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POTANSİYEL TEŞVİK 
SORGULAMA EKRANI

Potansiyel Teşvik Sorgulama menüsü ile teşvik bazında 
şartları sağlayan istihdamı sağlanacak sigortalının, 

• Sigortalı yönünden aranan şartları sağlayıp sağlamadığı,

• Teşvik bazında hangi teşvikten kaç ay süre ile 
yararlanılacağının analizinin yapılması hedeflenmiştir.  

• Bu program ile işe giriş bildirgesi verilmemiş kişiler için 
sorgulama yapılacağından, işyeri ve sigortalı yönünden 
aranan şartlar sorgulama işlemi yapılan tarihe göre 
değerlendirilmektedir. 
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İşveren – Teşvikler ve Tanımlar linkinin altındaki 
Potansiyel Teşvik Sorgulama menüsü açılmalıdır. 

POTANSİYEL TEŞVİK 
SORGULAMA EKRANI

Henüz işe alınmamış olan kişinin T.C.kimlik numarası 
yazılmalıdır. 

POTANSİYEL TEŞVİK 
SORGULAMA EKRANI
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Sorgulama sonucu açılan pencereden “yeşil” renkte beliren 
satırlar için olumlu sonuç, “pembe” renkte beliren satırlar 
için olumsuz sonuç verildiği anlaşılmalıdır. 

POTANSİYEL TEŞVİK 
SORGULAMA EKRANI
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6111 SAYILI KANUN TEŞVİĞİ
(4447 GEÇİCİ 10. MADDE)
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4447/ GEÇİCİ 19. MADDE 

İLAVE İSTİHDAM UYGULAMASI
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4447 S. K. Geçici 
19. Md. Prim 
desteğinden 
faydalanılamayan 
durumlarda gelir 
vergisi stopajı 
teşviki de 
uygulanmayacaktır.

7166 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 
YENİ İSTİHADAM TEŞVİKİ



09.04.2019

10



09.04.2019

11

ÜCRET DESTEĞİNİN İPTALİ (2019/7)

• 1‐ Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi,

• 4‐ Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep 
bildirilmeden feshi,

• 5‐ Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi,

• 15‐Toplu işçi çıkarma,

• 17‐İşyerinin kapanması,

• 19 ‐Mevsim bitimi,

• 20‐ Kampanya bitimi,

• 22‐Diğer nedenler,

• 25‐İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış 
nedeni ile fesih,

• 34‐İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih,

• nedenleriyle, sigortalının iş sözleşmesinin feshedilmemesi gerekmektedir.
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ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

2019

ASGARİ ÜCRET 
DESTEĞİ 

2019 YILINDA 
TEKRAR 

UYGULANACAK

• 30/01/2019 tarihinde R.G.yayınlanan “Gelir Vergisi 
Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 7162 sayılı Kanunun 10. Mad. 
göre; ortalama sigortalı sayısı;

• 500’ün altında olan işyerleri için günlük 5,00 TL /aylık 150,00 TL

• 500 ve üstünde olan işyerleri için günlük 3,36 TL /aylık 100,80 TL

• asgari ücret desteği sağlanacaktır.
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ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ‘İNDE
YENİ UYGULAMA «ORTALAMA İŞÇİ SAYISI»

• Ortalama sigortalı sayısının tespitinde
2018/Ocak‐Kasım döneminde SGK’ya 4/a
kapsamında bildirimi yapılan kişi sayısı
dikkate alınacaktır.

• 2019 yılında destekten yararlanılacak ayda
2018/Ocak‐Kasım döneminde en düşük
bildirilen dönemdeki sigortalı sayısından daha
az bildirim yapılması halinde destekten
yararlanılamayacaktır.

• İşyerinin 500’den az mı yoksa fazla mı işçi
çalıştırdığı tespit edilirken cari ay çalışan
sayısına değil, 2018 Ocak‐Kasım dönemi
çalışan ortalamasına bakılacak.

Asgari Ücret Desteği Kapsamına Giren 
Sigortalıların Belirlenme Esası

• 2019 cari ayın 2018 aynı ayında günlük brüt 102 TL ve 
altında brüt kazanç bildirilen sigortalıların gün sayısı kadar 
uygulanır bu gün sayısını geçemez

• Toplu iş sözleşmesi kapsamında bulunan sendikalı 
işyerlerinde ise 2018 yılı için prime esas kazanç sınırı 102 TL 
yerine 203 TL olarak uygulanacak.

