
KONU: 7103 Sayılı Yasa İle  İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına Getirilen Yenilikler. 

GERİYE DOĞRU TEŞVİKLERDEN YARARLANMA 

7103 Sayılı Kanun Madde 70 ile 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

Yürürlük Tarihi : 27 Mart 2018 tarihini izleyen aybaşında yürürlüğe girecektir ve 30 Nisan 2018 tarihine 

kadar Kuruma müracaat edilecektir. 

5510 sayılı Kanun Ek Madde 17 - Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve 

indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların 

sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat 

edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, 

yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan 

prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilir. 

Bundan sonraki süreçte işverenler, yararlanılmayan teşvikler için en fazla 6 aylık geriye dönük dönem 

için 6 ay içinde başvurulması durumunda faydalanabileceklerdir. 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları sağladığı 

halde bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış 

işverenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlanılan prim teşviki, destek ve 

indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler tarafından en son bu maddenin 

yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay içinde Kuruma başvurulması halinde, 

yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan 

prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebilir. 

Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında talepte bulunan işverenlere iade edilecek tutar, maddenin 

yürürlük tarihinden önce talepte bulunanlar için maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından, 

yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlar için ise, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren 

kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden takvim 

yılı başından başlayarak üç yıl içinde ödenir. 

1. Ödeme, öncelikle bu Kanunun 88 inci maddesinin on dört ve on altıncı fıkralarına göre muaccel hale 

gelmiş prim ve her türlü borçlardan, sonrasında ise ilgili kanunlar uyarınca yapılandırma veya 

taksitlendirme de dâhil olmak üzere müeccel haldeki prim ve her türlü borçlarından mahsup yoluyla 

gerçekleştirilir. Ancak, üç yıl sonunda ilgili kanunları gereği yapılandırılma veya taksitlendirilme 

sebebiyle vadesi gelmemiş taksit ödemelerinden peşinen mahsup edilir. 

2. Kuruma borcu bulunmayan işverenlere altı ayda bir eşit taksitlerle iade yapılır. 

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 

7103 Sayılı Kanun Madde 73 ile 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

Yürürlük Tarihi : 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere 27 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

5510 sayılı Kanun Geçici 75. madde- Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran 

işverenlerce; 

a) 2017 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve 

prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı Bakanlar Kurulunca belirlenen tutar ve 

altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2018 yılında cari aya 



ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 

bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, b) 2018 yılı içinde ilk defa bu Kanun 

kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,  

2018 yılı Ocak ila Eylül ayları/dönemleri için Bakanlar Kurulunca tespit edilen günlük tutar ile çarpımı 

sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu 

tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Ancak (a) bendinin uygulanmasında Bakanlar Kurulunca 

belirlenecek prime esas günlük kazancı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş 

Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait 

işyerleri için ayrıca tespit edilebilir. 

İKALE SÖZLEŞMESİ – KIDEM TAZMİNATI KADAR VERGİ İSTİSNASI 

7103 Sayılı Kanun Madde 5 ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 25. Maddesi (7) numaralı bendi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yürürlük Tarihi : 27 Mart 2018 

GVK Madde 25 – Aşağıda yazılı tazminat ve yardımlar Gelir Vergisinden müstesnadır: 

7. a) 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu ve 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununa 

göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın 

Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanuna göre 

ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan miktarları (Hizmet ifa etmeksizin 

ödenen ücretler tazminat sayılmaz.); 

b) Hizmet erbabının tabi olduğu mevzuata göre bu bendin (a) alt bendinde belirtilen istisna tutarının 

hesabında dikkate alınmak şartıyla, hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma 

sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu 

tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar (Bu 

bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.);” 

 

İKALE SÖZLEŞMESİ – KIDEM TAZMİNATI HARİCİNDE ÖDENEN TAZMİNATLARIN VERGİYE TABİ 

TUTULMASI 

7103 Sayılı Kanun Madde 7 ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinin üçüncü fıkrasına 

aşağıdaki bent eklenmiştir. 

Yürürlük Tarihi : 27 Mart 2018 

GVK Madde 61 – Ücret Tarifi Bu kanunun uygulanmasında, aşağıda yazılı ödemeler de ücret sayılır. 

“7. Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi 

kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları 

gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar.” 

