Özet Bülten
Tarih : 28.03.2017
Sayı : 2017/19
Değerli Müşterimiz,
Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize
sunuyoruz.
1. 2017 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Desteği İşlemlerine İlişkin 2017-9
Sayılı Genelge Yayımlanmıştır.
2017 yılında sağlanacak destek tutarlarının belirlenmesine ilişkin Bakanlar
Kurulu Kararı 22.02.2017 tarih ve 29987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Buna
göre; 2017 yılı için sağlanacak olan destek tutarına esas gün sayısının tespitinde
dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarı 110 TL olarak belirlenmiş olup
desteğe esas günlük tutar ise 3,33 TL olarak tespit edilmiştir.
Yapılan bu düzenlemeyle; 2017 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve
hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
2017 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucunda
bulunacak tutar işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup
edilecektir.
Asgari ücret desteği işlemlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarla ilgili
olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2017-9 sayılı Genelge yayımlanmıştır.
Yayımlanan Genelge ile;
-01.01.2017 tarihinden önce tescil edilmiş olan işyerlerine ilişkin iş ve işlemler,
-2017 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 Kanunun Ek:9/1 maddesi kapsamına giren sigortalıları çalıştıran
işverenler (ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalıştırılan sigortalılar),
-Desteğe esas gün ve kazançların kapsamı,
-Asgari ücret desteğinden yararlanmaması gerektiği tespit edilen
işverenlerin sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanma durumları,
-Tereddüt edilen hususlarla ilgili başvuru yapılması gereken kurum,
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detaylıca açıklanmıştır. 2017-9 sayılı genelge bültenimize ek yapılmıştır.
2. Sigorta Primlerinin
Yayımlanmıştır.

Ertelenmesine

İlişkin

2017-7

Sayılı

Genelge

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 2017-7 sayılı Genelge
yayımlanmış olup, Genelgede “Kapsama Giren İşverenler, Aylar ve Borç Türleri”,
“Erteleme Koşulları”, “Ertelenecek Sigorta Primlerinin Dönemleri ve Ödenmesi
Gereken Son Tarihler”, “Asgari Ücret Desteği İle Teşviklerden Yararlanma Şartları”,
“Ek 9 Kapsamında Ev Hizmetlerinde Çalıştıranlar” hakkında erteleme işlemlerinin
uygulamasına ilişkin işlemler yer almaktadır. 2017-7 sayılı genelge bültenimize ek
yapılmıştır.
3. Zorunlu Staj, Mesleki Eğitim ve Tamamlayıcı Eğitim Kapsamında Olan
Öğrencilerin Ücretlerine İlişkin Devlet Desteği
3308 sayılı Kanuna göre; işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile
mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim
gören öğrencilere, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde asgari ücretin
net tutarının % 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde asgari ücretin
net tutarının % 15’inden az ücret ödenemeyeceği hüküm altına alınmıştır.
Buna istinaden Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nın ortak çalışması ile mesleki eğitim ve stajyer öğrenci ücretlerine ilişkin
devlet desteği hakkında usul ve esaslar hazırlanmıştır.
Söz konusu usul ve esaslar ile 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar
uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar işletmelerde mesleki eğitim gören, staj
veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ödenecek ücretlere ilişkin
uygulama esasları açıklanmıştır.
Buna göre;
-Mesleki eğitim görülen işletmede; yirmiden az personel çalışıyor ise
ödenebilecek en az ücretin üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalışıyor ise
ödenebilecek en az ücretin üçte biri, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
kapsamında devlet katkısı olarak İşsizlik Sigortası Fonundan ödenecektir.
Öğrencilere ödenecek ücretlerin bir kısmı devlet katkısı olarak ödenecek
olup sözleşmede kararlaştırılan ücretin kalan kısmı ise mesleki eğitim görülen işletme
tarafından ödenecektir.
-Mesleki eğitim görülen işletmelerin, öğrencilere sözleşme gereği ödenmesi
gereken ücreti, öğrenci adına gönderilecek devlet katkısı tutarı ve işletme payına
düşen tutarı, her ayın onuncu gününe kadar öğrencinin banka hesabına yatırması
gerekmektedir.
-İşletmelerce ödenen devlet katkısı tutarları aynı ayın en geç yirmi beşinci
gününe kadar işletmelere geri ödenecektir.
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-Devlet desteğinden yararlanılan öğrencilerin devamsızlık yapmaları veya
hastalıkları halinde (raporlu olması durumunda) ilgili günlere ilişkin destek tutarları
işverenlere ödenmeyecektir.
-Devlet desteği 2016/2017 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden geçerli
olmak üzere 10.02.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Mesleki eğitim ve stajyer öğrenci ücretlerine ilişkin devlet katkısının miktarı
mesleki eğitim görülen işletmedeki çalışan sayısına göre değişmekte olup örnek
hesaplamalar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Çalışan
Sayısı
20’den Az
20 ve Üzeri

