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Tamim Tarihi : 08.03.2016 

Tamim No : 2016/5 

Tamim Konusu : 6663 Sayılı Kanunun Vergi ve Sosyal Güvenlik İle İlgili Hükümleri 

Dağıtım : Bütün Şirketler 

 

 

10.02.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  ile başta Gelir Vergisi Kanunu olmak üzere; 
 Harçlar Kanunu, 

 Katma Değer Vergisi Kanunu, 

 İşsizlik Sigortası Kanunu, 

 İş Kanunu ve 

 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda 

değişiklik yapılmıştır. 

 

Söz konusu Kanunda yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir. 

 

I- GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER: 

 

A- Genç Girişimcilere Tanınan Kazanç İstisnası; 

 

Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’na eklenen “mükerrer 20. madde” ile, ticari, zirai veya mesleki 

faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilen yirmidokuzyaşını 

doldurmamış tam mükellef gerçek kişilere, söz konusu faaliyetlerden elde ettikleri kazançların 

belirli bir kısmı için, maddede yer alan şartlar dahilinde gelir vergisi istisnası sağlanmıştır.  

 

Sözü edilen madde hükmü aşağıdaki gibidir: 

 

“MÜKERRER MADDE 20- Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir 

vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını 

doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç 

vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan 

kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır. 

 

1. İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması, 

2. Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, 

kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve 

hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu 

şartı bozmaz.), 

3. Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların işe 

başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması, 

4. Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, 

faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş 
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veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış 

olması, 

5. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması. 

 

İstisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç 

elde edilmesi hâllerinde dahi yıllık beyanname verilir.” 

 

Söz konusu düzenleme ile, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir 

vergisi mükellefiyeti tesis olunan tam mükellef gerçek kişilerin, elde ettikleri söz konusu 

kazançların 75.000 TL’ye kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna edilmiştir.  

 

Bu istisnadan yalnızca tam mükellef gerçek kişiler faydalanacak olup, dar mükellef gerçek ve 

tüzel kişiler ile tam mükllef kurumların söz konusu istisnadan faydalanmaları mümkün 

olmayacaktır.  

 

Anılan istisna, faaliyete başlanılan takvim yılı dahil olmak üzere, faaliyete başlamayı izleyen 3 yıl 

süresince uygulanacak, söz konusu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye 

Bakanlığı tarafından belirlenecektir. 

 

Sözü edilen istisna hükmü işbu Tamim konusu Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı 

10.02.2016 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, 10.02.2016 ve sonrasında yapılacak olan işlemler 

için geçerli olacaktır.  

 

B- Basit Usulde Tespit Edilen Ticari Kazançlara Sağlanan İndirim Hakkı; 

 

Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nın “Diğer indirimler” başlıklı 89/1. maddesine (15) no’lu bent 

olarak eklenen  düzenleme ile, ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin sadece basit 

usulde tespit edilen ticari kazançlarının 8.000 TL’lik kısmının yıllık gelir vergisi beyannamesi 

üzerinde indirim olarak dikkate alınmasına imkan sağlanmıştır. 

 

Buna göre, basit usulde tespit edilen ticari kazançların yıllık 8.000 TL’ye kadar olan kısmı gelir 

vergisi matrahının tespitinde beyannamede bildirilecek olan gelirden indirilebilecektir. 

 

Önceki bölümde belirtilen GVK’nın mükerrer 20. maddesinde yer alan “genç girişimcilere 

sağlanan kazanç istisnası”ndan faydalananlar, basit usulde tespit edilen ticari kazançlara sağlanan 

söz konusu indirim hakkından yararlanamayacaktır.  

 

Düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek olup, 

konuyla ilgili Bakanlık düzenlemesi yayımlanmasını takiben tarafımızca bilahare duyuru konusu 

yapılacaktır. 

 

Yukarıda belirtilen düzenleme 01.01.2016 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere 

uygulanacaktır.  

