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DUYURU 418 

 

Konu: Merkez Bankası kısa vadeli avans faiz oranı, SGK genelgeleri hk. 

 

1. Merkez Bankası Kısa Vadeli Avans Faiz Oranı  

29.06.2018 Tarih ve 30463 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, Türkiye Cumhuriyeti Merkez 

Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre avans işlemlerinde kullanılacak faiz oranı, yayım tarihinden 

itibaren % 19,50 olarak uygulanacaktır. Bu oran bilindiği üzere vergi uygulamalarında, üzerinde faiz oranı 

yazılmamış alacak ve borç senetlerinin reeskont hesaplamalarında ve örtülü kazanç dağıtımı iddialarında 

emsal faiz oranı olarak kullanılabilmektedir. 

 

2.SGK Genelgeleri  

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından aşağıdaki genelgeler yayımlanmıştır. 

 

Genelge 

No 

Konu Kısa Not Ayrıntı 

2018/23 5510 sayılı 

Kanunun   4/1-

b 

Kapsamındaki 

Sigortalılığın 

Durdurulması 

Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız 

çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, 

Kurama kayıt ve tescilleri yapıldığı halde 31/5/2018 tarihi ve öncesine 

ilişkin prim borcu bulunanların sigortalılıklarının durdurulması ve 

daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi 

halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamının ihya 

edilebilmesi… 

Tıklayınız 

2018/22 4447 Sayılı 

Kanunun 

Geçici 19 uncu 

Maddesinde 

Yer Alan Prim 

Desteği 

Kuruma kayıtlı işsizler arasından 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri 

arasında özel sektör işverenlerince 5510 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe 

alınanların; 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, 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, işyerinin imalat veya bilişim sektöründe 

faaliyet göstermesi halinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari 

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, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik 

Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek 

suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan 

karşılanır. 

Tıklayınız 

2018/21 4447 Sayılı 

Kanunun 

Geçici 20 nci 

2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumana verilen aylık prim ve hizmet 

belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı ortalaması 1 ila 3 olan, imalat 

sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi 

Tıklayınız 
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Maddesinde 

Yer Alan Prim 

Desteği 

olunan özel sektöre ait işyerlerince, işe giriş tarihi itibarıyla 18 

yaşından büyük ve 25 yaşından küçük sigortalılardan ve Kuruma 

kayıtlı işsizler arasından olmak kaydıyla 1/1/2018 tarihinden itibaren 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

kapsamında işe alınanların; 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 

Kurumana bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 

kapsamında sigortalı olmamaları, 2017 yılında işyerinden Sosyal 

Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya 

muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının 

ortalamasına ilave olmaları kaydıyla, işe alındıkları tarihten 2018 yılı 

Aralık ayı/dönemine kadar geçerli olmak üzere, destek kapsamına 

giren sigortalılar için 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca 

belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı 

ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında bu işverenlerin Sosyal 

Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek 

suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan 

karşılanır. 

2018/20 Asgari Ücret 

Desteği 

27/3/2018 tarihli ve 30373 sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazete’de 

yayımlanan 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 

73 üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanuna Geçici 75 inci madde 

eklenmiştir. 

Yine, anılan maddede 2018 yılı Ocak ila Eylül ayları/dönemleri için 

uygulanacak olan asgari ücret destek tutarının belirlenmesi hususunda 

Bakanlar Kurulu yetkili kılınmış olup; 20/6/2018 tarihli ve 30454 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 9/4/2018 tarihli ve 2018/11668 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5510 sayılı Kanunun Geçici 75 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 2018 yılı Ocak ila 

Eylül ayları/dönemleri için sağlanacak olan destek tutarına esas gün 

sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarı 

120 TL, aynı fıkra uyarınca desteğe esas günlük tutar 3,33 TL, ikinci 

fıkra uyarınca birinci fıkranın (a) bendi kapsamında tespit edilen 

prime esas günlük kazanç tutarı, 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı 

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu 

iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 180 

TL olarak kararlaştırılmıştır. 

Tıklayınız 

 

 

Durum bilgilerinize sunulur. 

  

        

          Saygı ile, 

                                                                                                             ERİŞ YMM LTD ŞTİ 
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