YENİ TEŞVİK UNSURU –SİGORTA PRİMİ İŞVEREN DESTEĞİ (GEÇİCİ 19. MADDE) 

7103 Sayılı Kanun Madde 42 ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici 19.madde 

eklenmiştir. (uygulamaya ilişkin olarak yayınlanacak SGK Genelgesi beklenmektedir.) 

Yürürlük Tarihi : 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere 27 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 



4447 Geçici 19 madde – 

Teşvik Şartları 

1. 01.01.2018 ila 31.12.2020 tarihleri özel sektör işverenlerince arasında işe alınan sigortalılar, 

2. İşe alındıkları tarihten önce 3 ay içinde 10 günden fazla çalışmamış olmaları, 

3. İşe alındıkları tarihten önceki bir takvim yılında işe alındıkları işyerindeki ortalama sigortalı sayısına 

ilave olması. 

İmalat ve Bilişim Sektöründe 

Teşvik Tutarı : Günlük asgari ücret (67,65 TL ) x sigortalı pim ödeme gün sayısı (1-30) 

Azami teşvik tutarı ( 67,65 TL x 30 gün ) = 2.029,50 TL 

Yasadaki hükme göre en az ve en fazla alınabilecek teşvik tutarı şu şekilde hesaplanmaktadır. 

 

EN AZ ALINABİLECEK  EN FAZLA  ALINABİLECEK 

Brüt 2.029,50 ₺  Brüt 5.412,00 ₺ 

İşçi Sig. 284,13 ₺  İşçi Sig. 757,68 ₺ 

İşçi İşsizlik 20,30 ₺  İşçi İşsizlik 54,12 ₺ 

İşveren Sig 416,05 ₺  İşveren Sig 1.109,46 ₺ 

İşveren İşsizlik 40,59 ₺  İşveren İşsizlik 108,24 ₺ 

Toplam Prim 761,06 ₺  Toplam Prim 2.029,50 ₺ 

 

Diğer Sektörlerde 

Azami teşvik tutarı ( 67,65 TL x 30 gün için x %37, 5 ) = 761,06 TL. 

EN FAZLA  ALINABİLECEK 

Brüt 2.029,50 ₺ 

İşçi Sig. 284,13 ₺ 

İşçi İşsizlik 20,30 ₺ 

İşveren Sig 416,05 ₺ 

İşveren İşsizlik 40,59 ₺ 

Toplam Prim 761,06 ₺ 

 

Yararlanma Süreleri 

Aralık/2020 dönemini aşmamak koşuluyla 12 ay süreyle yararlanılma imkanı bulunmaktadır. Ancak 

sigortalı işe giriş itibariyle 18 yaşından büyük kadın ile 18-25 yaş arası erkek ve engelli sigortalılar için 

18 ay süreyle yararlanılma imkanı bulunmaktadır. 

Diğer Hususlar 

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim 

ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler 

arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi Fon 



katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan işyerlerinden Fon tarafından 

karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır. 

1. Bu maddede belirtilen şartların sağlanması kaydıyla ikinci fıkrada belirtilen yararlanma süresini 

aşmamak üzere, destekten yararlanılmış olan sigortalının destek süresini tamamlamadan işten ayrılıp 

yeniden işe başlaması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı yeniden işe başladığı tarihteki durumu 

dikkate alınarak ikinci fıkrada belirtilen sürelerden kalan süre kadar bu destekten yararlanmaya devam 

edilir. 

2. Bu madde hükümleri; 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 ile sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurtdışında çalışan 

sigortalılar hakkında uygulanmaz. 

3. 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ve daha önce 

tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle 

Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar prim hizmet beyannamesi 

vermeyen işyerleri, bu maddede belirtilen şartlar sağlanmak kaydıyla, 1/1/2018 tarihinden sonra ilk 

defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi veya 

muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre kadar 

bu destekten yararlandırılır. 

4. Bu maddeyle sağlanan teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı 

sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamaz. 

 

GELİR VERGİSİ SEBEBİYLE NET ASGARİ ÜCRETİN DÜŞMESİ 

7103 Sayılı Kanun Madde 6 ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra 

eklenmiştir. 

Yürürlük Tarihi : 27 Mart 2018 

GVK Madde 32 –Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır. 

