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Değerli Okurlarımız,
 
Centrum Time’ın 7. Sayısı ile karşınızdayız! İçinde bu-
lunduğumuz Cocid-19 salgın hastalığı kaynaklı ola-
ğanüstü günlerde dahi yayın hayatına devam etme 
konusunda istikrar gösterebilmenin mutluluğunu ve 
gururunu yaşıyoruz…
 
Covid-19 salgın hastalığının neden olduğu kayıplar 
nedeniyle derin üzüntü yaşıyor ve milletimize baş-
sağlığı diliyoruz. Anılan salgın hastalığın ekonomik ve 
sosyal hayat üzerindeki etkileri ile bu etkileri azalt-
mak üzere kamu idaresince verilen mücadeleyi ya-
kından takip ediyoruz. Bu çerçevede, konuya ilişkin 
olarak yapılan düzenlemeleri, 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 
danışmalık şirketi olmanın, hizmet standartlarının yük-
seltilmesinin yanında mesleki bilginin ve tecrübelerin 
paylaşılmasını da kapsadığının farkındayız. Bu farkın-
dalığın sonucu olarak akademik ve periyodik yayınla-
ra çok önem veriyor ve diğer yayınlarımızın yanında 
dergimizin de düzenli şekilde yayına hazırlanması ve 
sizlere ulaştırılması konusunda ciddi boyutta çaba 
sarf ediyoruz. Dergimizin sizlere ulaşmasına kadar ta-
mamlanan her aşamada, alanında uzman ekibimizin 
sağladığı profesyonel katkıların yadsınamaz boyutta 
olduğunun altını çizmek isterim.
 
Centrum Time’ın bu sayısında, Covid-19’un sözleşme 
hukukuna etkisinden çalışma hayatı üzerindeki etkile-
rine kadar salgın kaynaklı ekonomik hayatta görülen 
olgulara ilişkin pek çok konuda makaleye yer veril-
miştir. Bu çerçevede “Kısa Çalışma Ödeneği” konusu 
detaylı şekilde irdelenerek çalışma hayatına yönelik 
zorlayıcı sebep kapsamındaki önemli bir imkan dik-

katlere sunulmuştur. Diğer yandan, yeni ihdas edilmiş 
olan “Dijital Hizmet Vergisi” ile “Konaklama Vergisi” 
ve “Turizm Payı” uygulama esasları açıklanmış olup 
7194 sayılı Kanunla vergi mevzuatına kazandırılan bi-
nek otomobillere ilişkin gider kısıtlaması ve çalışanlara 
sağlanan ulaşım hakkı konularının detayları işlenmiştir. 
Ayrıca sahada karşılaştığımız ve önem arz ettiğini dü-
şündüğümüz konularla ilgili olarak hazırladığımız “So-
ru-Cevap” bölümünde; vefa hakkı kapsamında vergi 
uygulamaları konusu etraflı şekilde değerlendirilmiştir.
 
Centrum Time’ı düzenli şekilde yayınlama konusunda, 
aynı kararlılıkla gayret sarf edeceğimizi tekrar be-
lirtmek isterim. Yapılması gerekenlerin bununla sınırlı 
olmadığı yönündeki farkındalığımızın sonucu olarak 
sponsoru olmaktan onur duyduğumuz aktivite ve top-
lantıların devam edeceğini şimdiden belirtiriz. Hep 
daha fazlasına ulaşma ve bunu paydaşlarına sunma 
hedefiyle aynı hızda çalışmaya devam edeceğimizi 
bilmenizi isteriz.
 
Centrum ailesi olarak, başarının sayısal değerlerden 
ziyade niteliğe bağlı olduğuna ve ekip olarak uyum 
içinde çalışılarak elde edildiğine olan inancımız her 
daim sürecektir. Ulaştığımız noktada, katkısı olan ekip 
arkadaşlarımıza ve bizlere güvenen müşterilerimize; 
ayrıca, bizleri her fırsatta desteklerini sunan aileleri-
mize ve Centrum ile yol arkadaşlığı yapan iş ortakla-
rımıza en derin şükranlarımı sunuyorum.
 