 

C- Yetki Maddesinde Yapılan Değişiklik: 

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun “Yetki” başlıklı mükerrer 123/2. maddesinde yer alan “, 86 ve 

mükerrer 121. maddelerinde” ibaresi “ve 86. maddeleri ile 89/1. maddesinin (15) numaralı 

bendinde” şeklinde değiştirilmiştir.  
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Buna göre, GVK’nın 89/1. maddesine (15) no’lu bent olarak eklenen düzenleme gereği ticari 

kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler için 8.000 TL olarak uygulanmaya başlanan istisna 

haddi, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak 

uygulanacak ve bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar arttırmaya veya indirmeye Bakanlar 

Kurulu yetkili olacaktır. 

 

Sözü edilen değişiklik, işbu Tamim konusu Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı 10.02.2016 

tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

 

II- HARÇLAR KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEME: 

 

A- Pasaport Harcı İstisnasının Kapsamı Genişletilmiştir; 

 

Harçlar Kanunu’nun “Harçtan Müstesna İşlemler” başlıklı 85/1. maddesine eklenen (h) bendi ile 

tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış olanlara verilecek pasaportlardan harç alınmamasına yönelik 

düzenleme yapılmıştır. Buna göre, 10.02.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, tahsili 

devam eden 25 yaşını doldurmamış kişilerden pasaport harcı alınmayacaktır.  
 

25 yaşını doldurmuş veya 25 yaşını doldurmasa dahi tahsili devam etmeyen öğrencilerden ise 

Kanun’a ekli (6) sayılı Tarife’ye göre harç alınmaya devam edilecektir. 

  

Söz konusu istisna yalnızca pasaport harçlarını kapsamakta olup, pasaport alırken ödenmesi 

gereken değerli kağıt bedeli ile yurt dışı çıkış harcı ve konsolosluklarda ödenen vize bedellerine 

herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. 

 

Pasaport harçlarındaki istisnanın kapsamını genişleten bu düzenleme, işbu Tamim konusu 

Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı 10.02.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

 

III- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEME: 

 

A- Gübre ve Yem Teslimleri İçin Getirilen KDV İstisnası; 

 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/1. maddesine eklenen (ı) bendi ile; 

 

“ı) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine 

bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile küspe  (Türk Gümrük Tarife 

Cetvelinin 2303.10 tarife pozisyon numarasında sınıflandırılan nişastacılık artıkları ve benzeri 

artıklar ile 2303.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında sınıflandırılan 

biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, 

razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni 

karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, 

kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri 

hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara 

göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dâhil) teslimi,” 

 

KDV’den istisna edilmiştir. 

 

Söz konusu düzenleme ile; 

 

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na tescil edilmiş olan gübrelerin teslimi, 
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 Adı geçen Bakanlık tarafından tescil edilmiş (lisanslanmış olan) gübre üreticilerine gübre 

üretiminde kullanılmak üzere yapılacak olan hammadde teslimleri ile 
 

 Fenni karma yemler ve hayvan yemi olarak kullanılan bazı ürünlerin teslimi  

 

şeklinde gerçekleşen işlemler KDV'den istisna olacaktır. 

 

Yukarıda belirtilen istisna öncesinde, 01.01.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/8353 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, yukarıda belirtilen ürünlerin tamamında geçerli KDV oranı %1 

olarak değiştirilmişti.  

 

Bu defa, işbu Tamim konusu düzenleme ile, söz konusu ürünlerin tesliminde uygulanan %1 

oranındaki KDV’ye de son verilmekte ve ilgili ürünlerin KDV uygulanmaksızın teslimi mümkün 

hale getirilmektedir. 

 

Diğer yandan, KDV’den istisna olarak teslim edilen yukarıda belirtilen mallar dolayısıyla bu 

malları teslim edenlerce yüklenmiş olan vergiler, sözü edilen mükelleflerin vergiye tabi işlemleri 

üzerinden hesaplanan vergiden indirilecek ve indirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler ilgili 

mükellefin talebi üzerine kendisince iade olarak alınacaktır. 

 

Yukarıda belirtilen KDV istisnası işbu Tamim konusu Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı 

10.02.2016 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, sözü edilen istisna hükmü 10.02.2016 ve sonrasında 

yapılacak olan teslimler için uygulanacaktır.  

 

IV- İŞSİZLİK KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER: 

 

A-  Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği Desteği: 

 

İşsizlik Kanunu’na eklenen “Ek 5. madde” ile, işçiye, İş Kanunu’nun “Analık Halinde Çalışma ve 

Süt İzni” başlıklı 74/2. maddesi gereğince haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilebilecek olan 

ücretsiz izin dönemi süresince “doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği 

verilmesi” uygulamasına geçilmiştir. 