• Linyit ve taş kömürü çıkaran işyerlerinde ise esas alınan 
günlük brüt kazan sınırı 271 TL olarak belirlenmiştir.
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2019 Yılından Önce Tescil Edilmiş İşyerlerinde 
Asgari Ücret Desteği Hesaplama Örneği 

• Örneğin 2019 Ocak ayında işyerindeki toplam prim ödeme 
gün sayısı 2000 gün  fakat 2018 Ocak ayında 102 TL altındaki 
prim ödeme gün sayısı 1300 ise, 

• 01/2019 Döneminde Toplam Prim Ödeme gün Sayısı 2000 gün

• 01/2018 Döneminde 102 TL Altındaki Prim Ödeme Gün Sayısı 1300 Gün 
Destek tutarı 1300  Gün * 5 TL = 6.500 TL 

• İlgili Ayda İşçi çalıştırılmaması durumunda bildirim yapılmış 
takip eden ilk aya ilişkin bildirimler hesaplamada dikkate 
alınır 

* TEŞVİK İPTALİ
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•5510 SAYILI KANUNUN EK 17 NCİ 
MADDESİ KAPSAMINDA TEŞVİKLERDEN 
GERİYE YÖNELİK YARARLANILMASI 

5510 SAYILI KANUNUN EK 17 NCİ MADDESİ 
KAPSAMINDA TEŞVİKLERDEN GERİYE YÖNELİK 
YARARLANILMASI

• 7103 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 17 nci
maddede yapılan düzenleme ile sigorta primi teşvik,
destek ve indirimlerden yararlanma şartlarına haiz
olmasına karşın,

 Daha evvel herhangi bir kanun numarası seçilmeksizin
teşviklerden yararlanılmayan dönemlerin ya da

 kanun numarası seçilerek teşvikten yararlanılmış olmakla
birlikte yararlanılan teşvik türünün tercih edilecek başka
bir teşvik türü ile geriye yönelik olarak değiştirilmesine
imkan tanınmıştır.
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5510 SAYILI KANUNUN EK 17 NCİ MADDESİ KAPSAMINDA 
TEŞVİKLERDEN GERİYE YÖNELİK YARARLANILMASI

• Daha önce düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin iptal edilerek
asıl/ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesine çevrilmesi için ise "e‐SGK /
İşveren / E‐Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” menüleri seçilerek ve
e‐bildirge şifresi ile giriş yapılarak erişilebilecektir.

• Başvuru tarihinin son günü 1/6/2018 (dahil) tarihi idi, bu tarihe kadar
başvuruda bulunan işverenlerce internet ortamında E‐Bildirge V2
ekranlarından yapılacak tahakkuk değişikliğine ilişkin iptal/ek ya da asıl
belgelerin 1/6/2018 tarihi ve sonrasında da sistem üzerinden verilmesi ve
onaylanmasımümkün bulunmaktadır.

• 2018/Mart ayı/dönemi ve öncesine ilişkin geriye yönelik teşvikten
yararlanma ve teşvik değişiklik başvurularının 2/6/2018 tarihi ve sonrasında
yapılmış olması halinde ise bu talepler hakkında işlem yapılmayacaktır.

5510 SAYILI KANUNUN EK 17 NCİ MADDESİ KAPSAMINDA 
TEŞVİKLERDEN NİSAN 2018 SONRASI GERİYE YÖNELİK YARARLANMA

• 2018/Nisan Dönemi ve Sonrası İçin Geriye Yönelik Teşvik
• İşveren tarafından geriye yönelik teşvikten yararlanılmak istenen
ayı takip eden 6 ay içinde başvuru yapılması gerekmektedir.

• Örnek 1 : 2018/Eylül ayına ilişkin APHB 05510 kanun numarası ile
gönderen bir işverenin, bu aya ilişkin teşvik değişiklik başvurusunu
en geç 31/03/2019 tarihine kadar yapması gerekmektedir.

• Cari aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma
gönderilme süresinin son gününe kadar Kuruma yapılan
başvurularda, cari aya ilişkin geriye yönelik teşvikten yararlanma
veya teşvik değişiklik talepleri dikkate alınmayacaktır.



