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DUYURU 408 

 

Konu: Kamuoyunda “Torba Yasa” olarak ifade edilen “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun 

ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile vergi 

yasalarında ve sosyal güvenlik mevzuatında yapılan değişiklikler hk.  

Kamuoyunda “Torba Yasa” olarak ifade edilen “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”   27.03.2018 tarih ve 

30373 2. Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Söz konusu Kanun ile getirilen düzenlemelerden önemli görülenler aşağıda belirtilmiştir. 

 

1.Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 

a. Evinde Elektrik Üretip Satanlardan Vergiden Muaf Olacaklar  

Gelir Vergisi Kanununun 9. maddesine yapılan ekleme ile apartmanlarda yer alanlar dahil 

olmak üzere, konutların çatı veya cephelerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik 

enerjisi üretimi amaçlı kullanılması teşvik ediliyor. Bu suretle üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç 

fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar vergiden muaf esnaf kapsamında olacak. Vergi 

muafiyeti için, kurulacak üretim tesisinin kurulum gücü 10 kilovatı geçmemeli, üretim ve 

tüketim tesisi aynı noktada yer almalıdır. 

Gelir Vergisi Kanununun 9. Maddesine eklenen bende göre gelir vergisi muafiyetinin 

kapsamı şu şekilde belirlenmiştir: “6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız 

yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi 

üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde 

kurdukları kurulu gücü azami 10 kW’a kadar (10 kW dâhil) olan (Kat maliklerince ana 

gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan dâhil) yalnızca 

bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine 

satanlar” 

b.  Karşılıklı Sonlandırma veya İkale Sözleşmesi Kapsamında Ödenen Tazminatlar, 

İş Kaybı Tazminatları, İş Sonu Tazminatları, İş Güvencesi Tazminatları Gibi Çeşitli Adlar 

Altında Yapılan Ödeme ve Yardımların Ücret Kapsamında Vergilendirilmesine Açıklık 

Getirilmiştir  

Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesine eklenen bent ile hizmet sözleşmesi sona erdikten 

sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş 

kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan 

ödemeler ve yardımların ücret sayılacağı hüküm altına alınmıştır. 

Yine aynı Kanunun 25. maddesinde yapılan değişiklik ile de hizmet sözleşmesi sona 

erdikten sonra hizmet erbabına, “karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi 

kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi 

tazminatları” gibi adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar, çalışanın tabi olduğu mevzuata 

göre kıdem tazminatına ilişkin söz konusu istisna tutarın hesabında dikkate alınacaktır. 
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c. Net Asgari Ücretin Gelir Vergisi Diliminden Etkilenmemesi İçin Kalıcı Düzenleme 

Yapıldı  

Gelir Vergisi Kanununun 32. maddesine eklenen fıkra ile asgari ücretin yıl boyunca vergi 

dilimi değişikliklerinden etkilenmemesini sağlayacak kalıcı düzenleme yapılmıştır. Buna göre 

net ücretleri, gelir vergisi tarifesi nedeniyle, sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan 

asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin (ilgili yılda geçerli 

asgarî ücretin dönemsel olarak farklı tutarlarda belirlenmiş olması halinde, yeni asgarî ücretin 

geçerli olduğu aylar için artışın uygulandığı ilk aydaki ücret üzerinden Kanunun 103 üncü 

maddesinde yer alan tarifenin ilk dilimindeki oran baz alınarak hesaplanan net ücretin) altında 

kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti 

arasındaki fark tutar, ücretlinin asgarî geçim indirimine ayrıca ilave edilir.  

d. İşverenlerce Kadın Hizmet Erbabına Kreş ve Gündüz Bakımevi Hizmeti 

Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatler Gelir Vergisinden İstisna Edildi 

Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesine eklenen fıkra ile işverenlerce, kadın hizmet 

erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler gelir 

vergisinden istisna edilmiştir. İşverenlerce bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, ödemenin 

doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, 

her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak üzere bu istisnadan 

yararlanılır. Kreş ve gündüz bakımevi hizmetini sağlayanlara yapılan ödemelerin belirlenen 

istisna tutarını aşan kısmı ile hizmet erbabına bu amaçla nakden yapılan ödemeler ve sağlanan 

menfaatler ücret olarak vergilendirilir.  

2. Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklikler 

a. Kimi Makine ve Teçhizat Yatırımlarına İlişkin Amortisman Süresi Yatırımı 

Teşvik Amacı İle Daha Kısa Uygulanabilecek (Yürürlük: Kanunun yayımını izleyen 

ikinci aybaşında) 

Vergi Usul Kanununa eklenen Geçici 30. madde uyarınca; 

- 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce 

münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere 2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen 

yeni makina ve teçhizat, 

- 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5746 sayılı Araştırma, 

Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 6550 sayılı 

Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında faaliyette bulunan 

mükelleflerce münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere 2019 

takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat, 

 -2019 takvim yılı sonuna kadar yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen yeni 

makina ve teçhizat, 

 için uygulanacak amortisman oran ve süreleri, Maliye Bakanlığınca bu Kanunun 315 inci 

maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle 

hesaplanabilecektir.  

Bu şekilde yapılacak hesaplamada faydalı ömür süresinin küsuratlı çıkması halinde, çıkan 

rakam bir üst tam sayıya tamamlanmak suretiyle ilgili kıymetlere uygulanacak amortisman oran 

ve süreleri belirlenecektir. Belirlenen oran ve süreler izleyen yıllarda değiştirilemez.  

 

 

mailto:info@erisymm.com
http://www.erisymm.com/


3 

ERİŞ YMM LTD ŞTİ 

Halaskargazi Cad. No:113 Kat: 8 Osmanbey Şişli İstanbul 

info@erisymm.com  www.erisymm.com 

 

b. İhtilaflı Ceza Uygulamaları İçin Yasal Düzenleme Yapıldı  

-e-Fatura düzenlenmesi gereken hallerde kağıt fatura düzenlemesi halinde, halihazırdaki 

ceza uygulamaları dava konusu edilmekte, davalar kanunsuz ceza olmayacağı gerekçesi ile 

mükellef lehine sonuçlanmaktadır. Yapılan düzenleme ile ceza uygulamasına yasal alt yapı 

sağlanmıştır. Şöyle ki Gelir Vergisi Kanununun 353. Maddesinin 1 ve 2. bentleri aşağıdaki gibi 

değiştirilmiştir. 

“1. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, verilmesi ve 

alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının 

verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer 

verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca 

belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi ya da bu Kanunun 227 nci 

ve 231 inci maddelerine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu belgeleri düzenlemek ve 

almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 240 Türk lirasından aşağı olmamak üzere 

bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetinde özel usulsüzlük 

cezası kesilir. 

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel 

usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 120.000 Türk lirasını geçemez. 

2. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, perakende satış 

fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma 

irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu 

getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen 

belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin, gerçeğe aykırı olarak 

düzenlendiğinin veya elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca 

belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlendiğinin tespiti ya da bu 

belgelerin bu Kanunun 227 nci maddesine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde, her bir 

belge için 240 Türk lirası özel usulsüzlük cezası kesilir. 

Ancak, her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her 

bir tespit için 12.000 Türk lirasını, bir takvim yılı içinde ise 120.000 Türk lirasını geçemez.” 

 

-Diğer bir ihtilaflı konu ise Vergi Usul Kanununun 107/A maddesindeki elektronik 
ortamda tebliğ düzenlemelerine uyulmaması halindeki cezadır.  Vergi Usul Kanununun mükerrer 
355. maddesine eklenen düzenleme ile Kanunun 107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara 
uymayan; 

Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.000 Türk Lirası, 
İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler 

hakkında 500 Türk Lirası, 
Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 250 Türk Lirası, 
özel usulsüzlük cezası kesilecektir. 
  
c. Ceza Uygulamalarında Diğer Değişiklikler 

- Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından 

çıkarılmıştır.(Yürürlük: Kanunun yayımı tarihinden önce tarhiyat öncesi uzlaşma talep 

edilenler hariç olmak üzere yayımı tarihinde) 

-Vergi Usul Kanunu kapsamında kesilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında, 

