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Değerli Okurlarımız, 

Centrum Time’ın 8. Sayısı ile karşınızdayız! İçinde bulundu-
ğumuz Cocid-19 pandemisi kaynaklı olağanüstü günlerde 
dahi yayın hayatına devam etme konusunda istikrar gös-
terebilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz… 

Covid-19 pandemisinin nedeniyle verdiğimiz kayıplardan 
ötürü derin üzüntü yaşıyor ve milletimize başsağlığı di-
liyoruz. Anılan pandeminin ekonomik ve sosyal hayat 
üzerindeki etkileri ile bu etkileri azaltmak üzere kamu 
idaresince verilen mücadeleyi yakından takip ediyoruz. 
Bu çerçevede, konuya ilişkin olarak yapılan düzenleme-
leri, uygulama detayları ve beklenen sonuçları ile birlikte 
analiz ederek salgın hastalık kaynaklı mali yükün büyük 
kısmını yüklenmiş olan reel sektöre bu etkilerle baş etme 
çabasında katkı sunmaya çalışıyoruz.  
  
Centrum olarak sektörde öne çıkan bir denetim ve danış-
malık şirketi olmanın, hizmet standartlarının yükseltilmesi-
nin yanında mesleki bilginin ve tecrübelerin paylaşılmasını 
da kapsadığının farkındayız. Bu farkındalığın sonucu ola-
rak akademik ve periyodik yayınlara çok önem veriyor ve 
diğer yayınlarımızın yanında dergimizin de düzenli şekil-
de yayına hazırlanması ve sizlere ulaştırılması konusun-
da ciddi boyutta çaba sarf ediyoruz. Dergimizin sizlere 
ulaşmasına kadar tamamlanan her aşamada, alanında 
uzman ekibimizin sağladığı profesyonel katkıların yadsı-
namaz boyutta olduğunun altını çizmek isterim. 

Centrum Time’ın bu sayısında, Covid-19 pandemisinin eko-
nomik etkilerine ve gelecek beklentilerine ilişkin değerlen-
dirmelerin yer aldığı etraflı bir çalışmaya yer verilmiştir. 
Yine “Kısa Çalışma Ödeneği” konusu detaylı şekilde ir-
delenerek çalışma hayatına yönelik zorlayıcı sebep kap-
samındaki önemli bir imkan dikkatlere sunulmuştur. Diğer 

yandan, 311 ve 312 Seri Nolu Gelir Vergisi Tebliği ile ge-
tirilen düzenlemelere ilişkin uygulama esasları açıklanmış 
olup bu kapsamda, 7194 sayılı Kanunla vergi mevzuatı-
na kazandırılan binek otomobillere ilişkin gider kısıtlama-
sı, telif kazançları istisnası uygulamaları, Ar-GE, tasarım 
merkezleri ile teknopark personeline ilişkin ücret gelirleri 
beyanı durumu ve vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan 
vergi indirimi konuları son düzenlemeler çerçevesinde de-
taylı olarak işlenmiştir. Ayrıca sahada karşılaştığımız ve 
önem arz ettiğini düşündüğümüz konularla ilgili olarak 
hazırladığımız “Soru-Cevap” bölümünde çeşitli konular et-
raflı şekilde değerlendirilmiştir. 

Centrum Time’ı düzenli şekilde yayınlama konusunda, aynı 
kararlılıkla gayret sarf edeceğimizi tekrar belirtmek iste-
rim. Yapılması gerekenlerin bununla sınırlı olmadığı yönün-
deki farkındalığımızın sonucu olarak sponsoru olmaktan 
onur duyduğumuz aktivite ve toplantıların devam ede-
ceğini şimdiden belirtiriz. Hep daha fazlasına ulaşma ve 
bunu paydaşlarına sunma hedefiyle aynı hızda çalışmaya 
devam edeceğimizi bilmenizi isteriz. 

Centrum ailesi olarak, başarının sayısal değerlerden zi-
yade niteliğe bağlı olduğuna ve ekip olarak uyum içinde 
çalışılarak elde edildiğine olan inancımız her daim süre-
cektir. Ulaştığımız noktada, katkısı olan ekip arkadaşları-
mıza ve bizlere güvenen müşterilerimize; ayrıca, bizleri 
her fırsatta desteklerini sunan ailelerimize ve Centrum ile 
yol arkadaşlığı yapan iş ortaklarımıza en derin şükranla-
rımı sunuyorum.

Centrum Time’ın bu sayısını da beğenerek okumanız dileğiyle…

Sevgi ve Saygılarımla,
Dr. Burçin Gözlüklü

Yönetici Ortak, YMM

KÜNYE

COPYRIGHT @ 2020
Bu yayın ın  tüm haklar ı  Centrum’a a itt i r .  Dergi  içer iğ i  i z in  a l ınmadan elektronik veya bası l ı  şeki lde kul lanı lamaz ,  çoğalt ı lamaz .
Kaynak göstermek suret iy le  a l ınt ı  yapı labi l i r .  Yaz ı lar ın  sorumluluğu yazar lar ına a itt i r .

ÖNSÖZ

Tel: +90 (212) 267 21 00    |   Fax: +90 (212) 267 10 67
Email: iletisim@centrumdenetim.com
Web: centrumturkey.com

Genel Yayın Yönetmeni: Dr. Burçin GÖZLÜKLÜ
Yayın Koordinatörü: Sami ŞENER
Yazı İşleri Müdürü: Fazıl BOYRAZ
Editör: Dr. Fırat Coşkun GÜÇLÜ
Görsel Yönetmen: Melih Cem KILIÇ
Basım Yeri: İstanbul

SAYI: 8
TARİH: 01.09.2020
İMTİYAZ SAHİBİ: Dr. Burçin GÖZLÜKLÜ
Yayın Türü: Süreli / 4 Aylık

Adres
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Özsezen İş 
Merkezi C Blok
No: 126 Kat 8 Esentepe Şişli / İstanbul



4

CENTRUMTIME Haziran - Temmuz - Ağustos - Eylül / Sayı 8 - 2020

Son Düzenlemeler Çerçevesinde İzaha  
Davet Müesssesi
Dr. Burçin GÖZLÜKLÜ

COVID 19 Salgını / Krizi
Dr. Fırat Coşkun GÜÇLÜ

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Sağlanan 
Vergi İndirimi
Mehmet Yılmaz

İhraç Kayıtlı Mal Teslimlerinde Özellik 
Arz Eden Durumlar 
Gökhan ŞİT

311 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel 
Tebliğinde Sayılı Olan İstisna 
Kapsamındaki AR-GE ve Teknopark 
Çalışanlarının Durumu
Tuğcan ÖZBEY

Serbest Meslek Kazançları 
(Telif Kazançları) İstisnası
Mesut DENİZ

Binek Otomobillere İlişkin Gider 
Kısıtlamaları ve Amortisman 
Uygulamaları
Ahmet YILMAZ

7194 Sayılı Kanun ve 311 Seri No.lu 
Gelir Vergisi Genel Tebliği Kapsamında 
Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi
Yiğit KERİMOĞLU

Kısa Çalışma Ödeneği Ve Nakdi 
Ücret Desteği
Oğuzhan GÜNDOĞDU

Mücbir Sebep Kapsamında SGK 
Ödemelerinin Ertelenmesi
Halime İNCESU

SORU - CEVAP
Üretim İşletmesine Bağlı Gayrimenkulün 
Bir Kısmı Bölünmeye Konu Edilir Mi?
 
Nakden Taahhüt Edilen Sermayenin Sonraki 
Yıllarda Meydana Gelen Net Kardan 
Karşılanması Halinde Vergi Kesintisi
 
Nakdi Sermaye Artışının Kurumlar Vergisi 
Matrahından İndirim Konusu Yapılması

1

7

13

16

20

25

30

36

44

48

49

50

40



1

CENTRUMTIME Haziran - Temmuz - Ağustos - Eylül / Sayı 8 - 2020

I. Giriş

07.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlanan 7194 Sayılı Kanun ile 
Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 370. 
maddesinde düzenlenen “İzaha 
Davet” müessesesinde kapsamlı 
değişiklikler yapılarak; 

 ► Mükellefler için belirlenen izahta 
bulunma süresi, 15 günden 30 
güne ve  

 ► İzahatının İdarece yeterli bu-
lunmaması halinde, zamanında 
yerine getirilmeyen ödevlerin 
tamamlanması için mükelleflere 
tanınan süre 15 günden 30 güne 

 
artırılmış olup sahte veya muh-
teviyatı itibariyle yanıltıcı belge 
(SMİYB) kullanılması halinde izaha 
davet kapsamına girilebilmesi yö-
nünden aranan şartlar esnetilmişti. 
Sonrasında, 30.07.2020 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanan 519 Sıra No.
lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 
ile, izaha davet müessesine ilişkin 
482 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği tamamen yürürlükten 
kaldırılarak konuya ilişkin uygulama 
usul ve esasları yeni yasal düzen-
lemeler çerçevesinde yeniden be-
lirlenmiştir. 

Bu makalede, ön tespit ve izaha 
davet konularına ilişkin düzenleme-
ler çerçevesinde uygulamanın nasıl 
yürütüleceği açıklanacaktır.

II.   Ön Tespit Ve İzah 
Değerlendirme 
Komisyonu

Ön tespitin yetkili merciler ta-
rafından yapılmış olması ge-

rekmektedir. Yetkili merci, ön tespiti 
yapacak, izaha davet veya sahte 
veya muhteviyatı itibariyle yanıltı-
cı belge (SMİYB) ön tespit yazısını 
tebliğ edilmek üzere gönderecek 
ve kendisine yapılan izahı değer-
lendirmeye tabi tutarak izahın ko-
nusu ile ilgili nihai karar verecek 
olan Gelir İdaresi Başkanlığı veya 
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 
bünyesinde kurulan Ön Tespit ve 
İzah Değerlendirme Komisyonunu 
ifade etmektedir. Mülga 482 seri 
no.lu VUK Tebliğ’inde İzah Değer-
lendirme Komisyonu olarak adlan-
dırılan idari birimin adının güncel-
lenmesinden ibarettir. 

a. Gelir İdaresi Başkanlığı 
Bünyesinde Kurulan Ön 
Tespit ve İzah Değerlen-
dirme Komisyonu

Gelir İdaresi Başkanlığı bünye-
sinde kurulan ön tespit ve izah 

değerlendirme komisyonları ilgisine 
göre vergi dairesi başkanlıkları ile 
defterdarlıklara bağlı olarak görev 
yapacaklardır. Bunun yanında, ver-
gi dairelerine bağlı olarak da ko-
misyon kurulabilecektir.

Vergi dairesi başkanlıklarında oluş-
turulacak komisyon, vergi daire-
si başkanı veya grup müdürünün 
başkanlığında, vergi dairesi başka-
nı tarafından görevlendirilen, baş-
kan dâhil toplam üç kişiden, defter-
darlıklarda oluşturulacak komisyon 
ise, defterdar veya defterdar yar-
dımcısının başkanlığında, defterdar 
tarafından görevlendirilen, başkan 
dâhil toplam üç kişiden oluşacaktır. 
Vergi dairesi başkanlıkları ve def-
terdarlıklar bünyesinde birden faz-
la komisyon kurulması mümkündür.

Vergi dairelerinde kurulan komis-
yon, vergi dairesi müdürünün baş-
kanlığında, vergi dairesi müdürü 
tarafından görevlendirilen, başkan 
dâhil toplam üç kişiden oluşacaktır.

b. Vergi Denetim Kuru-
lu Başkanlığı Bünyesin-
de Kurulan Ön Tespit ve 
İzah Değerlendirme Ko-
misyonu

Vergi Denetim Kurulu Başkan-
lığında ve Başkanlıkça uygun 

görülen daire başkanlıklarında 
oluşturulacak Ön Tespit ve İzah 
Değerlendirme Komisyonu, Baş-
kanlık tarafından biri komisyon 

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE 
İZAHA DAVET MÜESSSESİDr. Burçin GÖZLÜKLÜ

Yönetici Ortak, YMM
burcin.gozluklu@centrumdenetim.com
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başkanı olarak belirlenecek başkan 
dâhil üç vergi müfettişinden oluşa-
caktır. Ayrıca, söz konusu komis-
yonlar için yeteri kadar yedek üye 
seçilecektir.Vergi Denetim Kurulu 
Başkanlığı veya daire başkanlıkları 
bünyesinde birden fazla komisyon 
kurulması mümkündür.

c. Komisyonun Görev ve 
Yetkileri

Ön Tespit ve İzah Değerlendirme 
Komisyonu;

 ► Kendisine intikal ettirilen bilgi, 
bulgu veya verilerden hareketle 
verginin ziyaa uğramış olabile-
ceğine ilişkin, ön tespiti yapar.

 ► İzaha davet veya SMİYB ön 
tespit yazısının tebliğ edilmek 
üzere, haklarında ön tespit ya-
pılanlara gönderilmesini sağlar.

 ► Kendisine yapılacak izahları 
değerlendirerek, değerlendir-
me sonucunu içeren yazının, 
tebliğ edilmek üzere, ilgili mü-
kelleflere gönderilmesini sağlar.

III. Ön Tespit ve 
İzaha Davet

A. Ön Tespit

İzaha davet kapsamındaki indirimli 
cezanın uygulanması, yetkili merciler 

tarafından verginin ziyaa uğradığına 
işaret eden emareler bulunduğuna dair 
ön tespitin yapılmış olduğu hallerde 
mümkündür.

Ön tespit, vergi kanunlarının verdiği 
yetki kapsamında vergi incelemesi yap-
maya ve/veya bilgi toplamaya yetki-
li kılınanlar tarafından doğrudan veya 
dolaylı olarak elde edilen bilgi, bulgu 
veya verilere istinaden Ön Tespit ve 
İzah Değerlendirme Komisyonu tarafın-
dan verginin ziyaa uğramış olabileceği 
yönünde yapılan tespiti ifade etmekte-
dir. Ön tespitin şartları şunlardır: 

 ► Vergi incelemesine başlanılmamış 
veya takdir komisyonuna sevk iş-
leminin yapılmamış olması,

 ► İhbarda bulunulmamış olması.

Yürürlükten kaldırılan Tebliğde ön 
tespit yapılacak konular tadadi 
olarak sayılmak suretiyle belirlen-
miş olmasına karşın yeni Tebliğde, 
ön tespit kavramı öne çıkarılarak 
konu hakkında belirleme yapılma-
mış ve izaha davet uygulamasına 
konu olacak ön tespitlerin mükel-
lefleri ilgilendiren her türlü vergisel 
olaylarla ilgili olmasının önü açıl-
mıştır. Esasen mülga tebliğ ile yeni 
tebliğ arasındaki en temel farklılık 
da budur.   

B. İzaha Davetin Kapsamı 
ve İzaha Davet Yazısı

VUK’un 341. maddesinde belir-
lenen şekilde verginin ziyaa 

uğradığına işaret eden emarelerin 
tespit edilmesi durumunda, yet-
kili birimlerce belirlenen konulara 
ilişkin olarak haklarında ön tespit 
yapılanlar izaha davet edilecek-
lerdir. Ön tespitin yapılacağı tarih 
itibarıyla haklarında ön tespit ko-
nusu ile ilgili olarak; ihbar bulunan 
ya da vergi incelemesi başlatılan 
veya takdir komisyonuna sevk işle-
mi yapılan mükelleflere ilişkin ola-
rak ön tespit yapılmayacak ve bu 
mükellefler izaha davet edilmeye-
ceklerdir. 

Komisyon tarafından izaha davet 
kapsamında haklarında ön tespit 
yapılanlara, gerekli açıklamala-
rın yer aldığı “İzaha Davet Yazısı” 
tebliğ olunacaktır. İzaha davet ya-
zısında bulunacak hususlar anılan 
tebliğde sayılmak suretiyle belir-
lenmiştir.

C. İzahın Değerlendirilmesi

Kendisine izaha davet yazısı 
tebliğ edilenlerin tebliğ tari-

hinden itibaren 30 gün içerisinde 
yetkil i komisyona izahta bulun-
maları gerekmektedir. Süresinde 
yapılan izah, komisyonca en geç 
45 gün içinde değerlendirilerek 
sonuca bağlanacaktır. 

Mülga tebliğde izahın değer-
lendirmesine il işkin bir süre 

belirlenmemişken, bu defa idari 
makamları bağlayacak nitelikte 
bir süre sınırı getiri lmiştir. Mükel-
leflerin sonucu bil inmez bir süreç-
te uzunca süre kalmasına mani 
olacak bu süre sınırlamasının 
mükellef hakları açısından önem 
arz ettiği yadsınamaz. Ayrıca, 
izah değerlendirmenin belirlenen 
süre içinde ilgil i komisyonca ta-
mamlanmaması usul hatası oluş-
turacak ve uzlaşma aşmasında ya 
da konu hakkında ihtilaf oluşması 
durumunda yargı önünde mükel-
lefleri güçlendirecektir. 
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a. İzahın Değerlendirilmesi 
Sonucu Vergi Ziyaına Ne-
den Olunmadığının Tespit 
Edilmesi Üzerine Yapıla-
cak İşlemler

Haklarında yapılan ön tespi-
te ilişkin vergi ziyaına neden 

olunmadığı yönünde mükellefçe 
izahta bulunulması üzerine, mü-
kellefin izahının komisyonca yeterli 
bulunması ve beyanname verilme-
sini veya vergi beyanının tamam-
lanmasını gerektirir bir durumun 
olmadığının değerlendirilmesi ha-
linde, değerlendirme sonucunu içe-

ren yazı mükellefe tebliğ edilecek 
ve mükellef hakkında söz konusu 
tespitle ilgili olarak vergi inceleme-
sine ve takdir komisyonuna sevk 
işlemi yapılmayacaktır.

Komisyonun olumlu görüşüne isti-
naden vergi incelemesine ya da 
takdir komisyonuna sevk işlemi 
yapılmayacağının belirtilmiş olma-
sı, izaha davet müessesinin temel 
yaptırımının vergi incelemesi ya 
da takdire sevk olduğunu işaret 
etmektedir. İdari bir işlemin bir 
tehdit unsuru olarak belirtilme-
si olarak görülebilecek bu durum, 
diğer bir bakış açısıyla, vergi in-
celemesine ve takdire gidilmeksizin 
konuların çözüme bağlanması ve 
bu yolla vergi idaresinin iş yükü 
azaltılırken mükelleflerin daha kısa 
sürede, daha az cezaya muhatap 
kılınarak beyanların kontrole tabi 
tutulmasının sağlanması olarak ka-
bul edilebilir. Ancak, izaha davet 
uygulamasına rağmen aynı konu-
da mükelleflerin vergi incelemesine 
alınabileceği dikkate alındığında 
mükellef hakları yönünden önemli 
bir hak sağlanmadığı ortaya çıka-
caktır.  

b. İzahın Değerlendirilmesi 
Sonucu Vergi Ziyaına Ne-
den Olunduğunun Tespit 
Edilmesi Üzerine Yapıla-
cak İşlemler

Haklarında yapılan ön tespi-
te ilişkin olarak, mükelleflerce 

yapılan izahın, izaha davet yazı-
sında yer verilen ziyaa uğramış 
olabilecek vergi tutarını doğrular 
nitelikte olduğunun veya söz konu-
su ön tespite ilişkin yapılan izahın 
yeterli bulunmayarak beyanname 
verilmesini gerektiren bir durumun 
bulunduğunun komisyonca değer-
lendirilmesi halinde, değerlendirme 
sonucunu içeren yazının tebliğ 
edildiği tarihten itibaren 30 gün 
içerisinde;

 ► hiç verilmemiş olan vergi be-
yannamelerinin verilmesi, 

 ► eksik veya yanlış yapılan vergi 
beyanının tamamlanması veya 
düzeltilmesi, 

 ► ödeme süresi geçmiş bulunan 
vergilerin, ödemenin geciktiği 
her ay ve kesri için, 6183 sayılı 
Kanunun 51. maddesinde belir-
tilen nispette uygulanacak ge-
cikme zammı oranındaki izah 
zammıyla ödenmesi 

şartlarıyla vergi ziyaı cezası, zi-
yaa uğratılan vergi üzerinden 
%20 oranında kesilecektir. Bu tak-
dirde; 

 ► mükellef tarafından beyanna-
me verilmemesi durumunda ya 
da

 ► mükellef tarafından beyan-
name verilmiş olmakla birlikte 
beyan edilen verginin, değer-
lendirme sonucunu içeren ya-
zıda yer verilen ziyaa uğramış 
olabilecek vergi tutarından az 
olması durumunda 

vergi incelemesine veya takdir ko-
misyonuna sevk işlemleri yapıla-
caktır. Ancak, komisyonun değer-
lendirme sonucunu içeren yazısının 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 
gün içinde verilen beyanname ile 
tahakkuk eden verginin aynı süre 
içerisinde, ödemenin geciktiği her 
ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanu-
nun 51. maddesinde belirtilen nis-
pette uygulanacak gecikme zammı 
oranındaki izah zammıyla ödenme-
si halinde vergi ziyaı cezası, ziyaa 
uğratılan vergi üzerinden %20 ora-
nında kesilecektir.

c. Mükellefin İzahta Bulun-
madığı Durumda Yapıla-
cak İşlemler

Haklarında yapılan ön tespite 
ilişkin olarak kendilerine izaha 

davet yazısı tebliğ edilen mükellef-
lerin, bu yazının tebliğ tarihinden 
itibaren 30 gün içerisinde yetkili 
komisyona izahta bulunmamaları 
durumunda, komisyon tarafından 
izaha davet yazısında yer verilen 
ziyaa uğramış olabilecek vergi 
tutarının beyan edilmesi gerekti-
ğine karar verilecektir. Komisyonun 
değerlendirme sonucunu içeren 
yazısının tebliğ edildiği tarihten 
itibaren 30 gün içerisinde hiç ve-
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rilmemiş olan vergi beyanname-
lerinin verilmesi, eksik veya yanlış 
yapılan vergi beyanının tamam-
lanması veya düzeltilmesi, ödeme 
süresi geçmiş bulunan vergilerin, 
ödemenin geciktiği her ay ve kesri 
için, 6183 sayılı Kanunun 51. mad-
desinde belirtilen nispette uygula-
nacak gecikme zammı oranındaki 
izah zammıyla ödenmesi şartlarıyla 
vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan 
vergi üzerinden %20 oranında ke-
silecektir.

Diğer bir deyişle, mükelleflerin 
izahta bulunmadığı durum ile iza-
hın izaha davet yazısında yer veri-
len ziyaa uğramış olabilecek vergi 
tutarını doğrular nitelikte olmadığı 
veya söz konusu ön tespite ilişkin 
yapılan izahın yeterli bulunmadığı 
durumun sonuçları aynı olacaktır. 

IV. Sahte Veya 
Muhteviyatı 
İtibarıyla 
Yanıltıcı Belge 
Kullanılmasına 
İlişkin Yapılan 
Ön Tespitler

A. SMİYB Kullanımında 
İzaha Davet Uygulaması

SMİYB düzenleme ve kullanma 
fiilleriyle verginin ziyaa uğratıl-

mış olabileceği hallerde haklarında 
ön tespit yapılanların izaha davet 
edilmemesi esastır. Bununla birlik-
te, SMİYB kullanma fiilinin işlenmiş 
olabileceğine dair yapılan ön tes-
pitlerde; 

 ► kullanılan SMİYB tutarı, bir tak-
vim yılında 100 bin Türk lirası-
nı geçmeyen veya 

 ► bu tutarı geçse dahi ilgili yıl-
daki toplam mal ve hizmet 
alışlarının %5’ini aşmayan 

mükelleflere SMİYB ön tespit yazısı 
tebliğ edilecek olup SMİYB kullan-

ma fiilinin işlenmiş olabileceğine 
dair belge tutarının tespiti ile mal 
ve hizmet alış tutarının hesaplan-
masında vergiler hariç tutarlar 
dikkate alınacaktır. Bu kapsamda;

 ► sahte veya muhteviyatı itiba-
rıyla yanıltıcı olarak kullanılmış 
olabilecek belgeler, her bir ön 
tespit itibarıyla, daha önce o 
yıl için yapılan ön tespitlerde-
ki tutarlar da dikkate alınmak 
suretiyle değerlendirilecektir,  

 ► tek bir vergi tekniği raporunda 
birbirinden farklı yıllara ilişkin 
sahte veya muhteviyatı itiba-
rıyla yanıltıcı belge kullanılmış 
olabileceğine dair bulguların 
mevcut olması durumunda, 
uygulama şartları her bir yıl 
itibarıyla ayrı ayrı değerlen-
dirilecektir.

Herhangi bir yıla ilişkin bu şartların 
sağlanmamış olması, diğer yıllarda 
bu şartları sağlayan mükelleflere 
bu şartların sağlandığı yıla ilişkin 
SMİYB ön tespit yazısı tebliğ edil-
mesine engel teşkil etmeyecektir.

Diğer taraftan, toplam mal ve hiz-
met alışlarının belirlenmesinde;

 ► Katma değer vergisi (KDV) mü-
kellefi olanlar açısından önce-
likle tespit tarihine kadar veri-
len KDV beyannamelerinde yer 
alan indirilecek KDV’ye ilişkin 
her bir KDV oranı ayrı ayrı 
esas alınmak suretiyle toplam 
mal ve hizmet alışlarına ulaşı-
lacaktır,

 ► KDV mükellefiyeti bulunmayan 
basit usule tabi mükelleflerin 
ilgili yıldaki toplam mal ve hiz-
met alışlarının belirlenmesinde 
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hesap özetinde yer alan “Dö-
nem İçinde Satın Alınan Em-
tia” ve “Giderler” satırlarının 
toplam tutarı dikkate alınacaktır.

Mal ve hizmet alışları toplamının 
ya da sahte veya muhteviyatı iti-
barıyla yanıltıcı olarak kullanılmış 
olabilecek belgelerin tutarının net 
bir şekilde tespit edilemediği du-
rumlarda, komisyon tarafından mü-
kelleften ilgili dönemdeki toplam 
mal ve hizmet alışları ile kullanılmış 
olabilecek sahte veya muhteviyatı 
itibarıyla yanıltıcı belgeleri yazılı 
olarak bildirmesi istenecektir. Mü-
kellefler tarafından yapılan bu bil-
dirim esas alınarak ön tespite konu 
tutar komisyonca belirlenecektir. 
İdarece yapılan araştırma ve in-
celemeler neticesinde, yapılan bil-
dirimin hatalı veya eksik olduğunun 
tespit edilmesi durumunda, yeni 
tespitin gerektirdiği şekilde işlem 
tesis edilecektir.

B. SMİYB Ön Tespit Yazısı 
ve Bu Yazısın Tebliği 
Üzerine Beyanname 
Verilmesi ve Ödemede 
Bulunulması Halinde 
Yapılacak İşlemler

Komisyon tarafından SMİYB kul-
lanma fiilinin işlenmiş olabile-

ceğine dair yapılan ön tespitlerde, 
kullanılan SMİYB belge tutarı belir-
lenen sınırları aşmayan mükellefle-
re gerekli açıklamaların yer aldığı 
“SMİYB Ön Tespit Yazısı” VUK hü-
kümleri uyarınca tebliğ olunacaktır. 
SMİYB ön tespit yazısında yer ala-
cak hususlar Tebliğ’de tadadi ola-
rak sayılmak suretiyle belirlenmiştir.

Haklarında yapılan ön tespite iliş-
kin yazı tebliğ edilen mükellefler 
tarafından, bu yazının tebliğinden 
itibaren 30 gün içinde hiç veril-
memiş olan vergi beyannamele-
rinin verilmesi, eksik veya yanlış 
yapılan vergi beyanının tamam-
lanması veya düzeltilmesi, ödeme 
süresi geçmiş bulunan vergilerin, 
ödemenin geciktiği her ay ve kesri 

için, 6183 sayılı Kanunun 51. mad-
desinde belirtilen nispette uygula-
nacak gecikme zammı oranındaki 
izah zammıyla ödenmesi şartlarıyla 
vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan 
vergi üzerinden %20 oranında ke-
silecektir.

SMİYB ön tespit yazısının tebliği 
tarihinden itibaren 30 günlük süre 
içerisinde tespit edilen hususa 
yönelik beyanname verilmeme-
si halinde mükellef hakkında söz 
konusu tespitle ilgil i olarak vergi 
incelemesine ya da takdir komis-
yonuna sevk işlemi yapılacaktır. 