09.04.2019

19

5510 SAYILI KANUNUN EK 17 NCİ MADDESİ KAPSAMINDA 
TEŞVİKLERDEN NİSAN 2018 SONRASI GERİYE YÖNELİK YARARLANMA

• Örnek 2: 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan şartların
tamamını sağladığı halde 2018/Nisan‐Mayıs‐Haziran‐Temmuz‐Ağustos‐
Eylül‐Ekim‐Kasım aylarında herhangi bir prim teşvikinden yararlanmamış
olan bir işverenin geriye yönelik bu aylara (06111) teşvikinden yararlanmak
ister ve başvurusunu;

•
• ‐27/8/2018 tarihinde yaparsa, 2018/Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz,

• ‐24/9/2018 tarihinde yaparsa 2018/Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, 
Ağustos,

• ‐23/11/2018 tarihinde yaparsa, 2018/Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, 
Eylül, (Ekim olmayacak)

• teşvik değişiklik talepleri işleme alınacaktır.

5510 SAYILI KANUNUN EK 17 NCİ MADDESİ KAPSAMINDA 
TEŞVİKLERDEN GERİYE YÖNELİK YARARLANILMASI

• Diğer Hususlar
• İşverenin Kurumumuza cari ay veya yasal ödeme süresi geçmiş

borçlarının bulunması halinde 1/1/2019 tarihi beklenilmeksizin söz
konusu borçlara mahsup işlemi yapılabilecektir.

 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkış işlemi veya iz işlemi
yapılmış olan işyeri dosyalarına ilişkin geriye yönelik teşvik
değişiklik talebinde bulunulması halinde, e-bildirge üzerinden
başvuru yapılabilmesini teminen, işverenin yazılı talebine istinaden
e-bildirge şifrelerinin işyeri dosyasının bağlı bulunduğu sosyal
güvenlik il müdürlüğüne sosyal güvenlik merkezince
aktifleştirilmesi gerekmektedir.
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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 3
yıl içinde ödenir.

SGK TEŞVİKLERİNDEN 
GERİYE DOĞRU YARARLANMA

Talepte bulunan işverenlere iade edilecek tutar

Ödeme, öncelikle bu Kanunun 88 inci maddesinin
14 ve 16. fıkralarına göre muaccel hale gelmiş;
 Prim ve her türlü borçlardan,
sonrasında ise ilgili kanunlar uyarınca yapılandırma veya taksitlendirme de

dâhil olmak üzere muaeccel haldeki prim ve her türlü borçlarından
mahsup yoluyla gerçekleştirilir.

 Ancak, 3 yıl sonunda ilgili kanunları gereği yapılandırılma veya
taksitlendirilme sebebiyle vadesi gelmemiş taksit ödemelerinden peşinen
mahsup edilir.
Kuruma borcu bulunmayan işverenlere 6 ayda bir eşit taksitlerle iade

yapılır.

SGK TEŞVİKLERİNDEN 
GERİYE DOĞRU YARARLANMA
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Mahkemelerce, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce
açılmış davalarda davanın konusuz kalması sebebiyle karar
verilmesine yer olmadığına karar verilir. Yargılama giderleri idare
üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretinin ¼ üne hükmedilir.

SGK TEŞVİKLERİNDEN 
GERİYE DOĞRU YARARLANMA
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SGK TEŞVİKLERİNDEN 
GERİYE DOĞRU YARARLANMA

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/calisan/isveren/ist‐tesvikleri

Bu link üzerinden, aşağıdaki tablonun exel formatında indirip, teşvik 
hesaplaması yapabilirsiniz. 

Listelenen teşviklerden yararlanabilmek için teşvik özelinde gerekli tüm şartların yerine 
getirilmesi gerekmektedir. Teşviklerin kapsamı, yararlanabilme şartları, süresi ve diğer 
bilgiler için ilgi mevzuat incelenmelidir. 

HANGİ SGK TEŞVİKİNİ KULLANMALIYIM…?

Örnek-1; Diğer sektörde faaliyet gösteren bir işverenin işçisinin 
prime esas kazancının 7.000,00 TL olduğunu varsayalım, bu 
durumda işveren bu işçiyi 06111 kanun kodu veya 27103 kanun 
kodu ile göndermesi durumunda ödeyeceği prim ne kadar 
tutacağını inceleyelim. 

Kanun SPEK Teşvik Oranı Teşvik Tutarı

06111 7.000,00 %20,50 1.435,00 TL

27103(*) 2.558,40 %37,50 (959,40+153,74) 1.113,14 TL

*Diğer sektörde (27103) asgari ücret düzeyinde destek sağlandığı 
için 7.000 TL üzerinden değil, asgari ücret üzerinden teşvik tutarı 
hesaplanacaktır.
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• İŞKUR 
• İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

 İşbaşı eğitim programı (İEP) İŞKUR tarafından uygulanan, iş ve üretim

süreçlerini bizzat görerek mesleki deneyim ve tecrübe kazanmanızı

sağlayan programdır.

