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VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2017/20 

TARİH: 10/02/2017 

KONU 

687 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de 

Yayımlanmıştır. 

 
9 Şubat 2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 687 sayılı Olağanüstü Hal 

Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı 

İşsizlik Sigortası Kanunu'na Geçici 17'nci ve Geçici 18'nci maddeler eklenmiş olup söz konusu 

düzenlemelerle işverenlere sigorta primi ve vergi avantajı sağlayan yeni bir istihdam teşviki getirilmiştir. 

 

1. Müsadere Edilen Şirket, Ortaklık Payları Ve Varlıklar 

Bakanlar Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan kararnameye göre, 5271 sayılı Ceza 

Muhakemesi Kanununun 133’üncü maddesi uyarınca, kayyum atanmasına karar verilip, kayyumluk 

yetkisi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılan şirketler, ortaklık payları ve 

varlıkların Terörle Mücadele Kanunu ile Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu 

kapsamına giren suçlardan dolayı müsaderesine karar verilmesi halinde müsadere kararı, satış ve tasfiye 

edilmesi suretiyle TMSF tarafından yerine getirilecektir. 

Satış ve tasfiye sürecinde şirket, ortaklık payları ve varlıkların yönetiminin atanan yöneticiler tarafından 

yürütülmesine devam edilecek. Satış veya tasfiyeden elde edilen gelirler ise Hazineye irat kaydedilecek. 

2. Sigorta Primi İşveren Desteği 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na geçici 17 nci eklenmiş olup bu madde kapsamında, 

31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere,  

 

- 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe 

seçilmeleri, 

 

- İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve 

hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar 

dışında olmaları, 

 

- 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave 

olmaları  

 

kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık 

prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal 

Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle 

işverene destek ödemesi yapılacak ve destek tutarı Fondan karşılanacaktır. 

 

 

 

Destekten Yararlanamayacak Olanlar 
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- Aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal 

süresi içerisinde verilmediği,  

- Sigorta primlerinin yasal süresinde ödenmediği,  

- Yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya 

bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı,  

- Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve 

gecikme zammı borcunun bulunduğu  

 

durumlarda söz konusu teşvikten yararlanılamayacaktır. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, 

idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 

48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler 

bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece düzenleme hükmünden yararlanılabilecektir. 

 

Kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına 

giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası 

anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım 

ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan 

sigortalılar düzenleme hükmünde yararlanamayacaktır. 

 

Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için 

aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaktır. 

 

3. Gelir Vergisi İşveren Desteği 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na geçici 17 nci eklenmiş olup bu madde kapsamında, 

31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere,  

 

- 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe 

seçilmeleri, 

 

- İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve 

hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar 

dışında olmaları, 

 

- 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave 

olmaları  

 

kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 

yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı 

üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek 

muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir. 

Bu kapsamda gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli 

gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamayacaklardır. 
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Ayrıca yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari 

ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmeyecektir. 

Bu madde hükümleri; kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci 

fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna 

ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan 

istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt 

dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmayacaktır. 

4. Bankacılık Kanundaki Düzenleme 

5411 sayılı Bankacılık Kanununun zimmet suçlarıyla ilgili 160’ıncı maddesine eklenen fıkra ile 

bankacılık mevzuatıyla, bankacılık usul ve prensiplerine uygun kredi kullandırma, bu kredileri temdit 

etme veya ek kredi kullandırma, taksitlendirme, teminata bağlama veya yeniden yapılandırma işlemleri 

zimmet suçu olmaktan çıkartılmıştır. 

Söz konusu KHK'nın orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir. 

 

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname 

 

Saygılarımızla, 

2017-20EK.pdf
2017-20EK.pdf

