
  

SİRKÜLER         İstanbul, 10.03.2017 

Sayı: 2017/050        Ref: 4/050 
 

 

Konu: 

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ İLE YABANCI VE 

YURT DIŞINDAKİ TÜRK VATANDAŞLARININ KDV ÖDEMEKSİZİN KONUT VE 

İŞYERİ TEMİN EDEBİLMELERİNE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEME 

YAPILMIŞTIR 

 

Özet: - Ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesi veren 

mükellefler ile yıllık kurumlar vergisi beyannamesi veren mükelleflere (Finans ve bankacılık 

sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik yatırım 

fonları hariç), 1.1.2018 tarihinden itibaren verecekleri yıllık beyanname üzerinden hesaplanacak 

vergiden % 5 vergi indirimi imkânı sağlanmıştır. 

 

- Yabancılar ile oturma veya çalışma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk 

vatandaşlarına, satış bedelini yurt dışından getirilecek dövizle ödemeleri şartıyla, iş yeri ve 

konutun ilk teslimlerinin KDV’den istisna edilmesine dair düzenleme yapılmıştır. Ancak, söz 

konusu konut veya iş yeri bir yıl geçmeden elden çıkarılmak istenmesi halinde, zamanında 

ödenmeyen vergi tecil faizi ile ödenmedikçe tapuda işlem yapılamayacaktır.  

 

- Kat karşılığı, hâsılat paylaşımı sözleşmeleri ve bunlarla ilgili danışmanlık sözleşmeleri ile yapı 

denetim hizmet sözleşmelerinin tabi olacağı damga vergisi oranları Damga Vergisi Kanunu’nda 

ayrı ayrı belirlenmiştir. 

 

-  Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının desteklediği 

sosyal sorumluluk kapsamındaki projelerin başlangıç maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla desteği 

sağlayanlar ile proje yürütücüleri arasında düzenlenen kâğıtların damga vergisinden istisna 

tutulmasına imkân sağlanmıştır. 

 

- Bakanlar Kurulu, tapu harcı oranını, gayrimenkullerin türleri, gayrimenkul sertifikası karşılığı 

edinimi, sınıfları, büyüklükleri, bulunduğu yer ve vergi değerleri itibarıyla bir katına kadar 

artırmaya, onda birine kadar indirmeye yetkili kılınmıştır. 

 

- 1.1.2018 tarihinden itibaren Esnaf Ahilik Sandığı kurulacak, söz konusu sandığa 5510 sayılı 

Kanun kapsamında 4/b sigortalısı sayılanlar tarafından aylık prime esas kazançları üzerinden % 2 

Esnaf Ahilik Sandığı Primi ödenecektir.  

 

08.03.2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6824 sayılı Bazı Alacakların 

Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan düzenlemelerden başlıklarına yer verdiğimiz konular 

sirkülerimizde açıklanmıştır. Söz konusu kanun henüz teklif aşamasındayken 15.02.2017 tarih ve 

2017/33 sayılı sirkülerimiz ile bilgi verilmişti.  

 

 

 

 

 

http://www.dengeakademi.com/Files/Circular/2020.pdf
http://www.dengeakademi.com/Files/Circular/2020.pdf


 

1. VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE %5 VERGİ İNDİRİMİ 

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga mükerrer 121. maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde 

yeniden düzenlenmiştir. Bu madde 1/1/2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir 

ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere kanunun yayım tarihinde 

yürürlüğe girmiştir.  

 

“Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi 

 

MÜKERRER MADDE 121- Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi 

olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet 

gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları 

hariç olmak üzere), bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya 

kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir 

veya kurumlar vergisinden indirilir. Şu kadar ki hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 1 

milyon Türk lirasından fazla olamaz. İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması 

durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken 

tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden 

mahsup edilebilir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmez. Gelir vergisi 

mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan 

edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle 

hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilir. 

 

Söz konusu indirimden faydalanabilmek için; 

  

1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi 

beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin 

olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu 

şartın ihlali sayılmaz.) ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde 

ödenmiş olması (Her bir beyanname itibarıyla 10 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler bu 

şartın ihlali sayılmaz.), 

 

2. (1) numaralı bentte belirtilen süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla 

ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Yapılan tarhiyatların 

kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun uzlaşma ya da düzeltme 

hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş 

sayılmaz), 

 

3. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları 

dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması, 

 

şarttır. 

 

 

 

 

 

 

 



 

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında 213 sayılı 

Vergi Usul Kanunu’nun 359 uncu maddesinde sayılan fiilleri işlediği tespit edilenler, bu madde 

hükümlerinden yararlanamazlar. 

