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SİRKÜLER NO : 2002/6 
 

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 
 

A- İşsizlik Sigortası Uygulaması 31.01.2002 Tarihinde İtibaren Yürürlüğe Girdi 
 
İşsizlik sigortası primi kesintileri 01.06.2000 tarihinde başlamıştı. 01.06.2000 tarihinden itibaren, 

son 120 günü sürekli çalışmış olmak kaydıyla toplam 600 gün işsizlik sigortası primi ödendikten 
sonra, 31.01.2002 tarihinden itibaren kendi istek ve kusuru olmaksızın, 4447 sayılı kanunun 51. 
maddesinde belirtilen hallerden birisine dayalı olarak hizmet akitleri sona erecek olan sigortalılara, 
işsiz kalmaları halinde; 

 
- İşsizlik ödeneğinden, 
- Sağlık sigortası hizmetlerinden, 
- Danışmanlık hizmetlerinden, 
- İşe yerleştirme hizmetlerinden, 
- Mesleki eğitim hizmetlerinden, 
Yararlanabilmelerine imkan sağlanacaktır. 
 
Yukarıda yer alan işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlanabilmek için hizmet akdinin sonra 

erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde işverenin düzenleyeceği İşten Ayrılma Bildirgesi ile Türkiye İş 
Kurumu müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. 

 
01.06.2000-29.01.2002 tarihleri arasında hizmet akitleri feshedilen sigortalılar için bir hak 

sahipliği söz konusu olamayacağından, bu tarihler arasında hizmet akdi sona erenler için İşten Ayrılma 
Bildirgesi düzenlenmeyecektir. 

 
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış 

olanlardan, son üç yıl içinde; 
 
a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 
 
b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,  
 
c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, 
 
süre ile işsizlik ödeneği verilecektir. 
 
Hizmet akdinin sona erdiği tarihten önceki son 120 gün içinde, hizmet akdi devam etmekle 

birlikte, hastalık, ücretsiz izin, disiplin cezası, gözaltına alınma, hükümlülükle sonuçlanmayan 
tutukluluk hali, kısmi istihdam ile grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, ekonomik kriz, doğal 
afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara verilmesi halinde, prim yatırılmayan 
süreler için Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) kayıtları esas alınacak ve 120 günün hesabında prim 
yatırılmayan bu süreler kesinti sayılmayacaktır.  
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Sigortalı işsiz, resmi kimlik belgesi ve işveren tarafından düzenlenen İşten Ayrılma Bildirgesi ile 

hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde, işyerinin bağlı bulunduğu yerdeki Türkiye 
İş Kurumu Müdürlüğü’ne talep dilekçesi ile şahsen müracaat edecektir.  

 
İşverenler hizmet akdi 51. maddede belirtilen hallerden birisine dayalı olarak sona ermiş olan 

sigortalılar hakkında üç nüsha İŞTEN AYRILMA BİLDİRGESİ düzenleyip 15 gün içinde bir 
nüshasını Türkiye İş Kurumu Müdürlüğü’ne (İŞKUR’a) göndermek, bir nüshasını sigortalı işsize 
vermek ve bir nüshasını da işyerinde saklamakla yükümlüdür.  

 
İşten Ayrılma Bildirgesini Kuruma vermeyen işverenlere her bir fiil için ayrı ayrı asgari ücretin iki 
katı tutarında idari para cezası verilir. Bu uygulamanın yeni başlamış olması nedeniyle 
uygulamacıların dikkatli olması gerekmektedir. 
 

B- İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İade Sınırı 4 Milyar TL olarak Belirlendi. 
 
8 Şubat 2002 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2002/3606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre 

2001 takvim yılında gerçekleştirilen indirimli orana tabi işlemler dolayısıyla yüklenilen ve indirim 
yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin 4 milyar lirayı aşan kısmı mükelleflere iade 
edilecektir. 4 milyar TL’lik alt sınır her yıl yeniden değerleme oranında artırılacaktır. 

 
Buna göre, indirimli orana tabi mal ve hizmet satışı yapan mükelleflerin 2001 yılından devreden 

KDV’nin 4 milyar lirayı aşması halinde aşan kısmı iade alma hakları bulunmaktadır. İade tutarının 25 
Şubat 2002 tarihinde verilecek olan Ocak-2002 dönemi KDV beyannamesinde gösterilmesi mümkün 
bulunmaktadır. İade veya mahsup işlemi için indirilecek KDV listesi ile (150 milyon TL’nin 
üzerindeki faturaların listesi) KDV İadesi Tablosunun dilekçeye eklenmesi gerekmektedir. İade 
tablosunun hesabında 74 ve 76 no’lu KDV Genel Tebliğlerindeki açıklamalar dikkate alınmalıdır. 4 
milyar TL’nin üzerindeki iadelerin YMM raporu veya vergi inceleme raporu ile altında kalan iadelerin 
raporsuz alınması mümkün bulunmaktadır.  
 

C- Tecil Faiz Oranı Aylık % 6’dan % 5’e İndirildi. 
 

2 Şubat 2002 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 421 no’lu Tahsilat Genel Tebliği ile 2 Şubat 
2002 tarihinden itibaren halen yıllık % 72 aylık % 6 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı yıllık % 
60’a aylık % 5’e indirilmiştir. 

 
D- Gecikme Zammı Oranı Aylık %10’dan % 7’ye indirildi. 
 
31.01.2002 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2002/35 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile gecikme 

zammı oranı % 10’dan % 7’ye indirilmiştir. 
 
2 Şubat 2002 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 422 no’lu Tahsilat Genel Tebliğinde belirtildiği 

üzere 31.01.2002 tarihinden önce vadesi geldiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan amme 
alacaklarının bu tarihten itibaren ödenecek kısımlarına ve 31.01.2002 tarihinden itibaren vadesi geldiği 
halde vadelerinde ödenmeyen amme alacaklarına aylık % 7  oranında gecikme zammı uygulanacaktır. 

 
Saygılarımızla. 
 
        KANIT YEMİNLİ MALİ  
        MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 
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