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İstanbul, 22.08.2021   

DUYURU 526 
   

  Konu: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ve KDV artırımında 

bulunanların özel esaslar karşısındaki durumu hk.  

 

1. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler 

 

18.08.2021 Tarih ve 31572 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Sosyal Sigorta İşlemleri 

Yönetmeliği’nde değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden önemli görülenler aşağıda 

belirtilmiştir. 

 

- Aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesini vermeye 

yetkili meslek mensubunun kendisinin veya birinci dereceden yakınının, Kanuna göre 

Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge, bildirge ve beyannamelerin 

verilmesine veya Kuruma yapılması gereken başvurulara ilişkin sürelerin bitimine 7 gün 

veya daha az süre kala vefat etmesi halinde, söz konusu yükümlülüklerinin yasal 

sürelerinin son gününü takip eden günden itibaren yedinci günün sonuna kadar yerine 

getirilmesi ve bu süre içinde sigorta primlerinin ödenmesi halinde bu yükümlülükler 

Kanunda öngörülen sürede yerine getirilmiş sayılır. 

 

- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı 

çalıştırılan işyerlerinin tescilinde, işyeri bildirgesi yeterli olup elektronik ortamda temin 

edilebilenler hariç olmak üzere eki belgeler ihtiyaç olması hâlinde ünitece istenir. Ancak 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılan 

işyerlerinin tescilinde; 

a) İşverenden iş alan alt işverenler tarafından, Kanundan doğan yükümlülükleri 

başlamadan önce, asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğinin, 

b) Adi ortaklıklar tarafından; noter onaylı ortaklık sözleşmesinin, 

c) İhale konusu işlerde; işin sözleşmesi veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin 

yazısının, 

ç) İnşaat işyerlerinde; varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaat yapım 

sözleşmesinin, 

elden, posta yoluyla veya Kurumca belirlenen şekilde gönderilmesi zorunludur. 

 

- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin 
nevilerinin değişmesi, birleşmesi, bölünmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, 
bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilan tarihini; adi şirketlerde şirkete yeni ortak 
alınması halinde ise, en geç yeni ortağın alındığı tarihi; takip eden on gün içinde bu 
durumların işyeri bildirgesi ile e-sigorta kanalıyla Kuruma bildirilmesi zorunludur. 
İşyerlerinde işletme adı değişikliklerinde işyeri bildirgesi verilmez. Bu değişiklik bir yazı 
ile Kuruma bildirilir. 
Devir veya intikal nedeniyle düzenlenen işyeri bildirgesine istinaden ayrıca işyeri dosyası 
tescil edilmez ve işlemlerin eski işyeri numarasından devam ettirilebilmesi için, devir veya 
intikale ilişkin gerekli değişiklikler tescil kütüklerine kaydedilir. 
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Şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya bir şirketin diğer bir şirkete katılması ya 
da adi şirketlerde yeni ortak alınması durumunda düzenlenen işyeri bildirgesine istinaden 
yeni işyeri dosyası tescil edilmez ve işlemler eski işyeri dosyası üzerinden devam eder. 
İşyerinin, gerek başka bir ildeki adrese nakledilmesi nedeniyle düzenlenen işyeri 
bildirgesine istinaden, gerekse aynı il içinde olmakla birlikte başka bir ünitenin görev 
alanındaki adrese nakledilmesi nedeniyle yapılan yazılı bildirim üzerine yeni işyeri 
dosyası tescil edilir. 
İşyerinin başka bir ünitenin görev alanına giren adrese nakledilmesi halinde, durum yeni 
ünite tarafından bildirimin kendisine yapıldığı tarihten itibaren onbeş gün içinde eski 
işyeri dosyasının bulunduğu üniteye yazılı olarak bildirilir ve yapılan bildirim üzerine eski 
işyeri dosyası Kanun kapsamından çıkartılır. 
İşyerinin aynı ünitenin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde, yeni 
adres, işyerinin nakledildiği tarihten itibaren on gün içinde işyerinin işlem gördüğü 
üniteye yazı ile bildirilir ve bu durumda yeni işyeri dosyası tescil edilmez. 

 
- Sigortalılara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından ayaktan tedavilerde verilecek 

istirahat sürelerinin toplamı 40 günü geçemez. Bu süreyi aşan istirahat raporları sağlık 

kurulunca verilir. 

