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SĐRKÜLER         Đstanbul, 20.06.2012 
Sayı: 2012/137        Ref:4/137  
 
Konu: 
6322 SAYILI KANUN ĐLE ĐŞSĐZL ĐK SĐGORTASI KANUNU VE SOSYAL 
SĐGORTALAR VE GENEL SA ĞLIK S ĐGORTASI KANUNU’NDA YAPILAN 
DEĞĐŞĐKL ĐKLER  
 
15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6322 sayılı Kanun ile Đşsizlik 
Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan 
değişiklikler aşağıda açıklanmaktadır.  
 
Đşsizlik Sigortası Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler:  
 
6322 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesi ile 4447 sayılı Kanun’un 49’uncu maddesinin aşağıdaki 
son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır:  
 
“ Đşsizlik sigortası gelirleri vergiye tabi değildir. Bu gelirlerden hiçbir vergi, resim ve harç 
kesintisi yapılamaz.” 
 
Aynı zamanda, 6322 sayılı Kanun’un 27’inci maddesi ile 4447 sayılı Kanun’un 53’üncü 
maddesinin dördüncü fıkrasında aşağıdaki değişiklik yapılmış ve beşinci fıkrasına bir cümle 
eklenmiştir:  
 
Değişiklik öncesi:     Değişiklik sonrası: 
 
Bu fon bütçe kapsamı dışında olup, gelirlerinden 
hiç bir şekilde kesinti yapılamaz ve Genel 
Bütçeye gelir kaydedilemez. Fonun gelir ve 
giderleri üçer aylık dönemler halinde 01.06.1989 
tarihli ve 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış, 
denetim yetkisine sahip meslek mensubu yeminli 
mali müşavirlere denetlettirilerek denetim 
raporlarının sonuçları ilan edilir.  
 
Fon; 26.05.1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanununa tabi değildir. Fon gelirleri 
ile bu gelirlerle alınan mallar Kuruma aittir. 
Kurumun malları 09.06.1932 tarihli ve 2004 
sayılı Đcra ve Đflas Kanunu ile 01.03.1926 tarihli 
ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu bakımından 
Devlet malı hükmünde olup, alacakları da Devlet 
alacağı derecesinde ayrıcalıklıdır. Fon, damga 
vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan 
muaftır. 

Bu fon bütçe kapsamı dışında olup, gelirlerinden 
vergi kesintileri hariç hiç bir şekilde kesinti 
yapılamaz ve Genel Bütçeye gelir kaydedilemez. 
Fonun gelir ve giderleri üçer aylık dönemler 
halinde 01.06.1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanuna 
göre ruhsat almış, denetim yetkisine sahip meslek 
mensubu yeminli mali müşavirlere 
denetlettirilerek denetim raporlarının sonuçları 
ilan edilir.  
 
Fon; 26.05.1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanununa tabi değildir. Fon gelirleri 
ile bu gelirlerle alınan mallar Kuruma aittir. 
Kurumun malları 09.06.1932 tarihli ve 2004 
sayılı Đcra ve Đflas Kanunu ile 01.03.1926 tarihli 
ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu bakımından 
Devlet malı hükmünde olup, alacakları da Devlet 
alacağı derecesinde ayrıcalıklıdır. Fon, damga 
vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan  
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 muaftır. Bu muafiyetin, 31/12/1960 tarihli ve 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 
tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerine 
şümulü yoktur.  

 
Yapılan bu değişiklikler sonucunda Fonun elde ettiği gelirler gelir vergisi tevkifatı kapsamına 
alınmıştır.  
 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler:  
 
1. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ek 2’nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 
Değişiklik öncesi:     Değişiklik sonrası: 
 
Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlar 
çerçevesinde teşvik edilen yatırımlara bağlı 
olarak gerçekleştirilecek istihdam için, 5510 
sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 
nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas 
kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta 
primlerinin işveren hisselerinin tamamına kadar 
olan kısmı Hazinece karşılanır. Hazinece 
karşılanacak tutarın uygulama süresini, karşılama 
oranını ve kapsamını; yatırımın sektörü, 
büyüklüğü ve bulunduğu illere göre 
farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.  
 
Đşveren hissesine ait primlerin karşılanabilmesi 
için işverenlerin, çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 
olarak 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve 
hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal 
Güvenlik Kurumuna vermesi ve sigortalıların 
tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı 
hissesine isabet eden tutarın Hazinece 
karşılanmayan işveren hissesine ait tutarını 
ödemiş olması şarttır. Bu maddeye göre işveren 
tarafından ödenmesi gereken primlerin geç 
ödenmesi halinde, Hazineden Sosyal Güvenlik 
Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden 
kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil 
edilir.  
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir. 

Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlar 
çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri 
kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla 
istihdam edilen sigortalılar için, 81 inci 
maddede sayılan ve 82 nci madde uyarınca 
belirlenen prime esas kazanç alt sınırı 
üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin; 
işveren hisselerinin tamamına veya Bakanlar 
Kurulunca istatistiki bölge birimleri 
sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir 
veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri 
dikkate alınmak suretiyle belirlenen illerde 
işveren hisseleri ile birlikte sigortalı 
hisselerinin tamamına kadar olan kısmı 
Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanır. 
Bakanlar Kurulu ayrıca Ekonomi 
Bakanlığınca karşılanacak tutarın uygulama 
süresini, karşılama oranını ve kapsamını; 
yatırımın sektörü, büyüklüğü ve bulunduğu 
illere göre farklılaştırmaya yetkilidir.  

 
Primlerin Ekonomi Bakanlı ğınca 
karşılanabilmesi için işverenlerce, 
çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak bu 
Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet 
belgelerinin yasal süresi içerisinde Kuruma 
verilmesi ve Ekonomi Bakanlığınca 
karşılanmayan tutarın yasal süresi içinde 
ödenmiş olması şarttır.  
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Bu madde hükümleri, 21/4/2005 tarihli ve 
5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun 30’uncu maddesinin ikinci fıkrası 
kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait 
işyerleri ile sosyal güvenlik destek primine 
tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan 
sigortalılar hakkında uygulanmaz. 
 
Ekonomi Bakanlığınca karşılanan prim 
tutarları i şverenler bakımından gelir ve 
kurumlar vergisi matrahının  tespitinde  gider 
 veya  maliyet unsuru  olarak dikkate alınmaz. 
Bu Kanun gereğince yapılan kontrol ve 
denetimlerde, çalıştırdı ğı kişileri sigortalı 
olarak bildirmedi ği veya bildirilen sigortalının 
fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde 
işverenler bir yıl süreyle bu maddeyle 
sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz. 
Bu madde kapsamındaki teşvikten yersiz 
olarak faydalanıldığının tespiti halinde 
işverenden yararlanılan teşvik tutarı gecikme 
zammı ve gecikme cezası ile birlikte tahsil 
edilir. Ayrıca, i şyerinde sigortalının fiilen 
çalışmadığı halde bildirildi ğinin tespit edilmesi 
halinde işveren hakkında Cumhuriyet 
başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 
 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar Ekonomi Bakanlığı ile Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
müştereken belirlenir.  

 
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında teşvik edilen yatırımlarda 
istihdam edilen sigortalılar için sigorta primine esas kazanç (SPEK) alt sınırı üzerinden 
hesaplanan sigorta primine ilişkin işveren hissesinin tamamı Devlet tarafından 
karşılanmaktaydı. Yapılan değişiklik ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 
kapsamında yatırım teşvik belgesine bağlanmış yatırımlarda istihdam edilen sigortalılar için 
SPEK alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hissesinin yanına ayrıca 
Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek bölgelerdeki yatırımlarda istihdam edilen sigortalının 
işçi hissesi de eklenmiştir.  
 
Uygulamaya dair usul ve esaslar ile süre Ekonomi Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından müştereken belirlenecektir.  
 
2. 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
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“GEÇĐCĐ MADDE 41- 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, özelleştirme kapsamına 
alınan kuruluşlar dâhil 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu Đktisadi Teşebbüsleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi 
kuruluşları ile bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, 18/6/1999 tarihli ve 
4389 sayılı mülga Bankalar Kanununa tabi faaliyeti devam eden kamu bankaları, büyükşehir 
belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bunlara ait tüzel kişilerin veya bunlara bağlı 
müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişili ğini haiz kuruluşların, Sosyal Güvenlik Kurumuna ait olan 
ve Kuruma bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen borçlarına 
karşılık, mülkiyeti bu idarelere ait ve üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan 
taşınmazlardan Kurum tarafından uygun görülenler Kurumun görevlendireceği üç temsilci ile 
taşınmazın bulunduğu yerdeki defterdarlık tarafından görevlendirilecek iki temsilciden oluşan 
komisyon tarafından ve gerektiğinde bilirkişi mütalaası alınmak suretiyle takdir edilecek 
değeri üzerinden, borçlu kurumun da uygun görüşü alınarak Kurum bütçesinin gelir ve gider 
hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin Kurumca satın alınabilir. 

 
Bu idarelerin satın alınan taşınmazlarının tapu işlemlerine esas olan ve yukarıda belirtilen 
şekilde tespit edilen değerine eşit tutarda Kuruma ait olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında 
takip edilen borçları terkin edilir.  

 
Bu madde hükmü, yukarıda sayılan kuruluşlar dışında kalan, borcunu ödemede çok zor 
duruma düştüğü Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı denetim elemanlarının inceleme raporu ile 
tespit edilen ve Kuruma bağlı tahsil dairelerine 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen 
borcu bulunan diğer mükelleflerin (tüzel kişili ği bulunanların ortaklarına ait olanlar dâhil) 
taşınmazları için de uygulanabilir. 

 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Kurum tarafından belirlenir.”  

 
 
Saygılarımızla,  
 
 
       DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
          MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
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(*)  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 YETK ĐNER  
YMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
SMMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
 


