
KK  KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 
Merkez : Meşrutiyet Cad.No:29/21 06420 Y.Şehir/ANKARAİrt.Büro : Atatürk Bulvarı No:73/1 GİRESUN 
Vergi Dairesi-Sicil No: Çankaya V.D.- 4960020316   Tel  : (454) 212 66 87 Fax: (454) 212 66 86 
Tel : (312) 417 05 96-418 68 29-418 68 43                Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası  
Fax : (312) 417 66 73      Sicil ve Mühür No : Ahmet ÇAKIR 384/068 
E-mail : Kanitymm@superonline.com                                           Sakıp  ŞEKER  861/898 

Ek: 4                  Ankara, 15.06.2002 
 

 
 

SİRKÜLER NO :  2002/17 
 

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 
 
 
 SSK İşveren Primleri İle Ücretlilere Ait Gelir Vergisinin %37’sinin 1 Yıl 
Ertelenmesi Hakkında  
 
 2002/11 sayılı sirkülerimizde belirtildiği gibi 4747 sayılı Kanun uyarınca 30.4.2001 
tarihinde faaliyette bulunan işyerlerinde 01.04.2002 tarihinden sonra işe alınan ücretlilerden 
kesilen Gelir Vergisi ile SSK primi ve işsizlik primi işveren hissesinin %37’si bir yıl süre 
ile faizsiz olarak ertelenebilecektir. Sendika üyesi işçilerde bu oran %50 olacaktır. Ertelemede 
şu hususlara dikkat edilmelidir.  
 
 a) İşyeri 30.04.2001 tarihinden önce (bu tarih dahil) faaliyette olmalıdır.  
 
 b) 01.06.2001 tarihinden önce SSK’na verilmiş olan Ocak/Nisan 2001 dönemine ait 4 
aylık sigorta prim bordrosunda bildirilen toplam işçi sayısına ilaveten 01.04.2002-31.12.2002 
tarihleri arasında işe alınan veya alınacak işçiler kapsama dahil edilecektir.  

 
Örneğin, 30.4.2001 tarihinde 5 ücretli çalıştıran bir işyerinde 01.04.2002 tarihinden 

sonra 3 ücretli daha işe başlatılmış ise erteleme uygulamasından ilave alınan (8-5=)3 ücretli 
yararlandırılacaktır. Erteleme uygulamasından 30.4.2001 tarihi itibariyle istihdam edilen 
ücretli sayısını aşanlar yararlandırılacaktır.  

 
c) Mayıs 2001/Mart 2002 döneminde işe alınan ücretliler erteleme uygulaması dışında 

kalacaktır.  
 
d) Erteleme uygulamasından yararlanabilecek ücretli sayısının 01.04.2002 tarihinden 

sonra işe alınan ücretli sayısından daha az olduğu durumlarda hangi ücretlilerin erteleme 
hakkından yararlandırılacağına işveren karar verecektir.  

 
Örneğin, Ocak/Nisan 2001 dönem bordrosunda ücretli sayısı 10, Mayıs 2001/Mart 

2002 döneminde işten çıkartılanların sayısı 4 ise, Kanunun yürürlüğe girdiği 01.04.2002 
tarihinden sonra işe başlayanların sayısı 7 ise, bu işveren 1.4.2002 tarihinden sonra işe aldığı 7 
ücretlinin sadece 3’ünün sigorta ve vergi ertelemesinden yararlanabilecektir. Bu 3 ücretlinin 
hangi kişiler olacağına işveren karar verecektir. İşverenin yüksek ücret ödediği kişileri tercih 
etmesi gerektiği açıktır.  
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e) Birden fazla işyerinde faaliyet gösteren işverenler işyerlerinin tamamında 

çalıştırdıkları ücretli sayısı toplamını (genel toplam) dikkate alacaktır.  
 
f) Ücretli sayısında artma veya azalma olması halinde yararlanacak ücretli sayısı her 

ay itibariyle yeniden belirlenecektir. 
 
g) Erteleme hakkından yararlanılacak ücretliler için muhtasar beyannameye Ek:1 form 

eklenecektir. Erteleme uygulamasından yararlandırılacak ücretlilerden kesilecek vergiler 
normal şekilde muhtasar beyannameye dahil edilecek ve vergi tahakkuk ettirilecektir.  

 
h) Ertelenen ücretler ertelendiği ayı takip eden 12 ay sonra ödenecektir. Örneğin 

Mayıs 2002 ayına ait ertelenen ücret gelir vergisi 20 Haziran 2003 tarihinde ödenecektir. SSK 
primleri için de aynı kural geçerli olacaktır. 

 
ı) Sosyal güvenlik destek primi ödeyen işçiler (emekliler) ile çırak ve öğrenciler 

erteleme uygulamasından yararlandırılmayacaklar ve sayıya dahil edilmeyeceklerdir.  
 
i) Erteleme uygulamasından yararlanılabilmesi için ilgili Sigorta Müdürlüğü’ne Ek:2 

ve Ek:3 form, bildirge ekinde verilecektir. Ayrıca, ilgili Sigorta Müdürlüğü’ne bir isim listesi 
verilecektir.(Ek:4) 

 
j) Ertelenen sigorta primleri gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider 

olarak dikkate alınmayacaktır. Bu primlerin fiilen ödendiği dönemde vergi matrahının 
tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.  

 
Daha fazla bilgi için Müşavirliğimize veya SSK Genel Müdürlüğü’nün 16-263 EK 

Genelgesi ile Maliye Bakanlığı’nca yayımlanmak üzere Resmi Gazeteye gönderilen 245 no’lu 
Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne (www.gelirler.gov.tr) başvurunuz.  

 
Saygılarımızla.  
 
       KANIT YEMİNLİ MALİ  
       MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 
 
 
 
EKLER: 
1- Muhtasar Beyanname ile Birlikte Verilecek Bildirim  
2- Başvuru Formu  
3- SSK Bildirgesi İle Verilecek Form  
4- SSK Bildirgesi İle Verilecek İsim Listesi  
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