Bu noktada, SMİYB kullanma fi-
i l inin işlenmiş olabileceğine dair 
yapılan ön tespitlere il işkin ola-
rak, yalnızca mükelleflerin izah 
vermeksizin doğrudan vergi be-
yanının tamamlanması veya dü-
zelti lmesi ve buna il işkin vergilerin 
izah zammıyla birl ikte ödenmesi 
durumunun ön görüldüğü görül-
mektedir. Diğer bir deyişle, SMİYB 
kullanma fii l ine il işkin ön tespitin 

bulunduğu durumlarda, mükel-
leflerden bir izah sunulmaması 
beklenmemekte; bu nitelikte bir 
açıklama sunulsa dahi değerlen-
dirmeye alınmamaktadır. Bu kap-
samdaki mükellefler için düzeltme 
beyannamesi vererek ilgil i %20 
oranındaki vergi ziyaı cezasına 
razı olma (bu cezayı ödeme) ya 
da konunun vergi incelemesine 
sevk edilmesi alternatiflerinde 
başka seçenek bulunmamaktadır. 

İzaha davet müessesinin genel 
mantığına uymamakla birl ikte, bu 
düzenlemenin ilgil i Kanun hükmü-
ne uygun olduğu anlaşılmaktadır. 
Zira, konuyla ilgil i düzenlemenin 
yer aldığı VUK’un 370. maddesi-
nin (b) fıkrasında, SMİYB kullanma 
fii l ine il işkin ön tespitlere yönelik 
olarak yalnızca düzeltme beyanı 
ve %20 oranında vergi ziyaı ce-
zası ön görülmüştür. Mükelleflerin 
bu seçeneği değerlendirmemesi 
durumunda ise izaha davete yö-
nelik genel esaslar çerçevesinde 
konu incelemeye sevk edilecektir. 
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V. Diğer Hususlar

A. İndirimli Ceza Koşullarını 
Taşımayanların Vereceği 
Beyanname Açısından 
Ceza Uygulaması

İndirimli ceza uygulanması için ge-
reken şartlardan herhangi birini ta-

şımadığı anlaşılan mükelleflerin vergi 
beyannamelerini vermelerine engel 
bir durum bulunmamakta olup, ver-
gi incelemesine başlanılmadan veya 
takdir komisyonuna sevk edilmeden 
beyannamelerini vermiş olanlara, zi-
yaa uğratılan vergi üzerinden VUK’un 
344. maddesi gereği %50 oranında 
vergi ziyaı cezası kesilecektir.

B. 30 Gün İçinde Ödeme 
Yapılmaması

VUK’un 370. maddesi kapsamın-
da verilen beyanname üzeri-

ne tahakkuk eden vergiler ile izah 
zammının mükelleflerce maddede 

öngörülen 30 günlük süre içerisin-
de ödenmemesi durumunda %20 
oranında kesilmiş olan indirimli 
ceza, %50 oranı esas alınarak ik-
mal edilecek ve izah zammı ge-
cikme faizine dönüştürülecektir. 

C. Uzlaşma Başvurusu

VUK’un 370. maddesinin (a) fık-
rası kapsamında kendilerine 

izaha davet yazısı tebliğ edilen 
mükellefler, bu maddeye göre %20 
oranında kesilen vergi ziyaı ceza-
sına ilişkin ihbarnamelerin tebliği 
üzerine süresi içerisinde tarhiyat 
sonrası uzlaşma başvurusunda bu-
lunabilecektir. 

Ancak, sahte veya muhteviyatı iti-
barıyla yanıltıcı belge kullanılma-
sına ilişkin yapılan ön tespitlere 
ilişkin yazı tebliğ edilen mükellefler, 
bu madde uyarınca kesilecek vergi 
ziyaı cezası için uzlaşma başvuru-
sunda bulunamayacaktır.

D. İzahın Yapıldığı Tarihin 
Belirlenmesi

Yazılı izah, izaha davet yazısını 
gönderen idari birime; 

 ► elden verilmişse bu tarihte, 

 ► postayla taahhütlü veya acele 
posta servisi ile gönderilmişse 
zarfın üzerindeki damga ta-
rihinde, 

 ► adi postayla veya özel da-
ğıtım şirketleri aracılığıyla 
gönderilmişse izaha davet 
yazısını gönderen merciin 
kayıtlarına girdiği tarihte 

Verilmiş sayılacaktır. Sözlü 
izah, izahı yapan ile komis-

yon tarafından imzalanacak bir 
tutanakla tespit olunacak ve bu 
durumda izah tarihi olarak tuta-
nağın düzenlendiği tarih esas alı-
nacaktır.
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COVID 19 
SALGINI / KRİZİ

I. Giriş

Yeni Koronavirüs (COVID-19), ilk 
olarak Çin’in Hubei Eyaleti’nin 

yönetim merkezi Vuhan’da Aralık 
ayının sonlarında solunum yolu be-
lirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) 
gösteren bir grup hastada yapılan 
araştırmalar sonucunda 13 Ocak 
2020’de tanımlanan bir virüs olup 
başlangıçta bu bölgedeki deniz 
ürünleri ve hayvan pazarında bu-
lunanlarda tespit edilmiştir. Daha 
sonra insandan insana bulaşarak 
Vuhan başta olmak üzere Hubei 
eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin 
Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyalet-
lerine ve diğer dünya ülkelerine 
yayılmıştır1. Salgının başlangıcında 
gerek Çin Halk Cumhuriyeti’nin bilgi 
akışı eksiklikleri ve çeşitli gizlilikleri 
gerekse Dünya Sağlık Örgütü’nün 
geç aksiyon alması nedeniyle yayı-
lım tüm Dünya genelinde ciddi bo-
yutlara ulaşmış ve ancak Mart ayı 
içerisinde pandemi ilan edilmiştir2.

II. Salgın / Kriz’in Seyri

Mart ayı başı itibariyle ise in-
sanlar ekonomik ve sosyal 

açıdan yeni bir dünyaya uyandı. 
Salgının etkisi birkaç istisnai ülke 
dışında ayrım yapmadan tüm dün-
ya geneline hızlı bir şekilde yayıldı. 
Dünya Ekonomik Görünümü Ocak 
ayı raporundan bu yana geçen 
üç ayda dünya inanılmaz derece-
de değişmiş olup koronavirüs sal-
gını trajik sayıda insanın ölümüne 
sebep oldu ve halen ölümler de-
vam etmekte. IMF Nisan ayı Dün-
ya Ekonomik Görünümü raporuna 
göre 2020 yılında dünya ekonomi-
sinin %3 oranında küçülmesi bek-
lenmekte. Kriz nedeniyle 2020 ve 
2021 yıllarında küresel GSYH’dan 
9 trilyon doların erimesi ve Bü-
yük Buhran’dan beri ilk defa hem 
gelişmiş hem de gelişmekte olan 
ekonomilerde daralma görüleceği 
açıklandı. Bu kriz diğerlerine ben-
zemeyecek şekilde insan hayatı ve 
yaşamı üzerinde olan etkisi inanıl-

maz derecede belirsiz. Söz konusu 
durum birçok ülkede sağlık krizi, 
finans krizi ve emtia fiyatlarında 
çöküş şeklinde kendisini göster-
mekte olup yılın ikinci yarısında to-
parlanma görülmesi beklentisinden 
hareketle de 2021 yılı için bir nevi 
düzeltme, kurtarma yılı halini alma-
sı ümit edilmektedir3.

Salgının Asya ülkelerinde başla-
makla birlikte bu ülkelerde daha 
hızlı bir şekilde kontrol altına alın-
dığı, hatta salgının başladığı Vu-
han’da hayatın normale döndüğü, 
öte yandan aynı zaman zarfında 
İtalya ve İspanya başta olmak 
üzere Avrupa Birliği ülkeleri, İngil-
tere ve ABD’de salgının tüm hızıyla 
devam ettiği görülmekte4. Korona-
virüs krizi gelişmekte olan ülkelerin 
yapısal işsizlik ve teknoloji açıkları, 
yüksek borç yükleri ve finans piya-
salarındaki spekülatif kaynaklı dış 
kırılganlıkları ile birleştiğinde, alına-
bilecek tedbirlerin etkinliğini de kı-
sıtlamakta ve içinde bulunduğumuz 
krizden çıkışın da ancak küresel 
işbirliği ile sağlanacağı konusunda 
herkes hemfikir5.

III. Salgın / Kriz’ in 
Etkileri ve Türkiye 
Ekonomisi’ nde 
Beklenen Gelişmeler

Dünya ekonomik büyümesi ile 
dünya ticareti arasında önemli 

bir korelasyon bulunmaktadır. CO-
VID- 19 salgınıyla birlikte küresel 
sistemde pek çok şey hızla değiş-
miş olup üretim zinciri zorlanmaya 

Dr. Fırat Coşkun GÜÇLÜ
Ortak

firat.guclu@centrumdenetim.com

1 https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-yeni-koronavirus-hastaligi-nedir
2 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-51614548
3 Gina Gopinath, https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression/, 14.04.2020.
4 Ergin Yıldızoğlu, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-52200598, Koronavirüs: ABD’de salgın krizi nasıl büyüdü?, 07.04.2020.
5 Güven Sak, https://www.tepav.org.tr/tr/blog/s/6648, 07.04.2020
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başladı. Gıda, içecek, sağlık malze-
mesi gibi mallar ve bunların sunul-
masını sağlayan hizmetler dışında 
otomotivden tekstile, beyaz eşya-
dan mobilyaya, konuttan ulaştır-
maya kadar bütün alanlarda talep 
düşüşü söz konusu. Dünya ticareti 
de bu talep düşüşüne paralel bir 
düşüş içinde6. COVID- 19 virüsü-
nün ekonomik yaşamda yarattığı 
en ciddi tehdidin gelir- harcama 
zincirinin kopması ve bunun sonu-
cunda üretimin durması olduğunu 
görüyoruz7.

Ekonomik sistemin çarklarından 
birisini çekip çıkardığınızda sistem 
aksar ama sistemin gelir veya tü-
ketim parçalarından birisini çekip 
çıkardığınızda sistem dağılır. Siste-
min en önemli parçaları; Gelir, tü-
ketim, tasarruf, yatırım ve üretim. 
Büyüyen bir ekonomide gelir artışı, 
tüketim ve tasarruf artışı, yatırım 
artışı, üretim artışı ve tekrar ge-
lir artışı biçiminde çalışır. Sonuçta 
GSYH büyür, kişi başına gelir artar 
ve ekonomik refah yükselir8. 

Sağdaki tablo finansal piyasa gös-
tergelerinden en önemlilerinin bu-
günkü durumunu önceki yılsonları 
durumlarıyla karşılaştırmalı olarak 
göstermekte ve finansal piyasalara 
egemen olan endişeyi açık biçimde 
ortaya koymaktadır.

Ekonomik sorun temel olarak, sal-
gının yayılmasını yavaşlatmak için 
alınan önlemlerden -seyahat en-
gellemeleri, sınırların kapatılması 
ve şehirlere giriş çıkışların durdu-
rulması, sokağa çıkma yasakları, ev 
karantinaları, okulların tatil edilme-
si, iş yerlerinin çalışmaya ara ver-
mesi- kaynaklanmakta9. Tüm dünya 
ekonomileri açısından Nassim Ni-
cholas Taleb’in tanımladığı “Siyah 
Kuğu” dönemi yaşanmakta10. Pan-
demi konusunda iki başlıkta endişe 
duymaktayız; Birincisi sevdiğimiz 
insanlar ve onların sağlık durum-
ları, ikincisi de birinci endişelerin 
ekonomik etkisi. İkisi de maalesef 
birbiri ile eşzamanlı hareket et-
mekte. Birisi diğerini beslemekte 

Gösterge Nasıl Şekillenir?

GSYH Büyümesi Talep ve ihracat düşeceği için ekonomi küçülür.

İşsizlik
Kazancı azalan şirketler zorunlu olarak çalışanlarının bir bö-
lümünü işten çıkaracağı için işsizlik artar.

Enflasyon
Petrol fiyatındaki gerileme ve talep düşüşü nedeniyle ortaya 
çıkacak olan düşüş, kur artışı nedeniyle çıkacak olan yükseliş 
etkisi birbirini dengeleyebilir.

Kamu Borçları
Ekonomiye destek vermek için kamu harcamaları artacağı, 
vergiler düşeceği için kamu borçlanması artar.

Bütçe Dengesi Bütçe açığı bir üst sıradaki nedenlerle artar.

İthalat
Üretimde ve ihracatta düşüş yaşanacağı ithal girdi talebi 
azalır ve dolayısıyla ithalat düşer.

İhracat
Diğer bütün ülkelerde de üretim ve dolayısıyla ithalat düşe-
ceği ihracatımız da düşer.

Turizm Gelirleri
Gelen turist sayısı ciddi oranda azalacağı için turizm gelirleri 
düşer.

Cari Denge
İthalat, ihracat ve turizm gelirlerindeki gidişe bağlı olarak 
büyük olasılıkla ödemeler dengesi cari fazla verir.

Dış Borçlanma Dış borçlanma olanağı çok düşer.

Piyasa Göstergeleri 2017 2018 2019 18.04.2020

ABD 10 Yıllık Tahvil Getirisi 2,41 2,69 1,5 0,64

Almanya 10 Yıllık Tahvil Getirisi 0,42 0,2 -0,4 -0,47

TR 10 Yıllık Tahvil Getirisi 11,43 16,22 12,21 14,13

TR 2 Yıllık Tahvil Getirisi 13,40 19,73 9,98 12,44

Dow Jones IA Borsa Endeksi 26.149 25.000 28.256 22.242

Dax, Almanya Borsa Endeksi 12.918 10.559 13.337 10.626

Shanghai Borsa Endeksi 3.481 2.549 2.977 2.838

BIST 100 115.333 91.270 114.754 98.180

Brent Petrol USD/Varil 66,87 53,80 65,38 28,34

Altın USD/Ons 1.303 1.282 1.517 1.684

Altın TL/Gram 158,8 218,1 290,0 375

DXY 91,00 96,17 96,44 99,72

USD / TL 3,7872 5,2894 5,9511 6,93

EURO / TL 4,5536 6,0685 6,6704 7,54

Türkiye CDS Primi 155 361 280 604

Tablo 1: Türkiye Ekonomisi’nde Beklenen Gelişmeler

Tablo 2: Piyasa Göstergeleri

Kaynak: http://www.mahfiegilmez.com/2020/03/2020-ve-otesi.html, Eğilmez Mahfi, 18.03.2020.

http://www.mahfiegilmez.com/2020/03/kuresel-krizin-ucuncu-asamas-ve-turkiye.html, Eğilmez Mahfi, 09.03.2020.

6 Mahfi Eğilmez, http://www.mahfiegilmez.com/2020/04/kuresel-ticaret-ve-buyume-cokuyor.html, 09.04.2020
7 Mahfi Eğilmez, http://www.mahfiegilmez.com/2020/04/gelir-harcama-zinciri-koparsa.html, 02.04.2020
8 Mahfi Eğilmez, http://www.mahfiegilmez.com/2020/03/ekonomik-daralmay-minimum-duzeyde.html, 25.03.2020
9 Oğuz Aydoğmuş, Salgın ve Ekonomik Kriz, İktisat ve Toplum Dergisi, Nisan 2020, Sayı 114, s. 11-17, 
10 Attila Köksal, Siyah Kuğu Haftası,Turcomoney Dergisi, Sayı 111, Nisan 2020, s. 38- 40



9

CENTRUMTIME Haziran - Temmuz - Ağustos - Eylül / Sayı 8 - 2020

ve her ikisi global ölçekte yaygın11. 
05.05.2020 tarihi itibariyle Dünya 
üzerindeki toplam vaka sayısı 3,7 
Milyon kişiye ulaşmış, salgın ne-
deniyle ölenlerin sayısı ise yakla-
şık 260 bin kişi olmuştur12. Doğrusu 
bu problem çok daha karmaşık ve 
standart çözümler ve reçeteler ile 
çözülecek gibi de değil. 

Her geçen gün yaşananlar 2008 
global krizinin adeta bir provası 
gibi. Global çıktıdaki kısa dönemli 
çöküş son 150 yıldır görülen her-
hangi bir durgunluktan farklı. Ta-
lepteki çöküşün liderlik ettiği 2008 
küresel finansal krizin aksine CO-
VID-19 salgını herşeyden önce bir 
tedarik şoku13. 2008 küresel finans 
krizi ertesinde uygulanan iktisat 
politikaları dünya ekonomilerine 
zaman kazandırmış olmakla bir-
likte bazı temel sorunları günde-
me getirmişti. 2008 krizini bir uyarı 
olarak dikkate almayan ekonomiler 
işin kolayına kaçarak parasal ge-

nişleme yolunu tercih etmişlerdi14. 
Uluslararası Para Fonu (IMF) ve 
ekonomistler, Büyük Buhran’dan bu 
yana görülen en büyük ekonomik 
krizi beklemekte. Küresel bankacılık 
otoritesi Uluslararası Finans Ensti-
tüsü (IIF) öngörülerine göre, son 10 
yılda borç/ GSYH oranında yüzde 
40’lık bir artış yaşandı ve bu yıl 
borç/ GSYH oranının hali hazırdaki 
yüzde 322’den yüzde 342’ye ulaş-
ması beklenmekte. Eğer gelişmekte 
olan ekonomilerde iyileşme geride 
kalırsa, bu hem ABD hem de dünya 
ekonomileri için V-tipi iyileşmeden 
ziyade U-tipi veya L-tipi iyileşme 
olacağı anlamına gelmekte15.

IMF Başkanı Christalina Georgieva, 
koronavirüs salgınının 2020 yılında 
global ekonomik büyümeyi keskin 
şekilde negatife döndüreceğini ve 
1930’lardaki Büyük Buhran’dan bu 
yana görülen en kötü resesyonu 
tetikleyeceğini açıklarken16, Dünya 
Ticaret Örgütü (WTO) 2020 yılın-

da uluslararası ticarette 2008 mali 
krizi sırasında yaşanandan daha 
büyük bir daralma meydana ge-
lebileceğini tahmin etmekte. Dünya 
Ticaret Örgütü tarafından yapılan 
çalışmada dünya ticaretinde bir 
önceki yıla göre yüzde 13’lük bir 
düşüş “görece iyimser” bir senar-
yo olarak tanımlanıyor. Bu senaryo 
dünya ticaretinde yılın ilk yarısın-
da yaşanan hızlı düşüş ardından, 
ikinci altı ayda durumun yavaş ya-
vaş düzelmeye başlaması ihtima-
line dayanıyor17. Ekonominin tüm 
bileşenleri; talep, tüketim, sermaye 
harcaması, ihracat vb. eşi benzeri 
görülmemiş şekilde düşüşte. Büyük 
Depresyon ve İkinci Dünya Savaşı 
zamanında bile ekonomik aktivite 
bu denli durmamıştı. İyi senaryo-
ya göre dördüncü çeyrekte tünelin 
sonundaki ışık görülecek. Fakat iyi 
senaryonun gerçekleşmesi birçok 
etkene bağlı18.

11 https://www.project-syndicate.org/commentary/how-covid19-pandemic-affects-financial-market-narratives-by-robert-j-shiller-2020-03
12 http://datatopics.worldbank.org/universal-health-coverage/covid19/
13 https://www.project-syndicate.org/commentary/flattening-covid19-curve-in-developing-countries-by-ricardo-hausmann-2020-03
14 Ertuğrul Kızılkaya, Küresel Resesyon ve Kapitalizm Krizi Yaşanıyor, Turcomoney Dergisi, Sayı 111, Nisan 2020, s. 16-17
15 https://www.finansgundem.com/haber/krizin-kaderi-bu-hafta-belli-olacak/1484014, 13.04.2020
16 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-52232516, IMF Başkanı Georgieva ‘Türkiye dahil tüm üyelerle yapıcı diyaloğu sürdüreceğiz’ dedi, TL değer kazandı, 09.04.2020
17 Andrew Walker, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-52221192, Koronavirüs: Dünya Ticaret Örgütü bu yıl küresel ticarette büyük daralma bekliyor, 08.04.2020.
18https://www.project-syndicate.org/commentary/coronavirus-greater-great-depression-by-nouriel-roubini-2020-03
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IV. Salgın/ Kriz’ e 
Yönelik Alınan 
Tedbirler

Son Global Finansal İstikrar Ra-
poru gösteriyor ki, finansal sis-

tem dramatik bir etki altında, salgın 
krizi global finansal istikrarı derinden 
etkilemekte. Global finansal sisteme 
yönelik istikrarı sağlamak ve global 
ekonomiye destek olmak amacıyla 
dünya çapında merkez bankaları 
savunma hattının ilk cephesi olarak 
parasal genişleme, ek likidite, swap 
imkanlarının genişletilmesi ve glo-
bal finansal krizde kullanılan geniş 
tabanlı programları devreye aldı19. 
Başından beri anlaşıldığı üzere CO-
VID-19 global çözümler getirilme-
si gereken global bir problem. 26 
Mart’ta G20 liderleri ortak açıklama 
ile, neye mal olursa olsun pandemi 
kaynaklı ekonomik ve sosyal zara-
rı minimize etmek, global büyümeyi 
restore etmek, piyasada stabilizas-
yonu sağlamak ve direnci güçlendir-
mek için tüm mümkün politika araç-
larının kullanılacağını ifade etti20. 

Koronavirüs (COVID-19) salgınının 
ekonomimiz üzerindeki etkilerinin 
sınırlandırılması amacıyla ilk olarak 
18.03.2020 tarihinde Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından toplam 100 Milyar TL 
büyüklüğünde bir paket açıklanmış 
ve akabinde ek paketlerle destek-
lenmiştir. Dünya genelinde hükümet-
ler ve merkez bankalarının bugüne 
kadar taahhütte bulunduğu destek 
paketlerinin büyüklüğü 7 trilyon do-
lara ulaştı. Bu paketler merkez ban-
kalarının yeni para basması, tahvil 
ve hisse senedi fonları satın alması-
nın yanında kamu harcamaları, kredi 
garantileri ve vergi indirimlerini içe-
riyor. Almanya neredeyse GSYH’sının 
yüzde 28’ine denk gelen bir paket 
açıklarken İspanya ve İngiltere gibi 
ülkeler GSYH’larının yüzde 15’inden 
daha büyük miktarda bir teşvik pa-
keti açıkladı. ABD’de ise bu oran 
yüzde 9’un üzerinde. Türkiye ise sa-
dece GSYH’sının yüzde 2’sine denk 
gelen bir paket açıkladı21. 

ABD
2 trilyon dolarlık teşvik paketi Se-
nato ve Temsilciler Meclisinde 
onaylanarak yürürlüğe girdi. Paket, 
bireylere doğrudan ödemeleri, iş-
sizlik yardımlarının artırılmasını ve 
500 milyar dolarlık kredi programı-
nı içeriyor. Kongre aşı programına 
kaynak aktarımı ve testleri pozitif 
çıkanlara iki hafta ücretli izin ve-
rilmesi için 112 milyar dolarlık bir 
paketi onayladı. Merkez Bankası 
700 milyar dolarlık bir varlık alom 
programı açıkladı.

İngiltere
Hükümet 330 milyar sterlinlik (397 
milyar dolarlık) bir teşvik paketi 
açıkladı. Maliye Bakanlığı ayrıca, 
işe gidemeyen çalışanların en az 
üç ay süreyle maaşlarının yüzde 
80’inin devlet tarafından ödene-
ceğini açıkladı. Yapılacak ödeme 
2.500 sterlinle (2.900 dolar) sınır-
landırıldı ve bu desteğin toplam 
maliyetinin ne kadar olacağı henüz 
belli değil. Hükümet dün de serbest 
çalışanlara her ay, son üç yıldaki 
kârlarının ortalamasının yüzde 80’ı 
oranında ödeme yapılacağını du-
yurdu. Merkez Bankası, 200 milyar 
sterlinlik (242 milyar dolar) devlet 
ve şirket tahvili alacağını açıkladı.

Avrupa Birliği
Almanya 750 milyar euroluk bir 
kurtarma paketi açıkladı. Paket, 
işletmelere kredi verilmesini ve 
devletin doğrudan bu şirketlerden 
hisse almasını da içeriyor. Fransa 
küçük işletmeler ve işsiz kalanlar 
için 45 milyar Euro’luk bir paket 
açıkladı. Hükümet ayrıca şirketlere 
300 milyar dolarlık kredi garanti-
si sağlayacağını duyurdu. İtalya, 
çalışanlara yardım ve sağlık siste-
minin desteklenmesi için 25 milyar 
Euro’luk bir paketi onayladı. İspan-
ya’nın açıkladığı paketin büyüklüğü 
200 milyar Euro. Avrupa Merkez 

Bankası daha önce açıkladığı 120 
milyar dolarlık pakete ek olarak 
2020’den önce 750 milyar euroluk 
devlet ve özel şirket tahvili alımı 
öngören bir programı onayladı22.

Çin
Şimdiye kadar 116,9 milyar yuanlık 
(16,4 milyar dolar) bir teşvik paketi 
açıklayan hükümet, vergi ve harçlar 
için 800 milyar yuanlık (112,5 milyar 
dolarlık) bir program uygulayaca-
ğını duyurdu. Hükümet ekonomiyi 
düzlüğe çıkarmak için trilyonlarca 
dolar harcayabileceğini söylüyor. 
Çin Halk Bankası (Merkez Banka-
sı) salgından etkilenen işletmelere 
toplam 162 milyar dolar kredi ko-
laylığı sağlayacağını duyurdu.

Japonya
Hükümetin önümüzdeki haftalarda 
30 trilyon yenlik bir teşvik programı 
açıklaması bekleniyor. Merkez Ban-
kası 55 milyar dolarlık daha borsa 
yatırım fonu alacağını bildirdi.

Hindistan

Hindistan Hükümeti sokağa çık-
ma yasağının başlamasından 

36 saat sonra 22,6 milyar dolarlık 
bir yardım paketi açıkladı. Paket, 
sağlık harcaması ve gıda desteğiy-
le çalışanlara yardımları içeriyor23.

19 https://blogs.imf.org/2020/04/14/covid-19-crisis-poses-threat-to-financial-stability/, Adrian Tobias, Natalucci Fabio, 14.04.2020.
20 https://www.project-syndicate.org/commentary/covid19-impact-on-developing-emerging-economies-by-joseph-e-stiglitz-2020-04
21 Özge Özdemir, https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-52114495, Koronavirüs: Türkiye ekonomisinin salgının yarattığı krizle başa çıkması için ne yapılmalı?, 01.04.2020
22 Hayrettin Turan, Korona Virüs Dünya Ekonomisini Fena Vurdu, Turcomoney Dergisi, Sayı 111, Nisan 2020, s. 18- 27.
23 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-52065095, Koronavirüs: 7 trilyon dolarlık paket dünya ekonomisini kurtarmaya yetecek mi?, 27.03.2020.
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Satın alma yöneticileri endeks-
leri, işsizlik maaşı başvuruları 

ve online eğilimler gösteriyor ki 2. 
çeyrek daralmaları hemen hemen 
dünyanın her yerinde güçlü şekilde 
hissedilecek. Modern çağın reses-
yon-savarı Avustralya dahi 2 çey-
reklik daralma ile tanışmak üzere 
belki de. Yüksek nüfus ve güçlü bü-
yümeleri ile genellikle önde koşan 
Çin ve Hindistan için bu yıl doğal 
olarak uzun süre boyunca kayde-
dilmiş en kötü yıl olacak. 2020 yı-
lında Çin, Hindistan ve Endonezya 
desteği ile gelişenler daralmaya-
caklar ancak bunları dışarda bırak-
tığımızda hayat kolay değil. Gelişen 
ülkeler içinse daralma kaçınılmaz. 
Çin’in tecrübesine bakarak, birçok 
sosyal yasağın Mayıs boyunca gev-
şeyeceği ve Haziran ayı itibarıyla 
yasakların serbestiye dönüşece-
ği bekleniyor. Bu durumda küresel 
toparlanma eş güdümlü bir şekilde 
3. çeyrek başladığında hissedile-
cek. Bu arada ekonomik değerle-
rine sahip çıkanlar toparlanmaya 
çok daha rahat iştirak edecekler. 
Ancak bir toparlanma yılı olacak. 
Mali desteği bol verme imkanı olan, 
enflasyon sorunu, ödemeler denge-
si ve bütçe baskısı olmayan, kur-
da devalüasyon yaşamayacak olan 
gelişmiş ülkeler toparlanmada daha 
avantajlı olacaklar24.