Kanunun 376 ncı maddesinde yer alan şartlara uyulması kaydıyla, kesilen cezanın yarısı oranında 

indirim uygulanması yönünde değişiklik yapılmıştır. (Önceki indirim oranı: 1/3) 
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d. Vergi Usul Kanununda Yapılan Diğer Değişiklikler 

- Vergi Usul Kanununa eklenen 278/A maddesi uyarınca gıda veya ilaç gibi bozulma, 

çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtianın, 

emsal bedelinin, takdir komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce değerlemesinin 

yapılabilmesine imkân sağlanmaktadır 

- Vergi Usul Kanununa eklenen 280/A maddesi uyarınca yatırım teşvik belgesi 

kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketlerine, işe başladıkları hesap dönemi ve 

bu dönemi takip eden hesap döneminde sermaye olarak yurtdışından getirilen yabancı paralar 

için yeni bir değerleme müessesesi getirilmektedir. Düzenlemeyle, bu amaçla getirilen yabancı 

paraların işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar kullanılmayan 

kısmı ile yatırım teşvik belgesinde öngörülen yatırımları gerçekleştirmek üzere kullanılan kısmı 

için yabancı para değerlemesi nedeniyle ortaya çıkacak vergisel sonuçların önlenmesi 

amaçlanmaktadır 

 

3. KDV Kanununda Yapılan Değişiklikler 

a. 2019 Yılı Sonuna Kadar KDV’den İstisna Olacak Yeni Makine ve Teçhizat 

Yatırımları (Yürürlük: Kanunun yayımını izleyen ikinci aybaşında) 

 

KDV Kanununa eklenen Geçici 39. madde uyarınca Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi 

sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak 

üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 

kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının 

Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve 

tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni 

makina ve teçhizat teslimleri 31/12/2019 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır. 

Bu kapsamda yapılan teslimler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler 

üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, Kanunun 32 

nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade 

edilir. 

İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının 

başından itibaren üç yıl içinde; imalat sanayii veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında 

kullanılması veya elden çıkarılması hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı 

cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi 

cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana 

geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar. 

İmalat sanayiinde kullanılmak üzere istisna kapsamında teslim edilecek makina ve 

teçhizatı belirlemeye Bakanlar Kurulu, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

 

b. Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerinin Altyapı Yatırımları ile 

Küçük Sanayi Sitelerinin İşyeri Yapımına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarında KDV İstisnası 

(Yürürlük: Kanunun yayımını izleyen aybaşında) 

 KDV Kanununun 13. maddesine yapılan ekleme ile organize sanayi bölgeleri ile küçük 

sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol 

yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar 

tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları KDV’den 

istisna edilmiştir. 
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4. Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Değişikler 

 

a. Yeni İşe Alımlarda SGK Prim Teşvikleri (Yürürlük: 1/1/2018 tarihinden geçerli 

olmak üzere yayımı tarihinde) 

 

4447 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 19. madde uyarınca; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şartlar 

-İşçinin kuruma kayıtlı işsizler arasından olması, 

-1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör 

işverenlerince 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınması, 

-İşe alınan işçilerin işe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede 

toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik 

Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 

sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 

kapsamında sigortalı olmamaları, 

-İşe alınan işçilerin işe alındıkları yıldan bir önceki takvim 

yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet 

belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki 

sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları kaydıyla, 

 

 

 

 

 

 

Teşvik Tutarı 

-İşyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi 

halinde ilgili döneme ait günlük brüt asgarî ücretin sigortalının prim 

ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, 

sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen 

prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi 

primlerinin tamamı tutarında; işyerinin diğer sektörlerde faaliyet 

göstermesi halinde sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi 

uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan 

sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında 

 

 

Teşvik Süresi 

Bu maddeyle sağlanan prim desteği 2020 yılı Aralık 

ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 

12 ay süreyle uygulanır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla 18 

yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek 

sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay 

olarak uygulanır. 