 Stajın geliştirilmiş versiyonudur.

• Mesleki deneyim ve beceri kazanma,

• İstihdam edilebilirliği kolaylaştırma,

• Tecrübe eksikliğinin giderme,

• Program süresince gelir elde etmeye yardımcı olur.

• Zorunlu ve isteğe bağlı stajların yapılmasına imkan verir.

46

DENEYİM

BİLGİ
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İEP Katılımcı

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

15 yaşını tamamlamış olmak,

İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı veya 
eşi olmamak 

Emekli olmamak,

Son 1 ay işsiz olmak.

47

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)

Kamu kurumu hariç,

En az 2 çalışanı olan işyerleri «Çalışan personel 
sayısının %30’ u kadar» personel talep edebilmekteler.

Herhangi bir meslekte düzenlenebilir, fakat vasıflı bir 
meslek olması şarttır. «Beden İşçisi, Temizlik Görevlisi 
gibi meslek sahibi olmayı gerektirmeyen ünvanlardaki
işler için olamaz.»

48
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Program düzenlemek isteyen işverenler programa
katılacak kişileri doğrudan kendileri seçerek
program düzenleyebilirler.

Eğer işverenler tarafından program düzenlenecek
kişi bulunamamışsa ve Kurumumuzdan katılımcı
talep edilmişse kendilerinin belirlemiş olduğu özel
şartları taşıyan kişiler arasından işverene
yönlendirilen katılımcı adaylarından işveren
istediğini seçerek program düzenleyebilirler.

49

İEP Süre

Siber güvenlik, bulut bilişim, kodlama gibi çağımızın 
ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda 
düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına 
katılan 18‐ 29 yaş arası gençlerimiz için 9 aya,

Bilişim ve İmalat sektörlerindeki mesleklerde  6 
aya,

Diğer tüm işyerleri için 3 aya kadar program 
düzenlenebilmektedir.

Düzenlenecek mesleğe göre gün sayısı, İl 
Müdürlüğü onayına ve Komisyon kararına göre 
belirlenmektedir.

50
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İEP Günlük Çalışma Süresi

Haftada en fazla 6 gün olarak düzenlenebilir. Buna
göre «program katılımcı ile işverenin anlaşması
ölçüsünde haftada 1 gün bile olabilir.»

Günlük en az 5 saat en fazla 8 saat çalışma olabilir.

51

İEP Ödemeler‐1

Katılımcılara «İŞKUR tarafından günlük 77,70 TL cep 
harçlığı» (aylık net asgari ücret 2.020,20 TL düzeyinde),

Siber güvenlik,  bulut bilişim, kodlama gibi çağımızın ve 
geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda 
düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 
18‐ 29 yaş arası gençlerimize günlük «85 TL cep 
harçlığı» verilmektedir.

«Öğrencilere günlük ücretin %75’ i, işsizlik ödeneği 
alanlara %50’ si ödenmektedir.»

İş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ile genel sağlık 
sigortası prim giderleri de İŞKUR tarafından 
ödenmektedir.

52
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İEP Ödemeler‐2

Kadın istihdamını arttırmak ve kolaylaştırmak
amacıyla 2018 yılında ilk defa,

Sanayi sektöründe düzenlenen %50 istihdam
garantili Mesleki Eğitim Kurslarında ve İmalat
sektöründeki mesleklerde düzenlenen İşbaşı Eğitim
Programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü
oldukları 2‐5 yaş çocukları için aylık 400 TL’lik bakım
desteği (yalnız 1 çocuk için) program süresince
İŞKUR tarafından karşılanmaya başlanacaktır.

53

54
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İEP İstihdam Zorunluluğu

Programın başlatılabilmesi için «%50 
istihdam taahhüdü verilmesi 
zorunludur.»

İstihdam taahhüdü ¼’ ü tamamlanmış 
ve biten kurslar için uygulanır.

İstihdam zorunluluğu «program gün 
sayısınca uygulanır.» Program gün 
sayısı 60 günden az olanlar için en az 
60 gündür.

• Program başladığında çalışan sigortalı 
sayısının program bitiş tarihinde  
korunması gerekmektedir. 

55

İşe İlk Adım Projesi

• Yüksekokul veya Fakültelerden mezun olan 18‐29 
yaş aralığındaki gençler İşbaşı Eğitim Programlarına 
dahil edilerek mesleki deneyim ve tecrübe 
kazanması sağlanacaktır.