Merkez Bankası’nın yayınladığı haf-
talık kredi kartı harcamaları, reel 
kesim güven endeksi, kapasite kul-
lanım oranı, günlük elektrik tüketi-
mi ya da başka güven endeksle-
rinden istifade edilerek ekonomik 
etkilenme düzeyi ortaya konulabil-
mektedir. TEPAV araştırmacılarının 
değerlendirmesine göre Mart ’ın 
son haftasında bir önceki haftaya 
kıyasla kredi kartı ile finanse edi-
len tüketim harcama tutarı yüzde 31 
oranında azalmış olup bazı kabul-
ler çerçevesinde, yıllık GSYH kaybı 
kriz olmadığı duruma göre yakla-
şık yüzde 40 çıkmaktadır. Salgının 
etkisinin altı ay ile sınırlı kalacağı-
nı düşündüğümüzde GSYH kaybı 
yüzde 20 olacaktır25. Çok kaba bir 
hesaplama olup mevcut kararların 
ve koşulların bir yıl sürmesi halin-

de ekonomideki daralmanın yüzde 5 ya 
da yüzde 15 olmayacağını öngörebiliriz. 
OECD (2020)’nin de yaptığı hesaplama-
lardaki Türkiye ekonomisi daralması (bir 
yıl süren salgın ve tedbirler için) yüzde 
23 civarındadır. 2020 büyümesi için asıl 
belirleyici olan yine salgının ve alınan 
tedbirlerin ne kadar süreceği. Altı aylık 
bir salgın süresi için GSYH’nin yüzde 19’u 
kadar desteğe ihtiyaç var. Salgının süre-

si dokuz aya çıkarsa bu değer yüzde 27 
olarak hesaplanmakta26. Aşağıdaki tab-
lo Türkiye ekonomisinde krizin bu aşa-
masında neler olabileceğini açıklamaya 
çalışan bir tahminler tablosudur27.

Yapılan diğer bir çalışma ve tahmine 
göre, daralma yaşayan tüm sektörlerin 
etkisi katma değerde %7,8’lik bir düşü-
şe yol açıyor. Talebi artacak sektörle-

Gösterge
Nasıl 

Etkileneceği
Açıklama

İhracat Düşer
İhracat yapılan ülkelerde ekonomik daralma orta-
ya çıkacağından ithalat düşüşleri yaşanacak ve bu 
Türkiye’nin ihracatını olumsuz etkileyecek.

İthalat Karışık

İthalat, korona virüs etkisi sonucu düşecek. Bu bir 
yandan cari açığımızın denetlenmesine ve dola-
yısıyla dış finansman ihtiyacımızın düşmesine bir 
yandan da üretimin düşmesine ve dolayısıyla bü-
yümenin gerilemesine yol açacak. 

Turizm
Karışık, 

olumsuz etki 
daha ağırlıklı

Korona virüs nedeniyle turistler gezilerini ertele-
yecekleri için bu gelişme Türkiye’yi iki yönlü et-
kileyecek. Türkler yurt dışına eskisi kadar gitme-
yecek, yabancılar da Türkiye’ye ve diğer yerlere 
eskisi kadar gitmeyecek. Toplamda Türkiye’ye etkisi 
olumsuz olacak.

Üretim Düşer

Üretimimizde girdi olarak kullandığımız ithal mallar 
oldukça ağırlıklı. Bunların çoğu Çin kökenli. Bunla-
rın ithalatında oluşacak sıkıntılar üretimimizi olum-
suz etkileyecek.

Risk Primi Yükselir
Ekonomisi kırılgan olan Türkiye’nin bu aşamada 
riskleri artacak ve dolayısıyla CDS primi yüksek 
kalacak.

TL’nin Dış 
Değeri

Düşer
Risklerin yükselmeye devam ettiği böyle bir ortam-
da TL’nin dış değerinin düşmesi beklenir.

Altın Yükselir

Risklerin yükselmeye devam ettiği böyle bir or-
tamda altının değerinin yükselmesi beklenir. Altın 
ithalatçısı olan Türkiye’de ithalat miktarı değişmese 
bile ödenecek bedel yükselir. 

Enflasyon Yükselir 
TL’nin dış değerinin düşmesi enflasyonu da yük-
seltir.  

Cari Denge
Karışık 
etkiler 

ortaya çıkar

İhracatın ve ithalatın birlikte düşeceği bir ortamda 
hangisinin etkili olacağını önceden kestirmek ko-
lay değil. Bununla birlikte petrol fiyatlarının düşüşü 
olumlu etki yaratır.

Bütçe Açığı Yükselir 
Büyümenin düşeceği bir ortamda hükümet eko-
nomiyi canlı tutabilmek için harcamaları artırıp, 
vergileri düşürecektir. Bu da bütçe açığını büyütür.

Tablo 3: Tahminler Tablosu

Kaynak: http://www.mahfiegilmez.com/2020/03/kuresel-krizin-ucuncu-asamas-ve-turkiye.html, 
Eğilmez Mahfi, 09.03.2020

24 https://www.haberturk.com/yazarlar/gokhan-sen/2637563-korona-ekonomileri-ne-kadar-vuracak-isler-ne-zaman-duzelecek, 07.04.2020
25 https://www.dunya.com/kose-yazisi/ekonomik-kuculmenin-boyutu-icin-bir hesaplama/467025
26 Fatih Özatay ve Güven Sak, https://www.dunya.com/kose-yazisi/covid-19-salgini-bir-degil-bir-kac-ceyrek-surerse-ne-olur/467567, 13.04.2020.
27 Mahfi Eğilmez, http://www.mahfiegilmez.com/2020/03/kuresel-krizin-ucuncu-asamas-ve-turkiye.html, 09.03.2020
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rin 0,6 puanlık pozitif katkısı göz 
önüne alındığında katma değerde 
beklenen daralma %7,2 oluyor. Co-
vid-19 tedbirlerinden etkilenen sek-
törler genelde emek yoğun sektör-
ler olduğu için istihdam düşüşleri 
katma değer düşüşlerinden daha 
fazla. Daralan sektörlerin toplam 
istihdam etkisi ise %11,1 düzeyinde. 
Talebi artan sektörlerdeki istihdam 
artışı fazla olmadığı için toplam 
istihdam etkisi %10,7 gibi çok yük-
sek bir düzeyde tahmin ediliyor. 
İstihdamdan etkilenen kişilerin iş-
ten çıkarılması durumunda Türki-
ye genelinde ücret gelirlerinde % 
9’lik bir azalma yaşanacak. Ücret 
gelirlerinin azalması sonucu hane 
halkı tüketim talebinde de genel 
bir azalma olacak. Talepteki top-
lam düşüşün ücret gelirlerindeki 
azalışın yarısı kadar olacağı ve 
tüm sektörlerde hane halkı tüketim 
talebinin aynı oranda etkilenece-
ği varsayımı altında dolaylı etkiler 
tahmin ediyoruz. 

Bekleneceği gibi katma değerde 
en çok kayıp yaşayacak sektörler 
faaliyetleri kısıtlanan sektörler (se-
yahat, tur hizmetleri %67, konakla-
ma ve yiyecek %60, hava yolu taşı-
macılığı %59, kültürel hizmetler %51, 

spor ve eğlence hizmetleri %38, 
tekstil, giyim eşyası %32 ve pera-
kende ticaret %28). Faaliyetlerine 
doğrudan kısıt gelmeyen fakat bu 
sektörlere girdi sağlayan veya tü-
ketim malı üreten bazı sektörlerde 
de ciddi bir daralma tahmin edili-
yor. Dolaylı etkiler de eklendiğinde 
ülke genelindeki katma değerdeki 
(yani Gayri Safi Yurt İçi Hasılada-
ki) düşüş % 7,2’den % 10,0’a çıkıyor. 
Dolaylı etkiler göz önüne alındığın-
da toplam istihdam kaybı % 13,4 
gibi çok yüksek bir orana ulaşıyor 
(2017 istihdam düzeyi kabul edildi-
ğinde 2,1 milyon kişi).

Özetlersek, oldukça iyimser varsa-
yımlar altında sadece yedi sektör-
deki faaliyet kısıtlamaları sonucu 
katma değerde %7,2 ve istihdamda 
%10,7 gibi çok ciddi azalma ön-
görülüyor. İstihdamdaki azalma-
nın ücret gelirlerinde düşüşe yol 
açması durumunda bu kayıplar, 
sırasıyla, %10,0 ve %13,4’e çıkıyor. 
Bu tahminlerin yatırımlardaki olası 
düşüşler ve hane halklarının tedbir 
amaçlı harcamalarını kısması gibi 
etkileri içermediğini ve kayıt dışı 
çalışanları kapsamadığını da özel-
likle vurgulamak gerekli28.

V. Sonuç

Krizler; hiç kimsenin ummadığı 
ve hazırlık yapılamayanlar ile 

sonuçları umulan ve hazırlık yapıl-
ması gerekenler olarak iki şekilde 
gelirler. COVID-19 ikinci kategoride 
olup etkilerinden ve salgının büyü-
mesinden hızlı bir şekilde kurtul-
mak için hazırlık yapmak gerekir. 
Salgınlar gelmeden önce önemli 
sinyaller vermektedir. Öte yandan 
iklim değişikliği gibi COVID-19’un 
da olması beklenmeden kriz olarak 
dikkate alınmadı. Amerika da dahil 
bazı ülkeler önlemleri çok geç aldı. 
Nasıl pandemi en etkili ve en az 
pahalı cesur erken önlemlerle ele 
alınabiliyorsa, geçmişten çıkarılan 
ders, uluslararası durgunlukların 
ve bunun sonucunda ortaya çıkan 
maliyetlerin de en iyi şekilde hız-
lı ve cesurca ele alınmasıdır. Hızlı 
hareket etmeli ve birlikte hareket 
edilmeli29.

COVID-19, krizden önce belirgin 
olan eğilimleri değiştirmeye-

bilir. Neoliberalizm yavaş ölümüne 
devam edecek. Popülist otokratlar 
daha otoriter olacak. Ulus- devlet-
ler politika alanını geri kazandıkça 
hiper-küreselleşme savunmaya de-
vam edecektir. Çin ve ABD çarpış-
ma rotasında devam edecekler. Ve 
oligarşiler, otoriter popülistler ve li-
beral enternasyonalistler arasında-
ki ulus-devletler arasındaki savaş 
yoğunlaşacak, sol ise seçmenlerin 
çoğuna hitap eden bir program 
tasarlamak için mücadele ediyor30. 
Dünya ekonomik ve finansal kü-
reselleşmenin on yıllarca sosyal, 
ahlaki ve kişisel bağlarla insanla-
rı bir araya getirip getirmediğini 
keşfetmek üzere. Sadece bu ba-
ğın tanımlanması ve güçlendirilme-
si değil aramızdaki anlaşmazlıkları, 
kısa dönem bakış açılarını kenara 
bırakıp, ekonomik, nesilsel ve ulus-
lararası dayanışma üzerinde daha 
sürdürülebilir anlaşmaları, verimli-
likleri ortaya koymaya çalışmakta31.

28 Erol Taymaz, https://sarkac.org/2020/03/covid-19-tedbirlerinin-ekonomik-etkileri-ve-politika-onerileri/, 24.03.2020.
29 https://www.project-syndicate.org/commentary/debt-relief-most-effective-covid19-assistance-by-gordon-brown-and-lawrence-h-summers-2020-04
30 https://www.project-syndicate.org/commentary/will-covid19-remake-the-world-by-dani-rodrik-2020-04
31 https://www.project-syndicate.org/commentary/covid19-pandemic-solidarity-test-by-kemal-dervis-2020-03
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I. Giriş

27.05.2020 tarihli Resmi Gaze-
te’de yayımlanan “312 Seri No.

lu Gelir Vergisi Genel Tebliği” ile, 
7194 sayılı Kanunla Gelir Vergisi 
Kanunu (GVK)’nun mükerrer 121. 
maddesindeki vergi indirimi mües-
sesine ilişkin olarak yapılan deği-
şiklikler çerçevesinde konuyla ilgili 
genel düzenlemelerin yer aldığı 301 
Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Teb-
liği’nin ilgili bölümleri revize edilmiş 
ve düzenlemeye yönelik uygulama 
usul ve esasları açıklanmıştır. Yapı-
lan düzenleme ile indirimden ya-
rarlanma şartları daha da kolay-
laştırılarak daha fazla mükellefin 
indirimden yararlanmasına olanak 
sağlanmıştır.

Bu çalışmada, uyumlu mükellef in-
diriminden kimlerin yararlanabile-
ceği, indirim oranı ve azami indi-
rim tutarı ile iade durumunun nasıl 
olduğu ve indirimden yararlanma 
şartları ile ilgili Tebliğde yer alan 
önemli hususlara yer verilmiştir.

II.   Vergi İndiriminden 
Kimler 
Yararlanabilir?

Gelir Vergisi Kanunu müker-
rer 121. maddesinde belirtilen 

şartları sağlamak kaydıyla, ticari, 
zirai veya mesleki faaliyeti nede-
niyle gelir vergisi mükellefi olan-
lar ile kurumlar vergisi mükellefleri 
(finans ve bankacılık sektörlerinde 
faaliyet gösterenler, sigorta ve re-
asürans şirketleri ile emeklilik şir-
ketleri ve emeklilik yatırım fonları 
hariç olmak üzere), uyumlu mükel-
leflere için sağlanan vergi indiri-
minden yararlanabilir.

III. Vergi İndirim 
Oranı Ne 
Kadardır?

Gelir Vergisi Kanunu mükerrer 
121. maddesinde belirtilen şartla-
rı taşıyan mükelleflerin yıllık gelir 
veya kurumlar vergisi beyan-
nameleri üzerinden hesaplanan 
verginin %5’i, ödenmesi gereken 
gelir veya kurumlar vergisinden 
indirilecek olup, hesaplanan in-
dirim tutarı, 1 milyon Türk lirasın-
dan fazla olamayacaktır. 

IV. Vergi İndirim 
Tutarı Ödenmesi 
Gereken Vergiden 
Fazla Olması 
Halinde İade 
Nasıl Olur?

Vergi indirimi tutarının öden-
mesi gereken vergiden fazla 

olması durumunda kalan tutar, 
yıllık gelir veya kurumlar vergisi 
beyannamesinin verilmesi gere-
ken tarihi izleyen bir tam yıl için-
de mükellefin beyanı üzerine ta-
hakkuk eden diğer vergilerinden 
mahsup edilebilir. Bu süre, hak 
düşürücü süre niteliğinde olup 
bu süre içinde mahsup edileme-
yen tutarlar red ve iade edilmez. 

Gelir vergisi mükelleflerinin ya-
rarlanacağı indirim tutarı, ticari, 
zirai veya mesleki faaliyet ne-
deniyle beyan edilen kazançla-
rın toplam gelir vergisi matrahı 
içerisindeki oranı dikkate alınmak 
suretiyle hesaplanan gelir vergisi 
esas alınarak tespit edilir.

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE 
SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİMehmet YILMAZ

SMMM, Kıdemli Vergi Müdürü
mehmet.yilmaz@centrumdenetim.com
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V. Uyumlu 
Mükelleflere 
Sağlanan 
İndirimden 
Yararlanma 
Şartları Nelerdir?

Gelir ve kurumlar vergisi mü-
kelleflerinin vergi indiriminden 

yararlanabilmeleri için;

 ► İndirimin hesaplanacağı be-
yannamenin ait olduğu yıl ile 
bu yıldan önceki son iki yıla ait 
vergi beyannamelerinin kanuni 
süresi içerisinde verilmiş ve in-
dirimin hesaplanacağı beyan-
namenin verildiği tarih itiba-
rıyla bu beyannameler üzerine 
tahakkuk eden vergilerin öden-
miş olması,

 ► İndirimin hesaplanacağı be-
yannamenin ait olduğu yıl ile 
bu yıldan önceki son iki yıl içe-
risinde haklarında beyana tabi 
vergi türleri itibarıyla ikmalen, 
re’sen veya idarece yapılmış 
bir tarhiyat bulunmaması,

 ► Vergi indiriminin hesaplana-
cağı beyannamenin verildiği 
tarih itibarıyla vergi aslı (vergi 
cezaları ile fer’i alacaklar dâ-
hil) 1.000 Türk lirasının üzerinde 
vadesi geçmiş borcunun bulun-
maması,

 ► Vergi indiriminin hesaplanaca-
ğı beyannamenin ait olduğu 
yıl ile önceki dört takvim yılın-
da Vergi Usul Kanununun 359. 
maddesinde sayılan fiillerin iş-
lenmemiş olması,

şarttır.

07.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan 7194 sayılı Kanunla 
GVK’nın mükerrer 121. maddesin-
de değişiklik yapılmış ve uygulama 
detayları 312 Seri Nolu Gelir Ver-
gisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır. 
Yapılan değişiklikle, vergi indirimin-
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den faydalanılması için gerekli olan 
şartlar korunurken bu şartlardan, 
indirimin hesaplanacağı beyanna-
menin ait olduğu yıl ile bu yıldan 
önceki son iki yıla ait vergi beyan-
namelerinin kanuni süresi içerisinde 
verilmesi ve bu beyannameler üze-
rine tahakkuk eden vergilerin yasal 
süresinde ödenmesi şartı esnetilmiş 
ve vergi indirimi uygulaması için 
söz konusu vergilerin yasal süre-
sinde ödenmesi yerine indirimin 
hesaplanacağı beyannamenin ve-
rildiği tarih itibarıyla ödenmesinin 
yeterli olması sağlanmıştır.

VI. Kanuni Süresi 
İçerisinde Verilmesi 
Ve Tahakkuk Eden 
Vergilerin Belirtilen 
Sürede Ödenmiş 
Olması Şartında 
Esas Alınan 
Beyannameler 
Hangileridir?

301 seri no.lu Gelir Vergisi Genel 
Tebliği’nin vergi indiriminden 

yararlanma şartlarına ilişkin de-
tayların açıklandığı bölümde deği-
şikliğe gidilerek, mükelleflerin vergi 
indiriminden yararlanılması için in-
dirimin hesaplanacağı beyanna-
menin ait olduğu yıl ile bu yıldan 
önceki son iki yıla ait vergi beyan-
namelerinin kanuni süresi içerisinde 
verilmiş olması koşulunun uygula-

masında esas alınan vergi beyan-
namelerinin kapsamı daraltılmıştır.  

Söz konusu değişiklik öncesinde, 
kanuni süresi içerisinde verilmesi 
gereken ve tahakkuk eden vergi-
lerin ödenmiş olması şartında esas 
alınan beyannamelerin kapsamı, 
Maliye Bakanlığına bağlı vergi 
dairelerine verilmesi gereken tüm 
vergi beyannameleri olarak belir-
lenmişken yapılan düzenleme son-
rasında;

 ► Yıllık gelir vergisi ve kurumlar 
vergisi beyannameleri,

 ►  Geçici vergi beyannameleri,

 ► Muhtasar, muhtasar ve prim 
hizmet beyannameleri ile

 ► Hazine ve Maliye Bakanlığına 
bağlı vergi dairelerine verilme-
si gereken katma değer vergisi 
ve özel tüketim vergisi beyan-
nameleri

şeklinde tadadi olarak sayılmak su-
retiyle belirlenmiş ve böylece söz 
konusu beyannamelerin kapsamı 
vergi türleri itibariyle sınırlandırıl-
mıştır. Buna göre, Damga Vergisi 
Beyannamesi gibi Tebliğ’de sayıl-
mamış olan beyannamelerin ka-
nuni süresi içerisinde verilmemesi 
veya bunlara istinaden tahakkuk 
eden vergilerin belirtilen sürede 
ödenmemiş olması durumlarında 
da vergi indirimi uygulamasından 
yararlanılması mümkün olacaktır.

VII.  Sonuç

7194 sayılı Kanun ile Gelir Vergi-
si Kanunu’nun mükerrer 121. mad-
desinde düzenlenmiş olan uyumlu 
mükelleflere vergi indirimi konusun-
da değişikliğe gidilmiş ve uygulama 
esasları 312 Seri Nolu Gelir Vergisi 
Tebliği ile açıklanmıştır. Eski düzen-
lemeye göre uyumlu mükellef indi-
riminde yararlanma şartları olduk-
ça zor olmakta birlikte, yararlanan 
mükellef sayısı sınırlı kalmıştır. Bu 
yönüyle, yapılan değişiklikle birlikte 
vergi ödemelerinin teşvik edilmesi 
için indirime yönelik şartların ko-
laylaştırıldığını söylemek mümkün-
dür. Söz konusu değişiklikle çok 
sayıda gelir ve kurumlar mükelle-
finin uyumlu mükellef indiriminden 
yararlanabileceğini söyleyebiliriz.

Vergiye gönüllü uyumun sağlan-
ması amacıyla getirilen vergiye 
uyumlu mükellef indirimi, ülkemiz-
de sık sık söz konusu olan vergi 
af ve yapılandırmalarının yarat-
mış olduğu adaletsizlik ve eşitliğin 
önlenmesi noktasında önemli bir 
düzenlemedir. Ülkemizde mevcut 
olan vergi sistemi ve uygulama-
larının vergiyi uyumlu mükellefleri 
ödüllendirmek diğer bir ifade ile 
af kanunlarıyla eleştiri konusu edi-
len adaletsiz uygulamaların önüne 
geçilmek amacıyla vergiye uyum-
lu olarak tanımlanan mükelleflere, 
beyannameleri üzerinden hesapla-
nan verginin %5’i kadar bir tutarın 
ödenecek vergiden indirim olanağı 
sağlanmış olacaktır.
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I. Giriş

Katma Değer Vergisi (KDV) Ka-
nunu’nun 11/1-c maddesinde 

imalatçılar tarafından ihracatçılara 
ihraç edilmek şartıyla yapılan mal 
teslimleri üzerinden hesaplanan 
verginin ihracatçılar tarafından 
ödenmemesi yolunda ihracatçılara 
bir kolaylık tanınmıştır.

Bu düzenleme ile ihracatçılar, ge-
tirilen şartlar çerçevesinde KDV 
ödemeden ihraç malı satın alıp 
KDV iade sürecinden kurtulmakta, 
imalatçılar ise ihracata konu mala 
isabet eden KDV’yi ertelemek su-
reti ile finansman açısından rahat-
lamaktadır.

Bu makalemizde ihraç kayıtlı teslim 
gerçekleştirebilmenin temel şartla-
rına, ilgili işlemlere ait muhasebe 
kayıtlarına ve ihraç kayıtlı teslim-
lerde özellik arz eden durumlar 
olarak adlandırdığımız hallerde 
imalatçı ve ihracatçı firmaların du-
rumları açıklanmıştır. 

II.   İhraç Kayıtlı 
Mal Teslimleri

İhraç kaydıyla mal teslimleri KDV 
Kanunu’nun 11/1–c maddesin-

de düzenlenmiştir. İlgili maddede, 
“İhraç edilmek şartıyla imalatçılar 
tarafından kendilerine teslim edilen 
mallara ait katma değer vergisi, 
ihracatçılar tarafından ödenmez. 
Mükelleflerce tahsil edilmeyen an-
cak ilgili dönem beyannamesinde 
beyan edilecek olan bu vergi, vergi 
dairesince tarh ve tahakkuk ettiri-
lerek tecil olunur. Söz konusu mal-
ların, ihracatçıya teslim tarihini ta-
kip eden aybaşından itibaren 3 ay 
içinde ihraç edilmesi halinde, tecil 
edilen vergi terkin olunur.” hükmü 
yer almaktadır. Madde hükmünden 
de açıkça anlaşılacağı üzere ihraç 
edilmek üzere satın alınan mallara 
ait KDV imalatçı firmaya ödenmez. 

Ayrıca fatura üzerinde “3065 sayı-
lı Katma Değer Vergisi Kanununun 

(11/1-c) maddesi hükümlerine göre, 
ihraç edilmek şartıyla teslim edil-
diğinden, KDV tahsil edilmemiştir” 
ibaresi bulunması gerekmektedir.

Tecil etmek kelime anlamı itiba-
riyle ertelemek anlamına gelir ve 
vergi mevzuatı çerçevesinde de bu 
anlamıyla kullanılır. Verginin terkini 
ise tahakkuk etmiş veya tahsil edil-
miş bir verginin, tahakkuk kaydının 
iptali yahut tahsil edilen verginin 
mükellefe ret ve iadesi suretiyle 
vergi alacağını ortadan kaldıran 
bir işlemdir. KDV Genel Uygula-
ma Tebliğinin İstisnalar bölümünde 
belirtildiği üzere, ihraç kayıtlı satış 
nedeniyle mükelleflerce tahsil edil-
meyen ancak ilgili dönem beyan-
namesinde beyan edilecek olan bu 
vergi, vergi dairesince tarh ve ta-
hakkuk ettirilerek tecil olunur.

İhracatçı firma bu şekilde satın al-
dığı malı takip eden aybaşından 
itibaren 3 ay içerisinde yurtdışına 
satışını gerçekleştirmek zorunda-
dır. İhracatın mücbir sebepler veya 
beklenmedik durumlar nedeniyle 3 
ay içinde gerçekleştirilememesi ha-
linde, en geç üç aylık sürenin dol-
duğu tarihten itibaren onbeş gün 
içinde başvuran ihracatçılara, Ha-
zine ve Maliye Bakanlığınca veya 
Bakanlığın uygun görmesi halinde 
vergi dairelerince üç aya kadar 
ek süre verilebileceğini belirtmek 
gerekir. Diğer taraftan ihraç kayıtlı 
faturalarda gösterilen katma değer 
vergisi ihracatçı tarafından muha-
sebe kayıtlarına alınmayacağı gibi 
ilgili dönem katma değer vergisi 
beyannamesinde indirim konusu 
yapılmayacaktır.

Gökhan ŞİT
SMMM, Kıdemli Vergi Müdürü

İHRAÇ KAYITLI MAL TESLİMLERİNDE 
ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR

gokhan.sit@centrumdenetim.com
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a. İhraç Kayıtlı Satış Yapa-
bilecek İmalatçıların Sa-
hip Olması Gereken Usul 
ve Esaslar

26.04.2014 tarih ve 28983 sayı-
lı Resmi Gazetede yayınlana-

rak yürürlüğe giren Katma Değer 
Vergisi Uygulama Genel Tebliği’ne 
göre imalatçıların sahip olması ge-
reken usul ve esaslar şunlardır;

 ► Sanayi Sanayi siciline kayıtlı ve 
sanayi sicil belgesini haiz ol-
ması veya Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığından alınmış 
çiftçi kayıt belgesi, gıda işlet-
mesi kayıt belgesi ve işletme 
onay belgelerinden (üretici 
belgesi) herhangi birine sahip 
olması,

 ► İlgili meslek odasına kayıtlı bu-
lunması,

 ► Üretimin yapıldığı dönemde 
yürürlükte bulunan Sanayi Sicil 

Tebliğlerinde öngörülen sayıda 
işçi çalıştırması ve gerekli araç 
parkına sahip olması veya ka-
pasite raporundaki üretim alt-
yapısına sahip olunması gerek-
mektedir.

Yukarıdaki şartlara sahip olan ima-
latçılarca, ihraç kaydıyla ihracatçı-
lara mal teslim edilen dönemde ve 
bir defa olmak üzere “imalatçı bel-
gesi” ve ilgili meslek odasına üyelik 
belgesinin birer örneği, ilgili dönem 
KDV beyannamesinin verilme sü-
resine kadar bağlı oldukları vergi 
dairesine bir dilekçe ekinde verilir. 
İmalatçı niteliğindeki değişiklikler 
ve imalatçı niteliğinin kaybedilmesi 
halleri ayrıca vergi dairesine bildi-
rilir. İmalatçıların üretim belgelerin-
deki malları fason olarak üretimini 
yaptırması da tecil - terkin uygu-
lamasına engel değildir. İhraç kay-
dıyla yapılan alınan malın aynı şe-
kilde ihraç edilmesi gerekmektedir. 