Centrum Time’ın bu sayısını da beğenerek okumanız 
dileğiyle…

Sevgi ve Saygılarımla,

Dr. Burçin Gözlüklü
Yönetici Ortak, YMM
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I. GİRİŞ

11 Mart 2020 tarihinde Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca 

tarafından, Türkiye’de koronavirus 
vakası olduğuna ilişkin yapılan 
açıklama ile resmi olarak tanınan 
salgının yayılmaması için tedbirler 
alınmaya başlandı. Ayrıca, TC 
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi 
Genel Müdürlüğü’nün bütün illere 
dağıtılmak üzere hazırladığı 
16.03.2020 tarihli “Coronavirüs 
Tedbirleri” konulu genelgenin 
(“Genelge”) kamu zorunlu kararı 
niteliğinde olduğu tespit edilmiştir. 
Nitekim sonraki günlerde, adı 
geçen salgın, Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) tarafından pandemi 
(“Salgın”) olarak ilan edilmiştir.

Salgın, kaynak ülkesi olan Çin’in 
çok daha ötesine geçerek glo-

bal bir kriz halini aldı. Bazı ülkelerde 
sokağa çıkma yasağı uygulanırken 
bazılarında sınır kapıları neredey-
se tamamen kapatıldı. Salgınla ilgili 
yerel ve uluslararası platformlarda 
uygulanan tedbirler, olayın ciddiye-
tini ortaya koymaktadır. Salgının iş 
dünyasına yönelik mevcut ve olası 
hukuki etkileri ile böyle bir durumda 
Salgın öncesi imzalanmış sözleşme-
lerin akıbetinin ne olacağı konusu 
hukuki değerlendirmeye muhtaç 
hale gelmektedir.

Bu değerlendirmelerin temelinde 
öncelikle bu Salgının mücbir se-

bep olarak değerlendirilip değerlen-
dirilemeyeceği hususu yatmaktadır.

II. HUKUKİ UYGULAMA-
LARDA MÜCBİR SEBEP 
NEDİR?

Bilindiği üzere, 518 Sıra No.lu 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

ile koronavirüs salgını vergi uygu-
lamaları yönünden mücbir sebep 
olarak kabul edildi ve bu salgın-
dan etkilenen sektörler belirlenerek 
bunlara yönelik olarak Vergi Usul 
Kanununun mücbir sebep hükümle-
rinin uygulanacağı hükme bağlandı. 
Ancak vergi idaresince mücbir se-
bebin gerçekleştiğinin ilan edilmesi, 
vergi uygulamaları bakımından so-
nuç doğurmakla birlikte diğer hu-
kuki alanlarda etkili olmamaktadır. 
Bu bakımdan salgının mücbir sebep 
olup olmadığını değerlendirmeden 
önce hukuki açıdan mücbir sebebin 
tanımını yapmamız gerekir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 
(“TBK”) kapsamında mücbir se-

bep kavramına yer verilmesine rağ-
men açık bir tanımı yapılamamıştır. 
Bu kapsamda Yargıtay kararları 
incelendiğinde, mücbir sebep, ta-
rafların kontrolünde olmayan, son-
radan ortaya çıkan ve beklenmesi 
mümkün olmayan, ifanın imkansız-
lığına sebebiyet veren olay olarak 
tanımlandığı görülmektedir. Bu yö-
nüyle, yangın, deprem, sel, salgın 
hastalık gibi doğal afetler mücbir 
sebep örnekleridir. Aynı şekilde sı-
kıyönetim, savaş ve olağanüstü hâl 
(Ohal), ithalat- ihracat yasaklama-
ları gibi durumlar da mücbir se-
bepten sayılabilecektir. Bu noktada 
Salgın, mücbir sebep olarak değer-
lendirilmektedir.

Diğer yandan salgının, mücbir 
sebep olarak hukuki sonuç 

doğurması için borcun yerine ge-

KORONAVİRÜS (COVİD-19)
SALGINININ SÖZLEŞMELER ÜZERİNDEKİ 
ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİDr. Burçin GÖZLÜKLÜ

Yönetici Ortak, YMM
burcin.gozluklu@centrumdenetim.com
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tirilmemesi ile Salgın arasında bir 
illiyet bağının, yani neden-sonuç 
ilişkisinin bulunması gerekmektedir. 
Buna göre, Salgın ile borcun ifası 
arasında illiyet bağı bulunuyorsa, 
Salgın nedeniyle ifasını gerçekleş-
tirmesi imkansız olan taraf, artık 
ifasını yerine getirme borcundan 
sorumlu olmayacaktır. Buna karşın 
arada nedensellik ilişkisi yoksa ve 
sadece virüs tehdidi ya da baş-
ka sektörlerdeki uygulamalar öne 
sürülerek borcun ifa edilmesinden 
kaçınılıyorsa ya da mücbir sebebin 
ortadan kalkmasına kadar edimin 
ertelenmesi talep ediliyorsa, bu 
hakkın kötüye kullanılması olarak 
değerlendirilecektir.