 

Bu madde kapsamında vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, öngörülen şartları 

taşımadığının sonradan tespiti hâlinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması 

dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir. Bu hüküm, 

indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda herhangi 

bir vergiye ilişkin beyanların gerçek durumu yansıtmadığının indirimden yararlanıldıktan sonra 

tespiti üzerine yapılan tarhiyatların kesinleşmesi hâlinde de uygulanır ve bu takdirde indirim 

uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler açısından zamanaşımı, yapılan tarhiyatın kesinleştiği 

tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar. 

 

Bu maddede geçen vergi beyannamesi ve vergi ibareleri, Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi 

dairelerine verilmesi gereken vergi beyannameleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden 

vergileri ifade eder. 

 

Birinci fıkrada yer alan tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 

hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu 

şekilde hesaplanan tutarın %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, birinci 

fıkrada yer alan oranı ve tutarı iki katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, kanuni oran ve 

tutarına getirmeye; Maliye Bakanlığı, maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye yetkilidir.” 

 

Düzenleme ile ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesi verenler 

ile kurumlar vergisi mükelleflerine yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde beyan 

ettikleri vergi üzerinden % 5 indirim sağlanacaktır.   

 

Yukarıda belirtilen mükelleflerin yıllık beyanları üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5’i bu 

mükelleflerin ödenecek vergilerinden mahsup edilecektir. İndirim tutarı 1 milyon TL ile sınırlı 

olacaktır. Mahsup edilen vergilerden, indirim sonrası arta kalan bir tutar söz konusu olursa, bu 

tutar bir yıl içerisinde mükellefin ödenecek diğer vergilerine mahsup edilebilecektir. Ancak bir yıl 

içerisinde mahsup edilemeyen bir tutar olursa bu tutar iade edilmeyecektir.  

 

Yararlanma koşulları ve sınırlamalar: 

 

 % 5’lik vergi indirimi sadece yıllık olarak verilen Kurumlar Vergisi ile Gelir Vergisi 

Beyannamelerinde hesaplanan vergiler üzerinden yapılacaktır. Geçici vergi 

beyannameleri üzerinden hesaplanan vergilerden ise herhangi bir indirim 

uygulaması söz konusu değildir. 

 Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile 

emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları bu indirimden yararlanamayacaklardır. 

  Gelir vergisi mükelleflerinden ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye 

iradı ve diğer kazanç ve iratlar kapsamında beyanname veren mükellefler  % 5’lik 

vergi indiriminden yararlanamayacaklardır.  

 Hesaplanacak indirim tutarı 1.000.000 TL’dan fazla olmayacaktır.  

 

 



 İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait 

tüm beyannamelerin kanuni süresinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden 

vergilerin de kanuni süresinde ödenmiş olması gerekmektedir. Pişmanlıkla verilen 

beyannameler süresinde verilmiş sayılacaktır.  

 Her bir beyanname itibarıyla 10 TL’na kadar eksik ödemeler indirimden yararlanmayı 

engellemeyecektir. 

 Mükelleflerin indirim uygulanacağı tarih itibarıyla 1.000 TL’nın üzerinde vadesi geçmiş 

borcu bulunmamalıdır. 

 İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi 

Usul Kanunu’nun “Kaçakçılık suçları ve cezaları” başlıklı 359. maddesinde sayılan fiilleri 

işlediği tespit edilenler, bu indirimden yararlanamayacaklardır.  

 Mükellefler için ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar olması durumunda 

yararlanılan indirimler cezasız olarak, ancak gecikme zammı veya gecikme faizi 

uygulanarak geri alınacaktır (yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 

Vergi Usul Kanunu’nun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan 

kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmayacaktır). 

 Gelir vergisi mükellefleri bakımından indirim sadece beyan edilen gelirin içerisindeki 

ticari, zirai ve mesleki kazançlara ilişkin beyan edilen tutarın toplam içerisindeki oranı 

dahilinde hesaplanacaktır.   

 

Yasal düzenleme 1/1/2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar 

vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. Bu durumda, 2018/Mart 

ayında verilecek yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile 2018/Nisan ayında verilecek yıllık 

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde % 5 vergi indirimi hesaplanacaktır. Aynı şekilde, 01.01.2018 

tarihinden itibaren verilecek özel hesap dönemine tabi mükelleflerin yıllık beyannamelerinde de 

% 5 vergi indirimi hesaplanabileceği görülmektedir.  