İhraç kaydıyla teslimi yapılan ma-
lın, ihracat faturası ve gümrük be-
yannamesinde yer alan malla aynı 
olması gerekir. Malın aynı olmasına 
rağmen fatura ve/veya gümrük be-
yannamesinde farklı olması duru-
munda ise ihraç kayıtlı mal ile mal 
ile ihraç edilen malın aynı olduğu-
nun, bu konuya münhasır vergi in-
celeme raporu veya YMM raporu 
ile tespiti istenebilir.

b. İhraç Kayıtlı Satışlara Ait 
İmalatçı ve İhracatçının 
Muhasebe Kayıtları İle 
KDV İadesinde Talep Edi-
len Belgeler

Yazımızda ihracatçıların ihraç 
etmek üzere imalatçılardan 

almış olduğu mallar için KDV’yi 
indirim hesaplarına dahil etme-
yeceğinden bahsetmiştik. Bu defa 
imalatçının ve ihracatçının yapması 
gereken muhasebe kayıtlarının ne-
ler olacağını örneklerle açıklama-
yaca çalışacağız.
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Örnek; Yüklü miktarda Devre-
den KDV’si olan İmalatçı IML 

Anonim Şirketi, ihracatçı olan IHR 
A.Ş.’ye ihraç kayıtlı olarak 100.000 
TL’lik % 18 KDV hariç mal satışı ger-
çekleştirmiştir. Buna göre imalatçı 
ve ihracatçı firmaların yapmalar 
gereken muhasebe kayıtlarının aşa-
ğıdaki gibi olması gerekmektedir.

İmalatçı Firmanın Muhasebe 
Kayıtları:  

 ► Mal satış kaydı
_____________/________________                                    
120 Alıcılar      100.000 TL 
192 Diğer KDV   18.000 TL  
        
   600 Y.İ.Satışlar        100.000 TL 
   391 Hesaplanan KDV  18.000 TL
______________/_________________
   

 ► KDV İade tahakkuk kaydı
_________________/_________________
136 Diğer Alacaklar 18.000 TL
  192 Diğer KDV       18.000 TL      
_________________/_________________

Uygulamada ihraç kayıtlı satışla-
rın 601-Yurt Dışı Satışlar hesabında 
takip edildiğine rastlanılmakla bir-
likte, Tek Düzen Hesap Planı açık-
lamalarına bakıldığında, 600-Yurt 
İçi Satışlar hesabının kullanılmasının 
doğru olacağını hatırlatmak isterim.

İhracatçı Firmanın Muhasebe 
Kayıtları:

 ► Mal alış kaydı
_____________________/_________________
153 Ticari Malları 100.000 TL
     320 Satıcılar 100.000 TL
______________________/_________________

İhraç kayıtlı satışlarda imalatçılar tara-
fından tahsil edilemeyen KDV’nin, İda-
re tarafından iadesinin yapılabilmesi 
için gerekli olan evraklar 16.10.2014 ta-
rihinde yayınlanan 1 Seri No’lu Katma 
Değer Vergisi Genel Uygulama Tebli-
ğinde aşağıdaki gibi belirtilmiştir;

 ► Standart iade talep dilekçesi

 ► İlgili meslek odasına üyelik belge-
sinin (Sanayi Sicil Belgesi) onaylı 

örneği (Belgede değişiklik olmadı-
ğı sürece bir defa vergi dairesine 
verilmesi yeterlidir.)

 ► İmalatçı Belgesi

 ► İhraç kaydıyla teslim faturaları ve 
listesi

 ► Gümrük Beyannamesi ve ekleri

 ► İhraç kaydıyla teslim edilen ma-
lın ihraç edildiğine dair ihracatçı 
firmadan alınan onaylı yazı, (Bu 
yazıda, ihracata ilişkin gümrük be-
yannamesinin tarihi ve sayısının, 
belgeyi talep eden imalatçının adı, 
soyadı veya unvanı, bağlı olduğu 
vergi dairesi ve vergi kimlik numa-
rası, ihraç kayıtlı teslim edilen mala 
ilişkin fatura veya benzeri belgenin 
tarihi, numarası, malın cinsi, miktar 
bedeli ve hesaplanan KDV tutarı-
nın gösterilmesi aranmaktadır.)

 ► İhraç kayıtlı teslimin yapıldığı dö-
neme ait indirilecek KDV listesi.

Bunun yanında, ihraç kaydıyla tes-
limlerinden doğan mahsuben iade 

talebinde bulunulması halinde yukarı-
da sayılan evrakların tam olması şar-
tıyla YMM Raporu ve Vergi İnceleme 
Raporu bulunmaksızın yerine getirilir.

III. SONUÇ

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 
11/1-c maddesinde düzenlenmiş 

olan ihrac kayıtlı satış, ihracat istis-
nasından farklılık arz eden bircok 
hususu icinde barındırmaktadır. İh-
rac kayıtlı satış esasında bir yurti-
ci satış olmasına rağmen yukarda 
yeralan şartları sağlaması ve vergi 
dairesince talep edilen belgelerin 
sunulması halinde imalatçı firmaya 
iade edilir.

Bu çalışmada tecil-terkin uy-
gulamasına ilişkin özellikli hu-

suslar anlatılmaya çalışılmıştır. Bu 
kapsamda, imalatçı vasfına nasıl 
sahip olduğu, imalatçı ve ihracatçı 
firmaların muhasebe kayıtları, ver-
gi dairesinden iade talep edilirken 
sunulması gereken belgelerin neler 
olduğu gibi konular anlatılmaya 
çalışılmıştır.



19

CENTRUMTIME Haziran - Temmuz - Ağustos - Eylül / Sayı 8 - 2020



20

CENTRUMTIME Haziran - Temmuz - Ağustos - Eylül / Sayı 8 - 2020

I.   Ücret Geliri 
Elde Edenlerde 
Beyanname 
Verme Sınırı

7194 sayılı Kanunun 15’inci mad-
desi ile 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanunun 86’ncı maddesinin birinci 
fıkrasının (1) numaralı bendinin (b) alt 
bendine göre, tek işverenden alınmış 
ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ge-
lir vergisine tabi gelirlerde (103’üncü 
maddede) yazılı tarifenin dördüncü 
gelir diliminde yer alan tutarı (2020 
yılı için 600.000 TL) aşmayan ücretler 
için yıllık beyanname verilmeyecek ve 
diğer gelirler için beyanname veril-
mesi halinde bu gelirler beyanname-
ye dahil edilmeyecektir.

Benzer şekilde, birden fazla işve-

renden ücret almakla beraber, bi-

rinciden sonraki işverenden aldık-

ları ücretlerinin toplamı, 103’üncü 

maddede yazılı tarifenin ikinci ge-

lir diliminde yer alan tutarı (2020 

yılı için 49.000 TL) ve birinci işve-

renden alınan dahil ücret gelirleri 

toplamı 103’üncü maddede yazılı 

tarifenin dördüncü gelir dilimin-

de yer alan tutarı (2020 yılı için 

600.000 TL) aşmayan mükellefle-

rin, tamamı tevkif suretiyle vergi-

lendirilmiş ücretleri dahil gelirleri 

için de yıllık beyanname verilme-

yecektir.

II.   AR-GE ve 
Teknopark 
Çalışanlarının 
Ücretlerine İlişkin 
Destek ve Teşvikler

5746 sayılı Araştırma ve Geliş-
tirme Faaliyetlerinin Desteklen-

mesi Hakkında Kanunun 3. madde-
sinin 2. bendi uyarınca; 

 ► Teknoloji merkezi işletmelerinde, 

 ► Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 

 ► Kamu kurum ve kuruluşları ile 
kanunla kurulan veya teknoloji 
geliştirme projesi anlaşmaları 
kapsamında uluslararası ku-
rumlardan ya da kamu kurum 
ve kuruluşlarından Ar-Ge pro-
jelerini desteklemek amacıyla 
fon veya kredi kullanan vakıf-
lar tarafından veya uluslarara-
sı fonlarca desteklenen ya da 
TÜBİTAK tarafından yürütülen 
Ar-Ge ve yenilik projelerinde, 

 ► Teknogirişim sermaye destekle-
rinden yararlanan işletmelerde,

 ► Rekabet öncesi işbirliği proje-
lerinde 

çalışan Ar-Ge ve destek personeli 
ile bu Kanun kapsamında yukarıda 
sayılan kurum ve kuruluşlar tara-
fından desteklenen tasarım proje-
lerinde ve tasarım merkezlerinde 
çalışan tasarım ve destek perso-
nelinin, bu çalışmaları karşılığında 
elde ettikleri ücretlerinin;

 ► Doktoralı olanlar ile temel bi-
limler alanlarından birinde en 

311 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE 
SAYILI OLAN İSTİSNA KAPSAMINDAKİ AR-GE VE 
TEKNOPARK ÇALIŞANLARININ DURUMUTuğcan ÖZBEY

SMMM, Kıdemli Vergi Müdürü
tugcan.ozbey@centrumdenetim.com
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az yüksek lisans derecesine sa-
hip olanlar için yüzde doksan 
beşi, 

 ► Yüksek lisanslı olanlar ile temel 
bilimler alanlarından birinde li-
sans derecesine sahip olanlar 
için yüzde doksanı,

 ► Diğerleri için yüzde sekseni 

gelir vergisinden müstesnadır. 

Benzer şekilde, 4691 Sayılı Tekno-
loji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 
uyarınca; bölgede çalışan, Ar-
Ge, tasarım ve destek personeli-
nin bu görevleri ile ilgili ücretleri 
31/12/2023 tarihine kadar her türlü 
vergiden müstesnadır.

Diğer taraftan, 4691 sayılı Tekno-
loji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’n-
da sigorta primleri ile ilgili destek 
bulunmamakla birlikte, 5746 sayılı 
Araştırma ve Geliştirme Faaliyet-
lerinin Desteklenmesi Hakkında 
Kanun’da Teknokent bünyesinde 
faaliyet gösteren şirketlerin Ar-Ge 
ve yazılım personelinin ücretlerine 

ilişkin sigorta primi işveren hisse-
si desteğine yönelik düzenlemeler 
yer almakta olup, 4691 sayılı Kanun 
çerçevesinde ücreti gelir vergisin-
den istisna olan personelin bu ça-
lışmaları karşılığında elde ettikleri 
ücretleri üzerinden hesaplanan si-
gorta primi işveren hissesinin yarısı 
Hazine tarafından karşılanmakta-
dır. 

Aynı şekilde, Ar-Ge ve Tasarım 
merkezi personelinin de Ar-Ge ve 
Tasarım projelerinde geçirdikleri 
zamana isabet eden ücretleri üze-
rinden hesaplanan sigorta primi 
işveren hissesinin yarısı Hazine ta-
rafından karşılanmaktadır.

Özetle, 4691 Sayılı Teknoloji Ge-
liştirme Bölgeleri Kanunu ile 5746 
sayılı Araştırma ve Geliştirme Fa-
aliyetlerinin Desteklenmesi Hakkın-
da Kanun kapsamında çalışanların 
ücretleri üzerinden hesaplanan 
teşvik ve destek mekanizmasının iş-
leyişi gelir vergisi istisnası bakımın-
dan 4691 sayılı Kanun kapsamında 
teknoloji geliştirme bölgelerinde 
%100’lük bir istisna ihtiva ederken, 

5746 sayılı Kanun kapsamındaki 
çalışanların mezuniyet durumuna 
göre ücretleri üzerinden %80, %90, 
%95 oranlarında uygulanan gelir 
vergisi istisnası şeklinde olup bu 
yönüyle farklılık göstermektedir. Di-
ğer taraftan, yapılan düzenlemeler 
ile Teknoloji geliştirme bölgelerin-
de 5746 sayılı Kanun kapsamındaki 
Ar-Ge projelerinin yürütülebilmesi-
nin önünün açılması dolayısıyla bu 
farklılıklar minimalize edilmiştir.

III. Teknopark Şirketleri 
Çalışanlarının 
Ücretleri Yönünden 
Beyan Sınırını 
Aşanların Durumu

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri Kanununun geçici 

2’nci maddesine göre; Ar-Ge, tasa-
rım ve destek personeline ödenen 
ücretler gelir vergisinden istisna 
edilmiştir. Bu kapsamda, anılan Ka-
nun kapsamında çalışan ve şartları 
taşıyan hizmet erbabına yapılan 
ücret ödemeleri üzerinden gelir 



22

CENTRUMTIME Haziran - Temmuz - Ağustos - Eylül / Sayı 8 - 2020

vergisi kesintisi yapılmamaktadır. 

Buna paralel olarak, Teknoloji Ge-
liştirme Bölgelerinde faaliyet gös-
teren Ar-Ge /Tasarım ve Destek 
personelinin istisna kapsamındaki 
ücretlerinin Gelir Vergisi Kanunun 
86’ncı maddesinin birinci fıkrasının 
(b) bendinde sayılı hadleri aşması 
halinde bile beyanname verecekle-
rin arasında sayılmaları söz konusu 
değildir.

ÖRNEK: Bay (Y), 2020 yılında 
birisi teknoloji geliştirme böl-

gesinden istisna kapsamında olmak 
üzere iki ayrı işverenden ücret ge-
liri elde etmiştir.
Birinci işverenden alınan ücret                                                                  
400.000 TL

İkinci işverenden alınan üc-
ret (Teknoloji geliştirme bölgesi)                   
800.000 TL

Bay (Y)’ nin, teknoloji geliştirme 
bölgesinden elde etmiş olduğu 
istisna kapsamındaki 800.000 TL 
ücret geliri beyan edilmeyecek ve 
diğer işverenden elde edilen ücret 
gelirinin beyan edilip edilmeyece-
ğinin hesabında da dikkate alın-
mayacaktır. Bay (Y)’nin, birinci iş-
verenden almış olduğu ücret geliri 
olan 400.000 TL, 193 sayılı Kanunun 
103’üncü maddesinde yazılı tarife-
nin dördüncü gelir diliminde yer 
alan tutarı (2020 yılı için 600.000 
TL) aşmadığından beyan edilme-
yecektir.

IV. AR-GE ve 
Tasarım Merkezi 
Çalışanlarının Ücret 
Gelirleri Yönünden 
Beyan Sınırını 
Aşanların Durumu

Bilindiği üzere, 5746 sayılı Araştır-
ma, Geliştirme ve Tasarım Faa-

liyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 
Kanunun 3’üncü maddesinin ikinci 
fıkrasında belirtilen, Ar-Ge, tasarım 
ve destek personelinin ücretlerinden 
kesilen gelir vergisi, verilen muhta-
sar beyanname üzerinden tahakkuk 
eden vergiden indirilmek suretiy-
le terkin edilerek işverene kalmakta 
olup, Ar-Ge/Tasarım ya da destek 
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personelinin kanunda sayılı istisna-
lar dolayısıyla ek bir kazancı bu-
lunmamaktadır. 

Anılan Kanunlar kapsamında ça-
lışan ve şartları taşıyan hizmet 
erbabına yapılan ücret ödemeleri 
üzerinden gelir vergisi kesintisi ya-
pılması nedeniyle, bu ücretlerin de 
Gelir Vergisi Kanunun 86’ncı mad-
desinin birinci fıkrasının (b) bendi 
uyarınca beyanname verilip / ve-
rilmeyeceğinin tespitinde dikkate 
alınması gerekmektedir.

ÖRNEK: Bay (Z), 2020 yılın-
da biri Ar-Ge merkezi olmak 

üzere üç ayrı işverenden ücret ge-
liri elde etmiştir.

 ► Birinci işverenden alınan ücret 
(Ar-Ge merkezi) 560.000 TL

 ► İkinci işverenden alınan ücret                                                                    
30.000 TL

 ► Üçüncü işverenden alınan ücret                                                                 
15.000 TL

Bay (Z)’nin birinci, ikinci ve üçüncü 
işverenden elde etmiş olduğu üc-
retleri toplamı (560.000 TL+30.000 
TL+15.000 TL=) 605.000 TL, Gelir 
Vergisi Kanunun 103’üncü madde-
sinde yazılı tarifenin dördüncü gelir 
diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 
600.000 TL) aştığından ücret gelirle-
rinin tamamı beyan edilecektir.

V. İstisna Uygulanan 
Ücretlerin 
Beyana Tabi 
Olup Olmaması 
Hakkındaki 
Düşüncelerimiz

5746 Sayılı Kanunda sayılı faali-
yetler ile iştigal eden Ar-Ge ve 

tasarım merkezi personeli ücret-
lerinden, Gelir Vergisi Kanunu’nda 
sayılı beyan hadlerini aşanların 311 
Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği 
düzenlemesinden önce beyana tabi 
olmadığı bilinmektedir.

Diğer taraftan, mali idarenin 4691 
sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Kanunu uyarınca teknoloji geliştir-
me bölgelerinde faaliyet gösteren 
Ar-Ge, tasarım ve destek perso-
nelinin istisna kapsamındaki ücret-
lerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 
86’ncı maddesinin birinci fıkrasının 
(b) bendinde sayılı hadleri aşan-
ların beyana tabi olmayacağını 
hükmetmesi, söz konusu personelin 
ücretlerinin bölgedeki faaliyetlerine 
isabet eden ücretlerinin %100’ünün 
gelir vergisinden istisna olmasına 
dayanmaktadır.

Buna karşın, 5746 sayılı Kanunda 
sayılı Ar-Ge ve tasarım merkezi ça-

lışanlarının Ar-Ge ve tasarım faali-
yetleri dolayısıyla aldıkları ücretleri 
üzerinden %100 oranında gelir ver-
gisi stopaj teşviki sağlanmadığın-
dan, aynı hüküm bu çalışanlar için 
geçerli olmamaktadır. Ayrıca, 5746 
Sayılı Kanun kapsamında faaliyet 
gösteren Ar-Ge ve tasarım merkezi 
çalışanlarına ait teşvik ve destek-
lerden işverenin kazanç sağladığı 
dikkate alındığında, beyanname 
verme durumunda olan çalışanların 
işverenler tarafından tevkif edilmiş 
gelir vergisini beyanname üzerin-
den mahsup edebilmesi de Ar-Ge 
ve tasarım merkezi dışındaki işlerde 
çalışanlara göre sınırlı olacak ve 
bu durumda söz konusu çalışanla-
rın daha yüksek vergi ödemeleri ile 
karşılaşmaları durumu doğacaktır.

Bununla birlikte, işveren, Vergi Usul 
Kanunu’nun (VUK) 8. maddesinde 
verginin ödenmesi bakımından, ala-
caklı vergi dairesine karşı muhatap 
olan kişi olarak tanımlanan vergi 
sorumlusu statüsünde bulunmakta, 
devletle ücretli işçi arasındaki ilişki-
deki rolü de, vergi yükümlüsü işçiye 
ait ücretten kesilen verginin devlete 
aktarılması çerçevesinde bir aracı-
lıktan ibaret olmaktadır. Dolayısıyla 
vergi sorumlusu işverenin işçiden 
kesilerek devlete aktarılan gelir ver-
gisi tutarı üzerinde hiçbir hak sa-
hipliği bulunmamakta, sadece ke-
silen bu tutarı doğru bir biçimde 
beyan ve vergi dairesine intikal et-
tirme görevi yerine getirilmektedir. 

Bu durumda, Kanunun ilk düzen-
lendiği dönemdeki uygulamada yer 
bulan ve aynı zamanda tartışmala-
ra neden olan istisna kapsamında 
terkin işlemi yapılan tutarın işçiye 
mi yoksa işverene mi iadesinin ge-
rekeceği hususu bakımından konu 
irdelendiğinde, mevcut durumun 
teşvik ve desteklerden yararlananın 
işveren olduğu ışığında yukarıda 
sayılı ücret hadlerini aşan çalışan-
ların beyanname vermek suretiyle 
bildirimde bulunması gerektiği an-
laşılmaktadır.
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5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve 
Tasarım Faaliyetlerinin Desteklen-
mesi Hakkında Kanunun adından 
anlaşılacağı üzere, söz konusu fa-
aliyetlerin desteklenmesi amacıy-
la oluşturulmuştur. Kanunun Ar-Ge 
ve tasarım merkezi çalışanlarının 
ücretleri üzerinde herhangi bir ek 
kazanç imkanı sağlamamasına ila-
veten yüksek ücret grubunun işve-
renden ayrı olarak beyan vermek 
durumunda kalması ve diğer taraf-
tan 4691 sayılı Kanun kapsamında 
faaliyet gösteren Ar-Ge, tasarım 
ve destek personelinden aldıkları 
ücretleri dolayısıyla beyan haddini 
aşanların beyanname vermeyecek 
olması, aynı faaliyetler ile iştigal 
eden personelin vergilenmesi bakı-
mından eşit ve adil bir yaklaşımın 
dışında kalmıştır.

Benzer şekilde, Ar-Ge ve tasarım 
merkezi dışında faaliyet göste-
ren yüksek ücret grubunun, Ar-Ge 
ve tasarım merkezinde çalışmakta 
olan ve aynı ücreti alan personel-
den işverence tevkif edilen gelir 
vergisinin daha yüksek olması do-
layısıyla daha düşük vergi ödeye-
ceği anlaşılmaktadır. Bu durumda 
işveren ve işçi arasında kurulan iş 
akdine istinaden net tutarlarda üc-
ret alan çalışanların bu durum ile 
birebir olarak muhatap olacağı ve 
vergi ödeme etkisini daha yüksek 
olarak hissedeceği anlaşılmaktadır. 

Sonuç olarak, 311 Seri Nolu Gelir 
Vergisi Genel Tebliği’nin, 5746 

Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Ta-
sarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Kanunun amacına uy-
gun olarak bahse konu Ar-Ge ve 
tasarım merkezi çalışanlarının üc-
retlerinden beyan haddini aşanla-
ra yönelik beyanname verme zo-
runluluğuna ilaveten ek kolaylıklar 
getirmesinin vergilemede adalet ve 
eşitlik ilkesi uyum sağlamak bakı-
mından daha doğru olacağını de-
ğerlendirmekteyiz. 
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Mesut DENİZ
Kıdemli Vergi Müdürü, SMMM

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI 
(TELİF KAZANÇLARI) İSTİSNASI

mesut.deniz@centrumdenetim.com

I. Giriş

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 
18’inci maddesinde serbest mes-

lek kazanç istisnasından yararla-
nan mükellefler ve istisna kapsa-
mında olan eserler sayılmış olup, 
söz konusu maddede hangi hasıla-
tın istisna kapsamında olduğu ayrı-
ca belirtilmiştir. Buna göre;

 ► İstisnadan yararlanma hakkı; 
müellif, mütercim, heykeltraş, 
hattat, ressam, bestekâr, bilgi-
sayar programcısı, mucitler ve 
bunların kanuni mirasçılarına 
tanınmıştır.

 ► İstisna kapsamına; şiir, hikâye, 
roman, makale, bilimsel araştır-
ma ve incelemeleri, bilgisayar 
yazılımı, röportaj , karikatür, fo-
toğraf, film, video band, radyo 
ve televizyon senaryo ve oyu-
nu gibi eserler ile ihtira berat-
ları girmektedir.

 ► İstisna uygulanacak hasılat, 
eserlerin; gazete, dergi, bil-
gisayar ve internet ortamı, 
radyo, televizyon ve videoda 
yayınlanması veya kitap, CD, 
disket, resim, heykel ve nota 
halindeki eserleri ile ihtira be-
ratlarının satılması veya bunlar 
üzerindeki mevcut hakların de-
vir ve temlik edilmesi veya kira-
lanması karşılığında elde edilen 
hasılattır.

 ► Eserlerin neşir, temsil, icra ve 
teşhir gibi suretlerle değerlen-
dirilmesi karşılığında alınan be-
del ve ücretler de istisna kap-
samındaki hasılata dahildir.

Bu çalışmada, 07.12.2019 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanan “7194 
Sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu 
ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayı-
lı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılması Hakkında Ka-
nun’’ ve 27.05.2020 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan “311 Seri No.
lu Gelir Vergisi Genel Tebliği” ile ser-
best meslek kazançları istisnasında 
yapılan değişiklikler incelenecektir.

II.  İstisna Uygulaması
a. 7194 Sayılı Kanun Öncesi 

Durum

Serbest meslek kazançları istis-
nası Gelir Vergisi Kanununun 

18’inci maddesinde düzenlenmiştir. 
18’inci madde hükmü aşağıdadır.

“Müellif, mütercim, heykeltraş, 
hattat, ressam, bestekâr, bilgi-
sayar programcısı ve mucitlerin 
ve bunların kanuni mirasçılarının 

şiir, hikaye, roman, makale, bi-
limsel araştırma ve incelemele-
ri, bilgisayar yazılımı, röportaj, 
karikatür, fotoğraf, film, video 
band, radyo ve televizyon se-
naryo ve oyunu gibi eserlerini 
gazete, dergi, bilgisayar ve in-
ternet ortamı, radyo, televizyon 
ve videoda yayınlamak veya ki-
tap, CD, disket, resim, heykel ve 
nota halindeki eserleri ile ihtira 
beratlarını satmak veya bunlar 
üzerindeki mevcut haklarını de-
vir ve temlik etmek veya kirala-
mak suretiyle elde ettikleri hası-
lat Gelir Vergisinden müstesnadır.

Eserlerin neşir, temsil, icra ve 
teşhir gibi suretlerle değerlendi-
rilmesi karşılığında alınan bedel 
ve ücretler istisnaya dahildir.

Yukarıda yazılı kazançların arızî 
olarak elde edilmesi istisna hük-
münün uygulanmasına engel 
teşkil etmez.
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Serbest meslek kazançları is-
tisnasının, bu Kanunun 94’üncü 
maddesi uyarınca tevkif sure-
tiyle ödenecek vergiye şümulü 
yoktur.”

GVK’nın 18’inci maddesinde ser-
best meslek kazanç istisnasından 
yararlanan mükellefler ve istisna 
kapsamında olan eserler sayılmış 
olup, söz konusu maddede hangi 
hasılatın istisna kapsamında oldu-
ğu ayrıca belirtilmiştir. 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserle-
ri Kanunu hükümlerine göre bazı 
eserlerde kayıt ve tescil zorunlu, 
bazı eserlerde ise ihtiyari tutulmuş-
tur. Gelir Vergisi Kanunu’nun 18’inci 
maddesinde yer alan serbest mes-
lek kazanç istisnasından yararla-
nabilmek için maddede belirtilen 
eserlerden kayıt ve tescili zorunlu 
olanların kayıt ve tescil ettirilmesi 
şart olup, diğer eserlerde kayıt ve 
tescil şartı aranmayacaktır. Kültür 
ve Turizm Bakanlığınca kayıt-tes-
cil edilen eserlerin, aynı zamanda 
GVK’nın 18’inci maddesinde sayılan 
eserler veya bu eserlere benzer-
lik gösteren eserlerden olması şart 
olup, 5846 sayılı Kanuna göre ka-
yıt-tescil edilen tüm eserler istisna 
kapsamına girmemektedir.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunun 1’inci maddesinde eserin 
tanımı yapılmıştır. Anılan maddeye 
göre eser, sahibinin hususiyetini ta-
şıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, 
güzel sanatlar veya sinema eser-
leri olarak sayılan her nevi fikir ve 
sanat mahsullerini ifade etmektedir.  

Gelir Vergisi Kanunu’nun 18’inci 
maddesi kapsamında gelir vergisi 
istisnasından faydalanmak isteyen 
eser sahiplerinin, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Telif Hakları Genel Mü-
dürlüğü tarafından gerçekleştirilen 
kayıt-tescil işlemini yaptırmaları 
ve işlem sonucunda düzenlenecek 
kayıt-tescil belgesi ile Hazine ve 

Maliye Bakanlığının ilgili birimlerine 
(Vergi Dairesi Başkanlıkları/Müdür-
lükler, Defterdarlık)  başvurmaları 
gerekmektedir. Gelir vergisi istis-
nasından faydalanıp faydalanıla-
mayacağı konusundaki nihai karar 
Hazine ve Maliye Bakanlığınca ve-
rilmektedir.

Münhasıran Gelir Vergisi Kanu-
nunun 18. maddesinde belirtilen 
türden faaliyetlerde bulunan ve 
eserlerini sadece aynı Kanunun 94. 
maddesinde belirtilen kişi veya ku-
rumlara teslim eden serbest meslek 
erbabından isteyenlerin, bu gelirle-
rinden dolayı beyan yükümlülükle-
riyle birlikte defter tasdik ettirme 
ve tutma ile belge düzenleme yü-
kümlülükleri de bulunmamaktadır. 
Bu durumda, anılan yasa mad-
desinde sayılan kişiler tarafından 
yapılan ödemelerden kesilecek 
olan %17 oranındaki gelir vergisi 
stopajı, nihai vergi yükü olacaktır. 
Diğer taraftan, istisna uygulama-
sına ilişkin olarak serbest meslek 
faaliyetinin devamlılığı açısından 
herhangi bir sınırlama getirilme-
miştir. Bu nedenle GVK madde 18 
kapsamındaki kazançların devam-
lı veya arızi olarak elde edilmesi 
istisnanın uygulanmasına bir etkisi 
bulunmamaktadır.

b. 7194 Sayılı Kanun Sonra-
sı Durum

7194 sayılı Kanunun 10’uncu 
maddesi ile Gelir Vergisi Kanu-

nu’nun 18’inci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

“Bu madde kapsamındaki ka-
zançları toplamı 103’üncü mad-
dede yazılı tarifenin dördüncü 
gelir diliminde yer alan tutarı 
aşanlar bu istisnadan fayda-
lanamazlar. Bu durumda olan-
ların, 94’üncü maddenin birinci 
fıkrası kapsamında tevkifat yap-
ma yükümlülüğü yoktur.” 

