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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 11.04.2019 

         Sayı  : 2019/50 

 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            
   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıda açıklanmıştır. 

 

A. Konu Başlıkları 

 

 -01.02.2019-30.04.2019 Tarihleri Arasında İşe Alınan Sigortalılar Yönünden 

Sağlanan Ücret Desteğinden Yararlanma Tercihi İşverenlerin Kararına Bırakılmıştır. 

 

 -İş Akdi Feshedilen İşçiye Ödenecek Olan Kıdem ve İhbar Tazminatlarının Gider 

Kaydedileceği Dönem, 

           Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

 

B. Konu Özetleri 

 

1. 01.02.2019-30.04.2019 Tarihleri Arasında İşe Alınan Sigortalılar Yönünden 

Sağlanan Ücret Desteğinden Yararlanma Tercihi İşverenlerin Kararına 

Bırakılmıştır. 

 

         S.G.K ücret desteğinden yararlanmak istiyorum/istemiyorum seçeneğinin 

değiştirilmesi hakkında 10.04.2019 tarihli aşağıdaki duyuruyu yayınlamıştır. 

 

       “Bilindiği üzere, 7166 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesine 

eklenen on dördüncü fıkra ile 01.02.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınan ve 

şartları sağlayan sigortalılar için prim desteği ile birlikte sigortalının işe alındığı ay dahil 

üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 

işverene ayrıca destek olarak sağlanacaktır.  

 Bu kapsamda “İşveren Sistemi-Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” 

menüsünde yer alan 17103/27103 kanun numarası için yapılacak tanımlama 

programlarında revize yapılarak, 01.02.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınan 

sigortalılar için ücret desteğinden “yararlanmak istiyorum”/“yararlanmak 

istemiyorum” seçenekleri ile ücret desteğinden yararlanıp yararlanılmayacağı 

işverenlerimizin tercihine bırakılmıştır.  

 Ancak, Kurumumuza intikal ettirilen taleplerden, sehven “yararlanmak 

istiyorum” seçeneğinin işaretlendiği ya da yine sehven “yararlanmak istemiyorum” 

seçeneğinin işaretlendiği belirtilerek, tercih değişikliğinde bulunulmasının talep edildiği 

anlaşılmıştır.  
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         Bu kapsamda, sehven “yararlanmak istiyorum” ya da “yararlanmak istemiyorum” 

seçeneğini işaretleyen ve tercih değiştirmek isteyen işverenlerimizce, İşveren Sistemi 

programlarında yer alan “4447/geçici 19.madde listeleme-liste” menüsü vasıtasıyla 

01.02.2019 tarihi ve sonrasında işe alınan sigortalılar için yapılan tanımlamanın silinmesi,  

• Daha evvel sehven ücret desteğinden yararlanmak istiyorum seçeneği seçilen 

ancak ücret desteğinden yararlanılmak istenmeyen sigortalı için “yararlanmak 

istemiyorum” seçeneğinin seçilerek yeniden tanımlama yapılması,  

• Daha evvel sehven ücret desteğinden yararlanmak istemiyorum seçeneği seçilen ve 

bu defa ücret desteğinden yararlanılmak istenen sigortalı için “yararlanmak istiyorum” 

seçeneğinin seçilerek yeniden tanımlama yapılması,  

mümkün bulunmaktadır.  

 Diğer taraftan, 17103/27103 kanun numaralı belge verilen sigortalı için bahse 

konu ekran vasıtasıyla tanımlamanın silinmesi ve yeniden tanımlama yapılmaması 

halinde, tanımı silinen sigortalı Kurumumuz sistemlerince hata listelerine 

düşürüleceğinden, tanımlaması silinen sigortalı için eş zamanlı olarak yeni 

tanımlamanın sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.  

 Ayrıca, 17103/27103 kanun numarası kapsamında 01.02.2019 ila 30.04.2019 

tarihleri arasında işe alınan sigortalıların ücret desteğine ilişkin program çalışmaları 

devam etmekte olup, sonuçlandığında ayrıca duyuru yapılacaktır.” 

2. İş Akdi Feshedilen İşçiye Ödenecek Olan Kıdem ve İhbar Tazminatlarının Gider 

Kaydedileceği Dönem, 

 Bilindiği üzere kurum kazancının tespitinde, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8 inci 

maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 40 ıncı maddesinde yer alan giderlerin indirilmesi 

mümkündür. 

 

 Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/1.3 maddesinde; işle ilgili olmak şartıyla, 

mukavelenameye, ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve 

tazminatların ticari kazancın tespitinde gider olarak indirileceği hükme bağlanmıştır. 

 

 Yine bu kanunun 25/1.7 maddesi 1475 sayılı İş Kanunu’na göre ödenen kıdem 

tazminatlarının 24 aylığını aşmayan miktarlarının (hizmet ifa etmeksizin ödenen ücretler 

tazminat sayılmaz.) gelir vergisinden müstesna olacağını hüküm altına almıştır. 

 

          Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; kıdem ve ihbar tazminatının gider kaydı 

konusunda G.V.K’nun 40 ıncı maddesinde özel bir hüküm olmamakla birlikte anılan 

maddenin 1.3 bendi çerçevesinde kurum kazancının tespitinde gider olarak 

indirilebilmesi için İş Kanunu’na göre işçinin kıdem tazminatına hak kazanması ve hak 

edilen kıdem tazminatının da işçiye ödenmiş olması gerekmektedir. Tahakkuk etmiş 

olsa da ödenmemiş kıdem tazminatının gider yazılması mümkün değildir. 

 

          Bu nedenle; iş akdi feshedilen çalışana ileriki dönemlerde ödenecek kıdem ve 

ihbar tazminatı tutarlarının, yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde ödemenin 

yapıldığı dönemde kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkündür. 
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          Diğer taraftan söz konusu tazminatın 1475 sayılı Kanunu’nun 14 üncü maddesine 

göre hesaplanacak kıdem tazminatına tekabül eden kısmı gelir vergisinden istisna 

olup, kıdem tazminatının istisnayı aşan kısmı ile ihbar tazminatının tamamı ise G.V.K’nun 

61 inci maddesi uyarınca ücret kabul edilecek ve gelir vergisi tevkifatına tabi 

tutulacaktır. 

 

                                Saygılarımızla 

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


