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SİRKÜLER        İstanbul, 25.05.2016 

Sayı: 2016/094       Ref: 4/094 

 

 

Konu:  

ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN 

BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ UYGULAMASINDAKİ  KİŞİ SAYISI 

ONDAN BEŞE  İNDİRİLMİŞTİR 

 

21.05.2016 tarih ve 29718 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu 

Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.  

 

Bilindiği üzere 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ücret, Prim, 

İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair 

Yönetmelik ile, işçinin, gazetecinin ve gemi adamının; ücret, prim, ikramiye ve bu 

nitelikteki her türlü istihkakının bankalar aracılığıyla ödenmesine ilişkin usul ve esasları 

düzenlenmektedir. 

 

1 – 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ücret, Prim, İkramiye ve 

Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmeliğin 

“Tanımlar” başlıklı 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni:  

 

a) Banka: Mevduat bankaları ile katılım 

bankalarını, 

 

ç) Hesap: Mevduat bankaları nezdinde açılan 

vadesiz mevduat hesabını veya katılım 

bankaları nezdinde açılan özel cari hesabı, 

a) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı 

Bankacılık Kanunu kapsamındaki bankaları, 

 

ç) Hesap: 5411 sayılı Kanun kapsamındaki 

bankalar nezdinde açılan hesabı, 

 

2 – Aynı Yönetmeliğin “5953 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan gazeteciye yapılan 

ödemeler” başlıklı 6. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az 10 gazeteci” ibaresi “en az 

beş gazeteci” şeklinde değiştirilmiştir. 
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Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni:  

 
5953 sayılı Kanuna tabi olarak Türkiye genelinde 

en az 10 gazeteci çalıştıran işverenler, 

çalıştırdıkları gazeteciye o ay içinde yapacakları 

her türlü ödemenin kanuni kesintiler düşüldükten 

sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla 

ödemekle yükümlüdürler. 

5953 sayılı Kanuna tabi olarak Türkiye genelinde 

en az beş gazeteci çalıştıran işverenler, 

çalıştırdıkları gazeteciye o ay içinde yapacakları 

her türlü ödemenin kanuni kesintiler düşüldükten 

sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla 

ödemekle yükümlüdürler. 

 

3 – Aynı Yönetmeliğin “Gazete ve mevkutelerde, haber ve fotoğraf ajanslarında gazeteci 

haricinde çalıştırılan işçiye yapılan ödemeler” başlıklı 7. maddesinin birinci fıkrasında yer 

alan “en az 10 olması durumunda,” ibaresi “en az beş olması durumunda,” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni:  

 
Gazeteci çalıştıran işverenler, aynı zamanda 5953 

sayılı Kanun hükümleri dışında kalan ve İş 

Kanununda "işçi" tanımına giren kimseleri 

çalıştırmaları halinde, çalıştırılan gazeteci sayısı 

ile işçi sayısı toplamının en az 10 olması 

durumunda, çalıştırdıkları gazeteci ve işçiye o ay 

içinde yapacakları her türlü ödemenin kanuni 

kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, 

bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler. 

Gazeteci çalıştıran işverenler, aynı zamanda 5953 

sayılı Kanun hükümleri dışında kalan ve İş 

Kanunu’nda "işçi" tanımına giren kimseleri 

çalıştırmaları halinde, çalıştırılan gazeteci sayısı 

ile işçi sayısı toplamının en az beş olması 

durumunda, çalıştırdıkları gazeteci ve işçiye o ay 

içinde yapacakları her türlü ödemenin kanuni 

kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, 

bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler. 

 

4 – Aynı Yönetmeliğin “Deniz İş Kanununa tabi olarak çalışan gemi adamına yapılan 

ödemeler” başlıklı 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az 10 gemi adamı” ibaresi 

“en az beş gemi adamı” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni:  

 
Deniz İş Kanununa tabi olarak Türkiye genelinde 

en az 10 gemi adamı çalıştıran işverenler veya 

işveren vekilleri, çalıştırdıkları gemi adamına, o 

ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanuni 

kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, 

bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler. 

Deniz İş Kanunu’na tabi olarak Türkiye 

genelinde en az beş gemi adamı çalıştıran 

işverenler veya işveren vekilleri, çalıştırdıkları 

gemi adamına, o ay içinde yapacakları her türlü 

ödemenin kanuni kesintiler düşüldükten sonra 

kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle 

yükümlüdürler. 

 

5 – Aynı Yönetmeliğin “İş Kanununa tabi olarak çalışan işçiye yapılan ödemeler” başlıklı 

10. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az 10 olması halinde,” ibaresi “en az beş olması 

halinde,” şeklinde değiştirilmiştir. 
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Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni:  

 
İşyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu 

hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü 

kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi 

sayısının en az 10 olması halinde, çalıştırdıkları 

işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin 

kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net 

tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle 

yükümlüdürler. 

İşyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu 

hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü 

kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi 

sayısının en az beş olması halinde, çalıştırdıkları 

işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin 

kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net 

tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle 

yükümlüdürler. 

 

 

Değişiklikler 1 Haziran 2016 tarihi itibarı ile yürürlüğe girecektir.  

 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

EK: 

Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla 

Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 

mailto:eyetkiner@mazarsdenge.com.tr
mailto:gogredik@mazarsdenge.com.tr
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21 Mayıs 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29718 

YÖNETMELİK 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 

ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN 

BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu 

Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“a) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki bankaları,” 

“ç) Hesap: 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar nezdinde açılan hesabı,” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az 10 gazeteci” ibaresi “en 

az beş gazeteci” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az 10 olması durumunda,” 

ibaresi “en az beş olması durumunda,” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az 10 gemi adamı” ibaresi 

“en az beş gemi adamı” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az 10 olması halinde,” 

ibaresi “en az beş olması halinde,” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihini izleyen ay başında yürürlüğe girer. 

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Maliye Bakanı ve Hazine 

Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan birlikte yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

18/11/2008 27058 
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi Sayısı 
5/12/2009 27423 

  

  
 

 

 