 

Uygulamanın usul ve esasları hakkında Maliye Bakanlığı tarafından detaylı bir genel tebliğ 

yayınlanması faydalı olacaktır.  

 

2. BAZI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNE YÖNELİK OLARAK DAMGA VERGİSİ 

KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  

 

Kat karşılığı, hâsılat paylaşımı sözleşmeleri ve bunlara ilişkin danışmanlık sözleşmeleri ile yapı 

denetimi hizmet sözleşmelerinin tabi olacağı damga vergisi oranları Damga Vergisi Kanunu’nda 

ayrı ayrı tanımlanmıştır. 

 

Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tablonun “I. Akitlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün 

“A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar:” başlıklı fıkrasına (13) numaralı bentten sonra gelmek üzere 

aşağıdaki bentler eklenmiştir:  

 

 “14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri                                                                                                                                              

(Binde 9,48) 

15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hâsılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında 

yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri                                                                

(Binde 9,48) 

16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri                                                                                                                    

(Binde 9,48)  

17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri  (Binde 9,48)” 

 



 

3. SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN BAZI 

KÂĞITLARDA DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI UYGULANMASI 

 

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının desteklediği 

sosyal sorumluluk kapsamındaki projelerin başlangıç maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla desteği 

sağlayanlar ile proje yürütücüleri arasında düzenlenen kâğıtların damga vergisinden istisna 

tutulmasına imkân sağlanmıştır.  

 

Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “V-Kurumlarla ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün (25) numaralı 

fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

 

“26. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında proje yürütücüsü sivil toplum kuruluşları ile bu 

projelere destek veren kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşları arasında düzenlenen kâğıtlar.” 

 

Buna göre, 08.03.2017 tarihinden itibaren yukarıda yer verilen mahiyetteki kâğıtlar damga 

vergisinden istisna olacaktır.  

 

4. TAPU HARÇLARINI FARKLI ORANLARDA BELİRLEME KONUSUNDA 

BAKANLAR KURULU’NA YETKİ VERİLMİŞTİR 

 

Harçlar Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu işlemleri” başlıklı bölümünün (20) numaralı 

fıkrasının (a) bendine aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

20. a. Gayrimenkullerin ivaz karşılığında 

veya ölünceye kadar bakma akdine 

dayanarak yahut trampa hükümlerine göre 

devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan 

edilen devir ve iktisap bedelinden az 

olmamak üzere emlak vergisi değeri 

üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi 

hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir 

edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir 

alan için ayrı ayrı (Binde 20) 

 

Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, 

zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu 

fıkra hükümleri uygulanır.  

Hesaplanacak harç, zilyetlik devir 

sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve 

muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit 

edilecek bir beyanname ile bildirilir ve 

beyanname verme süresi içinde ödenir. 

 

20. a. Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya 

ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut 

trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında 

gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap 

bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi 

değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi 

hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen 

bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için 

ayrı ayrı (Binde 20)  
Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, 

zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu 

fıkra hükümleri uygulanır.  

Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri 

yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye 

Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile 

bildirilir ve beyanname verme süresi içinde 

ödenir. 

Bakanlar Kurulu, bu bende ilişkin kanuni 

nispeti, gayrimenkullerin türleri, gayrimenkul 

sertifikası karşılığı edinimi, sınıfları, 

büyüklükleri, bulunduğu yer ve vergi 

değerleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı 

olmak üzere, bir katına kadar artırmaya, 

onda birine kadar indirmeye yetkilidir. 

 



 

Düzenlemeye göre, Bakanlar Kurulu tapu harcı oranını, gayrimenkullerin türleri, gayrimenkul 

sertifikası karşılığı edinimi, sınıfları, büyüklükleri, bulunduğu yer ve vergi değerleri itibarıyla bir 

katına kadar artırmaya, onda birine kadar indirmeye yetkili kılınmıştır.  

 

5. YABANCILARA VE YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARINA 

KDV’SİZ KONUT VE İŞYERİ SATIN ALMA İMKÂNI SAĞLANMIŞTIR 

 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

 

“i) Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz 

olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla, Gelir Vergisi Kanunu’nun 3. maddesinin birinci fıkrasının 

2 numaralı bendinde belirtilenler hariç olmak üzere çalışma veya oturma izni alarak altı aydan 

daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı 

uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi 

temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yeri 

teslimleri (Şu kadar ki bentte öngörülen şartları taşımadığı hâlde istisnanın uygulandığının tespit 

edilmesi hâlinde zamanında tahsil edilmeyen vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinden 

mükellef ile birlikte alıcı müteselsilen sorumludur. İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş 

yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması hâlinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 

sayılı Kanunun 48. maddesine göre hesaplanan tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden 

çıkaran tarafından ödenmesi şarttır)” 

 

Düzenlemeden sadece yabancılar değil, çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha 

fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da yararlanabileceklerdir. Ancak, Gelir Vergisi 

Kanunu’nun 3. maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen resmi daire ve 

müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen 

daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk 

vatandaşları söz konusu KDV istisnası kapsamı dışında olacaklardır.  