 

- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların 

istirahatli olduğu dönemde işyerlerinde çalışıp çalışmadığına dair bildirimin işverenleri 

tarafından istirahatin sona erdiği aya ait aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim 

hizmet beyannamesinin verileceği süre içinde Kurumca belirlenen usule göre elektronik 

ortamda yapılması zorunludur. Çalışılmadığına dair bildirimin yapılmaması veya süresi 

dışında yapılması halinde Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine 

göre idari para cezası uygulanır. 

 

- Mahiyet kodu; yapılan işin özel veya kamu sektörüne ait daimi veya geçici olduğunu 

belirtmeye yönelik olup tek hane rakamdan ibarettir. Özel sektöre ait devamlı 

işyerlerine, ‘2’ ve özel sektöre ait geçici işyerlerine ‘4’ mahiyet kodu verilir. 10/12/2003 

tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile 

bunların bağlı idare, ortaklık, müessese ve işletmeleri ve yukarıda belirtilenlerin 

ödenmiş sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip oldukları ortaklık ve işletmeler, özel 

kanunlarına göre personel çalıştıran diğer kamu kurumlarına ait devamlı işyerlerine ‘1’, 

geçici işyerlerine ‘3’ mahiyet kodu verilir. 

 

- Aylık prim ve hizmet belgesinin özel ve kamu sektöründe verilme süresi takip den 

ayın/dönemin 23 ü yerine 26’sı olarak  belirlenmiştir. 

 

- Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; sigortalılara yakacak, 

temizlik, aydınlatma ve benzeri nitelikteki giderleri ya da tahsil veya mesken yardımı 

gibi kanunda ismen sayılmayan nedenlerle yapılan ödemeler, ödemenin yapıldığı 

aydaki prime esas kazanca dahil edilir. 

 

- Sigortalılara, ücretsiz izin, istirahat gibi çeşitli nedenlerle ay içinde çalışmasının 

bulunmadığı ve ücret ödenmediği aylarda prime esas kazanca dahil olacak nitelikte 

ücret dışında bir ödeme yapılması halinde, ücret dışındaki bu ödemeler, ödemenin 

yapıldığı ayda sigortalının prim ödeme gün sayısının bulunmaması nedeniyle ödemenin 

yapıldığı tarihi takip eden iki ayı geçmemek üzere ilgili ayların prime esas kazancına 

dahil edilir. Ancak ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ayda da ücret ödemesine hak 
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kazanılmadığı durumlarda, ücret dışındaki bu ödemeler prime esas kazanca dahil 

edilmez. 

 

- İşe başladığı ay/dönem içinde işten ayrılan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim 

ödeme gün sayıları, ay/dönemin ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılanlar hariç 

olmak üzere sigortalının işe giriş tarihi ve işten çıkış tarihleri dahil edilerek o ayda 

çalıştığı gün sayısı kadar Kuruma bildirilir. 

 

Uygulayıcıların “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik” metninin tamamını incelemeleri önem arz etmektedir. Yönetmelik için tıklayınız. 

 

 

2. 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kapsamında KDV Artırımında 

Bulunanların Özel Esaslar Karşısındaki Durumu 

 

20.08.2021 Tarih ve 31574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel 

Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 37) uyarınca Aralık/2020 ve 

öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında; 

 

- Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu ile 

 

- Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma, 

 

- Beyanname vermeme, 

 

- Adresinde bulunamama, 

 

- Defter ve belge ibraz etmeme, 

 

olumsuz tespitleri bulunan ve bu nedenle özel esaslara tabi olan mükelleflerden 2016, 2017, 

2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 

7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında KDV artırımında bulunanlar (Bu yıllardan 

herhangi birinde faaliyete başlanması halinde faaliyete başlanan yıl ve sonraki yıllar için; faaliyetin 

terk edilmesi halinde ise faaliyetin terk edildiği yıl ve önceki yıllar için artırımda bulunulması 

gerekir.), artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından 

çıkarılır. Ayrıca, taksit uygulamasından faydalanan mükelleflerin hesaplanan tutarların tamamı ile 

bir taksite ait tutarın %10’u kadar banka teminat mektubu (herhangi bir kısıtlayıcı şart taşımaması 

gerekmektedir), devlet tahvili veya hazine bonosu cinsinden teminat göstermeleri halinde taksitlerin 

tamamının ödenmesi beklenmeksizin genel esaslara dönüşleri sağlanır. Bu şekilde teminat gösteren 

mükelleflerin mezkûr Kanunun verdiği haktan daha fazla taksiti aksatmaları halinde, ödenmemiş 

taksitler muaccel hale gelir ve kalan borcun tamamı teminatın paraya dönüştürülmesi yoluyla tahsil 

edilir. 