Düzenleme 01.01.2020 tarihinden 
itibaren elde edilen gelirlere uygu-
lanmak üzere, 7194 sayılı Kanunun 
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yayımlandığı 07.12.2019 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, 2020 yılı için toplamda 
600.000 TL’yi aşmayan telif kazanç-
ları gelir vergisinden istisna olup, 
bu kazançlar için yıllık gelir vergisi 
beyannamesi verilmeyecek, diğer 
gelirler dolayısıyla beyanname ve-
rilmesi halinde dahi bu kazançlar 
beyannameye dahil edilmeyecektir. 
Sözü edilen kazançlar üzerinden 
tevkif suretiyle ödenen vergiler ni-
hai vergi olacaktır. Bu kazançla-
rın devamlı veya arızi olarak elde 
edilmesi istisnanın uygulanmasına 
engel teşkil etmemektedir. 

Bu tutarın aşılıp aşılmadığı ilgili 
takvim yılının sonu itibarıyla belir-
lenecek ve GVK’nın 18’inci madde 
kapsamında elde edilen kazançlar 
toplamının söz konusu tutarı aşma-
sı halinde, elde edilen kazançların 
tamamı yıllık gelir vergisi beyan-
namesi ile beyan edilecektir. Yıllık 
beyanname verilmesi durumunda, 
mesleki kazancın elde edilmesi ve 
idame ettirilmesi ile ilgili olarak 
yapılan giderler yıllık beyanname 
üzerinde indirim konusu yapılacak-
tır. Sözü edilen giderler hasılattan 
düşülmesi suretiyle hesaplanan 
kazanç tutarının 600.000TL tuta-
rındaki beyan sınırının altında kal-
ması halinde beyanname verilmesi 
söz konusu olmayacaktır. Kazancın 
elde edilmesi için yapılan giderler 
hasılattan düşüldükten sonra kalan 
kazanç tutarının 600.000TL tutarın-
daki beyan sınırını aşması halin-
de ise kazancın tamamının beyan 
edilmesi gerekmektedir.
 
İstisnadan faydalanılıp faydalanı-
lamayacağı yılsonu itibarıyla belir-
leneceğinden, istisnadan faydala-
namayan mükelleflerin geçici vergi 
beyannamesi verme yükümlülükleri 
olmayacaktır. Telif kazançlarının 
devamlı veya arızi olarak elde 
edilmesi istisnanın uygulanmasına 
engel teşkil etmemektedir. Dola-
yısıyla telif kazancının arızi olarak 
elde edilmesi halinde de 600.000 
TL’lik istisna sınırı geçerli olacaktır.
Yıllık beyanname verilmesi duru-

munda, GVK’nın 68. maddesinde 
sayılan mesleki kazancın elde edil-
mesi ve idame ettirilmesi ile ilgili 
olarak yapılan giderler, yıllık be-
yanname üzerinde indirim konusu 
yapılabilecektir. Söz konusu gider-
lerin indirim konusu yapılabilmesi 
için Vergi Usul Kanunu’nda belir-
tilen belgelerle tevsik edilmesi ge-
rekmektedir.

Yıllık beyanname verilmesi duru-
munda, GVK’nın 89. maddesinde 
yer alan şahıs sigorta primleri, 
eğitim ve sağlık harcamaları, spon-
sorluk harcamaları ve engellilik in-
dirimi ilgili kanunlarında indirim 
konusu yapılabileceği düzenlen-
miş bağış ve yardımlar gibi bazı 
harcamaların da beyan edilen 
gelirden indirim konusu yapılması 
mümkündür. Yıllık beyanname üze-
rinden hesaplanan gelir vergisin-
den GVK’nın 94. maddesine göre 
yıl içinde kesilen vergiler mahsup 
edilebilecektir.

Gelir vergisi tarifesinin dördün-
cü gelir diliminde yer alan tutarın 
aşılıp aşılmadığı, takvim yılı sonu 
itibarıyla her bir yıl için ayrı ayrı 
değerlendirilecektir. İlgili takvim yı-
lında istisnadan yararlanılamaması 
sonraki yıllarda istisnadan yararla-
nılmasına engel teşkil etmeyecektir.

III. Tevkifat ve KDV 
Uygulamas

Gelir Vergisi Kanunun 94’üncü 
maddesinin birinci fıkrasında, 
“Kamu idare ve müesseseleri, ik-
tisadî kamu müesseseleri, sair ku-
rumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklık-
ları, dernekler, vakıflar, dernek ve 
vakıfların iktisadî işletmeleri, koo-
peratifler, yatırım fonu yönetenler, 
gerçek gelirlerini beyan etmeye 
mecbur olan ticaret ve serbest 
meslek erbabı, zirai kazançlarını 
bilanço veya ziraî işletme hesabı 
esasına göre tespit eden çiftçiler 
aşağıdaki bentlerde sayılan öde-
meleri (avans olarak ödenenler 
dahil) nakden veya hesaben yap-
tıkları sırada, istihkak sahiplerinin 
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gelir vergilerine mahsuben tevkifat 
yapmaya mecburdurlar” hükmü-
ne yer verilmiş ve aynı maddenin 
(2-a) bendinde de, 18’inci madde 
kapsamına giren serbest meslek 
işleri dolayısıyla yapılan ödeme-
lerden % 17 oranında gelir vergisi 
tevkifatı yapılması öngörülmüştür.

Elde edilen telif kazançlarının, 
600.000 TL’yi aşması nedeniyle 
istisnadan faydalanılamayacak 
olması, yıl içinde yapılacak olan 
tevkifat uygulamasını etkilemeye-
cektir. Yani her şartta bu kazanç-
lar nedeniyle 94. madde uyarınca 
%17 oranında vergi kesintisi yapı-
lacaktır.

Serbest meslek kazancının devamlı 
veya arızi nitelikte olmasının tevki-
fat uygulaması açısından herhangi 
bir önemi bulunmamaktadır. Diğer 
taraftan telif kazançları istisnasın-
dan yararlanan mükelleflerin) üc-

ret, kira gibi yapacağı ödemeler 
üzerinden tevkifat yapma yüküm-
lülüğü bulunmamaktadır. Ayrıca 
telif kazançlarının belirlenen tutarı 
aşması nedeniyle istisnadan fay-
dalanamayacak olanların da tev-
kifat yükümlülüğü olmayacaktır. 

Diğer taraftan Katma Değer Ver-
gisi (KDV) uygulaması yönünden 
herhangi bir değişiklik söz konu-
su değildir. Serbest meslek faa-
liyetlerini mutat ve sürekli olarak 
yapanların, prensip olarak KDV 
mükellefiyeti tesis ettirmeleri ge-
rekmektedir. Gelir Vergisi Kanu-
nunun 18’inci maddesi kapsamına 
giren teslim ve hizmetleri münhası-
ran aynı Kanunun 94’üncü madde-
sinde belirtilen kişi, kurum ve kuru-
luşlara yapanların hesaplayacağı 
KDV’nin, bu kişi veya kuruluşlar 
tarafından sorumlu sıfatıyla beyan 
edilmesi gerekir. 

Serbest meslek erbabının bu uy-
gulamadan faydalanabilmesi için 
KDV mükellefiyetinin sadece Gelir 
Vergisi Kanununun 18’inci maddesi 
kapsamına giren işlemlerden ibaret 
olması ve işlemlerinin tamamının 
aynı Kanunun 94’üncü maddesinde 
sayılan kişi, kurum ve kuruluşlara 
yapılması gerekmektedir. 

Ayrıca, sorumluluk uygulaması 
kapsamında işlem yapılabilmesi 
için Gelir Vergisi Kanununun 18’inci 
maddesi kapsamına giren işlemle-
ri yapan kişilerin, bu şekilde işlem 
yapılmasını önceden vergi sorum-
lusuna (Gelir Vergisi Kanununun 
94’üncü maddesinde sayılanlara) 
bildirmesi gerekmektedir. 
İşlemlerine ait verginin beyan ve 
ödeme mükellefiyeti sorumlular 
tarafından yerine getirilen serbest 
meslek mensupları (Gelir Vergisi 
Kanununun 18’inci maddesinde sa-
yılanlar) ayrıca KDV beyannamesi 
vermezler. 
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IV. Defter Tutma Ve 
Belge Düzeni

Vergi Usul Kanunu’nun 153’üncü 
maddesi uyarınca işe başlama-
yı vergi dairesine bildirme, 172 ve 
210’uncu maddeleri uyarınca ser-
best meslek kazanç defteri tutma, 
236’ncı maddesi uyarınca da mes-
leki faaliyetlerine ilişkin her türlü 
tahsilâtları için serbest meslek mak-
buzu düzenleme mecburiyeti bu-
lunmaktadır. Ayrıca, 311 Seri No.lu 
Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, Gelir 
Vergisi Kanununun 18’inci maddesin-
de belirtilenlerin dışındakilere tes-
lim eden serbest meslek erbabının; 
defter tasdik ettirme (defter-beyan 
sistemine kaydolma) ve tutma ile 
belge düzenleme zorunlulukları bu-
lunduğu belirtilmiştir. 

Diğer taraftan aynı tebliğde, Gelir 
Vergisi Kanununun 18’inci madde-
sinde belirtilen türden faaliyetlerde 
bulunan ve eserlerini sadece aynı 
Kanunun 94’üncü maddesinde belir-

tilen kişi ve kurumlara teslim eden 
serbest meslek erbabından iste-
yenlerin; yıl içindeki kazançlarının 
toplamının Gelir Vergisi Kanununun 
103’üncü maddesinin dördüncü ge-
lir diliminde yer alan (2020 yılı için 
600.000 TL) tutarı aşıp aşmadığına 
bakılmaksızın, defter tasdik ettirme 
(defter-beyan sistemine kaydolma) 
ve belge düzenleme zorunlulukla-
rının kaldırılması uygun görülmüş-
tür. Ayrıca telif kazancına ilişkin 
faaliyetleri arızi olarak yapanların, 
defter tasdik ettirme (defter-beyan 
sistemine kaydolma) ve tutma ile 
belge düzenleme zorunlulukları bu-
lunmamaktadır.

Telif kazancının 600.000 TL’yi aşması 
nedeniyle istisnadan faydalanıla-
mayacak olması, defter tutma ve 
belge düzenleme yükümlülüğünü 
etkilememekte olup bu mükellefle-
rin de sadece GVK’nın 18. maddesi 
kapsamında faaliyette bulunmaları, 
tüm teslimlerini tevkifat yapmakla 
yükümlü kişilere sunmaları ve def-
ter tutmak istememeleri durumunda, 
defter tasdik ettirme (defter-be-
yan sistemine kaydolma) ve tutma 
ile belge düzenleme zorunlulukları 
bulunmamaktadır. Ancak, bunların 
istemeleri halinde defter tutmaları 
mümkündür.

Gelir Vergisi Kanununun 18’inci mad-
desinde belirtilen türden faaliyetle-
rinin yanı sıra başkaca faaliyetleri 
nedeniyle serbest meslek kazancı 
mükellefiyeti bulunanların, defter 
tasdik ettirme (defter-beyan siste-
mine kaydolma) ve tutma ile belge 
düzenleme zorunlulukları bulunmak-
tadır. Başkaca faaliyetleri nedeniyle 
serbest meslek kazancı mükellefiyeti 
bulunan ve serbest meslek kazanç 
defteri tutan mükelleflerin Gelir Ver-
gisi Kanununun 18’inci maddesi kap-
samındaki kazançlarına ilişkin kayıt-
larını da aynı defterde göstermesi 
mümkündür.

Telif kazancı elde edip serbest mes-
lek makbuzu düzenleme zorunlulu-
ğu bulunmayanlardan alınan eser-
lere ilişkin yapılan ödemelerin gider 
pusulası imzalatılmak suretiyle tevsik 

edilmesi gerekmektedir. Telif kazancı 
elde eden mükelleflerin, kendileri-
ne düzenlenen gider pusulaları ile 
bu faaliyetleri ile ilgili olarak satın 
aldıkları mal ve giderlerine ilişkin 
belgeleri, VUK’da öngörülen süreler 
boyunca saklamaları gerekecektir.

V. Sonuç

Telif kazançları için daha önce 
GVK’nın 18’inci maddesi uyarınca 
tanınan istisnada herhangi bir üst 
sınır söz konusu değilken, 7194 sa-
yılı Kanun ile gelir vergisi tarifesine 
bağlı bir üst sınır getirilmiştir. 311 Seri 
No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 
7194 sayılı Kanun ile GVK’da yapı-
lan diğer değişikliklerle birlikte telif 
kazançlarındaki istisnaya yönelik üst 
sınır uygulamasının usul ve esasları 
açıklanmıştır. 

GVK’nun 18’inci maddesine 7194 sa-
yılı Kanun ile eklenen son fıkra hük-
müne göre, 01.01.2020’den itibaren 
elde edilen ve Kanun’un 103’üncü 
maddesinin dördüncü dilimini (2020 
yılı için 600.000 TL) aşan telif ka-
zançları için istisna uygulanma-
yacak ve bu kazançların tamamı 
beyana konu edilecektir. Ayrıca, 
600.000 TL tutarındaki sınır 2020 yılı 
gelirleri için geçerli olup bu tutar 
her yıl 103’üncü maddedeki tarife 
değişikliğine göre artırılacaktır.

2020 yılı için toplamda 600.000 TL’yi 
aşmayan telif kazançları gelir ver-
gisinden istisna olup, bu kazançlar 
için yıllık gelir vergisi beyannamesi 
verilmeyecek ve diğer gelirler dola-
yısıyla beyanname verilmesi halinde 
bu kazançlar beyannameye dahil 
edilmeyecektir. Sözü edilen kazanç-
lar üzerinden tevkif suretiyle öde-
nen vergiler nihai vergi olacaktır. 
Telif kazancının 600.000 TL’yi aşması 
nedeniyle istisnadan faydalanıla-
mayacak ve beyana tabi tutulacak 
olması, defter tutma ve belge dü-
zenleme yükümlülüğünü etkileme-
mektedir. Benzer şekilde, konuya 
ilişkin Katma Değer Vergisi uygula-
ması yönünden de telif kazancının 
istisna kapsamında kalıp kalmama-
sının etkisi bulunmamaktadır. 
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I. Giriş

27.05.2020 tarihli ve 31137 sayı-
lı Resmi Gazete’de yayımlanan 

311 Seri No.lu Gelir Vergisi Ge-
nel Tebliği’nde, binek araçlara ait 
amortisman, kiralama, faiz, yakıt ve 
bakım onarım gibi giderler hakkın-
da bazı düzenlemeler yapılmıştır. 

Bu makalede sözü edilen düzenle-
meye ilişkin uygulama esasları ile 
konuya ilişkin tereddütlü noktalar 
işlenecektir. 

II.   Binek Otomobilin 
Tanımı 

Binek otomobil, 2918 sayılı Ka-
rayolları Trafik Kanununun 3. 

maddesinde, yapısı itibarıyla, sü-
rücüsü dahil en fazla 9 oturma 
yeri olan ve insan taşımak için imal 
edilmiş bulunan motorlu taşıt ola-
rak tanımlanmaktadır. Buna karşın, 
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Kanununun 2. maddesinde yapısı 
itibarıyla, sürücüsü dahil en çok 8 

oturma yeri olan ve insan taşımak 
için imal edilmiş bulunan motorlu 
araç şeklinde tanımlanmaktadır.

3065 Sayılı Katma Değer Vergi-
si Kanununa ekli 1 sayılı listenin 9. 
maddesinde ise doğrudan bir ta-
nım yer almamakla beraber, Türk 
Gümrük tarife cetveline atıfta bu-
lunularak, 87.03 pozisyonundaki bi-
nek otomobilleri ve esas itibariyle 
insan taşımak üzere imal edilmiş 
diğer motorlu taşıtlar (87.02 po-
zisyonuna girenler hariç) (steyşın 
vagonlar ve yarış arabaları dahil). 
[(Yalnız binek otomobilleri, steyşın 
vagonlar, yarış arabaları, arazi ta-
şıtları, jipler, vb., motorlu karavan-
lar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. 
motorlu taşıtlar, “8703.10.11.00.00 
özellikle kar üzerinde hareket et-
mek için dizayn edilmiş sıkıştırma 
ateşlemeli içten yanmalı pistonlu 
motorlu olanlar (dizel veya yarı 
dizel) veya kıvılcım ateşlemeli iç-
ten yanmalı pistonlu motorlu ta-
şıtlar”,”8703.10.18.00.00 diğerleri”] 
[Ambulanslar, mahkum taşımaya 
mahsus arabalar, para arabala-

rı, cenaze arabaları, itfaiye öncü 
arabaları gibi özel amaçla yapılmış 
motorlu taşıtlar hariç’’ ifadelerine 
yer vermektedir.

Görüldüğü gibi mevcut yasal dü-
zenlemelerde doğrudan binek oto-
mobil tanımı yapılmamakta olup, üç 
farklı kanunu değerlendirdiğimizde 
ve piyasada mevcut uygulamalar-
da göz önünde bulundurulduğun-
da, binek otomobilleri, Türk Gümrük 
Tarife Cetvelinin 87.03 pozisyonun-
da yer alan, ambulanslar, mahkûm 
taşımaya mahsus arabalar, para 
arabaları, cenaze arabaları, itfaiye 
öncü arabaları gibi özel amaçla 
yapılmış motorlu taşıtların dışında 
kalan insan taşımak amacıyla kul-
lanılan motorlu taşıtları olarak ta-
nımlanabiliriz.

III. Binek Otomobillere 
Ait Kira Bedellerine 
İlişkin Gider 
Sınırlaması ve 
KDV Uygulaması 

Yapılan düzenleme ile kiralık 
araçlara ait aylık kira bedelle-

rine ilişkin gider yazılabilecek tuta-
ra sınırlama getirilmiş ve aylık kira 
bedeline ilişkin gider yazılabilecek 
üst sınır, 2020 yılı için KDV hariç 
5.500 Türk lirası olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan KDV Kanununun 
30’uncu maddesinin birinci fıkrası-
nın (d) bendi uyarınca, gelir ve ku-
rumlar vergisi yönünden kazancın 
tespitinde indirimi kabul edilmeyen 
giderler dolayısıyla ödenen KDV, 
hesaplanan KDV’den indirileme-

Ahmet YILMAZ
Müdür

BİNEK OTOMOBİLLERE İLİŞKİN 
GİDER KISITLAMALARI VE 
AMORTİSMAN UYGULAMALARI

ahmet.yilmaz@centrumdenetim.com
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mektedir. Bu kapsamda, binek oto-
mobillerin kiralanması durumunda, 
kira bedellerinin ilgili yıl için belir-
lenen azami tutarı aşması halinde, 
aşan kısma ait KDV, ilgili dönem-
deki hesaplanan KDV’den indiri-
lemeyeceği gibi gelir ve kurumlar 
vergisi matrahının tespitinde de gi-
der olarak dikkate alınmayacaktır.

ÖRNEK 1: Z Marketler AŞ, 
01.06.2020 tarihinde aylık 

6.000 + KDV bedel ile bir adet 
araç kiralamış olsun. Bu kiralama-
ya ilişkin gider gider yazılabilecek 
tutar ve indirime konu edilecek 
KDV sağdaki gibidir.

Tabloda görüldüğü üzere 5.500 
TL gider olarak kayıtlara alına-
cak, buna ilişkin 990TL KDV ilgili 
beyannamede indirime konu edi-
lecektir. Sınırı aşan 500TL gidere 
ilişkin 90 TL tutarındaki KDV indiri-
me konu edilmezken ayrıca anılan 
gider ile buna ilişkin KDV toplamı 
olan 590TL kanunen kabul edilme-
yen gider (KKEG) olarak şirket ka-
yıtlarına alınacaktır.

a. Binek Otomobillerin 
Günlük Kiralanmasında 
Gider Kısıtlaması

Binek otomobillerin günlük şekil-
de kiralanmasında gider kısıt-

laması, günlük kiralama bedelinin 
hesaplanması suretiyle uygulana-
caktır. Kiralama giderlerine ilişkin 
günlük gider kısıtlamasının uygu-
lanmasında, kiralamanın yapıldığı 
tarihte gider olarak dikkate alına-
bilecek aylık azami kiralama gide-
rinin o ayın gün sayısına bölün-
mesiyle elde edilecek tutar dikkate 
alınacaktır.

ÖRNEK 2: Beyaz eşya ticareti 
faaliyetiyle iştigal eden BAY 

Ltd. Şti.  10/05/2020 tarihinde bir 
adet binek otomobil kiralamıştır. 
Kiralama sözleşmesine göre binek 
otomobilin günlük kiralama bedeli 
350 TL olup, sözleşme süresi 10 gün-
dür. Binek otomobil kiralaması gün-
lük şekilde yapıldığından kiralama 
gideri kısıtlamasında günlük bedel 
uygulanacak olup, günlük bedelin 
tespitinde ise o yıl için belirlenen 
ve gider olarak dikkate alınabilecek 
azami kiralama bedelinin, kirala-
manın yapıldığı tarihteki ayın gün 
sayısına bölünmesiyle elde edilecek 
tutar dikkate alınacaktır.

Mükel lef kurum taraf ından k i-
ralama Mayıs ayı iç inde yapı l-
d ığ ından, o yı l iç in bel i r lenen 
ve kazancın tespi t inde gider 
olarak dikkate al ınabi lecek ay-
l ık azami k ira lama gider i olan 
5.500 TL, Nisan ayın ın gün 
sayıs ı olan 30 ’a bölünerek gi-
der olarak dikkate al ınabi lecek 
günlük azami k ira lama bedel i 
bulunacakt ı r.

Buna göre, hesaplamalar aşa-
ğıdaki tabloda göster i ld iğ i şe-
k i lde olacakt ı r. 

Kiralama 
Bedeli

Kanuni Sınır
Kanunen Kabul 
Edilmeyen Gider

KDV Matrahı 6.000 5.500 500

KDV %18 1.080 990 90

Toplam 7.080 6.490 590

5.500 / 30 = 183, 33 TL
(Kazancın Tespitinde Gider Ola-
rak İndirim Konusu Yapılabilecek 
Azami Günlük Kiralama Bedeli)

183,33 x 10 = 1.833,33 TL
(On Günlük Kiralama İçin Safi 
Kazancın Tespitinde Gider Olarak 
Dikkate Alınabilecek Azami Tutar)

3.500 TL – 1.833,33 TL = 1666,67 TL
(Mükellef Kurum Tarafından Kkeg 
Olarak Dikkate Alınması Gereken 
Kiralama Gideri)



32

CENTRUMTIME Haziran - Temmuz - Ağustos - Eylül / Sayı 8 - 2020

b. KDV Mükellefi Olmayan 
Banka ve Sigorta Şirket-
lerince Gider Yazılabile-
cek Binek Otomobillerde 
Kiralama

KDV’den istisna olan banka ve si-
gorta şirketleri gibi faaliyetler yü-
rüten işlemelerde de kiralamaya 
ilişkin olarak safi kazancın tespitin-
de gider yazılabilecek tutar KDV 
dahil 5.500 TL olarak belirlenmiş 
olup bu tutarı aşan kısım kanunen 
kabul edilmeyen gider olarak dik-
kate alınacaktır.

ÖRNEK 3: (AB) Bankası 
01/05/2020 tarihinde katma 

değer vergisi dahil aylık 6.500 TL 
(5.508,47 TL + %18 KDV  991,53 TL) 
bedel karşılığında bir adet binek 
otomobil kiralanmıştır. KDV Kanu-
nuna göre bankaların Finansal Ki-
ralama Kanununa göre yaptıkları 
işlemler hariç olmak üzere her ne 
şekilde olursa olsun yapmış olduk-
ları bütün muameleler KDV’den is-
tisna olduğundan, (AB) Bankası bi-
nek otomobilin kiralanmasına ilişkin 
yapmış olduğu 6.500 TL tutarındaki 
KDV dahil kiralama giderinin 5.500 
TL’si 2020 yılı için banka tarafın-
dan safi kurum kazancın tespitinde 
gider olarak dikkate alınabilecek, 
1.000 TL kanunen kabul edilmeyen 
gider olarak dikkate alınacaktır.

c. Finansal Kiralama Yo-
luyla Edinilen Binek Oto-
mobillere İlişkin Yapılan 
Ödemeler

Finansal kiralama yoluyla edinilen 
binek otomobillere ilişkin yapılan 
ödemeler için aylık kiralama gideri 
kısıtlaması söz konusu olmayacak-
tır. Bu bağlamda, finansal kirala-
ma yoluyla işletme aktifine alınmış 
binek otomobiller için ödemelerin 
anapara ve faiz ödemesi ola-
rak ayrıştırılarak, faiz gideri ilk yıl 
“Haklar” hesabında izlenen binek 
otomobilin maliyetine dâhil oluna-
cak, sonraki yıllarda ise tercihen 
gider veya maliyet olarak dikkate 
alınacaktır. 

IV. Binek Otomobillere 
İlişkin Tamir, Bakım, 
Yakıt Ve Benzeri 
Cari Giderler

Faaliyetleri kısmen veya tamamen bi-
nek otomobillerinin kiralanması veya 
çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu 
amaçla kullandıkları hariç olmak üze-
re, binek otomobillere ilişkin giderlerin 
en fazla %70’i, gelir ve kurumlar vergisi 
açısından safi kazancın tespitinde gi-
der olarak indirim konusu yapılabile-
cektir. Bu kapsamdaki giderler genel 
olarak taşıtların tamir, bakım, yakıt, si-
gorta ve benzeri cari giderleridir. 

ÖRNEK 4: İnşaat ürünlerinin toptan 
ticareti faaliyeti nedeniyle kurum-

lar vergisi mükellefi olan Efe Ltd. Şti.’nin 
sahip olduğu binek otomobillere ilişkin 
2020 hesap döneminde yapmış oldu-
ğu giderler aşağıdaki gibi olup, gider-
lerin tümü bu yıl için yapılmıştır.

Buna göre, Efe Ltd. Şti.’nin sahip ol-
duğu binek otomobiller için yapmış 

olduğu harcamalara ilişkin safi kurum 
kazancının tespitinde gider olarak dik-
kate alınabilecek azami tutarlar aşağı-
daki gibi olacaktır:

(*)Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu-
nun 14’üncü maddesi uyarınca, taşıt 
kiralama faaliyeti ile uğraşan işlet-
melerin bu amaçla kiraya verdikleri 
taşıtlar hariç binek otomobiller için 
ödenen vergiler gelir ve kurumlar 
vergilerinin matrahlarının tespitinde 
gider olarak kabul edilmemektedir.

Buna göre; otopark, köprü/otoyol 
geçiş ücretleri ve binek otomobilin 
iktisabına ilişkin ödenen faiz gider-
leri (2020 hesap dönemine isabet 
eden) bu kapsamda sayılmıştır. 
Yapılan giderlerin işletmeye veya 
envantere kayıtlı ya da kiralama 
yoluyla edinilen binek otomobillere 
ilişkin olup olmamasının bir önemi 
bulunmamaktadır.

ÖRNEK 5: Y Anonim Şirketi akti-
fine kayıtlı iki adet binek oto-

mobiline 1/9/2019 tarihinde zorunlu 
trafik sigortası yaptırmıştır. Sigorta 
poliçe bedeli 1.600 TL olup, poli-
çenin süresi bir yıldır. Buna göre, 
(F) A.Ş. tarafından sahip olunan bi-
nek otomobiller için yapılan sigorta 
giderlerinin 2019 hesap dönemine 
tekabül eden kısmı olan ((1.600 TL 
/ 12) x 4) = 533,33 TL’nin tamamı 
söz konusu dönemde safi kazancın 
tespitinde gider olarak indirim ko-
nusu yapılabilecektir. 