Net Asgari
Ücret
(AGİ hariç)
1.270,75
1.270,75

Oran
(%)
15
30

İşverence
Ödenecek
Stajyer Ücreti
190,61
381,23

Destek
Tutarı

İşveren
Tutarı

127,08
127,08

63,54
254,15

4. Sigorta Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Süre Uzatımı
Hakkında SGK Duyurusu Yayımlanmıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, bazı alacakların yeniden
yapılandırılmasına ilişkin süre uzatımı hakkında 14.02.2017 tarihinde duyuru
yayımlanmıştır.
Buna göre;
Yapılandırma başvurusunda bulunmasına rağmen, ödeme yapmayanların
gecikme zammı ile birlikte 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödeme yapmaları
halinde Kanun hükümlerinden yararlanabileceği belirtilmektedir.
-6736 sayılı Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi
gereken taksitlerin ödeme süreleri, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren
dörder ay uzatılmıştır.
-5510 sayılı Kanunun 4/1-a maddesi kapsamında sigortalı çalıştıran ve
borçlarını taksitle ödemek üzere başvuran işverenlerin, 31.05.2017 tarihine kadar
peşin ödeme hükümlerinden faydalanarak borçlarını ödemek istemeleri
durumunda, ödeme planlarının peşin olarak güncellenebilmesi için işyeri
dosyalarının işlem gördüğü sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik
merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.
5. Turizm Sektörü Çalışma İzinlerinde 2017 Yılı İçin Sağlanan Kolaylıklar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, turizm sektöründe
çalışacak yabancılara ödenecek taban ücret düzeylerinde ve istihdam
ölçütlerinde bazı düzenlemeler yapılmıştır.
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Söz konusu düzenlemelere ilişkin Bakanlığın resmi internet sitesinde yapılan
duyuruya göre;
Bünyelerinde, izinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan Kültür ve Turizm
Bakanlığından belgeli en az üç yıldızlı turizm işletmelerinin, belgeli tatil köylerinin,
resmi makamlardan alınmış faaliyet izni bulunan termal otellerin, Hamam-saunaSPA vb. kompleksi bulunduran belgeli turizm işletmeleriyle anlaşmalı (sözleşme
bulunan) tesislerin, en az yirmi (20) Türk vatandaşı çalıştıran resmi makamlardan
izinli spor merkezlerinin, masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık
gerektiren işlerdeki yabancı çalıştırma taleplerinin değerlendirmeye alınacağı, bu
kapsamda bulunmayan işletme ve işyerlerinin taleplerinin ise uygun
bulunmayacağı belirtilmiştir.
Değerlendirme kriterlerinde 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere
yapılan değişiklikler ;
Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli veya belgesiz tüm turizm işletmeleri ile
bunların bünyelerinde izinli faaliyet gösteren işletmeler (SPA, güzellik merkezi, spor
merkezi vb.), turizm seyahat acenteleri, belgeli tatil köyleri, turizm-animasyon
organizasyon firmaları ve müstakil eğlence yerlerinde çalışacak yabancılar için
yabancıya ödenebilecek en az ücret düzeyi başvuru tarihi itibariyle yürürlükte
bulunan asgari ücret olarak belirlenmiştir.
Buna göre; turizm sektöründe çalışacak yabancı uyruklu vatandaşların
çalışma izin müracaatlarının değerlendirilmesi aşamasında ücret düzeyi
değiştirilmiş olup, 2017 yılında yabancı uyruklu vatandaşlar için asgari ücret
üzerinden çalışma izni başvurusu yapılabilmesi mümkün hale getirilmiştir.
Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm işletmeleri ile belgeli tatil köyleri,
eğlence sektörü, turizm-animasyon organizasyon firmalarınca uzmanlık ve ustalık
gerektiren işlerde istihdam edilecek yabancılar için en az on (10) Türk vatandaşı
çalıştırılması halinde, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli veya belgesiz turizm
işletmelerinin bünyelerinde izinli veya sözleşme ile faaliyet gösteren işletmelerde
(kuaför, kuyumcu, deri, halı, tekstil satışı vb. gibi küçük işletmeler) istihdam edilecek
yabancılar için en az bir (1) Türk vatandaşı çalıştırılması halinde en fazla iki (2)
yabancı çalışana kadar olmak üzere,
Her bir yabancı için ayrı ayrı beş Türk vatandaşı istihdamına ilişkin kota
uygulanmayacağı ilgili duyuruda belirtilmiştir.
Çalışma izni alınan yabancıya ait sosyal güvenlik primlerinin beyan edilen
ücrete göre aylık 30 gün üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerektiği
uygulamasının devam edeceği belirtilmiştir.
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6. 01.02.2017 Tarihi İtibariyle Uygulanmaya Başlanılan Sigorta Prim Desteği
Hakkında 2017-10 Sayılı Genelge Yayımlanmıştır.
09.02.2017 tarih ve 29974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile işverenlere sigorta primi ve vergi
avantajı sağlayan yeni istihdam teşviki getirilmiştir.
Söz konusu düzenlemeye ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
yayımlanan 2017-10 sayılı Genelge, bültenimiz ekinde sunulmuştur.
7. Prim Erteleme Kapsamında Yapılan Hesaplamalar Hakkında SGK
Duyurusu Yapılmıştır.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na geçici 72
inci madde eklenmiştir. Söz konusu düzenlemeye ilişkin yapılan prim erteleme
işlemleri hakkında 28.02.2017 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi sitesinde
duyuru yayımlanmıştır.
Yayımlanan duyuruya göre;
-İşsizlik sigortası primleri ve damga vergisi gibi diğer alacakların erteleme
kapsamına girmeyeceği belirtilmiştir. Bu nedenle ilgili döneme ait işsizlik ve damga
vergisi borçlarının yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.
-Sosyal güvenlik destek primi kapsamında bildirimi yapılan (2 nolu belge
türü) sigortalıların ertelemeye esas gün sayısı hesabında dikkate alınmadığı
belirtilmiştir.
-İşverenlerin 2016 Aralık ayına ilişkin asgari ücret destek tutarları, 2017 Ocak
ayına ilişkin prim tutarlarına mahsup edildiği ve bazı işverenlerin 2016 Aralık ayı
asgari ücret destek tutarlarının 2017 Ocak ayı tahakkuklarından düşülmediği tespit
edildiğinden konu ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından mahsup işlemleri
hakkında çalışmaların devam ettiği belirtilmiştir.
-2017 Ocak ayı için erteleme kapsamında olan tutarın hesaplamasında
dikkate alınması gereken, 2016 yılı öncesinde tescil edilen işyerleri için; 2016 Ocak
ayında ki asgari ücret desteğine esas gün sayısının günlük 20,70 TL (60 TL günlük
SPEK tutarı x % 34,5) ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olup, 2016 Ocak ayında
bildirim olmaması durumunda bu aydan sonra bildirim yapılan ilk aydaki sigortalı
sayısına göre gerekli hesaplamaların yapılacağı belirtilmiştir.
Söz konusu duyuruda sigorta prim erteleme işlemlerine ilişkin örnek
hesaplamalara yer verilmiş olup, anılan duyuru bültenimize ek yapılmıştır.

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