  

Söz konusu uygulamanın detayları aşağıdaki gibidir: 

 

 Ödenek süresi, İş Kanunu’nun 63. maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin (45 

saat) yarısı kadar olacaktır. 

 

 Yarım çalışma ödeneği, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu 

aydan sonraki ikinci ay içinde İşsizlik Fonu’ndan aylık olarak ödenecektir. 

 

 Ödeneğin günlük miktarı, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadar olacaktır. 

 

 Ödenekten yararalanabilmek için; 

 

¶ Son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması, 
 

¶ Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması ve  
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¶ Doğum ve evlat edinme sonrası analık hâli izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün 

içinde Kuruma doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda 

bulunulması  

 

  gerekmektedir. 

 

 Mücbir sebepler dışında başvuruda gecikilen süre, doğum ve evlat edinme sonrası yarım 

çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülerek ödeme yapılacaktır. 

 

 Ödenekten sadece damga vergisi kesilecek, başkaca herhangi bir vergi ve kesinti yapılması 

söz konusu olmayacaktır. 

 

 Geçici işgöremezlik ödeneği almaya hak kazananlara, bu durumlarının devamı süresince 

doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği verilmeyecektir. 

 

 İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan yersiz ödemeler kanuni faiziyle 

birlikte işverenden tahsil edilecektir. 

 

Yukarıda belirtilen değişiklikler, işbu Tamim konusu Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı 

10.02.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

V- İŞ KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER: 
 

A-  Ebeveynlere Çocuklarının İlköğretim Çağına Kadar Kısmi Süreli Çalışma İmkanı: 

 

İş Kanunu’nun “Kısmi Süreli ve Tam Süreli İş Sözleşmesi” başlıklı 13. maddesinde yapılan 

düzenlemeler ile, ebeveynlere çocuklarının ilköğretim çağına kadar kısmi süreli çalışma 

imkanı sağlamaktadır. 

 

Buna göre; 

 

 Analık halinde ve süt izinleri belirlenen sürelerin bitiminden sonra çocuğun mecburi 

ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar ebeveynlerden biri kısmi 

süreli çalışma talebinde bulunabilecektir. 

 

 Ebeveynin bu talebi işveren tarafından karşılanacak ve geçerli fesih nedenlerinden 

sayılmayacaktır.  

 

 Kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi, aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak 

üzere tam zamanlı çalışmaya dönebilecektir.  

 

 İşe dönülmesi durumunda işçinin yerine alınan kişinin iş sözleşmesi kendiliğinde sona 

erecektir.  

 

 Tam zamanlı çalışmaya geri dönmek isteyen işçinin, işverene bunu ez az bir ay önce yazılı 

olarak bildirmesi gerekmektedir. 

 

 Ebeveynlerden birinin çalışmaması durumunda, çalışan eş kısmi süreli çalışma talebinde 

bulunamayacaktır.  
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 Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferiden evlat edinenler de 

çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren bu haktan faydalanabilecektir. 

 

Sözü edilen değişiklik, işbu Tamim konusu Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı 10.02.2016 

tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

 

B- Analık Halinde Çalışma ve Süt İzninin Kapsamı Genişletilmiştir: 
 

İş Kanun’un “Analık Halinde Çalışma ve Süt İzni” başlıklı 74. maddesinde yapılan değişiklik ile, 

doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü hâlinde babaya verilen haklar ve ücretsiz izin 

sürelerinde artış sağlanmıştır. Buna göre, doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü 

hâlinde, doğum sonrası kullanılamayan süreler babaya kullandırılacaktır.  

 

Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinene çocuğun aileye fiilen 

teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık hâli izni kullandırılacaktır.  

 

Kullanılan doğum sonrası analık hâli izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi 

amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat 

edinen kadın veya erkek işçilere istekleri hâlinde birinci doğumda altmış gün, ikinci doğumda 

yüz yirmi gün, sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı 

kadar ücretsiz izin verilecektir. Çoğul doğum hâlinde bu sürelere otuzar gün eklenecektir. 

Çocuğun engelli doğması hâlinde bu süre üç yüz altmış gün olarak uygulanacaktır. Bu hükümlerden 

yararlanılan süre içerisinde süt iznine ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.  