Ek olarak, mücbir sebep duru-
munda sözleşmeden kaynakla-

nan yükümlülükler askıda kalmakta-
dır. Bu kapsamda, taraflar arasında 
uyuşmazlık vuku bulması halinde 
mücbir sebep hükmüne dayanan 
taraf, virüsün tahmin edilemez bir 
unsur olarak ortaya çıktığını, yaşa-
nan ifa zorluğunu, uğradığı zarar-
ları somut deliller ile destekleyerek 
sözleşmenin feshini talep edebile-
cektir.

III. KORONAVİRÜS SATIM, 
KİRA VE ESER GİBİ SÖZ-
LEŞMELERİN YERİNE GE-
TİRİLMESİNE ETKİSİ

A. SÖZLEŞMEDE SAL-
GINA İLİŞKİN MÜCBİR 
SEBEP MADDESİ OLMA-
SI GEREKİR Mİ?

Mücbir sebep ortaya çıktığı 
zaman ilk olarak bakmamız 

gereken taraflar arasındaki yüküm-
lülükleri belirleyen sözleşmelerdir. 
Sözleşmede mücbir sebep maddesi 
bulunup bulunmadığı, bulunsa bile 
Salgının mücbir sebep halleri ara-
sında sayılıp sayılmadığına dikkat 
edilmedir. Ancak bu durum sadece 
sürecin yönetilmesine ilişkin ola-
caktır ve esasında daha açıklayıcı 
bir ifade olarak kalacaktır.

Bu bakımdan, sözleşmede müc-
bir sebep maddesi olmasa dahi 

mücbir sebep olduğu takdirde her 
zaman hukuki sonuçları uygulama 
alanı bulanabilmektedir. Yargıtay 

kararları ve TBK hükümleri gereğin-
ce sözleşmede mücbir sebep mad-
desi düzenlenmemişse bile borçla-
rını ifa edemeyen taraf açısından 
mücbir sebep hukuki sonuçlarını 
uygulama alanı bulacaktır. 

B. SÖZLEŞMEDE SALGIN 
NEDENİYLE İFA İMKAN-
SIZLIĞI OLUŞMASI

07.08.2019 tarihli Resmi Ga-
zete’de yayınlanan 1402 sa-

yılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 
2012/3305 sayılı Yatırımlarda Dev-
let Yardımları Hakkında Kararda ve 
aynı Resmi Gazete’de yayınlanan 
1403 sayılı Cumhurbaşkanı Kara-
rı ile 2016/9495 sayılı Yatırımlara 
Proje Bazlı Devlet Yardımı Veril-
mesine İlişkin Kararda bazı deği-
şiklikler yapılarak Teknoloji Odaklı 
Sanayi Hamlesi Programı adıyla 
öncelikli ürün listesindeki ürünlere 
ilişkin yatırımların desteklenmesine 
yönelik olarak, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından uygulama usul 
ve esasları belirlenerek yürütülecek 
olan yeni bir destek programı ih-
das edilmiştir.

Akabinde, 18.09.2019 Tarihli Res-
mi Gazete’de yayınlanan “Tek-

noloji Odaklı Sanayi Hamlesi Prog-
ramı Uygulama Esasları Tebliği” 
ile, anılan Kararlar çerçevesinde 
Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek 
teknoloji seviyeli sektörlerdeki kat-
ma değeri yüksek ürünlerin ve bu 
sektörlerin gelişimi için kritik önemi 
haiz ürünlerin üretimini artırmaya 
yönelik olarak yürütülecek Teknoloji 
Odaklı Sanayi Hamlesi Programının 
uygulama esasları tespit edilmiştir.
 