Ancak, Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarih olan 1/1/2020 tarihinden son-
rasına tekabül eden ve poliçenin 
düzenlendiği tarihte “280- Gelecek 
Yıllara Ait Giderler Hesabında” iz-
lenen ((1.600 TL / 12) x 8) = 1.066,67 
TL’nin azami %70’i olan (1.066,67 TL 
x 0,70 = 746,67 TL), 2020 hesap dö-

Akaryakıt Gideri      7.680,00TL

Sigorta Gideri 1.100,00TL

Otopark Gideri 250,00TL

Bakım/ Onarım 
Gideri 

1.560,00TL

Motorlu Taşıtlar 
Vergisi

305,00TL

Köprü Ve Otoyol 
Geçiş Ücreti 

1.750,00TL

Yapılan Giderin Türü
Toplam 

Harcama

Gider Olarak Dikka-
te Alınabilecek Aza-
mi Tutar (A)x0,70

Kanunen Kabul 
Edilmeyen 

Gider

(A) (A)x0,70 (A)x0,30

Akaryakıt Gideri       6.300 TL 4.410 TL 1.890 TL

Sigorta Gideri 1.440 TL 1.008 TL 432 TL

Otopark Gideri 390 TL 273 TL 117 TL

Bakım/ Onarım Gideri 2.360 TL 1.652 TL 708 TL

Köprü ve Otoyol Geçiş 
Ücreti 

670 TL 469 TL 201 TL

Motorlu Taşıtlar Vergisi(*) 1.680 TL                    - 1.680 TL
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nemi için kurum kazancından gider 
olarak indirilebilecektir. Gider ola-
rak indirimi kabul edilmeyen tutar ( 
1.066,67 TL – 746,67 TL = 320.00 TL) 
Y A.Ş.’nin kayıtlarında kanunen ka-
bul edilmeyen gider olarak dikkate 
alınacaktır.

V. Binek Araçlarda 
Amortisman 
Uygulaması

Binek otomobilin kullanılmamış 
olarak alınması durumunda 

KDV ve ÖTV’lerin doğrudan gider 
kaydedilme veya maliyete kayde-
dilme imkanı devam etmektedir.

a. Doğrudan Gider Kayde-
dilme Hakkının Kullanıldı-
ğı Hallerde Amortisman 
Uygulaması

Doğrudan gider olarak kayde-
dilen vergilerin 2020 yılında en 

fazla 140.000 TL’si gider yazılabile-
cektir. Bu durumda, binek otomobilin 
maliyet bedelinin en fazla 160.000 
TL üzerinden ayrılan amortisman 
kazançtan indirilebilecektir. Geriye 
kalan tutarlar ise KKEG olarak dik-
kate alınacaktır.

ÖRNEK 6: İnşaat işiyle iştigal 
eden kurumlar vergisi mükellefi 

x Ltd. Şti. 1/8/2020 tarihinde vergisiz 
fiyatı 250.000 TL olan bir adet binek 
otomobil satın almıştır. Söz konusu 
araç için mükellef tarafından öde-
nen özel tüketim vergisi ve katma 
değer vergisi tutarı toplamı 310.000 
TL olup, mükellef tarafından binek 
otomobilin iktisabı için ödenen ver-
giler safi kazancın tespitinde terci-
hen doğrudan gider olarak dikkate 
alınmıştır. Adı geçen mükellef söz ko-
nusu binek otomobili 31/12/2023 ta-
rihinde 100.000 TL bedel karşılığında 
satmıştır. Buna göre, işletme kayıt-
larına vergisiz satış fiyatı üzerinden 
alınan binek otomobil için 2020 yı-
lında en fazla 160.000 TL’ye isabet 
eden kısım için ayrılan amortisman, 
kurum kazancının tespitinde gider 
olarak dikkate alınabilecektir.  

Binek otomobillerde amortisman he-
saplamasında kıst dönem uygulan-
maktadır. Binek otomobilin satın alın-
dığı tarihinden itibaren dönem sonuna 
kadar geçen süre üzerinden amor-
tisman hesaplanır. Bu sebeple 2020 
yılına ait amortisman hesaplaması; 
160.000*0,20=32.000TL bir yıllık amor-
tisman tutarını ifade eder. Binek oto-
mobil 01.08.2020 tarihinde alındığı göz 
önünde bulundurulduğunda yıl sonu-
na kadar 5 aylık amortisman hesap-
laması:32.000TL/12ay*5ay=13.333TL 
şeklinde olacaktır. Bu durumda yıllar 
itibariyle ayrılması gerek amortsiman 
tutarları aşağıdaki gibidir. 

Yıl
Amortisman 

Tutarı

2020 13.333 TL

2021 32.000 TL

2022 32.000 TL

2023 32.000 TL

Toplam 109.333TL

Gelir vergisi kanunun 40.maddesinin 
birinci fıkrasının (1) numaralı bendi, 
68’inci maddesinin birinci fıkrasının (4) 
numaralı bendi ile 311 seri nolu GV 
Tebliğinin 13’üncü maddesinde yapılan 
açıklamalar çerçevesinde, mükellef 
kurum tarafından iktisap edilen binek 
otomobil için ödenen ve tercihen gi-
der olarak dikkate alınan özel tüketim 
vergisi ve katma değer ergisi tutarı 
toplamı olan 310.000 TL’nin 2020 yılı 
için azami 140.000 TL’si safi kazan-
cın tespitinde gider olarak dikkate 
alınabilecek, söz konusu tutarı aşan 
(310.000 TL – 140.000 TL) =170.000 TL 
kanunen kabul edilmeyen gider olarak 
mükellef kurumun 2020 hesap dönemi 
kurum kazancına ilave edilecektir. 

Mükellef kurumun binek otomobilini 
2023 yılında sattığında yapması ge-
reken muhasebe kaydı aşağıdaki gibi 
olacaktır (KDV ihmal edilmiştir): 

b. Alıma İlişkin Vergileri 
(KDV ve ÖTV) Maliyete 
Eklendiği Hallerde Uygu-
lama 

Binek otomobillerinin kiralanması 
veya işletilmesi alanında faaliyet 
gösterenlerin bu amaçla kullandık-
ları hariç olmak üzere, özel tüketim 
vergisi ve katma değer vergisi ha-
riç ilk iktisap bedeli 2020 yılı için 
160.000 TL, söz konusu vergilerin 
tercihen maliyet bedeline eklen-
diği veya binek otomobilin ikinci 
el olarak iktisap edildiği hâllerde, 
amortismana tabi tutarı 2020 yılı 
için 300.000 TL’yi aşan binek oto-
mobillerinin her birine ilişkin ayrılan 
amortismanın en fazla bu tutarlara 
isabet eden kısmı gelir ve kurum-
lar vergisi açısından safi kazancın 
tespitinde gider olarak dikkate alı-
nabilecektir.

ÖRNEK 7: Kapı imalatıyla iştigal 
eden ABC ticari işletmesinde 

kullanmak üzere 15/01/2020 tarihin-
de bir adet binek otomobil satın 
almıştır. Otomobilin katma değer 
vergisi ve özel tüketim vergisi dâhil 
alış bedeli 680.000 TL olup, mü-
kellef tarafından binek otomobilin 

----------------------------------------/----------------------------------
102- Bankalar      100.000 
257- Birikmiş Amortisman                      109.333 
689- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar            40.667
                              254- Taşıtlar    250.000
----------------------------------------/----------------------------------
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iktisabı esnasında ödenen vergiler 
tercihen binek otomobilin maliyeti-
ne dâhil edilmiştir. Bay (A) tarafın-
dan 2020 yılında iktisap edilen bi-
nek otomobil için en fazla 300.000 
TL’ye isabet eden kısım için ayrılan 
amortisman safi kazancın tespitin-
de gider olarak dikkate alınabile-
cektir. 

c. KKEG Olarak Dikkate Alı-
nan Amortismanın, Araç 
Satışı Sırasında “Diğer 
İndirim” Olarak Kullanı-
labilmesi

Mükelleflerin aktiflerinde yer alan 
binek otomobiller için amortisma-
na esas bedelden daha fazla tutar 
üzerinden amortisman ayırmaları 
halinde, genel hükümlere göre ay-
rılan amortisman tutarı ile amor-
tismana esas bedel üzerinden ay-
rılan amortisman tutarı arasındaki 
fark, kanunen kabul edilmeyen gi-
der sayılarak, o yıla ilişkin gelir 
veya kurumlar vergisi kazancına 
ilave edilecektir. Söz konusu binek 
otomobillerinin mükellefler tarafın-
dan satışı halinde ise ilgili yıllarda 
amortisman ayırma aşamasında 
kanunen kabul edilmeyen gider 
olarak kazanca ilave olunan tutar-
ların toplamı mükelleflerce vergiye 
tabi olmayan gelir olarak dikkate 
alınacak ve bu tutar, gelir veya 
kurumlar beyannamesinde “Diğer 
İndirimler” satırında gösterilmek 
suretiyle  kazanç üzerinden indirim 
konusu yapılabilecektir. Konuyu ör-
nekle açıklayalım.

ÖRNEK 8: 6 numaralı örne-
ğimizde mükellef kurumun 

01/08/2020 tarihinde vergisiz satış 
fiyatı olan 250.000 TL üzerinden 
aktifine aldığı binek otomobili için, 
aktife kayıtlı bedelin tamamı üze-
rinden amortisman ayırması duru-
munda; mükellef tarafından binek 
otomobili için ayrılan amortisman 
tutarı ile amortismana esas bedel 
üzerinden hesaplanan amortisman 
tutarı arasındaki fark KKEG olarak 
ilgili yıllarda kurum kazancına ilave 
olunacaktır.  

Yıl
Mükellef Tara-
fından Ayrılan 

Amortisman Tutarı

Amortismana Esas Be-
del Üzerinden Hesapla-
nan Amortisman Tutarı

KKEG Olarak 
Kazanca İlave 

Edilecek Tutar(*)

2020 20.833 13.333 7.500

2021 50.000 32.000 18.000

2022 50.000 32.000 18.000

2023 50.000 32.000 18.000

TOPLAM 170.833 109.333 61.500

Adı geçen mükellefin söz konusu binek otomobili 2/1/2024 tarihinde 
100.000 TL bedel karşılığında satması halinde yapması gereken muha-

sebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır (KDV ihmal edilmiştir):

-----------------------------------   /    ---------------------------------
102- Bankalar     100.000  
257- Birikmiş Amortisman    170.833  
  254- Taşıtlar     250.000
  679- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar  20.833
-----------------------------------   /      --------------------------------
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Bu kapsamda kanunen kabul edilme-
yen giderlerin toplam tutarı (61.500 TL), 
gelir veya kurumlar vergisi beyanname-
sinin “Diğer İndirimler” sütununda ayrı-
ca gösterilmek suretiyle kazanç üzerin-
den indirim konusu yapılabilecektir.

d. Kanunun Yürürlüğe Gir-
diği 07.12.2019 Tarihi ile 
31.12.2019 Tarihleri Ara-
sında Satın Alınan Binek 
Otomobiller İçin Amortis-
man Uygulaması

Kanunun yürürlüğe girdiği 
07.12.2019 tarihi ile 31.12.2019 ta-

rihleri arasında satın alınan binek 
otomobiller için 2019 yılına ilişkin 
amortismanda bir kısıtlama olmaya-
caktır. Amortismanlara ilişkin gider 
kısıtlaması 7194 sayılı Kanunun ya-
yımlandığı 7/12/2019 tarihinden itiba-
ren iktisap edilen binek otomobillere 
uygulanacak olup, bu tarih ile 2019 
yılı sonuna kadar iktisap edilenler için 
müteakip vergilendirme dönemlerin-
de gider olarak dikkate alınabilecek 
amortismana esas bedel; ÖTV ve 
KDV hariç ilk iktisap bedeli 135.000 
Türk lirası, söz konusu vergilerin ma-
liyet bedeline eklendiği veya binek 
otomobilin ikinci el olarak iktisap 
edildiği hâllerde amortismana tâbi 
tutarı 250.000 Türk lirasıdır. 

Ancak, bu tarih aralığında iktisap edi-
len binek otomobiller için 2019 yılında 
amortisman gideri kısıtlaması söz ko-
nusu olmayacak, bu otomobiller için 
ayrılan amortismanlar Kanunun yayı-
mı tarihinden önceki hükümlere göre 
gider olarak indirim konusu yapılabi-
lecektir. 2020 yılı başta olmak üzere 
müteakip yıllarda ise söz konusu bi-
nek otomobiller amortisman gider kı-
sıtlamasına tabi olacak, amortismana 
esas bedelin tespitinde 2019 yılı için 
belirlenen tutar dikkate alınacaktır

e. 07.12.2019 Tarihinden 
Önce Alınmış Olan Binek 
Otomobiller İçin Amortis-
man Uygulaması

7/12/2019 tarihinden önce iktisap 
edilmiş binek otomobillerde 

amortisman, değişiklik öncesi hü-
kümlere göre gider yazılabilecektir. 

ÖRNEK 9: Orman ürünlerin ima-
latı faaliyetiyle iştigal eden 

ticari kazanç mükellefi olan Ali 
Bey faaliyetinde kullanmak üzere 
01/12/2019 tarihinde bir adet binek 
otomobil satın almıştır. Binek oto-
mobilin vergisiz satış fiyatı 200.000 
TL olup, iktisap esnasında ödenen 
ÖTV ve KDV mükellef tarafından 
2019 yılı kazancından gider olarak 
indirim konusu yapılmıştır.

Binek otomobillere ilişkin amor-
tisman gider kısıtlamasının 

düzenlendiği 7194 sayılı Kanunun 
13 üncü ve 14 üncü maddeleri 
1/1/2020 tarihinden itibaren baş-
layan vergilendirme dönemi gelir 
ve kazançlarına uygulanmak üzere 
yayım tarihi olan 7/12/2019 tarihin-
de yürürlüğe girdiğinden, mükellef 
Ali Bey iktisap ettiği binek otomobil 
için 2019 yılında genel hükümlere 
göre ayırdığı amortismanın tama-
mını kazancından indirim konusu 
yapabilecektir. Ancak, 2020 takvim 
yılı başta olmak üzere müteakip 
vergilendirme dönemlerinde, 2020 
yılı için belirlenen ve özel tüketim 
vergisi ve katma değer vergisi ha-
riç amortismana esas bedel olan 
200.000 TL üzerinden hesaplanan 
amortisman, kazanç üzerinden in-
dirim konusu yapılabilecektir. 

VI. Faiz Ve Kur Farkı 
Giderlerinde Yaşanan 

Tereddütler

Kredi kullanılarak satın alınan 
binek otomobiller için iktisap 

yılından sonraki yıllarda gider kay-
dedilen faizlerin ve kur farklarının 
%70 kadarının gider yazılarak, 
kalan %30 oranındaki kısmına te-
kabül eden tutarlar kurum kazan-
cından indirilemeyecek ve KKEG 
olarak beyannameye eklenecektir. 
Taşıt kredi faizleri ile ilgili bu kı-
sıtlama uygulamacılar açısından 
tereddüt oluşturmaktadır. Zira bu 
bedellerin kullanıma ilişkin genel 
gider mahiyetinde olmayıp iktisap 
bedeli ile ilgili olduğu ileri sürüle-
bilecektir.

Tereddüt oluşturan nokta, taşıt 
kredi faizlerinin gider kayde-

dildiğinde bunlarının %30’u KKEG 
olacakken, faizin maliyete eklen-
mesinin tercih edildiği durumda 
%30’a isabet eden faiz gideri için 
ne şekilde işlem yapılacağı husu-
sudur. Daha açık ifadeyle, gider 
yazıldığında KKEG olması gereken 
%30’luk faiz kısmı üzerinden (amor-
tismana esas bedel 300.000 TL’yi 
aşmadığı sürece) amortisman ay-
rılabilecek midir? Yahut ilgili araç 
satıldığında %30’luk faiz gideri 
maliyet olarak dikkate alınabilecek 
midir? Amortisman yoluyla KKEG 
yazıldığı durumlarda ise söz konu-
su faiz ve kur farkı “Diğer İndirim” 
olarak vergi matrahından indirile-
bilecek midir?

Konuya örnek üzerinden değer-
lendirmek gerekirse; x Ltd Şti 

01.05.2020 tarihinde tüm vergileri 
dahil 250.000TL bedelli bir aracı 
1 yıl vadeli taşıt kredisi kullanmak 
sureti ile satın almış olduğunu var-
sayalım. Taşıt kredisine ait anapara 
ve faizler toplamı 300.000TL oldu-
ğunu ve söz konusu şirketin ihti-
yatlılık gereği krediye ait tüm faiz 
giderlerini ve tüm vergileri taşıtın 
maliyetine dahil etmek istediğini 
kabul edelim. Bu durumda, taşıta 
ilişkin ayrılan amortisman giderle-
rine ait faiz ödemelerine tekabül 
eden kısmın %30’luk kısmını ayrış-
tırıp KKEG olarak mı beyan etme-
si gerekiyor; yoksa yasal olarak 
tanınan amortismana tabi tutara 
ait amortisman gideri yasal gider 
olarak kayıtlara alınabilir mi hususu 
net değildir. 

Sonuç olarak, değişen ekonomik 
denklemlerde şirketler değişik 

finansal araçların arayışı içine gir-
mektedirler.  Nitekim, bahse konu 
kredilerin dövizli bir kredi olması 
da mümkündür. Bu ve benzeri se-
naryolarla ilgili mali idarenin ge-
rekli açıklamaları yapmasının, mü-
kelleflerin sorunlarla karşılaşmadan 
önce muhtemel tedbirleri alması 
yönünden faydalı olacaktır. 
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I. Giriş 

7.12.2019 tarihli Resmî Gazetede 
yayımlanan “7194 sayılı Diji-

tal Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Kanun” 
ile Gelir Vergisine yönelik önemli 
düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan 
düzenleme kapsamındaki önem-
li değişikliklerden biri de, 500.000 
TL’nin üzerindeki yıllık gelirler için 
gelir vergisi tarifesinde değişikli-
ğe gidilmesi ve yüksek ücret geliri 
elde edenlere beyanname verme 
yükümlülüğü getirilmiş olmasıdır.

Bu makalede, 7194 sayılı Kanun 
kapsamında getirilen düzenleme 
ışığında, 311 Seri No.lu Gelir Vergisi 
Genel Tebliği ile uygulama usul ve 
esasları belirlenen ücret gelirleri-
nin vergilendirilmesi konusu üzerin-
de durulacaktır.

II.   7194 Sayılı Kanun 
İle Gelir Vergisi 
Kanunun 86 Ve 
103. Maddelerinde 
Yapılan Değişiklikler

a. Gelir Vergisi Kanunu’nun 
86. Maddesinde Yapılan 
Değişiklikler

7194 Sayılı Kanun’un 15. maddesi ile 
Gelir Vergisi Kanunu(GVK)’nun 86. 
maddesinin birinci fıkrasının (1) nu-
maralı bendinin (b) alt bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: “Tek 
işverenden alınmış ve tevkif sure-
tiyle vergilendirilmiş 103 üncü mad-
dede yazılı tarifenin dördüncü gelir 
diliminde yer alan tutarı aşmayan 
ücretler (birden fazla işverenden 
ücret almakla beraber, birinciden 
sonraki işverenden aldıkları ücret-
lerinin toplamı, 103 üncü maddede 
yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde 

yer alan tutarı ve birinci işverenden 
alınan dâhil ücret gelirleri toplamı 
103 üncü maddede yazılı tarifenin 
dördüncü gelir diliminde yer alan 
tutarı aşmayan mükelleflerin, tama-
mı tevkif suretiyle vergilendirilmiş 
ücretleri dâhil),”

Sözü edilen değişiklikle birlikte, 
2020 yılı ve sonraki yıllarda elde 
edilen ve yeni gelir vergisi tarife-
sine göre dördüncü gelir diliminde 
yer alan (2020 yılı için yıllık brüt 
600.000 TL) tutarı aşan tutarlarda 
ücret geliri elde edenlerin, tek işve-
renden tevkif yoluyla elde edilmiş 
olsa dahi, tüm ücret gelirlerini iz-
leyen yılın Mart ayı içerisinde yıllık 
beyanname ile beyan edecekleri 
belirlenmiştir.

b. Gelir Vergisi Kanunu’nun 
103. Maddesinde Yapılan 
Değişiklikler

7194 Sayılı Kanun’un 17. maddesi 
ile GVK’nın 103. maddesi değişti-
rilerek mevcut uygulamada %15 
oranının yanında, elde edilen ge-
lire göre artacak şekilde ve %20, 
%27 ve %35 oranları çerçevesin-
de, üç dilim olarak uygulanan gelir 
vergisi tarifesine dördüncü dilim 
eklenerek en yüksek gelir vergisi 
oranı %35’ten %40’a yükseltilmiştir.

Öte yandan, 7194 sayılı Kanunun 
22. maddesiyle GVK’ya eklenen 
geçici 91. madde ile 01.01.2019 - 
31.12.2019 tarihleri arasında elde 
edilen ücret gelirlerine, değişiklik 
öncesi tarifenin uygulanacağı be-
lirtilmiştir. Buna göre, 2019 yılı ve 
2020 yılı gelirlerine uygulanacak 
vergi tarifesi bir sonraki sayfada 
gösterilmiştir.

Yiğit Kerimoğlu
Denetçi

7194 SAYILI KANUN VE 311 SERİ NO.LU 
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA 
ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

yigit.kerimoglu@centrumdenetim.com
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III. 311 Seri No’lu Gelir 
Vergisi Genel Tebliği 
İle Yapılan Ücret 
Gelirleri İle İlgili 
Düzenlemeler

311 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel 
Tebliği ile 7194 sayılı Kanunla ya-
pılan değişiklikler ve Gelir Vergisi 
Kanunla ilgili diğer bazı hususların 
açıklanmasına ilişkin usul ve esasla-
rı düzenlenmiştir. Bu çerçevede, üc-
ret gelirlerinin vergilendirilmesinde 
beyan usullerinin aşağıdaki şekilde 
olacağı açıklanmıştır. 

a. Tek İşverenden veya Bir-
den Fazla İşverenden 
Elde Edilen Ücret Gelirle-
rinin Vergilendirilmesi ve 
Beyanı

Tevkif suretiyle vergilendirilmiş;

 ► Tek işverenden ücret geliri elde 
eden mükelleflerin, ücret gelir-
leri toplamı 103. maddede ya-
zılı tarifenin dördüncü gelir dili-
minde yer alan tutarı (2020 yılı 
için 600.000 TL) aşması,

 ► Birden fazla işverenden ücret 
geliri elde eden mükellefle-

rin, birinci işverenden aldıkları 
ücret gelirleri de dâhil olmak 
üzere ücretleri toplamının ge-
lir vergisi tarifesinin dördüncü 
gelir diliminde yer alan tutarı 
(2020 yılı için 600.000 TL) aş-
ması,

 ► Birden fazla işverenden ücret 
geliri elde eden mükelleflerin, 
birden sonraki işverenden alı-
nan ücretleri toplamının gelir 
vergisi tarifesinin ikinci gelir dili-
minde yer alan tutarı (2020 yılı 
için 49.000 TL) aşması,

Durumunda ücret gelirlerinin yıl-
lık beyanname ile beyan edileceği 
açıklığa kavuşturulmuştur. 

Bunun yanında;

 ► Birden fazla işverenden ücret 
alınması halinde, birinci işve-
renden alınan ücretin hangisi 
olacağı ücretli tarafından ser-
bestçe belirlenebileceği,

 ► GVK’nın 86. maddesinin birin-
ci fıkrasının (b) bendine göre, 
ücret gelirlerinin beyan edilip 
edilmeyeceği kendi içinde de-
ğerlendirilecek olup, diğer ge-
lirlerin bulunması halinde bu 
gelirler hesaplamaya dahil edil-

meyecektir. Yine, aynı madde-
nin birinci fıkrasının (c) bendi-
ne göre, diğer gelirlerin beyan 
edilip edilmeyeceğinin tespitin-
de de ücret gelirlerinin hesap-
lamaya dahil edilmeyeceği,

Hususları önceden yapılan düzen-
lemeler ile sabitken, bunların ya-
nında;

 ► Yıllık beyanname verilmesi du-
rumunda, GVK’nın 89. madde-
sinde eğitim ve sağlık harcama-
ları ile bağış ve yardımlar gibi 
bazı harcamaların da beyan 
edilen gelirden indirim konusu 
yapılmasının mümkün olduğu,

 ► Yıllık beyanname üzerinden 
hesaplanan gelir vergisinden 
GVK’nın 94. maddesine göre yıl 
içinde tevkif suretiyle ödenen 
vergiler mahsup edilebileceği,

 ► Tevkifata tabi tutulmamış ücret 
gelirlerinin (GVK’nın 64. mad-
desinde yer alan diğer ücret-
ler hariç), tutarı ne olursa olsun 
aynı Kanunun 95. maddesi hük-
müne istinaden yıllık beyanna-
meyle beyan edileceği,

Hususları açıklanmıştır.

2019 Yılı İçin Mevcut Tarife 
7194 sayılı Kanun ile Getirilen 2019 

Yılı Tarifesi
2020 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

18.000 TL'ye kadar 15% 18.000 TL'ye kadar 15% 22.000 TL' ye kadar 15%

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 
2.700 TL, fazlası

20%
40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 
2.700 TL, fazlası

20%
49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 
3.300 TL, fazlası,

20%

98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 
TL (ücret gelirlerinde148.000 TL'nin 
40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası

27%

98.000 TL'nin 40.000 TL'si 
için 7.100 TL (ücret gelirlerin-
de148.000 TL'nin 40.000 TL'si 
için 7.100 TL), fazlası

27%

120.000 TL'nin 49.000 TL'si 
için 8.700 TL, (ücret gelirle-
rinde 180.000 TL'nin 49.000 
TL'si için 8.700 TL), fazlası

27%

98.000 Tl'den Fazlasının 98.000 
Tl'si İçin 22.760 Tl (Ücret Gelirle-
rinde 148.000 Tl'nin 148.000 Tl'si 
İçin 36.260 Tl), Fazlası

35%

500.000 TL'nin 98.000 TL'si için 
22.760 TL (ücret gelirlerinde 
500.000 TL'nin 148.000 TL'si 
için 36.260 TL), fazlası

35%

600.000 TL'nin 120.000 TL'si 
için 27.870 TL, (ücret gelirle-
rinde 600.000 TL'nin 180.000 
TL'si için 44.070 TL), fazlası

35%

  

500.000 TL'den fazlasının 
500.000 TL'si için 163.460 TL 
(ücret gelirlerinde 500.000 
TL'den fazlasının 500.000 TL'si 
için 159.460 TL), fazlası

40%

600.000 TL'den fazlasının 
600.000 TL'si için 195.870 TL 
(ücret gelirlerinde 600.000 
TL'den fazlasının 600.000 
TL'si için 191.070 TL), fazlası

40%
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ÖRNEK: Bayan (Y) 2020 tak-
vim yılında; birinci işveren-

den 590.000 TL, ikinci işverenden 
40.000 TL olmak üzere iki ayrı iş-
verenden ücret geliri elde etmiş ve 
ücretlerin tamamı tevkif suretiyle 
vergilendirilmiştir. 

Bayan (Y)’nin, birinci ve ikinci işve-
renden elde etmiş olduğu ücretle-
ri toplamı (590.000 TL+40.000 TL=) 
630.000 TL, GVK’nın 103. madde-
sinde yazılı tarifenin dördüncü ge-
lir diliminde yer alan tutarı (2020 
yılı için 600.000 TL) aştığından üc-
ret gelirlerinin tamamı beyan edi-
lecektir. Yıllık beyanname üzerin-
den hesaplanan gelir vergisinden 
yıl içinde kesilen vergiler mahsup 
edilebilecektir.

ÖRNEK: Bay (Z) 2020 tak-
vim yılında; birinci işveren-

den 400.000 TL, ikinci işverenden 
60.000 TL olmak üzere iki ayrı iş-
verenden ücret geliri elde etmiş ve 
ücretlerin tamamı tevkif suretiyle 
vergilendirilmiştir.

Bay (Z)’nin, birinci ve ikinci işve-
renden elde etmiş olduğu ücretle-
ri toplamı (400.000 TL+60.000 TL=) 
460.000 TL, GVK’nın 103. madde-
sinde yazılı tarifenin dördüncü ge-
lir diliminde yer alan tutarı (2020 
yılı için 600.000 TL) aşmamakla 
birlikte birden sonraki işverenden 
elde ettiği ücret geliri olan 60.000 
TL, aynı Kanunun 103. maddesinde 
yazılı tarifenin ikinci gelir dilimin-
de yer alan (2020 yılı için 49.000 
TL) tutarı aştığından iki işverenden 
elde ettiği ücret geliri toplamı be-
yan edilecektir. Yıllık beyanname 
üzerinden hesaplanan gelir ver-
gisinden yıl içinde kesilen vergiler 
mahsup edilebilecektir.