 

7143 sayılı Kanun kapsamında 2016 ve 2017 yılları için (Bu yıllardan herhangi birinde 

faaliyete başlanması halinde faaliyete başlanan yıl ve sonraki yıl için) artırımdan yararlanmış 

olanların genel esaslara dönüşünde, yararlanma koşullarının ihlal edilmemiş olması koşuluyla bu 

yıllar için yeniden artırımda bulunulması şartı aranmaz. 

 

2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin 

tamamına ilişkin olarak 7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesi doğrultusunda KDV artırımında 
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bulunarak özel esaslar kapsamından çıkarılan mükellefler, artırımda bulunulan yıllar için yukarıda 

belirtilen olumsuzluklar kapsamında tekrar özel esaslara alınmazlar. 

 

Özel esaslar kapsamında olmadığı halde KDV artırımında bulunmuş olan mükellefler, 

artırımda bulundukları yıllarda alım yaptıkları mükelleflerle ilgili olumsuzluklar için yapılacak 

tespitler dolayısıyla özel esaslar kapsamına alınmazlar. Ancak, bu mükellefler hakkında, artırımda 

bulunulan yıllar için sahte belge kullanma olumsuz tespiti yapılması halinde, Tebliğin (IV/E-5) 

bölümünde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, sonraki döneme devreden KDV’ye ilişkin 

düzeltme işlemi neticesinde artırımda bulunulmayan bir yılda tarhiyat yapılması gerekiyorsa, 

mükellef özel esaslara alınmasa dahi düzeltme işlemi yapılacaktır. 

 

Yukarıda belirtilenler dışındaki sebepler dolayısıyla haklarında özel esaslar uygulananların 

KDV artırımında bulunmaları ise bunların genel esaslara dönüşlerini sağlamaz. Aynı şekilde 

yukarıda belirtilenler dışındaki sebepler dolayısıyla haklarında özel esaslar uygulanması 

gerekenlerin KDV artırımında bulunmaları bunların özel esaslara tabi tutulmasını engellemez. 

 

7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında KDV artırımında bulunmasına bağlı olarak 

özel esaslar kapsamından çıkarılan veya özel esaslar kapsamına alınmayan mükelleflerin iade 

taleplerinde, haklarında olumsuzluk bulunan mükelleflerden alımlarının bulunduğunun tespiti 

halinde, Tebliğin (IV/E-11) bölümünde belirtilen hükümlerin uygulanacağı tabiidir. 

 

7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (b) bendi uyarınca, mezkûr 

maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla haklarında, 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin 

(b) fıkrasında yer alan defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine 

başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen 

veya kısmen sahte olarak düzenleme fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesi devam 

edenlerin bu maddede belirtilen süre ve öngörülen şekilde KDV artırımında bulunmaları 

durumunda, söz konusu vergi incelemesinin tamamlanmasına kadar bu artırımlara ilişkin olarak 

tahakkuk işlemlerinin bekletilmesi gerekmektedir. Bu durumda olan ve 2016, 2017, 2018, 2019 ve 

2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin KDV artırımında 

bulunmuş olan mükelleflerin genel esaslara dönüşleri, vergi incelemesinin ilgili maddede belirtilen 

sürede sonuçlandırılamaması veya yapılan vergi incelemesinde bu fiillerin varlığının tespit 

edilmemesi ve maddede öngörülen diğer şartların sağlanması durumunda, vergi artırımı sonucunda 

hesaplanan vergilerin ödenmesi veya taksit imkanından faydalanılacaksa yukarıda belirtildiği 

şekilde teminat gösterilmesi halinde yerine getirilir. 

 

Durum bilgilerinize sunulur.   

Saygı ile, 

ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM 

VE YMM A.Ş. 
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