C. SÖZLEŞMEDE SALGIN 
NEDENİYLE AŞIRI İFA 
GÜÇLÜĞÜ DOĞMASI

Aşırı ifa güçlüğü dediğimiz 
kavram ise TBK’nın 138. 

maddesinde: “..Sözleşmenin 
yapıldığı sırada taraflarca 
öngörülmeyen ve öngörülmesi 
de beklenmeyen olağanüstü bir 
durum, borçludan kaynaklanmayan 
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bir sebeple ortaya çıkar ve 
sözleşmenin yapıldığı sırada 
mevcut olguları, kendisinden ifanın 
istenmesini dürüstlük kurallarına 
aykırı düşecek derecede borçlu 
aleyhine değiştirir ve borçlu da 
borcunu henüz ifa etmemiş veya 
ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden 
doğan haklarını saklı tutarak ifa 
etmiş olursa borçlu, hâkimden 
sözleşmenin yeni koşullara 
uyarlanmasını isteme, bu mümkün 
olmadığı takdirde sözleşmeden 
dönme hakkına sahiptir. Sürekli 
edimli sözleşmelerde borçlu, kural 
olarak dönme hakkının yerine 
fesih hakkını kullanır.” şeklinde 
tanımlanmıştır.

Bu halde, Salgın sebebiyle sözleş-
menin yerine getirilmesinde aşırı 

zorluk yaşayan tarafın, sırasıyla;

1. Uyarlama istemek,

2. Sözleşmeden dönmek / Sözleş-
meyi feshetmek

hakları kanunla düzenlenmiştir.

Sözleşme konusunun yerine ge-
tirilmesinde aşırı ifa güçlüğü 

yaşanması, sözleşmenin hala yeri-
ne getirilebileceği fakat borçlunun 
borcunu yerine getirmesi halinde 
çok büyük zorluk yaşayacağı an-
lamına gelir. Yani, burada bir im-
kansızlık söz konusu değildir ama 
borçlu, katlanması beklenemeye-
cek derecede büyük külfet altında 
kalmaktadır.

Aşırı ifa güçlüğü kavramını 
örneklendirmek gerekirse; 

salgın sonucunda insanların 
evlerinden çıkmaması nedeniyle 
satışlarında büyük kayıp yaşayan 
esnafın dükkân kirasını ödemekte 
düştüğü güçlük, aşırı ifa güçlüğüdür. 
Bu konuya başka bir örnek ise, 
medikal maske satıcısı olan kişinin 
belli fiyattan sözleşme kurduktan 
sonra salgın çıkması sebebiyle 
maske talebinin artarak fiyatlarının 
yükselmesi sonucu maskeleri 
tedarik edememesi veya fahiş 
fiyatlarla tedarik edebilmesi aşırı 
ifa güçlüğü anlamına gelecektir.

Belirtilen her iki örnekteki ifa 
sorumlusu kişinin mahkemeye 

başvurarak uyarlama davası açması 
mümkündür. Uyarlama davası ile 
borçlu kişi, sözleşmede kararlaştırılan 
fiyatların tarafların kontrolünde 
olmayarak yeni koşullarda 
dengesizlik oluşturduğunu, bu 
sebeple sözleşmedeki fiyatların 
makul bir seviyeye çekilmesini 
talep edebilecektir. Uyarlamanın 
mümkün olmadığı halde tarafların 
sözleşmeden dönmesi mümkündür.

Yani, aşırı ifa güçlüğü ile 
mücbir sebebi ayrımını 

yapabilmek için şu husus göz 
önünde bulundurulmalıdır: mevcut 
sözleşmenin ifası imkansızsa mücbir 
sebep, ifanın gerçekleşmesi aşırı 
ölçüde zorlaşması durumunda 
ise aşırı ifa güçlüğü vardır. Aşırı 
ifa güçlüğü olduğu takdirde 
sözleşmenin ifasında zorlanan 
taraf, mahkemeye başvurarak 
sözleşmenin yeni koşullara 
uyarlanmasını; uyarlama mümkün 
olmadığı takdirde sözleşmeden 
dönme hakkını kullanabilecektir.

D. İFA İMKANISIZLIĞIN-
DA SÖZLEŞME TÜRÜ-
NÜN ÖNEMİ

Yukarıda açıklanan hususlar 
bir arada değerlendiğinde, 

TBK’nın 138. maddesi hükmünün 
(aşırı ifa güçlüğü) uygulanabilmesi 
ve sözleşmenin değişen koşullara 
uyarlanmasının şartları şu şekilde 
sıralanabilir;

 1. Sözleşmenin yapıldığı sırada, 
taraflarca öngörülmeyen ve 
öngörülmesi de beklenmeyen 
olağanüstü bir durum ortaya 
çıkmış olmalıdır.

