıdaki kurlardır. 

Sıra 

No 
DÖVİZİN CİNSİ 

DÖVİZ ALIŞ   DÖVİZ SATIŞ  

 

EFEKTİF ALIŞ 

1 1 ABD Doları 5,6591 5,6693 5,6552 

2 1 Avustralya Doları 3,8156 3,8405 3,7981 

3 1 Danimarka Kronu 0,82689 0,83095 0,82631 

4 1 Euro 6,1836 6,1947 6,1792 
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          Kasada mevcut yabancı ülke paraları için efektif alış kurları kullanılır, banka 

hesaplarında mevcut yabancı paralar ise döviz alış kuru ile değerlenir. (283 sıra no.lu 

VUK Genel Tebliği)  

 

          Maliye Bakanlığı ve T.C. Merkez Bankasınca ilân edilmeyen kurların, Merkez 

Bankasından öğrenilmek suretiyle işlem yapılması isabetli olacaktır. 

 

    

Saygılarımızla 

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

5 1 İngiliz Sterlini 6,9487 6,9849 6,9438 

6 1 İsviçre Frangı 5,6857 5,7222 5,6772 

7 1 İsveç Kronu 0,57617 0,58214 0,57577 

8 1 Kanada Doları 4,2621 4,2813 4,2463 

9 1 Kuveyt Dinarı 18,4945 18,7365 18,2171 

10 1 Norveç Kronu 0,62163 0,62581 0,62120 

11 1 Suudi Arabistan Riyali 1,5087 1,5114 1,4973 

12 100 Japon Yeni 5,2294 5,2640 5,2101 

13 1 Bulgar Levası 3,1438 3,1849  

14 1 Rumen Leyi 1,2945 1,3114  

15 1 Rus Rublesi 0,08741 0,08856  

16 100 İran Riyali 0,01340 0,01357  