• Zorunlu istihdam sürecinde ödenecek ücretin net 
asgari ücretin %50’ sine karşılık gelen tutarı İşsizlik 
Sigortası fonundan karşılanacaktır.

• Zorunlu istihdam sürecinden sonra  12 ay daha 
istihdam edeceğine dair taahhüdü vermesi halinde 
net asgari ücretin %25 tutarındaki ücret yine İşsizlik 
Sigortası fonundan karşılanacaktır.

56
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İş’te Anne

• 0‐15 yaş arası çocuğu bulunan anneler İşbaşı Eğitim 
Programına dahil edildiklerinde  günlük 80 TL 
tutarında ücret kazanacaklardır.

57

SGK VE İŞ HUKUKUNDA 
ÖZELLİKLİ KONULAR
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LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ KENDİ ŞİRKETİNDEN SSK’ SİGORTALILIĞI

1) 4/1‐a sigortalılığının 01.10.2008 tarihinden önce başlaması gerekmektedir.

2.) 01.10.2008 tarihinden önce başlayan 4/1‐a kapsamındaki sigortalılık, 01.10. 2008
tarihinden önce başlayan işyeri dosyası üzerinden kesintisiz devam etmelidir.

3) Limited şirket ortağı 01.10.2008 tarihinden sonra ortağı bulunduğu şube
işyerinden ya da ortağı bulunduğu başka işyerinden 4/1‐a kapsamında sigortalı olarak
bildirilmemelidir.

LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ KENDİ ŞİRKETİNDEN SSK’ SİGORTALILIĞI

4) Sigortalılığı 01/10/2008’den önce gelse dahi Şirket ortaklığı 01.10.2008’den sonra
gerçekleşmişse Bağ‐Kur kapsamına alınır.

* 2014/5 sayılı SGK Genelgesinde "1479 sayılı Kanuna tabi sigortalıların kendilerine
ait veya ortak oldukları işyerlerinden kendilerini sigortalı göstermesine ilişkin verilen
örneğe göre";
"3/4/2008 tarihinde limited şirket ortağı olan sigortalı bu tarihten itibaren kendi
işyerinden 506 sayılı Kanuna göre kendini sigortalı bildirmiş olup, 24/12/2012 tarihinde
de diğer çalışanlarını işten çıkararak bu tarihten sonra tek başına sigortalı olarak
bildirmeye devam etmiştir. 24/12/2012 tarihinden itibaren söz konusu işyerinde başkaca
sigortalı çalışmadığından 23/12/2012 tarihinde (a) bendi kapsamındaki sigortalılığının
sona ermesi 24/12/2012 tarihi itibariyle (b) bendi kapsamında sigortalılığının
başlatılacağı
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Bağ‐Kur’da Geriye Dönük Kayıt Mümkün müdür?

Bağ‐Kur'a hiç kaydı olmayanlar için geriye dönük kayıt imkanı 01.10.2008 tarihi ile
sınırlıdır.

istisnası;
* Yargıtay hukuk kurulunun 2009/52 sayılı hukuk kararıdır.

“04.10.2000‐06.08.2003 tarihi aralığında kuruma kayıt yaptıranların
04.10.2000 öncesine dönme hakları vardır.”

* Bağ‐Kur kapsamında olmadığı halde yanlışlıkla Bağ‐Kur primlerini ödemeye devam
edenlerin talepleri halinde primleri iade edilir.

Ancak kurumun sigortalılığı iptal hakkı bulunmamaktadır. Sigortalı prim ödemelerini
yaptığı sürede isteğe bağlı sigortalı statüsünde değerlendirilmelidir.

İKALE (BOZMA) SÖZLEŞMELERİ

İkale sözleşmesi kanunda açıkça düzenlenmiş değildir. 

“sözleşme özgürlüğü” çerçevesinde kabul edilmektedir. 
Dayanağını Anayasadan alan sözleşme özgürlüğü ilkesi (Anayasa 
md. 48; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunumd. 26) taraflara 
sözleşme yapma, bunun içeriğini belirleme ve sözleşmeyi sona 
erdirme yetkilerini verir. 