2. Bu durum borçludan kaynak-
lanmamış olmalıdır.

3. Bu durum, sözleşmenin yapıl-
dığı sırada mevcut olguları, 
kendisinden ifanın istenmesini 
dürüstlük kurallarına aykırı dü-
şecek derecede borçlu aleyhi-
ne değiştirmiş olmalıdır.

4. Borçlu, borcunu henüz ifa 
etmemiş veya ifanın aşırı öl-
çüde güçleşmesinden doğan 
haklarını saklı tutarak ifa et-
miş olmalıdır. Hukuken, borç-
lanılan şey telef olduğunda 
yerine yenisi koyulabilecek 
maddelerdense, bunların ifa-
sında imkansızlığın mümkün 
olmadığı kabul edilir. Bu mad-
denin en büyük örneği de pa-
radır. Para her zaman yerine 
yenisi koyulabilir türden bir 
madde olduğu için para bor-
cunda imkansızlık kural olarak 
kabul edilmemektedir. Diğer 
taraftan, zanaat eseri gibi 
tek parça ve eşsiz bir madde 
sözleşmeye konu olur da telef 
olursa artık bir ikincisi bulun-
mayan maddenin ifası imkan-
sız hale geldiğinden borç or-
tadan kalkacaktır.

Sonuç olarak, her somut olay-
da mücbir sebebin ortaya çıkıp 

çıkmadığının ve tarafların ifa kabi-
liyetlerini etkileyip etkilemediğinin 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Taraflar arasında yürürlükte olan 
sözleşmede, mücbir sebep maddesi 
olduğu ve Salgının da mücbir sebep 
sayıldığı takdirde süreç daha kolay 
ilerleyecek ve bu durumda ifası im-
kansız hale gelen taraf için sözleş-
mesinin feshi mümkün olabilecektir.

Ancak sözleşmede, mücbir se-
bep maddesi düzenlenmediği 

takdirde sözleşme ifasının imkansız 
olup olmadığı değerlendirilecektir. 
Böylelikle sözleşmenin ifası imkan-
sızsa mücbir sebep, ancak sözleş-
menin ifası imkansız hale gelmemiş 
fakat aşırı derecede güçleşmişse o 
zaman aşırı ifa güçlüğü ilişkin hü-
kümler uygulama alanı bulacaktır. 

IV. İDARENİN ALDIĞI KA-
RARLAR SÖZLEŞMELERİ 
NE ŞEKİLDE ETKİLER?

İçinde bulunduğumuz şu günlerde 
Devlet idaresi tarafından alınan 

kararlar tüm vatandaşların hayatını 
etkilemektedir. Yukarıda açıklanan-
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lar ışığında, idarenin Salgın sebe-
biyle aldığı zorunlu ve tavsiye ni-
teliğindeki kararlar ifa imkansızlığı 
veya aşırı ifa güçlüğü sonuçlarını 
doğurabilmektedir.

İdarenin tüm kamuya zorunlu 
olarak uygulanması için aldığı 

kararlar kişilere herhangi bir ini-
siyatif bırakmadığı için kesindir ve 
sözleşmenin ifasının imkansızlığı so-
nucunu doğurabilir. Bunun yanında 
idarenin tavsiye niteliğindeki ka-
rarlarını sözleşme tarafı olan kişi, 
kurmuş olduğu sözleşmenin ifasını 
tehlikeye atmayacak şekilde uygu-
lamalıdır. Zira, tavsiye niteliğindeki 
kararlarda inisiyatif alınırken söz-
leşmenin ve sözleşmeden kaynak-
lanan borcun hala ayakta olduğu 
unutulmamalıdır.

Diğer taraftan, salgın gibi ola-
ğanüstü bir sebep dolayısıyla 

ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin, 
talep eden kimselerin zor durumda 
kalmalarından yararlanılarak, oran-
tısız, fahiş ve ahlaka aykırılık sayı-
lacak bedellere satıldığı, sunulduğu 
ihtimallerde ise aşırı yararlanma 
(gabin) kavramını ele almak müm-
kün olacaktır. Bu ihtimalde ayrıca, 
kanunlardaki cezai hükümlerin, hak-
sız rekabete, tüketicinin korunması-
na ilişkin hüküm ve idari kararların 
uygulanması da olasıdır.