 

Söz konusu izin, üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme hâlinde eşlerden birine veya evlat 

edinene verilecektir. 

 

Yukarıda belirtilen hükümler, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya 

olmayan her türlü işçi için uygulanacaktır. 

 

Anılan düzenleme 10.02.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

 

VI- SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’NDA 

YAPILAN DÜZENLEMELER: 

                                              

A- Sigortalı Sayılmayanların Kapsamında Yapılan Değişiklik: 

 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Sigortalı Sayılmayanlar” başlıklı 6/1. 

maddesinde yapılan değişiklik ile, yaşlılık aylığı kesilmeksizin 4/b kapsamında çalışanların 

sigortalı sayılmayacağı hükme bağlanarak, bu kişilerin prim ödeme yükümlülüğünün sona 

erdirilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. 

 

Söz konusu değişiklik 10.02.2016 tarihini takip eden ödeme dönemi başında (01.03.2016 

tarihinde) yürürlüğe girmiştir.  

 

B- 4/B Kapsamında Çalışan Emeklilerden Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesilmesi 

Uygulamasına Son Verilmiştir: 

 

Yaşlılık aylığı almaktayken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/b 

maddesi (Bağ-Kur) kapsamında çalışanların emekli maşından yapılan %10 oranındaki kesintiye 
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ilişkin madde (5510 Sayılı Kanunun Geçici 14/b maddesi) yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu 

değişiklik 10.02.2016 tarihini takip eden ödeme dönemi başında (01.03.2016 tarihinde) 

yürürlüğe girmiştir.  

 

Yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin 4/b bendi kapsamında çalışanlar, kısa ve 

uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında 5510 sayılı Kanunun 4. ve 5. maddeleri 

kapsamında sigortalı sayılmayacak ve bu kapsamdaki emeklilerden sosyal güvenlik destek primi 

alınmayacaktır. 

 

Yukarıda belirtilen düzenlemeye göre, 4/b kapsamında çalışmaya başlayan ya da bu kapsamdaki 

çalışmasını devam ettiren emeklilerden sosyal güvenlik destek primi kesilmesi söz konusu 

olmayacaktır. 

 

Diğer yandan, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 30. maddesinin başlığı 

“Yaşlılık aylığının başlangıcı ve kesilmesi” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

C- Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan 4/B Kapsamında Çalışanlar Sosyal Güvenlik 

Destek Primi Kesintisine Tabi Olmayacaktır: 

 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Vazife Malullüğü” başlıklı 47. 

maddesinde yapılan değişiklik ile, Kanun uyarınca vazife malullüğü aylığı almakta olanlardan aynı 

Kanun’un 4/b maddesi kapsamında çalışanlar hakkında da sosyal güvenlik destek primi 

alınmayacaktır. 

 

Söz konusu Kanun’un 4/1. maddesinin (b) bendi kapsamındaki çalışanlar aşağıdaki gibidir: 

 

 Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi 

mükellefi olanlar 

 

 Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar 

 

 Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş 

komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm 

ortakları 

 

 Tarımsal faaliyette bulunanlar 

 

Yukarıda belirtilen düzenleme 10.02.2016 tarihini takip eden ödeme dönemi başında 

(01.03.2016 tarihinde) yürürlüğe girmiştir.  

 

D- Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartlarında Yapılan Değişiklik:  

 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Genel Sağlık Sigortalısı 

Sayılanlar” başlıklı 60. maddesinde yapılan değişiklik ile, ana veya babasından dolayı bakmakla 

yükümlü olunan kişi durumunda olmayan gençlerden lise ve dengi okul mezunu olanlardan en 

fazla 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlardan ise en fazla 25 yaşını geçmeyenler, 

mezuniyet tarihlerinden itibaren iki yıl süreyle gelir testi yaptırmaksızın genel sağlık sigortalısı 

sayılacak ve ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanabilecektir. 

 

 



 
 

8 
 

 

Diğer yandan, aynı Kanun’un “Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları” başlıklı 67/4. 

maddesinde yapılan değişikliğe göre, lise veya dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, 

yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek ve bakmakla yükümlü olunan kişi ya da 

(Kanunun 60/1-g maddesinde sayılanlar hariç) genel sağlık sigortalısı olmamak şartıyla, mezun 

oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle, prim borçlarına bakılmaksızın bakmakla 

yükümlü olunan veya hak sahibi kişi sayılmak suretiyle sağlık hizmetinden faydalandırılacaktır. 