 

-4447 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 20 nci madde ile de, imalat sektöründe faaliyet 

gösteren küçük işletmelere ilave istihdam sağlamaları şartıyla prim desteği ve ücret desteği 

getirilmiştir. Düzenlemenin kapsamına 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık 

prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı ortalaması 1 ila 3 olan, imalat sektöründe 

faaliyet gösteren ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olunan özel sektöre ait işyerleri 

girmektedir. 2018 yılında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha önce Kanun 

kapsamına alındığı halde 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi 

veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen ve 2018 yılında ilk defa sigortalı 

bildiriminde bulunan işyerleri bu maddede yer alan destekten yararlanamaz. 

 

 

mailto:info@erisymm.com
http://www.erisymm.com/
http://www.alomaliye.com/2006/06/16/sosyal-sigortalar-ve-genel-saglik-sigortasi-kanunu-5510-sayili-kanun/


6 

ERİŞ YMM LTD ŞTİ 

Halaskargazi Cad. No:113 Kat: 8 Osmanbey Şişli İstanbul 

info@erisymm.com  www.erisymm.com 

 

b. Yeni İşe Alımlarda Gelir Vergisi Teşviki (Yürürlük: 1/1/2018 tarihinden geçerli 

olmak üzere yayımı tarihinde) 

 

4447 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 21. madde uyarınca geçici 19 uncu ve geçici 20 nci 

maddeleri kapsamında işe alınanların ücretlerinin, ilgili yılda uygulanan asgarî ücretin aylık brüt 

tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgarî 

geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden 

tahakkuk eden vergiden terkin edilir. Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin 

düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgarî ücretin prim ödeme gün sayısına 

isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez. Bu maddeyle sağlanan vergi teşvikleri 2020 yılı 

Aralık ayı aşılmamak üzere, teşvik kapsamına giren çalışanlar için 12 ay süreyle uygulanır. 

Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla teşvik kapsamına giren; 18 yaşından büyük kadın, 18 

yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek çalışanlar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar 

için 18 ay olarak dikkate alınır. Bu madde kapsamındaki vergi teşvikleri, bu Kanunun geçici 20 

nci maddesi kapsamında sağlanan teşvikten yararlanılan çalışanlar için maddede yazılı süre ve 

şartlarla sınırlı olarak uygulanır, prim ve ücret desteği sağlanmayan aylar için vergi teşvikleri de 

uygulanmaz. 

c. Geçmişe Yönelik SGK Teşviklerinden Faydalanma İmkanı (Yürürlük: Yayımı 

izleyen aybaşı) 

 

5510 Sayılı Kanuna eklenen Ek Madde 17 uyarınca bu Kanun veya diğer kanunlarla 

sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı 

ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip 

eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik 

en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden 

yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, 

destek ve indirimi ile değiştirilebilir. 

 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm 

şartları sağladığı halde bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve 

indirimlerinden yararlanmamış işverenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 

yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan 

işverenler tarafından en son bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren 

bir ay içinde Kuruma başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve 

indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri 

başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebilir. Talepte bulunan işverenlere iade 

edilecek tutar, maddenin yürürlük tarihinden önce talepte bulunanlar için maddenin yürürlük 

tarihini takip eden aybaşından, yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlar için ise, talep tarihini 

takip eden aybaşından itibaren kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak üç yıl içinde ödenir.  

  

d. Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Diğer Değişikler 
 

- 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 75. madde ile yapılan düzenleme uyarınca 

İşverenlere 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan, 100 lira tutarındaki asgari ücret desteği 

uygulamasına 2018 yılında da devam edilecek. (Yürürlük: 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak 

üzere yayımı tarihinde) 
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-5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinde eksik gün bildirimlerine yönelik yapılan 

değişiklik; 

Değişiklik öncesi 

 

Değişiklik sonrası 

Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve 

ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların, otuz 

günden az çalıştıklarını ispatlayan belgeler, işverence 

ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin veya 

muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesi 

gereken süre içinde verilir. Belgelerin şekli, içeriği, 

ekleri, ilgili olduğu dönemi, verilme süresi, verilme 

yöntemi, belgeleri verecek işyerleri, belgelerin 

verileceği kurum ile diğer hususlar Kurumca çıkarılan 

yönetmelikle belirlenir. 

Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren 

bilgi ve belgelerin aylık prim ve hizmet belgesinin veya 

muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesi 

gereken süre içinde verilmemesi veya verilen bilgi ve 

belgelerin geçerli sayılmaması halinde, otuz günden az 

bildirilen sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi veya 

muhtasar ve prim hizmet beyannamesi Kurumca re’sen 

düzenlenir ve muhteviyatı primler, bu Kanun 

hükümlerine göre tahsil olunur.  

 

Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve 

ücret ödenmeyen sigortalıların eksik gün nedeni ve 

eksik gün sayısı, işverence ilgili aya ait aylık prim ve 

hizmet belgesinde veya muhtasar ve prim hizmet 

beyannamesiyle beyan edilir. Sigortalıların otuz günden 

az çalıştıklarını gösteren eksik gün nedenleri ile bu 

nedenleri ispatlayan belgelerin şekli, içeriği, ekleri, ilgili 

olduğu dönemi, saklanması ve diğer hususlar Kurumca 

çıkarılan yönetmelikle belirlenir. 

Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren 

bilgi ve belgelerin Kurumca istenilmesine rağmen ibraz 

edilmemesi veya ibraz edilen bilgi ve belgelerin geçerli 

sayılmaması halinde otuz günden az bildirilen sürelere 

ait aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim 

hizmet beyannamesi, yapılan tebligata rağmen bir ay 

içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde 

Kurumca re’sen düzenlenir ve muhteviyatı primler, bu 

Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 

 

 Değişiklik uyarınca ay içerisinde otuz günden az çalıştırılan sigortalıların bildiriminde 

işverenin beyanının kabul edilerek, Kurumca bu belgelerin gerekli görülmedikçe istenilmemesi 

uygulaması getirilerek, Kurumun arşiv yükünün azaltılması, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin 

kaldırılması, eksik güne ilişkin belgeleri ibraz etmeyen veya ibraz etmekle birlikte bu belgeleri 

geçerli sayılmayanlarla ilgili aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet 

beyannamesinin Kurumca resen düzenlenmeden önce işverenlerden öngörülen sürede istenmesi 

amaçlanmaktadır. 

Uygulama değişikliği için Sosyal Güvenlik Kurumunun yönlendirmesi 

beklenmelidir.  

 

5. Diğer Değişiklikler 

 

Araçların hurdaya çıkarılması halinde yeni araç alımında ÖTV indirimi: Kanunun 

Geçici 1. maddesi uyarınca 31/12/2019 tarihine kadar, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi 

Kanununa ekli (II) sayılı listenin 8701.201, 87.022, 87.033, 87.044 G.T.İ.P. numaralarında yer 

alan, kayıt ve tescile tabi 16 ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel 

kişiler tarafından, ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescili silinerek, doğrudan veya ihracatçılar 

vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması halinde, her 

bir araç için aynı cins  (87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan araçlardan sadece motor silindir 

hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen) yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim 

vergisinin 10.000 Türk lirasını aşmamak üzere araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir 

hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre Bakanlar Kurulunca tespit 

edilecek kısmı, terkin edilir. 
                                                           
1 Yarı römorkler için çekiciler 
2 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (şoför dahil) motorlu taşıtlar 
3 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar ( 87.02 pozisyonuna 

girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)           
4 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 
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Motorlu taşıt imalinde ÖTV özendirmesi (Yürürlük: Kanunun yayımını izleyen 

aybaşında):  Özel Tüketim Vergisi Kanununa eklenen 9/A maddesi uyarınca Kanuna ekli (II) 

sayılı listenin 8701.205, 87.026, 87.037, 87.048, 87.119 G.T.İ.P. numaralarında yer alan malların 

imalinde kullanılan (IV) sayılı listedeki malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde 

gösterilen ve beyan edilen özel tüketim vergisi, (II) sayılı listedeki malların imalatçısına iade 

edilir. Maliye Bakanlığı verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” 

 

 Durum bilgilerinize sunulur.  

                                                        

 

Kanun metni için tıklayınız.           

          Saygı ile, 

                                                                                                ERİŞ YMM LTD ŞTİ 
                                                           
5 Yarı römorkler için çekiciler 
6 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (şoför dahil) motorlu taşıtlar 
7 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar ( 87.02 pozisyonuna 

girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)           
8 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 
9 Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın) 
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