Bu bakımdan, iş sözleşmesi de ‐ister belirli süreli, 
isterse belirsiz süreli olsun‐ işçi ile işverenin anlaşması üzerine 
sona erdirilebilir. İş sözleşmesinin sona erdirilmesine ilişkin bu 
anlaşmaya (sözleşmeye), uygulamada “ikale” denilmektedir.
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İKALE (BOZMA) SÖZLEŞMELERİ

63

GEÇERLİLİK ŞARTLARI (TBK) 

İYİ NİYET ÖLÇÜTÜ

HATA , HİLE, KORKUTMA,VE MUVAAZA OLMAMALI

AHLAKA VE KAMU DÜZENİNE AYKIRI OLMAMALI

İKALE (BOZMA) SÖZLEŞMELERİ

Yargıtay’a göre; işçi, olağan sona erme şekli olan fesihte ihbar ve 
kıdem tazminatından, işsizlik ödeneğinden ve iş güvencesinden 
yararlanacağı halde, işverenin ikale icabını kabul etmesi, hayatın 
olağan akışı gereği, bunda makul bir yararının olmasını gerektirir.
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GEÇERLİLİK ŞARTLARI (İŞ HUKUKU) 

İŞÇİ LEHİNE YORUM , MAKUL YARAR VE EK İMKANLAR İŞÇİ LEHİNE YORUM , MAKUL YARAR VE EK İMKANLAR 
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SONUÇLARI

işçi feshe bağlı kıdem ve ihbar 
tazminatlarını isteyemez,

iş güvencesi kapsamında ise 
işe iade davası açamaz

İşsizlik sigortası kapsamda 
işsizlik ödeneği alamaz 
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İŞ SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ

İKALE TAZMİNATININ GELİR VERGİSİ SGK PRİMİ KARŞISINDAKİ DURUMU

GELİR VERGİSİ : (2) 7103 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin üçüncü 
fıkrasına aşağıdaki (7) numaralı bent eklenmiştir.“

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.

SGK PRİMİ :  Yukarıdaki düzenleme ile ikale sözleşmesi kapsamında kıdem tazminatı 
tavanına kadar yapılan ödemelerin tamamı kıdem tazminatı niteliğine bürünmüş 
olduğundan kıdem tazminatı tavanını aşmayan kısım ikale tazminatlarının prime esas 
kazanç dahil edilmemesi gerekir.
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İŞ SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ

İKALE TAZMİNATININ GELİR VERGİSİ SGK PRİMİ KARŞISINDAKİ DURUMU

Örnek 10: (Ç) A.Ş.’de 10 yıl süreyle çalıştıktan sonra 12/1/2018 tarihinde işten ayrılan Bay (H)’ye, işvereni 
tarafından 1475 sayılı Kanun uyarınca, kıdem tazminatına esas ücreti olan 3.000 TL üzerinden 30.000 TL 
kıdem tazminatı ile karşılıklı sonlandırma sözleşmesine (ikale) istinaden 50.000 TL iş güvencesi tazminatı 
olmak üzere toplam 80.000 TL ödeme yapılmıştır.  

‐ Kıdem tazminatı             : 30.000,00 TL

‐İş güvencesi tazminatı : 50.000,00 TL

TOPLAM   :   80.000,00 TL

‐ Vergiden istisna edilecek tutar (5.001,76x10=)  50.017,60 TL

‐ Vergiye tabi tutar (80.000‐50.017,60=) 29.982,40 TL
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Konkordato Sürecinde İşçi Alacakları 

İşçinin İŞKUR'dan ücret alacağını almasının şartları nedir? 
- Alacak konkordato alacak listesine kayıt edilmelidir.
- Konkordato ilan eden işverenden ücret alacağı bulunan işçilerin dilekçe ile 
İŞKUR'a başvurarak ekine mahkemece verilen konkordato mühlet kararı veya 
konkordato mühlet kararının ilan edildiğini gösteren belge,
- İşçinin ücret alacağını aylar itibariyle gösteren işçi alacak belgesi eklemesi 
gerekmektedir. 

İşçinin İŞKUR'dan ücret alacağını almasının şartları nedir? 
- İşçinin son bir yıl içerisinde konkordato ilan edilen işyerinde çalışıyor olması,  
- Ücret alacağı için beş yıllık zaman aşımı süresinin dolmamış olması 
gereklidir.
-Yapılacak ödeme işçinin ödenmeyen üç aylık ücretiyle sınırlıdır. İşçinin ücreti 
ne olursa olsun SGK prim tavanını geçmeyen kısmı üç ayla sınırlı olmak üzere 
tam olarak İŞKUR tarafından ödenecektir
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‘’İnsanın değeri, aradığı şeyle 
ölçülür’’

Teşekkürler.. 