Net ücretleri, bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle bu maddedeki esaslara göre 

sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına 

ilişkin ödenen net ücretin (ilgili yılda geçerli asgarî ücretin dönemsel olarak farklı tutarlarda belirlenmiş 

olması halinde, yeni asgarî ücretin geçerli olduğu aylar için artışın uygulandığı ilk aydaki ücret üzerinden 

Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan tarifenin ilk dilimindeki oran baz alınarak hesaplanan net 

ücretin) altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan 

net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgarî geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen 

net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgarî geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti 

ifade eder. 

YENİ TEŞVİK UNSURU - SİGORTA PRİMİ İŞVEREN DESTEĞİ (GEÇİCİ 20. MADDE – KÜÇÜK İMALAT 

İŞYERLERİ – SİGORTALI SAYISI ORTALAMASI 1-3 OLAN) 

7103 Sayılı Kanun Madde 43 ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici 20.madde 

eklenmiştir. 

Yürürlük Tarihi : 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere 27 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 



4447 Geçici 20 madde; 

2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı 

ortalaması 1 ila 3 olan, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olunan 

özel sektöre ait işyerlerince, işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük 

sigortalılardan ve Kuruma kayıtlı işsizler arasından olmak kaydıyla 1/1/2018 tarihinden itibaren 5510 

sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınanların; işe girdikleri 

aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe 

bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında 

sigortalı olmamaları, 2017 yılında işyerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet 

belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına 

ilave olmaları kaydıyla, işe alındıkları tarihten 2018 yılı Aralık ayı/dönemine kadar geçerli olmak üzere, 

destek kapsamına giren sigortalılar için 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime 

esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında bu 

işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle 

işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanır. 

1. Destek kapsamındaki sigortalılar için birinci fıkrada belirtilen prim desteğiyle birlikte 2018 yılı Aralık 

ayına/dönemine kadar geçerli olmak üzere; sigortalının destek sağlanan aya ilişkin prim ödeme gün 

sayısının 53,44 Türk lirası ile çarpılması sonucu bulunacak tutar, ücret desteği olarak Kurum tarafından 

işverene ödenir ve destek tutarı Fondan karşılanır. 

2. Bu maddeyle sağlanan prim ve ücret desteği 2018 yılı Aralık ayı/dönemini geçmemek üzere, 

sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için uygulanır. 

3. Bu madde kapsamına giren işyerleri en fazla iki sigortalı için destekten yararlanır. İşyerlerinde 

destekten yararlanılacak azami sigortalı sayısını değiştirmeye ve destekten yararlanılacak toplam 

sigortalı sayısını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

 

EKSİK GÜN BİLDİRİMİ 

7103 Sayılı Kanun Madde 67 ile 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yürürlük Tarihi : 27 Mart 2018 

5510 sayılı Kanun madde 86 (Prim belgeleri ve işyeri kayıtları) 

Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve ücret ödenmeyen sigortalıların eksik gün nedeni ve eksik 

gün sayısı, işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesinde veya muhtasar ve prim hizmet 

beyannamesiyle beyan edilir. Sigortalıların otuz günden az çalıştıklarını gösteren eksik gün nedenleri 

ile bu nedenleri ispatlayan belgelerin şekli, içeriği, ekleri, ilgili olduğu dönemi, saklanması ve diğer 

hususlar Kurumca çıkarılan yönetmelikle belirlenir. 

Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin Kurumca istenilmesine rağmen ibraz 

edilmemesi veya ibraz edilen bilgi ve belgelerin geçerli sayılmaması halinde otuz günden az bildirilen 

sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi, yapılan tebligata 

rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde Kurumca re’sen düzenlenir ve 

muhteviyatı primler, bu Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.” 

 



YENİ TEŞVİK UNSURU – GELİR VE DAMGA VERGİSİ DESTEĞİ 

7103 Sayılı Kanun Madde 44 ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici 21 inci madde 

eklenmiştir. 

Yürürlük Tarihi : 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere 27 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

4447 Geçici 21 madde ; 

Bu Kanunun geçici 19 uncu ve geçici 20 nci maddeleri kapsamında işe alınanların ücretlerinin, ilgili yılda 

uygulanan asgarî ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden 

hesaplanan gelir vergisinin asgarî geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar 

beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir. 

Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık 

brüt asgarî ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez. 

1. Bu maddeyle sağlanan vergi teşvikleri 2020 yılı Aralık ayı aşılmamak üzere, teşvik kapsamına giren 

çalışanlar için 12 ay süreyle uygulanır. 

2. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla teşvik kapsamına giren; 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından 

büyük 25 yaşından küçük erkek çalışanlar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak 

dikkate alınır. 

3. Bu madde kapsamındaki vergi teşvikleri, bu Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında sağlanan 

teşvikten yararlanılan çalışanlar için maddede yazılı süre ve şartlarla sınırlı olarak uygulanır, prim ve 

ücret desteği sağlanmayan aylar için vergi teşvikleri de uygulanmaz. 

4. Bu madde kapsamında teşvikten yararlanılmış olan çalışanın teşvik süresini tamamlamadan işten 

ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, bu maddede belirtilen şartların sağlanması kaydıyla üçüncü 

fıkrada belirtilen yararlanma süresini aşmamak üzere söz konusu çalışan için, yeniden işe başladığı 

tarihteki durumu dikkate alınarak, kalan süre kadar bu teşvikten yararlanılabilir. 

5. Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan 

benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamaz. 

YETİM AYLIĞI ALIRKEN ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERİN, AYLIK ALMAYA DEVAM ETMELERİ 

7103 Sayılı Kanun Madde 66 ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 34 

üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

Yürürlük Tarihi : 27 Mart 2018 

5510 sayılı Kanun madde 34 – (Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması) 

Ancak, hak sahibi çocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek 

öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 

(a) bendi kapsamında sigortalı sayılmaları, bunlara aylık bağlanmasına engel oluşturmaz. 

 

 

 

 



KREŞ YARDIMI – GELİR VERGİSİ İSTİSNASI 

7103 Sayılı Kanun Madde 4 ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü Maddesine Eklenen Bent 

Yürürlük Tarihi : 27 Mart 2018 

GVK Madde 23 –Aşağıda yazılı ücretler Gelir Vergisinden istisna edilmiştir : 

16. İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan 

menfaatler (İşverenlerce bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri 

sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık, asgarî 

ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak üzere bu istisnadan yararlanılır. Kreş ve gündüz bakımevi 

hizmetini sağlayanlara yapılan ödemelerin belirlenen istisna tutarını aşan kısmı ile hizmet erbabına bu 

amaçla nakden yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. Bu bentte yer  

alan %15 oranını, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %50’sine kadar artırmaya ve kanuni seviyesine 

getirmeye Bakanlar Kurulu, bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye 

Bakanlığı yetkilidir.).” 

VAKIFLAR TARAFINDAN KURULAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, OKUL AİLE BİRLİKLERİNİN 

TEŞVİKLERDEN FAYDALANABİLMESİ 

7103 Sayılı Kanun Madde 69 ile 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

Yürürlük Tarihi : 27 Mart 2018 

5510 sayılı Kanun Ek Madde 16 - Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları, okul aile birlikleri 

ile bu Kanunun 73 üncü maddesine göre Kurumun yurt içinde hizmet satın aldığı vakıf üniversiteleri ve 

özel sektör işyerleri; bu Kanun, 4447 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı 

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun, 14/7/2004 tarihli ve 

5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu, 3294 sayılı Kanun, 2828 sayılı Kanun ve 

diğer kanunlarda yer alan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanır. 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan dönemlerde vakıflar tarafından kurulan yüksek 

öğretim kurumları, okul aile birlikleri ve bu Kanunun 73 üncü maddesine göre Kurumun yurt içinde 

hizmet satın aldığı vakıf üniversiteleri ve özel sektör işyerleri tarafından, bu Kanun, 4447 sayılı Kanun, 

4857 sayılı Kanun, 5746 sayılı Kanun, 5225 sayılı Kanun, 3294 sayılı Kanun ve 2828 sayılı Kanun uyarınca 

yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerinden usulüne uygun olarak yararlanılmış sayılır. 

Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları ve okul aile birlikleri, ek 17 nci maddenin ikinci 

fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki dönemlere ilişkin olmak 

üzere ilgili kanunlarla sağlanan prim teşvik, destek ve indirimlerinden geriye yönelik olarak 

yararlanamaz ve yararlanılmış olan söz konusu teşvik, destek ve indirimler değiştirilemez. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kültür ve  Turizm 

Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye İş Kurumunun görüşleri alınarak Kurumca 

belirlenir.” 

 

 

 