 

Sözü edilen değişiklik, işbu Tamim konusu Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı 10.02.2016 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

E- Prim Oranları ve Devlet Katkısında Yapılan Değişiklik: 

 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Prim Oranları ve Devlet Katkısı” 

başlıklı 81/2. maddesinde yer alan “On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine” ibaresi “Bu 

Kanunun 4.üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel 

işyerlerine” şeklinde değiştirilmiştir.  

 

Buna göre, 4/a kapsamında, herhangi bir sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerine, sigorta primi 

işveren hissesinde beş puanlık prim teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı 

üzerinden hesaplanmak üzere altı puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulanacaktır.  

 

Böylelikle;  

 

 Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Karaman, 

Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon ve 

Uşak'ta 31 Aralık 2016'ya kadar, 

 

 Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, 

Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli ve Yozgat’ta 31 Aralık 2017'ye 

kadar, 

 

 Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, 

Şanlıurfa, Şırnak, Van, Bozcaada ve Gökçeada için 31 Aralık 2018'e kadar 

 

4/a kapsamında, herhangi bir sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerine, sigorta primi işveren 

hissesinde beş puanlık prim teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden 

hesaplanmak üzere altı puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulanacaktır. 

 

Yukarıda belirtilen düzenleme 10.02.2016 tarihini takip eden ödeme dönemi başında 

(01.03.2016 tarihinde) yürürlüğe girmiştir.  

 

F- Ödeme Yükümlüsünde Yapılan Değişiklik 

 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Ödeme Yükümlüsü” başlıklı 87/1. 

maddesi (b) bendi ile sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar prim ödeme yükümlüsü 

olmayacaktır.  

 

İşbu Tamim’in 6. sayfasında belirtildiği üzere, Emekli olduktan sonra 4/b kapsamında çalışmaya 

başlayanların aylıklarından yapılan sosyal güvenlik destek primi kesintisinin kaldırılmasından 

dolayı prim ödeme yükümlülüğü sona ermiştir. 
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Söz konusu değişiklik 10.02.2016 tarihini takip eden ödeme dönemi başında (01.03.2016 

tarihinde) yürürlüğe girmiştir.  

 

G- Emekli Kişilerin Kendi İşyerlerini Açmaları Durumunda Uygulanan Sosyal Güvenlik 

Destek Primi Kesintisine Son Verilmiştir: 
 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Geçici 14/1. maddesi”nde yer alan 

“sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edenler hakkında” ibaresinden sonra 

gelmek üzere "; bu Kanunun 4/1. maddesinin (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanlar hariç 

olmak üzere" ibaresi eklenmiş ve böylelikle, malullük, yaşlılık veya emekli aylığı bağlanan kişilere 

kendi iş yerlerini açmaları durumunda uygulanan sosyal güvenlik destek primi kesintisinin 

kaldırılması sağlanmıştır.  

 

Buna göre, malullük, yaşlılık veya emekli aylığı bağlanan kişilerin, kendi nam ve hesabına bir 

işyeri açmaları durumunda aylıklarından %15 oranında sosyal güvenlik destek primi 

kesintisi yapılması söz konusu olmayacaktır. 

 

Yukarıda belirtilen düzenleme 10.02.2016 tarihini takip eden ödeme dönemi başında 

(01.03.2016 tarihinde) yürürlüğe girmiştir.  

 

 

Saygılarımızla, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalara ilişkin detaylı bilgi almak ve diğer sorularınız için info@centrumauditing.com adresinden veya 

(0216 504 20 66) numaralı telefondan irtibat sağlamanızı öneririz. Centrum Denetim, merkezi “Akasya Acıbadem AVM A Kule 

Kat:21 34660 Acıbadem-Üsküdar/İstanbul” adresinde yer alan, Yeminli Mali Müşavir Burçin Gözlüklü adına tescilli bir markadır. 

Yeminli Mali Müşavir Burçin Gözlüklü İstanbul YMM Odası’na bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Ayrıntılı bilgi için 

www.centrumdenetim.com internet adresini ziyaret edebilirsiniz. 
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