Örnek: Bay (D) 2020 takvim yılında; 
birinci işverenden 570.000 TL, ikinci 
işverenden 15.000 TL ve üçüncü iş-
verenden 13.000 TL olmak üzere üç 
işverenden ücret geliri elde etmiş 
ve ücretlerin tamamı kesinti yoluyla 
vergilendirilmiştir.

Birinci işverenden alınan ücretin 
hangisi olacağı serbestçe belir-
lenebildiğinden, Bay (D) 570.000 
TL’lik ücret gelirini birinci işveren-
den elde edilen ücret olarak be-
lirlemiştir. Buna göre Bay (D)’nin;

 ► Üç işverenden elde ettiği ücret 
gelirleri toplamı (570.000 TL+ 
15.000 TL+ 13.000 TL) 598.000 
TL, GVK’nın 103. maddesinde 
yazılı tarifenin dördüncü gelir 
diliminde yer alan tutarı (2020 
yılı için 600.000 TL) aşmadığın-
dan ve

 ► Birden sonraki işverenlerden 
elde ettiği ücretleri toplamı 
(15.000TL+ 13.000 TL=) 28.000 
TL, aynı Kanunun 103. madde-
sinde yazılı tarifenin ikinci gelir 
diliminde yer alan tutarı (2020 yılı 
için 49.000 TL) aşmadığından,

ücret gelirleri yıllık gelir vergisi be-
yannamesi ile beyan edilmeyecektir.

ÖRNEK: Serbest meslek erba-
bı Bay (A)’nin serbest meslek 

kazancının yanında tamamı tevkif 
yoluyla vergilendirilmiş iki işveren-
den elde edilen ücret geliri ile ta-
mamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş 
işyeri kira geliri bulunmaktadır.

Serbest meslek 
kazancı

350.000 TL

Birinci işverenden 
alınan ücret

450.000 TL

İkinci işverenden 
alınan ücret 

45.000 TL

İşyeri kira geliri 35.000 TL

Bay (A), serbest meslek kazancı 
nedeniyle her halükârda beyan-
name verecektir. İkinci işverenden 
alınan ücret geliri GVK’nın 103. 
maddesinde yazılı tarifenin ikinci 
gelir diliminde yer alan tutarı (2020 
yılı için 49.000 TL) ve ücret gelirleri 
toplamı aynı Kanunun 103. madde-
sinde yazılı tarifenin dördüncü ge-

lir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı 
için 600.000 TL) aşmadığından, ücret 
gelirleri beyannameye dahil edilme-
yecektir

Serbest meslek kazancı ve işyeri kira 
geliri toplamı (350.000 TL + 35.000 
TL) 385.000 TL, GVK’nın 103. mad-
desinde yazılı tarifenin ikinci gelir di-
liminde yer alan tutarı (2020 yılı için 
49.000 TL) aştığından, işyeri kira geliri 
de beyannameye dahil edilecektir.
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ÖRNEK: Bay (F)’nin 2020 yılı 
gelirleri aşağıdaki gibi olup, 

ücret gelirleri ve işyeri kira gelirleri 
tevkif yoluyla vergilendirilmiştir.

Birinci işverenden alınan ücret 
400.000 TL

İkinci işverenden alınan ücret 
210.000 TL

İşyeri kira geliri   
35.000 TL

Ücret gelirleri toplamı GVK’nın 
103. maddesinde yazılı tarifenin 
dördüncü gelir diliminde yer alan 
tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) 
aştığından, bu gelirler için beyan-
name verilecektir. İşyeri kira geliri 
ise 35.000 TL, aynı Kanunun 103. 
maddesinde yazılı tarifenin ikinci 
gelir diliminde yer alan tutarı (2020 
yılı için 49.000 TL) aşmadığından 
beyannameye dahil edilmeyecektir.

b. Özel Sektör İşyerlerin-
de Birden Fazla İşvere-
nin Yanında Çalışanla-
rın Durumu

Aşağıdaki hallerde, hizmet erbabı-
nın ücretlerinin birden fazla işve-
renden elde edildiği kabul edilece-
ği belirtilmiştir.

 ► Bir özel sektör işvereninin ya-
nında çalışan hizmet erbabı-
nın, yıl içerisinde bu işverenden 
elde ettiği ücretinin yanı sıra, 
başka bir özel sektör işverenin-
den ya da kamu kurum veya 
kuruluşundan da elde ettiği 
ücret gelirleri.

 ► Aynı takvim yılı içinde bir özel 
sektör işvereninin yanında ça-
lışmakta iken, işten ayrılarak 
başka bir özel sektör işvereni-
nin yanında ya da kamu kurum 
veya kuruluşunda çalışmaya 
başlanılması nedeniyle elde 
ettiği ücret gelirleri.

 ► Aynı takvim yılı içinde, gelir 
veya kurumlar vergisi mükellef-
lerinin yanında çalışan hizmet 
erbabının, söz konusu mükellef-
lerin ortağı oldukları iş ortaklığı 
veya adi ortaklıklar bünyesinde 
çalışmaya başlamaları halinde 
elde ettikleri ücret gelirleri.

Hizmet erbabının birden fazla iş-
verenden ücret geliri elde etmesi 
durumunda her bir işverenden elde 
edilen ücret ayrı ayrı vergilendiri-
lecek olup ücret matrahları birbiri 

ile ilişkilendirilmeyecektir. Hizmet 
erbabının işveren değişikliği yap-
ması durumunda, yeni işverenden 
alınacak ücret, eski işverenden al-
dığı ücret matrahı ile ilişkilendiril-
meden sıfır matrah esas alınmak 
suretiyle vergilendirilecektir.

Ayrıca aşağıdaki hallerde, hizmet 
erbabının ücretlerinin tek işveren-
den elde edildiği kabul edilir:

 ► İki ayrı özel sektör firmasının 
birleşmesi (devir, nev’i değişik-
liği ve bölünme halleri dahil).

 ► 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı 
İş Kanunu kapsamında asıl iş-
veren-alt işveren ilişkisi kurulan 
yerlerde çalışan hizmet erba-
bının, yıl içinde alt işvereninin 
değişmesi.

 ► Ortaklık halinde faaliyette bu-
lunan işyerlerinde, ortaklardan 
herhangi birinin değişmesi.

Aynı takvim yılı içinde tek işveren-
den elde edildiği kabul edilen üc-
retler, kümülatif matrah esas alın-
mak suretiyle vergilendirilecektir.

Yıl içerisinde işveren değiştiren 
hizmet erbabı, ücret gelirine ilişkin 
gelir vergisi matrahını yeni işvere-
nine bildirmek suretiyle ücretinin 
gelir vergisi tarifesine göre kümü-
latif olarak vergilendirilmesini talep 
edebilir. Bu durumda yeni işveren 
kümülatif matrahı dikkate alarak 
tevkifat yapar. Yıl içinde birden 
fazla işverenden elde ettiği ücret 
gelirleri kümülatif matrah dikkate 
alınarak vergilenen hizmet erba-
bının bu gelirlerini yıllık beyanna-
meyle beyan etme yükümlülüğü 
bulunması durumunda, yıllık beyan-
namede bildirilen matrah üzerin-
den hesaplanan gelir vergisinden 
kümülatif matrah dikkate alınmak 
suretiyle tevkif suretiyle ödenen 
vergiler mahsup edilebilecektir.
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I. Giriş 

Küreselleşmenin bir sonucu ola-
rak ortaya çıkan ekonomik 

krizlerden ve salgın gibi zorlayı-
cı sebeplerden ekonomik olarak 
daha az etkilenmek amacıyla ül-
kemizde, önce kısa çalışma uygu-
laması mevzuata girmiş, Covid-19 
Salgınıyla birlikte ismini sıkça duy-
maya başladığımız nakdi ücret 
desteği hayata geçirilmiştir.

Bu çalışmada, Dünya Sağlık Ör-
gütü tarafından pandemi olarak 
ilan edilen Covid-19 Salgını sonrası 
uygulamada sıklıkla karşılaştığımız 
kısa çalışma ödeneği ve nakdi üc-
ret desteği uygulamalarını ve bu 
uygulamalardan nasıl yararlanıla-
cağı açıklanmaktadır.

II.   Kısa Çalışma 
Uygulaması Ve Kısa 
Çalışma Ödeneği

a. Kapsam 

Kısa çalışma, ekonomik kriz ve zor-
layıcı sebeplerin ortaya çıkardığı bir 
kavramdır. Bu kavram, Türk çalışma 
mevzuatına ilk olarak 10.06.2003 ta-
rihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
4857 sayılı İş Kanunu’nun 65. mad-
desinde yer almak suretiyle girmiş-
tir. Uygulanmasında yaşanabilecek 
bazı aksaklıkları gidermek ve işsizlik 
fonuyla ilişkilendirmek amacıyla kısa 
çalışma düzenlemesi, 5763 sayılı Ka-
nunun 18. maddesi ile 4447 sayılı 
Kanuna eklenen ek-2’nci madde ile 
26.05.2008 tarihinde yürürlüğe gir-
mek üzere İş Kanunu kapsamından 
çıkarılarak 4447 sayılı İşsizlik Kanunu 
kapsamına dahil edilmiştir. Bu şekil-

de hem kısa çalışma ödeneklerinin 
işsizlik fonundan karşılanacağı hü-
küm altına alınmış hem de Basın ve 
Deniz İş Kanunları ile Borçlar Kanu-
nu kapsamında çalışan diğer işçiler 
için de uygulanabilir hale gelmesi 
sağlanmıştır.

Kısa çalışma düzenlemesi ile bir 
ekonomik krizde veya zorlayıcı bir 
sebebin varlığı halinde işçilerin işten 
çıkartılması yerine, tamamının veya 
bir kısmının geçici olarak ücretsiz 
izine çıkarılması suretiyle “geçici bir 
işsizlik” olarak nitelenerek işsizlik si-
gortasından kısa çalışma ödeneği 
almaları öngörülmektedir.

Kısa çalışma yapılabilmesi için önce-
likle genel ekonomik, sektörel veya 
bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerin 
varlığından söz etmek gerekmekte-
dir. Zorlayıcı sebep, işverenin kendi 
sevk ve idaresinden kaynaklanma-
yan, önceden kestirilemeyen, bunun 
sonucu olarak bertaraf edilmesine 
imkan bulunmayan, geçici olarak 
çalışma süresinin azaltılması veya 
faaliyetin tamamen veya kısmen 
durdurulması ile sonuçlanan dışsal 
etkilerden kaynaklanan dönemsel 
durumları ya da deprem, yangın, 
su baskını, heyelan, salgın hastalık, 
seferberlik gibi durumları ifade et-
mektedir.

Kısa çalışma, üç ayı geçmemek üze-
re (Kısa çalışma ödeneğinin süresini 
altı aya kadar uzatmaya Cumhur-
başkanı yetkilidir) yukarıda anlatılan 
gerekçelerle; işyerinde uygulanan 
çalışma süresinin, işyerinin tamamın-
da veya bir bölümünde geçici olarak 
en az üçte bir oranında azaltılması-
nı veya süreklilik koşulu aranmaksızın 
en az dört hafta süreyle faaliyetin 

tamamen veya kısmen durdurulma-
sını ifade etmektedir.

b. Kısa Çalışma İŞKUR ve 
SGK Uygulaması

İşyerinde kısa çalışma yapılmasını 
talep eden işveren, derhal gerek-
çeleri ile birlikte İŞKUR birimine, 
varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi 
sendikasına yazılı bildirimde bulun-
malıdır. İşveren bildiriminde; genel 
ekonomik, sektörel veya bölgesel 
kriz ile zorlayıcı sebeplerin işyerine 
etkilerini ve zorlayıcı sebebin ne 
olduğunu, işyerinin unvanını, adre-
sini, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı 
işçi sendikasını, işyeri İŞKUR numa-
rasını ve sosyal güvenlik işyeri sicil 
numarasını belirtmek, kısa çalışma 
yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri 
içeren listeyi İŞKUR birimine teslim 
etmek zorundadır.

İşverenin bu talebi, İŞKUR birimi 
tarafından sebep ve şekil yönün-
den değerlendirilmekte akabinde 
uygunluk tespiti (İşverenin kısa ça-
lışma talebinin uygunluğuna ilişkin 
iş müfettişleri tarafından yapılan 
inceleme faaliyetlerini ifade etmek-
tedir) yapılması amacıyla iş müfet-
tişlerine gönderilmektedir. Uygun-
luk tespiti sonucu İŞKUR birimince 
işverene bildirilmekte ve işveren 
durumu, işyerinde işçilerin görebi-
leceği bir yerde ilan etmekte veya 
işçilere yazılı bildirim yapmakta ve 
varsa toplu iş sözleşmesine taraf 
işçi sendikasına bildirmektedir. An-
cak, 4447 sayılı Kanuna 7244 sayılı 
Kanunun 8’nci maddesiyle eklenen 
geçici 25’nci madde ile; Covid-19 
Salgını sebebiyle işverenlerin yap-
tıkları zorlayıcı sebep gerekçeli 
kısa çalışma başvuruları için, uy-

Oğuzhan GÜNDOĞDU
Denetçi Yardımcısı

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 
VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ

oguzhan.gundogdu@centrumdenetim.com
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gunluk tespitinin tamamlanması 
beklenmeksizin, işverenlerin beyanı 
doğrultusunda kısa çalışma öde-
mesi gerçekleştirilmektedir.

Uygunluk tespiti yapıldıktan son-
ra, kısa çalışma uygulanacak işçi 
listesinin değiştirilmesine ve/veya 
işyerinde uygulanan kısa çalışma 
süresinin arttırılmasına yönelik işve-
ren talepleri, yeni başvuru olarak 
değerlendirilmektedir.

İşverenin yaptığı kısa çalışma ta-
lebinin uygun bulunması halinde 
şartları taşıyan işçilere İşsizlik Si-
gortası Fonundan kısa çalışma 
ödeneği ödenmektedir. İşçinin kısa 
çalışma ödeneğine hak kazanabil-
mesi için, hizmet akdinin feshi hariç 
işsizlik ödeneği hak etme koşulları-
nı (İşten ayrılmadan önceki son 120 
gün hizmet akdine tabi olanlardan, 
son 3 yıl içinde en az 600 gün si-
gortalı olarak çalışılması) sağlama-
sı gerekmektedir. Ancak, Covid-19 
Salgını kaynaklı zorlayıcı sebep 
gerekçesiyle yapılan başvurular 
için 4447 sayılı Kanuna 7226 sayılı 
Kanunun 41’nci maddesiyle eklenen 
geçici 23’ncü madde ile; 

 ► işsizlik ödeneği hak etme ko-
şullarını sağlaması gerekliliği 
kısa çalışma başlama tarihin-
den önceki son 60 gün ve 

 ► hizmet akdine tabi olanlardan, 
son 3 yıl içinde en az 450 gün 
sigortalı olanlar 

şeklinde yumuşatılmıştır.

Günlük kısa çalışma ödeneği, si-
gortalının son 12 aylık kazançları 
dikkate alınarak hesaplanan günlük 
ortalama brüt kazancının yüzde 
60’ı kadardır. Bu şekilde hesapla-
nan kısa çalışma ödeneği miktarı, 
asgari ücretin brüt tutarının yüzde 
150’sini geçememektedir. Bu tutar 
2020 yılı için günlük en düşük 
58,86-TL, en yüksek 147,15-TL, 
aylık en düşük 1.765,80-TL, en 
yüksek 4.414,50.-TL’ye tekabül 
etmektedir.

Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa 
çalışma yapılması halinde, ödeme-
ler bir haftalık süreden sonra (İşçi-
nin çalıştığı işyerinde bir haftadan 
fazla süreyle işin durmasını gerek-
tirecek zorlayıcı sebeplerin ortaya 
çıkması halinde zorlayıcı sebepler 
dolayısıyla çalışamayan veya ça-
lıştırılmayan işçiye bu bekleme sü-
resi içinde bir haftaya kadar her 
gün için yarım ücret ödenmektedir) 
başlamaktadır. Bu bir haftalık süre 
içerisinde işçiye her gün için yarım 
ücret ödenmekte ve bu yedi günlük 
sürenin primleri işveren tarafından 
günlük prime esas kazanç alt sı-
nırının altında olmayacak şekilde 
günlük yarım ücreti üzerinden bil-
dirilmektedir.

Bu uygulamadan yararlanan işçi-
lerin SGK’ya yapılacak bildirimleri 
eksik gün nedeni sadece kısa ça-
lışma ödeneğine dayanıyorsa “18-
Kısa çalışma ödeneği” olarak, 
aynı anda başka eksik gün nedeni 
olması halinde “27-Kısa çalışma 
ödeneği ve diğer nedenler” kodu 
seçilerek yapılmaktadır.

İşçinin kısa çalışma ödeneği aldı-
ğı süre için İŞKUR tarafından adı-
na sadece genel sağlık sigortası 
ödenmekte, söz konusu dönemde 
kısa ve uzun vadeli sigorta primleri 
yatırılmamaktadır. Mevcut düzenle-
melere göre işçinin kısa çalışma 
ödemesi aldığı dönemleri sonra-
dan borçlanması durumu bulun-
mamaktadır. Kısa çalışma ödeneği 
alınan süreler yıllık izin ve kıdem 
tazminatı hesabında dikkate alın-
maktadır.

Kısa çalışma ödeneği alan kişinin 
işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya 
başlaması, herhangi bir sebeple 
silahaltına alınması, herhangi bir 
kanundan doğan çalışma ödevi 
nedeniyle işinden ayrılması hal-
lerinde veya geçici iş göremezlik 
ödeneğinin başlaması durumunda 
geçici iş göremezlik ödeneğine 
konu olan sağlık raporunun baş-
ladığı tarih itibariyle kısa çalışma 
ödeneği kesilmektedir.

c. Mevcut Durumdaki Kısa 
Çalışma Uygulaması 

Kısa çalışma ödeneğinden yarar-
lanma süresi 29.06.2020 tarih ve 
31171 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan 2706 sayılı Cumhurbaş-
kanı Kararı ile COVID-19 nedeniyle 
kaynaklanan dönemsel durumlar 
kapsamında zorlayıcı sebeple ya-
pılan kısa çalışma ödeneğinin sü-
resi, 30.06.2020 (bu tarih dahil) 
tarihinden önce kısa çalışma öde-
neği başvurusunda bulunan işyer-
leri için yeni başvuru ve uygunluk 
tespiti yapılmasına gerek olmak-
sızın daha önce kısa çalışmadan 
yaralanan aynı işçiler için ve aynı 
şartları aşmamak kaydıyla; 

 ► 2706 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararı’nın yayınlandığı tarih 
öncesinde kısa çalışma öde-
neği biten işyeri bakımından 
01.07.2020 tarihi itibariyle, 

 ► anılan Cumhurbaşkanı Kara-
rının yayımlandığı tarihte kısa 
çalışma ödeneği devam eden 
işyerleri için kısa çalışma bitiş 
tarihinden başlamak üzere 1 ay 
süreyle 

uzatılmıştır. Ek olarak, kısa çalış-
ma ödeneğinden yararlanma süresi 
30.07.2020 tarih ve 2810 sayılı Cum-
hurbaşkanı Kararı ile 29.06.2020 ta-
rihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararında belirtilen esaslar çerçeve-
sinde ve söz konusu Karar ile uzatı-
lan bir aylık süreden sonra başlamak 
üzere bir ay daha uzatılmıştır. 
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III. NAKDİ ÜCRET 
DESTEĞİ

a. Kapsam ve Mevcut Uy-
gulama

Kısa çalışma uygulamasından 
faydalanamayan işçilerin Co-

vid-19 salgını sonrası yaşanan zor-
lu süreçte işten çıkartılmamalarını 
sağlamak ve ücretsiz izne çıkartılan 
işçileri desteklemek amacıyla geçici 
bazı düzenlemeler getirilmiştir.

4857 sayılı Kanuna 7244 sayılı Ka-
nunun 9’ncu maddesiyle eklenen 
geçici 10’ncu madde ile, İş Kanunu 
kapsamında olup olmadığına ba-
kılmaksızın her türlü iş veya hizmet 
sözleşmesinin, 17.04.2020 tarihinden 
itibaren üç ay süreyle işçinin ahlak 
ve iyi niyet kurallarına uymayan hal-
leri dışında işveren tarafından feshe-
dilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. 
17.04.2020 tarihinden itibaren üç ay-
lık süreyi geçmemek üzere işveren 
işçiyi tamamen veya kısmen ücret-
siz izne ayırabilmektedir. Ek olarak, 
30.06.2020 tarihli ve 31171 sayılı Res-
mi Gazete’de yayımlanan 2706 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile, 17.04.2020 
tarihi itibariyle 4857 sayılı Kanuna 
7244 sayılı Kanunun 9’uncu madde-
siyle eklenen geçici 10’uncu madde-
sinde yer alan üç ay süreyle uygu-
lanacak olarak işten çıkarma yasağı 
ve nakdi ücret desteği 1 ay süreyle 
uzatılmıştır. Bu kapsamda ücretsiz 
izne ayrılmak, işçiye haklı nedene 
dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı 
vermemektedir. Bu düzenlemeye ay-
kırı olarak iş sözleşmesini fesheden 
işverene, sözleşmesi feshedilen her 
işçi için fiilin işlendiği tarihteki ay-
lık brüt asgari ücret tutarında idari 
para cezası verilmektedir. 

Ek olarak, nakdi ücret desteğinden 
yararlanma süresi ve işten çıkarma 
yasağı 31.07.2020 tarih ve 2811 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile 4857 sayılı 
İş Kanunu’nun geçici 10’uncu mad-
desinin birinci ve ikinci fıkralarında 
belirtilen sürelerin 17.08.2020 tarihin-
den itibaren bir ay daha uzatılması-
na karar verilmiştir.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz iş-
ten çıkarma yasağıyla birlikte 
4447 sayılı Kanuna 7244 sayılı 
Kanunun 7’inci maddesiyle ekle-
nen geçici 24’ncü madde ile, işten 
çıkarılamayacak süreyi geçmemek 
üzere nakdi ücret desteği verile-
ceği hüküm altına alınmıştır. Bu 
düzenleme kapsamına giren işçi-
leri ikiye ayırıp incelemek müm-
kündür. Bunlardan ilki, 17.04.2020 
tarihinde iş sözleşmesi bulunmakla 
birlikte yukarıdaki paragrafta an-
latılan işten çıkarma yasağı uya-
rınca işveren tarafından ücretsiz 
izne ayrılan ve kısa çalışma öde-
neğinden yararlanamayan işçileri, 
ikincisi ise, 15.03.2020 tarihinden 
sonra işsizlik ödeneğine hak ka-
zanabilecek şekilde iş sözleşmesi 
feshedilen ve son 120 gün ile son 
3 yıldaki 600 gün çalışma şartları-
nı yerine getiremediğinden işsizlik 
ödeneğinden yararlanamayan iş-
çileri kapsamaktadır.

b. Nakdi Ücret Desteğine 
İlişkin SGK Bildirimi

17.04.2020 tarihinde  iş sözleşmesi 
bulunmakla birlikte yukarıda an-

latılan işten çıkarma yasağı uya-
rınca işveren tarafından ücretsiz 
izne ayrılan ve kısa çalışma öde-
neğinden yararlanamayan işçilerin 
nakdi ücret desteğinden yararla-
nılabilmesi için, ücretsiz izne ayrı-
lan işçilere ilişkin aylık bildirimlerin, 
“https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSis-
temi” internet adresinden ücretsiz 
iznin verildiği ayı takip eden ayın 
3’üne kadar işverenlerce yapılması, 
bu şekilde bildirimi yapılan işçiler 
için ilgili aya ait aylık prim belgele-
rinde eksik gün nedeninin, sadece 
pandemiye dayalı ücretsiz izin ise 
“28-Pandemi Ücretsiz İzin” ve aynı 
anda başka eksik gün nedeni ol-
ması halinde “29-Pandemi Ücretsiz 
İzin ve Diğer” kodunun seçilmesi 
gerekmektedir. 
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5510 sayılı Kanunun Ek 9’uncu 
maddesi kapsamında ev hizmetle-
rinde ay içerisinde 10 günden fazla 
sigortalı çalıştıranların ise bu du-
rum değişikliğini, ücretsiz iznin ve-
rildiği ayın sonuna kadar aynı ek-
sik gün koduyla SGK’ya bildirmeleri 
gerekmektedir. İşveren, nakdi ücret 
desteğinin uygulama süresi kapsa-
mında, ilgili ayda işçinin ücretsiz 
izne ayrıldığı gün sayısını, işçinin 
TC kimlik numarasını, işçinin IBAN 
numarasını ve cep telefonu bilgile-
rini SGK başvuru ekranı üzerinden 
bildirmelidir.

15.03.2020 tarihinden sonra işsizlik 
ödeneğine hak kazanabilecek şe-
kilde iş sözleşmesi feshedilen ve 
son 120 gün ile son 3 yıldaki 600 
gün çalışma şartlarını yerine geti-
remediğinden işsizlik ödeneğinden 
yararlanamayan işçilerden; 

 ► 15.03.2020 tarihinden sonra iş 
sözleşmesi feshedilen ancak 
işsizlik ödeneği başvurusuna 
rağmen bu ödeneğe hak kaza-
namayan işsizlerin nakdi ücret 
desteği ödemeleri, ayrıca baş-
vuru yapmalarına gerek bulun-
maksızın resen, 

 ► işsizlik ödeneği başvurusunda 
bulunmayan işsizlerin nakdi üc-
ret desteği ödemeleri ise, “htt-
ps://esube.iskur.gov.tr/” internet 
adresinden veya e-Devletten 
işsizlik ödeneği başvurusunda 
bulunmaları üzerine 

İŞKUR tarafından gerçekleştiril-
mektedir.

Nakdi ücret desteğinden yararla-
nacak işçilerin herhangi bir sosyal 
güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı 
almamaları gerekmektedir. Yukarı-
da yer alan şartlara sahip olanlar, 
ücretsiz izne ayrıldıkları veya işsiz 
kaldıkları süre kadar nakdi ücret 
desteğine hak kazanırlar. Nakdi 
ücret desteğinin süresi, 17.04.2020-
17.09.2020 tarihleri arasında üc-
retsiz izne ayrıldıkları veya işsiz 
kaldıkları süreleri kapsamaktadır. 

Cumhurbaşkanı tarafından fesih 
yapılamayacak sürenin uzatılma-
sı halinde, nakdi ücret desteği de 
aynı süre için uzatılacaktır. 

Nakdi ücret desteğini hak eden 
her bir kişi için yapılacak ödeme 
39,24-TL olarak belirlenen bir gün-
lük tutardan damga vergisi dü-
şüldükten sonra hesaplanan tutar 
(Damga vergisi kesildikten son-
ra bir günlük tutar 38,94-TL, bir 
aylık tutar ise 1.168,27-TL’dir) ile 
ödemeye hak kazanılan gün sayısı 
çarpımı sonucu elde edilen tuta-
ra tekabül etmektedir. Nakdi ücret 
desteğinden yararlanan kişiler bu 
dönemlerde genel sağlık sigortalı-
sı sayılmakta ve bu primleri işsizlik 
sigortası fonu tarafından karşılan-
maktadır.

Ücretsiz izne ayrılarak nakdi üc-
ret desteğinden yararlanan işçinin 
fiilen çalıştırıldığının tespiti halin-
de işverene, bu şekilde çalıştırılan 
her işçi ve çalıştırıldığı her ay için 
ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendi-
ği tarihteki aylık brüt asgari ücret 
tutarında idari para cezası uygu-
lanmakta ve ödenen nakdi ücret 
desteği ödeme tarihinden itibaren 
işleyecek kanuni faizi ile birlikte iş-
verenden tahsil edilmektedir.

Nakdi ücret desteğinden yararla-
nılan dönemde, aynı veya başka 
bir işyerinde işe başlanması ve/
veya herhangi bir sosyal güvenlik 
kuruluşundan yaşlılık aylığı alınma-
ya başlanması halinde nakdi ücret 
desteği kesilmektedir.