 

Yabancılar kavramı ise, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni 

ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de 

kazanç elde etmeyen kurumlar olarak anlaşılmalıdır.  

 

Düzenlemeye göre, konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk teslimlerinde bu istisna 

uygulanacaktır. İlk teslim olarak satın alınabilecek konut veya işyeri sayısı ile ilgili olarak 

kanunda herhangi bir sınırlama bulunmadığını belirtmek isteriz. 

 

İstisnadan yararlanabilmek için taşınmazın bedelinin yurt dışından Türkiye’ye getirilen 

dövizler ile ödenmiş olması gerekecektir.  

 

Öngörülen şartları taşımadığı halde istisnanın uygulandığının tespit edilmesi halinde zamanında 

tahsil edilmeyen vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinden mükellef ile birlikte alıcı da 

müteselsilen sorumlu olacaktır.  

 

İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması 

halinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre 

hesaplanan tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi 

gerekecektir.  

 



Söz konusu düzenleme 1.4.2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. 

 

6. ESNAF AHİLİK SANDIĞI  

 

Kanunla, İşsizlik Sigortası Kanunu’nda düzenlemeye gidilerek, gereken görev ve hizmetler için 

mali kaynak sağlamak, piyasa şartlarında kaynakları değerlendirmek, kanunun öngördüğü 

ödemelerde bulunmak üzere, iş yerini kapatan ya da zor durumda kalan esnafa belirli bir 

süre ödeme yapmak amacıyla Esnaf Ahilik Sandığı kurulacaktır. 
 

Kanunun 9. maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na “Esnaf Ahilik Sandığı” başlığı 

ile ek madde eklenmiştir.  Düzenleme 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.  

 

5510 sayılı Kanunun 50. maddesi kapsamındaki isteğe bağlı sigortalılar, 10/7/1953 tarihli ve 6132 

sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler, köy ve mahalle muhtarları ile 

tarımsal faaliyette bulunanlar hariç olmak üzere; 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendi kapsamında hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına 

bağımsız çalışanlar Esnaf Ahilik Sandığı kapsamında Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı 

sayılacaktır.  

 

Yasal düzenlemeye göre, Esnaf Ahilik Sandığı sigortası zorunlu olacaktır. Bu düzenleme 

kapsamına giren ve hâlen faaliyette olanlar düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte (01.01.2018), 

faaliyetine daha sonra başlayanlar ise başladıkları tarihten itibaren Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı 

olacaklardır. 

Esnaf Ahilik Sandığı sigortasının gerektirdiği ödemeler ile hizmet ve yönetim giderleri, Esnaf 

Ahilik Sandığı sigortalılarınca ve Devletçe karşılanacaktır. Esnaf Ahilik Sandığı primi, 

sigortalının 5510 sayılı Kanunun 80. ve 82. maddelerinde belirtilen prime esas günlük 

kazançlarından, % 2 sigortalı ve % 1 devlet payı olarak alınacaktır. Ancak alınacak günlük 

prim tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının iki katı üzerinden hesaplanacak tutardan fazla 

olamayacaktır. Herhangi bir nedenle sigortalılık durumunun sona ermesi halinde, o ana kadar 

sigortalıdan kesilen Esnaf Ahilik Sandığı primleri ile devlet payı iade edilmeyecektir. Esnaf 

Ahilik Sandığına sigortalılarca ödenen primler, kazancın tespitinde gider olarak kabul 

edilecektir. 

 

Esnaf Ahilik Sandığı sigortalıları için sigortalılığının sona ermesinden önceki son 120 gün sürekli 

çalışmış olanlardan son 3 yıl içinde;  

 

 600 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 180 gün,  

 

 900 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 240 gün,  

 

 1.080 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 300 gün  

 

süreyle Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği verilecektir. 

 

 

 

 

 

 



 

Yasal düzenlemenin uygulama usul ve esasları hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 

detaylı bir genelge yayınlanması beklenmektedir.  

 

 

 

Saygılarımızla,  

 

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

            MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 

EK: 

6824 Sayılı Kanun 

 

 

(*) 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  
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