IV. SONUÇ

Sonuç olarak, pandemi ilan edilen 
Covid-19 Salgını, küreselleşmenin 

bir sonucu olarak bizim ülkemiz de 
dahil olmak üzere bütün dünya ülke-
lerini olumsuz yönde etkilemektedir. 
Ekonomik açıdan bu salgından en 
hasarsız şekilde çıkabilmenin yol-
larından birisi de işsizliğin artma-
sını engellemeye çalışmaktır. Kısa 
çalışma, salgın öncesinde de var 
olan bir uygulama olup, ülkemizde 
2008-2009 yıllarında da uygulanmış-
tır. Kısa çalışmayı, genel ekonomik, 
sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı 
sebeplerin ortayı çıktığı süreler için 
ücretinin devlet tarafından ödenerek 
işçinin işten çıkartılmasını engelleme-
ye çabalayan geçici işsizlik uygula-
ması olarak tanımlamak mümkün-
dür. Bu dönemde hem kısa çalışma 
ödeneğinden yararlanma şartlarının 
yumuşatılarak daha fazla çalışanın 
bundan faydalanmasının sağlanması 
hem de kısa çalışma ödeneğinden 
yararlanamayanlar ve bu süreçte 
işsiz kalanlar için işten çıkarmanın 
geçici olarak yasaklandığı Covid-19 
Salgını sürecinde nakdi ücret des-
teği adı altında yeni bir ödemenin 
hayata geçirilmesi isabetli olmuştur. 

Yukarıdaki değerlendirmeler çerçe-
vesinde, kısa çalışma ödeneği (Per-
sonelin gerekli şartları sağlaması) 
durumunda tüm çıkar grupları açı-
sından var olan koşullarda birinci iyi 
olarak öne çıkmaktadır. Personelin 
gerekli şartları sağlamaması duru-
munda istihdamı korumak ve işten 
çıkarmanın önüne geçmek amacıyla 
hayata geçirilen nakdi ücret deste-
ği de içinde bulunduğumuz süreçte 
önemli bir adım olmuştur. Bu süreç-
te istihdamı koruyucu etkisi bakı-
mından, şirketlerin finansal kaynak 
sıkıntısını minimize etmek ve varlık-
larını sürdürebilmeleri adına işveren 
tarafı da desteklenmektedir. Ayrıca, 
bu süreç bize mevzuatımızda kısa 
çalışma döneminde geçen sürelerin 
borçlanılması yönünde bir düzenle-
menin bulunmaması gibi bazı eksik-
liklerimizi de görme imkânı tanımıştır. 
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I. Giriş 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
Başkanlığı’nın yayımladığı 

5157380 sayılı genel yazıya göre, 
518 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği uyarınca Hazine ve 
Maliye Bakanlığınca 1/4/2020 ila 
30/6/2020 (bu tarihler dahil) tarih-
leri mücbir sebep hali kabul edilen 
sektörlerde yer alan mükelleflere 
ait işyerlerinde çalışan sigortalı-
ların 2020 Mart, Nisan ve Mayıs 
aylarına ilişkin SGK prim ödemeleri 
ertelenmiştir.

Bu makalede bahse konu Genel 
Tebliğ uyarınca mücbir sebep hali 
kabul edilen sektörlerdeki mükel-
leflere yönelik olarak ertelenen 
SGK prim ödemeleri konusu irde-
lenecektir.

II. COVID-19 Salgını 
Sebebi İle Prim 
Ödemelerinin 
Ertelenmesi 

a. Konuya İlişkin Yasal Dü-
zenleme 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunun 
91’inci maddesinde “Yangın, su 
baskını, sel, kuraklık, yer kayması, 
deprem gibi afetlerle ağır hasta-
lık, ağır kaza, tutukluluk ve sabotaj 
gibi ne denlerle ticari veya eko-
nomik kayıplara uğrayan işveren-
ler, bu Kanunun 4’üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (b) bendi kapsa-
mındaki sigortalılar ile bu Kanuna 
göre primlerini kendileri ödeyen 
sigortalılar, bu durumu belgeleme-
leri kaydıyla vakanın veya afetin 
meydana geldiği tarihten itibaren 
üç ay içinde talepte bulunmaları 
ve prim ödeme aczine düştükle-
rinin, yapılacak inceleme sonucu 
anlaşılması halinde, yukarıda be-
lirtilen vaka veya afetin meydana 
geldiği tarihi takip eden üçüncü 
ayın sonuna kadar tahakkuk ede-
cek Kuruma olan borçları, vaka 
veya afetin meydana geldiği tarih-
ten itibaren bir yıla kadar Kurumca 
ertelenebilir.

Birinci fıkrada belirtilen durumlar 
ile Bakanlık ve Maliye Bakanlığın-
ca müştereken belirlenen vaka, 
afet veya mücbir sebep hallerin-
de Kuruma verilmesi gereken her 
türlü bilgi ve belge ile yapılması 
gereken başvuruların vakanın, afe-
tin veya mücbir sebebin meyda-
na geldiği tarihi takip eden üç ay 

içinde Kuruma verilmesi veya ya-
pılması halinde, süresinde verilmiş 
veya yapılmış sayılır.” hükmüne yer 
verilmiştir. 

b. Mücbir Sebep Hali İlanı 
ve SGK Prim Ödeme Sü-
relerinin Ertelenmesi 

24/3/2020 tarihli ve 31078 sayılı 
mükerrer Resmî Gazetede yayım-
lanan 518 Seri No.lu Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliği uyarınca Ha-
zine ve Maliye Bakanlığınca, ana 
faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Ba-
kanlığınca alınan tedbirler kapsa-
mında geçici süreliğine faaliyetle-
rine ara verilmesine karar verilen 
işyerlerinin bulunduğu sektörlerde 
faaliyette bulunan mükelleflerin, 
1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler 
dâhil) tarihleri arasında mücbir se-
bep halinde olduğunun kabul edil-
mesi uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda anılan Genel Tebliğ 
uyarınca mücbir sebep ilan edilen 
sektörlerde 4/a kapsamında sigor-
talı çalıştıran özel sektör işveren-
lerinin ödeyeceği Mart, Nisan ve 
Mayıs aylarına ilişkin sigorta prim-
leri SGK tarafından ertelenmiştir. 
Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4/
(b) bendi kapsamındaki sigortalı-
ların;

 ► 2020 Mart ayına ait sigorta 
primlerinin son ödeme süresi-
nin 2/11/2020 tarihine,

 ► 2020 Nisan ayına ait sigorta 
primlerinin son ödeme süresi-
nin 30/11/2020 tarihine,

 ► 2020 Mayıs ayına ait sigorta 
primlerinin son ödeme süresi-
nin 31/12/2020 tarihine

Halime İNCESU
Denetçi Yardımcısı

MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDA 
SGK ÖDEMELERİNİN ERTELENMESİ 

halime.incesu@centrumdenetim.com
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kadar ertelendiği açıklanmıştır. Ay-
rıca, 5510 sayılı Kanunun 89’uncu 
maddesinde belirtilen gecikme ce-
zası ve gecikme zammı uygulan-
maksızın ve herhangi bir talep ol-
maksızın ertelenmiştir.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığınca alı-
nan tedbirler uyarınca 65 yaşını 
doldurmuş veya kronik rahatsızlığı 
bulunması nedeniyle sokağa çıkma 
yasağı kapsamına giren gerçek kişi 
işverenler ile isteğe bağlı sigortalı-
lar hariç 5510 sayılı Kanunun 4/1-b 
maddesi kapsamındaki sigortalılar-
dan (Bağ-Kur); 

 ► 22.03.2020 tarihi ile mücbir se-
bep döneminin sonuna kadar 
65 yaşını doldurmuş olanların, 

 ► Kronik rahatsızlığını sağlık ku-
ruluşlarından alınacak muteber 
belgelerle ispat ve tevsik eden-
lerin, 

mücbir sebep olduğu kabul edilen 
dönem boyunca tahakkuk edecek 
sigorta primleri, sokağa çıkma ya-
sağının sona ereceği günü takip 
eden 15. günün sonuna kadar er-
telenmiştir.

c. Erteleme Kapsamında 
Olup Olunmadığının Sor-
gulanması

İşyeri tescil bilgilerindeki NACE 
REV 2 kodunun ilgili sektörlerde 
olmasına rağmen işyerlerinin liste-
de olmadığını iddia eden işveren-
ler, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne 
ya da Sosyal Güvenlik Merkezine 
başvuracaklardır. Ancak, erteleme 
kapsamında olan sektörlerde fa-
aliyet göstermesine rağmen işyeri 
tescil bilgilerinde sektörel NACE 
REV 2 kodunun yanlış olduğunu id-
dia eden işverenler NACE REV 2 
kodunun düzeltilmesi için Hazine ve 
Maliye Bakanlığının ilgili taşra biri-
mine başvuruda bulunabileceklerdir.

Yapılan itirazlar üzerine veya in-
celemeler sonucunda Hazine ve 
Maliye Bakanlığınca erteleme 
kapsamındaki sektörlerde faaliyet 
gösteren mükelleflerde ekleme ve 

çıkarma işlemi yapılması halinde 
veya sektörel NACE REV 2 kodu-
nun doğru olmasına rağmen SGK 
tarafından belirlenen ertelenen 
işyeri listesinde olmadığı yönün-
deki itirazlar sonucunda, erteleme 
kapsamında işyeri listesinde gün-
celleme yapılacaktır. Yapılan gün-
celleme sonucunda belirtilen işyeri 
erteleme kapsamına alınabilecek 
veya erteleme kapsamından çıka-
rılabilecektir.

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin 
birinci fıkrasının (b) bendi kapsa-
mında sigortalı olanlardan ertele-
me kapsamında yer alanlar(65 ya-
sını doldurmuş olması veya kronik 
rahatsızlığı bulunması nedeniyle 
sokağa çıkma yasağı kapsamına 
giren gerçek kişi işverenler / si-
gortalılar), Güvence uygulaması ile 
e-devlet sistemi üzerinden görün-
tülenebilecektir. Sigortalılardan er-
teleme kapsamında olması gerekti-
ği halde olmadığını iddia edenler, 
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/
Sosyal Güvenlik Merkezine baş-
vuracaklardır. Yapılan inceleme ve 
değerlendirme sonucu, erteleme 
kapsamında olmasına karar verilen 
sigortalıların erteleme girişleri Gü-
vence uygulaması üzerinden ma-
nuel olarak yapılacaktır.

III. Erteleme 
Kapsamında 
Teşviklerden 
Yararlanma Durumu

5510 sayılı Kanunun 91’inci madde-
sinin üçüncü fıkrası gereği SGK Yö-
netim Kurulunca alınan 26/3/2020 
tarihli ve 2020/188 sayılı Karar 
ile, ilgili mevzuatında belirtilen di-
ğer şartların sağlanması, erteleme 
kapsamına giren 2020 Mart, Nisan, 
Mayıs ayı bildirimlerine ilişkin borç-
ları dışında borcu olmamak veya 
ilgili Kanunları gereğince taksitlen-
dirilmiş veya yapılandırılmış olmak 
şartıyla prim ertelemesi yapılan 
aylarda teşviklerden yararlanmala-
rının, ertelenen primlerin bu süre-
lerde ödenmemesi halinde yarar-
lanılan teşviklerin gecikme cezası 
ve gecikme zammıyla birlikte geri 
alınması, kararları alınmıştır.

Erteleme kapsamına giren aylara 
ilişkin bildirimlere yönelik olarak 
ertelenen borçlar dışında borçla-
rın bulunmaması, borçların olması 
halinde ilgili kanunlar gereğince 
taksitlendirilmiş veya yapılandırıl-
mış olması ve taksitlendirme veya 
yapılandırmaların devam etmesi 
ve ilgili teşvik kanunlarında belir-
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tilen diğer şartların sağlanması 
kaydıyla, erteleme yapılan aylarda 
teşviklerden yararlanılacak, ertele-
nen ayların primlerinin belirlenen 
sürelerde ödenmemesi halinde ya-
rarlanılan teşvikler gecikme cezası 
ve gecikme zammıyla birlikte geri 
alınacaktır.

Ayrıca, 2020 yılında ilk defa tescil 
edilen işyerleri bakımından da, as-
gari ücret desteğinden yararlanma 
şartlarının sağlanması ve erteleme 
kapsamına giren aylara ilişkin ta-
hakkukları dışında borcu olmaması 
kaydıyla prim ertelemesi yapılan 
aylarda asgari ücret destekleri 
oluşturulacak, ancak ertelenen ay-
ların primlerinin belirlenen süreler-
de ödenmemesi halinde yararlanı-
lan asgari ücret desteği gecikme 
cezası ve gecikme zammıyla geri 
alınacak şekilde ilgili dönemlere 
borç oluşturulacaktır.

IV. Ertelenen SGK 
Primlerinin Gelir Ve 
Kurumlar Vergisi 
Açısından Durumu

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu-
nun “Prim Belgeleri ve Primlerin 
ödenmesi” başlıklı ikinci bölümün-
de sigorta primlerinin ödenmesine 
ilişkin çeşitli hükümlere yer verilmiş 
olup, anılan bölümün “Primlerin 
Ödenmesi” başlıklı 88’inci madde-
sinin on birinci fıkrasında; Kuruma 
fiilen ödenmeyen prim tutarlarının, 
gelir vergisi ve kurumlar vergisi 
uygulamasında gider yazılamaya-
cağı hükme bağlanmıştır.

Mart, Nisan ve Mayıs 2020 dö-
nemlerine ilişkin sigorta primlerinin 
ilgili dönemlerde tahakkuk ettirilip 
kayıtlara alınması ve geçici vergi 
dönemlerine ilişkin ticari kazanç 
hesabında dikkate alınması gere-
kir. Ancak geçici vergi beyanna-
mesinde, Mart, Nisan ve Mayıs 
2020 dönemlerine ilişkin olarak ta-
hakkuk ettirilen, fakat daha sonra-
ki dönemlerde ödemesi yapılacak 
olan sigorta primlerinin ilgili dö-
nem geçici vergi beyanında Kanu-
nun Kabul Edilmeyen Gider olarak 
dikkate alınması gerekir.

Diğer bir deyişle, ilgili aylara ilişkin 
tahakkuk ettirilen sosyal güvenlik 
primleri kayıtlara alınıp dönem 
kazancı hesaplanacak yani ilk 
etapta gider olarak dikkate alına-
cak, ancak geçici vergi beyanın-
da ödenmeyen prim tutarları bu 
defa KKEG olarak dikkate alınmak 
suretiyle ilgili geçici vergi matra-
hının tespitinde ticari kazanca ila-
ve edilmiş olacaktır. Mart, Nisan 
ve Mayıs 2020 dönemlerine ilişkin 
ödenmeyen Sosyal Güvenlik Prim-
leri bu dönemlerdeki geçici vergi 
beyanında KKEG olarak dikkate 
alınırken ödeme yapıldığı dönem-
de de bu defa geçici vergi beyan-
namesi üzerinden indirim konusu 
yapılacaktır.

V. Sonuç

518 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği uyarınca Hazine ve 
Maliye Bakanlığınca, ana faaliyet 
alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca 
alınan tedbirler kapsamında geçi-
ci süreliğine faaliyetlerine ara ve-
rilmesine karar verilen işyerlerinin 
bulunduğu sektörlerde faaliyette 
bulunan mükelleflerin, 1/4/2020 ila 
30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarih-
leri arasında mücbir sebep halinde 
olduğunun kabul edilmesi uygun 
bulunmuştur. Bu kapsamda müc-
bir sebep ilan edilen sektörlerde 
4/a kapsamında sigortalı çalıştıran 
özel sektör işverenlerinin ödeyece-
ği Mart, Nisan ve Mayıs aylarına 
ilişkin sigorta primleri SGK tarafın-
dan ertelenmiştir.

Erteleme kapsamına giren aylara 
ilişkin bildirimlere yönelik olarak 
ertelenen borçlar dışında borçla-
rın bulunmaması, borçların olması 
halinde ilgili kanunlar gereğince 
taksitlendirilmiş veya yapılandırıl-
mış olması ve taksitlendirme veya 
yapılandırmaların devam etmesi 
ve ilgili teşvik kanunlarında belir-
tilen diğer şartların sağlanması 
kaydıyla, erteleme yapılan aylarda 
teşviklerden yararlanılacak, ertele-
nen ayların primlerinin belirlenen 
sürelerde ödenmemesi halinde ya-
rarlanılan teşvikler gecikme cezası 
ve gecikme zammıyla birlikte geri 
alınacaktır.

Diğer taraftan, mücbir sebep kap-
samında ödemesi ertelenen ve bu 
kapsamda yer alan mükelleflerin 
2020 yılı Mart, Nisan ve Mayıs 
dönemleri SGK primlerinin kurum 
kazancının tespitinde gider olarak 
dikkate alınması (ödemelerinin yeni 
ödeme vadelerinde yapıldığı var-
sayımı altında) ancak 2020/4. Dö-
nem Geçici Vergi ile 2020 Kurumlar 
Vergisi Beyannamelerinde mümkün 
olabilecektir.
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Kurumlar Vergisi Kanununun “De-
vir, bölünme ve hisse değişimi” 

başlıklı 19. maddesinin üçüncü fıkra-
sının (b) bendinde; “Kısmi bölünme: 
Tam mükellef bir sermaye şirketinin 
veya sermaye şirketi niteliğindeki bir 
yabancı kurumun Türkiye’deki iş yeri 
veya daimi temsilcisinin bilânçosun-
da yer alan taşınmazlar ile en az 
iki tam yıl süreyle elde tutulan işti-
rak hisseleri ya da sahip oldukları 
üretim veya hizmet işletmelerinin bir 
veya birkaçını kayıtlı değerleri üze-
rinden ayni sermaye olarak mevcut 
veya yeni kurulacak tam mükellef 
bir sermaye şirketine devretmesi, bu 
Kanunun uygulanmasında kısmi bö-
lünme hükmündedir. Ancak, üretim 
veya hizmet işletmelerinin devrinde, 
işletme bütünlüğü korunacak şekilde 
faaliyetin devamı için gerekli aktif ve 
pasif kalemlerin tümünün devredil-
mesi zorunludur. Kısmî bölünmede 
devredilen varlıklara karşılık edinilen 
devralan şirket hisseleri, devreden 
şirkette kalabileceği gibi doğrudan 
bu şirketin ortaklarına da verilebilir. 
Taşınmaz ve iştirak hisselerinin bu 
bent kapsamında devrinde, dev-
ralan şirketin hisselerinin devreden 
şirketin ortaklarına verilmesi halinde, 
devredilen taşınmaz ve iştirak hisse-
lerine ilişkin borçların da devri zo-
runludur.” hükümleri yer almaktadır. 
Aynı Kanunun “Devir, bölünme ve 
hisse değişimi hallerinde vergi-
lendirme” başlıklı 20. maddesinin 
üçüncü fıkrasında ise; “Bu Kanu-
nun 19 uncu maddesinin üçüncü 
fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde 

belirtilen işlemlerden doğan kâr-
lar hesaplanmaz ve vergilendi-
rilmez…” hükmüne yer verilmiştir. 
Buna göre, üretim veya hizmet 
işletmelerinin işletme bütünlüğü 
korunacak şekilde faaliyetin de-
vamı için gerekli aktif ve pasif 
kalemlerin tümünün kayıtlı değer-
leri üzerinden ayni sermaye ola-
rak mevcut veya yeni kurulacak 
tam mükellef bir sermaye şirke-
tine devredilmesi durumunda, bu 
devir işlemlerinden doğan kârlar 
hesaplanmayacak ve vergilendiril-
meyecektir. 

Diğer yandan 1 seri no.lu Kurumlar 
Vergisi Genel Tebliği’nin “19.2.2.1.2. 
Üretim ve hizmet işletmelerine 
bağlı taşınmazların durumu” baş-
lıklı bölümünde, “Üretim ve hizmet 
işletmeleri ile fiziki veya teknik 
bütünlük arz eden ve bu işletme-
lerden ayrılması mümkün olmayan 
binalar, arsa ve araziler de bu iş-
letmelere dahil taşınmazlar olarak 
kabul edilecektir. Ancak, bir fabri-
ka binasının içinde iki ayrı üretim 
işletmesi bulunması halinde üretim 
işletmelerinden birinin devri fabri-
ka binasının da bölünüp devredil-
mesini gerektirmeyecektir.” açıkla-
masına yer verilmiştir. 

Bu itibarla, ekmek üretim işletme-
nizi kısmi bölünme işlemine konu 
etmeniz halinde, bu işletmenin 
üzerinde kurulu olduğu gayrimen-
kulün (binanın) ekmek üretim işlet-
mesine ilişkin bölümünün ayrılması 

ve devredilmesi gerekmemektedir. 
Ekmek üretim işletmesinin faaliye-
tini sürdürmesi için gerekli aktif ve 
pasif kalemlerin tümünün kayıtlı 
değerleri üzerinden kısmi bölün-
meye konu edilmesi, vergisiz bö-
lünme için yeterli olacaktır. Kaldı 
ki gayrimenkulün tamamının değil 
de bağımsız bölüm olarak ayrıl-
ması mümkün olmayan belli bir 
kısmının, bölünmeye konu edilecek 
olan üretim işletmesi bağlı olmasa 
dahi, Kurumlar Vergisi Kanununun 
19. maddesi çerçevesinde kısmi 
bölünmeye konu edilmesi mümkün 
değildir . Diğer bir ifadeyle, kısmi 
bölünme işleminin vergisiz şekilde 
gerçekleştirilmesi için üretim veya 
hizmet işletmesine bağlı olsun ya 
da olmasın aktife kayıtlı gayri-
menkulün bütün olarak devredil-
mesi gereklidir. 

Unlu mamuller üretiminde faaliyet gösteren şirketimizin ekmek üretim ünitesini diğer unlu ürünler üretim 
ünitesinden ayırmak üzere kısmi bölünme yapmak istiyoruz. Bu kapsamda, her iki üretim işletmesinin de 
üzerinde kurulu olduğu ve tapu kayıtlarında tek bağımsız bölüm olarak görülen gayrimenkulü işletmeler 
bazında nasıl ayırabiliriz? Gayrimenkulün bir kısmının bölünmeye konu edilebilmesi mümkün müdür?SO

RU
Üretim İşletmesine Bağlı Gayrimenkulün 
Bir Kısmı Bölünmeye Konu Edilir Mi?
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Gelir Vergisi Kanununun 94/6-
b maddesinde, tam mükellef 

kurumlar tarafından; tam mükellef 
gerçek kişilere, gelir ve kurumlar 
vergisi mükellefi olmayanlara ve 
bu vergiden muaf olanlara, dar 
mükellef gerçek kişilere, dar mükel-
lef kurumlara ve gelir ve kurumlar 
vergisinden muaf olan dar mükel-
leflere dağıtılan kar payları üze-
rinden tevkifat yapılacağı hükme 
bağlanırken parantez içi hükümle 
karın sermayeye eklenmesinin kar 
dağıtımı sayılmayacağı belirlen-
miştir. Ayrıca, 5520 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununun 15. maddesinin 
ikinci fıkrası ile 30. maddesinin 
üçüncü fıkrasında da kar payla-
rı üzerinden yapılacak vergi ke-

sintisine ilişkin hükümlere yer ve-
rilmiştir. Bu yasal düzenlemelere 
istisnaden 2009/14592, 2009/14593 
ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Ku-
rulu Kararları uyarınca kar payları 
üzerinden yapılacak vergi kesintisi 
oranları %15 olarak belirlenmiştir.

Şirket ortaklarınca nakden öde-
neceği taahhüt edilen sermaye 
tutarlarının sonraki dönemlerde 
gerçekleşen karlardan karşılan-
ması durumunda, bahse konu olan 
kar payları ortaklar tarafından 
edinilmiş ve kendilerine ait serma-
ye borcunun ödenmesi kullanılmış 
olmaktadır. Dolayısıyla, bu uygu-
lama sonucunda karın sermaye-
ye eklenmesi gerçekleşmemekte; 
aksine karın ortaklara dağıtılması 
hayata geçmektedir.  

Buna göre, ortaklar tarafından 
nakden ödenmesi taahhüt edi-
len sermaye tutarının ortaklara 
dağıtılacak olan şirket karından 
karşılanması kar dağıtımı sayıla-
cak ve ortakların statüsüne göre 
%15 oranında gelir veya kurumlar 
vergisi kesintisi yapılacaktır. Nite-
kim İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı 
tarafından verilen 05.06.2012 tarih 
ve B.07.1.GİB.4.35.16.01-125-567 sa-
yılı özelgede de sermaye taahhü-
dünün sonraki yıllarda meydana 
gelen karlarla karşılanması kar 
dağıtımı olarak yorumlanmıştır. 

Nakden ödemeyi taahhüt ettiğimiz sermaye tutarını sonraki yıllarda oluşan dönem karlarından kar-
şılanması mümkün müdür? Bu durumda karın sermayeye ekleniyor olmasından hareketle kar dağıtımı 
yapılmadığı ve dolayısıyla vergi kesintisi yapılmayacağı kabul edilebilir mi? 

SO
RU

Nakden Taahhüt Edilen Sermayenin 
Sonraki Yıllarda Meydana Gelen Net Kardan 
Karşılanması Halinde Vergi Kesintisi 
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5520 sayılı Kurumlar Vergisi Ka-
nununun “Diğer indirimler” baş-

lıklı 10. maddesinin birinci fıkrasının 
(ı) bendinde; 

“Finans, bankacılık ve sigortacı-
lık sektörlerinde faaliyet gösteren 
kurumlar ile kamu iktisadi teşeb-
büsleri hariç olmak üzere serma-
ye şirketlerinin ilgili hesap dönemi 
içinde, ticaret siciline tescil edilmiş 
olan ödenmiş veya çıkarılmış ser-
maye tutarlarındaki nakdi sermaye 
artışları veya yeni kurulan sermaye 
şirketlerinde ödenmiş sermayenin 
nakit olarak karşılanan kısmı üze-
rinden Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası tarafından indirimden ya-
rarlanılan yıl için en son açıklanan 
“Bankalarca açılan TL cinsinden 
ticari kredilere uygulanan ağırlıklı 
yıllık ortalama faiz oranı” dikka-
te alınarak, ilgili hesap döneminin 
sonuna kadar hesaplanan tutarın 
%50’si....”

hükmüne yer verilmiştir. Konuyla 
ilgili uygulama esaslarının belirlen-
diği 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi 
Genel Tebliğinin “10.6.2. İndirimden 

yararlanacak olanlar” başlıklı bö-
lümünde ise; “İndirimden finans, 
bankacılık ve sigortacılık sektörle-
rinde faaliyet gösteren kurumlar 
ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç 
olmak üzere, şartları sağlayan ser-
maye şirketlerinin yararlanabilme-
leri mümkündür. Dolayısıyla finans, 
bankacılık ve sigortacılık sektörle-
rinde faaliyet gösteren kurumlar 
ile kamu iktisadi teşebbüsleri bu 
indirimden yararlanamayacaktır.” 
denilmiştir.

Buna göre, finans, bankacılık ve 
sigortacılık sektörlerinde faaliyet 
gösteren kurumlar ile kamu iktisa-
di teşebbüsleri dışında kalan ser-
maye şirketlerinde nakdi sermaye 
artışı üzerinden (bankalarca açılan 
TL cinsinden ticari kredilere uygu-
lanan) ağırlıklı yıllık ortalama faiz 
oranı dikkate alınarak, hesaplanan 
tutarın yarısı kurumlar vergisi be-
yannamesi üzerinde ayrıca göste-
rilmek şartıyla, kurum kazancından 
indirim konusu yapılabilecektir.

Diğer taraftan sorunuzda belirtti-
ğiniz hususlardan şirketinizin finans 

sektöründe faaliyette bulundu-
ğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, 
şirketinizin gerçekleştirdiği nak-
di sermaye artırımından dola-
yı Kurumlar Vergisi Kanununun 
10. maddesinin birinci fıkrasının 
(ı) bendinde düzenlenen indirim 
uygulanmasından faydalanması 
mümkün bulunmamaktadır.

Şirketimiz finansal piyasaların yönetimi konusunda faaliyet göstermektedir. Şirketimizin amacı, ana söz-
leşmemizde vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak 
Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığı faaliyetini içermemek kaydıyla; teknik plan-
lama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, firma değerleri gibi konularda 
danışmanlık, ticari, sınai ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, Türkiye içinde ve dışında 
bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve 
mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmak olarak belirlenmiş ve ilgili Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 
bu şekilde açıklanmıştır. 

Şirketimizin 2019 yılında gerçekleştirdiği nakdi sermaye artışı dolayısıyla Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. 
maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında sermaye artışının kurumlar vergisi matrahından indirim 
konusu yapılması imkanından faydalanması mümkün müdür?

SO
RU

NAKDİ SERMAYE ARTIŞININ KURUMLAR 
VERGİSİ MATRAHINDAN İNDİRİM KONUSU 
YAPILMASI
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