S onuç olarak, hukuk sistemle-
rinin, hemen her olağanüs-

tü durumda olduğu gibi bugün 
ve yarın da önüne gelen uyuş-
mazlıkları en adil ve hakkaniyet-
l i şeki lde çözmesi gerekeceğini; 
olağanüstü durumlarda yaşanan 
uyuşmazlıkların yalnızca olağan 
zamanlar öngörülerek hazırlan-
mış sözleşme maddeleri ve kanun 
hükümleri i le değil , olağanüstü 
durumlara özgü veya olağanüstü 
durumlarda da uygulanabilecek 
kanun hükümleri i le çözülebilece-
ğini ifade etmek gerekir.

Özell ikle, olağanüstü dönem-
leri kapsayan ist isnai dü-

zenlemeler, idari ve yargısal ka-
rarlar da bu noktada önemli rol 
oynamaktadır.

V. KORONAVİRÜS BAN-
KALARLA OLAN SÖZLEŞ-
MELERE ETKİLERİ

Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu (“BDDK”), 

17 Mart 2020 tarihinde 8948 sayılı 
kararını yayınlamıştır. Ekonomik 
hayatta yaşanacak gerileme ve 
daralmaları öngörerek bunların 
en hafif şekilde atlatılması adına 
BDDK aşağıda sayılan tedbirlerle 
kredi ödemelerindeki gecikmelere 
esneklik tanımıştır:
 
1. Kredilerin donuk alacak olarak 

sınıflandırılması için öngörülen 
90 günlük temerrüt süresi 180 
güne çıkarılmıştır.

 
2. 90 günlük gecikme süresinin 

180 güne çıkarılmasına benzer 
şekilde, bir yıllık izleme süresi 
içerisinde anapara ve/veya 
faiz ödemesi otuz günden 
fazla geciken ya da bu 
süre içinde bir kez daha 
yeniden yapılandırmaya tabi 
tutulan kredilerin Üçüncü 
Grupta sınıflandırılma şartı 
kaldırılmıştır.

Uygulamalar, 31 Aralık 2020’ye 
kadar geçerli olacaktır.

Ek olarak, 01.04.2020 tarihinde 
yürürlüğe girecek, 29.03.2020 

tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 
“2020/11 Sayılı Bankalarca Ticari 
Müşterilerden Alınabilecek Ücretle-
re İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
2020/4 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ” ile yapılan 
değişiklik kapsamında,
 
1. Ticari kart ile yapılan 

işlemlerde nakit avans 
tutarının, ticari müşterinin 
ticari kredi kartına tahsis 
edilen limitin yüzde onunu 
aşamayacağı yönündeki 
hüküm kaldırılarak anılan 
kartla yapılan işlemlerdeki 
nakit avans tutarının serbestçe 
belirlenmesinin önü açılmıştır.

 
2. Kredi tahsis ve kullandırımına 

ilişkin düzenlemede yapılan 
değişiklik ile, kredi tahsis 
ücretlerinin dış ticaret 
kapsamında yer alan tüm 
gayri nakdi krediler ve 
ticari kredi kartları da dahil 
olmak üzere kredi riski 
oluşturabilecek tüm kredi 
limitlerine karşılık alındığı 
açıklığa kavuşturulurken; 
bir yıldan kısa süreli limit 
tahsislerinde kredi tahsis 
azami ücret sınırının limit 
tahsis süresinin ay sayısı 
dikkate alınarak ve oransal 
düşülerek uygulanmasına 
karşın bir yıldan uzun süreli 
limit tahsislerinde kredi tahsis 
ücreti yıllık olarak alınacağı 
hükme bağlanmıştır.

3. Para ve kıymetli maden 
transferlerine ilişkin uygula-
nacak ücretlerin belirlendiği 
15. maddeye eklenen fıkra 
ile, aynı gün içerisinde aynı 
hesaba, isme veya karta aynı 
hesaptan, isimden veya kart-
tan ayrı ayrı yapılan para 
transferi işlemlerinde, alı-
nacak EFT/Havale ücretinin 
hangi sınır dilimine tekabül 
edeceği, transfer edilen top-
lam tutar üzerinden belirlene-
bilmesi sağlanmıştır.
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VI. KORONAVİRÜS İŞ 
SÖZLEŞMELERİNİN YERİ-
NE GETİRİLMESİNİ NE ŞE-
KİLDE ETKİLER?

A. İŞÇİLERİN İŞ SÖZ-
LEŞMESİNİ FESHETME 
HAKKI

İş Kanunu’nun işçinin haklı neden-
le derhal fesih hakkını düzenle-

yen 24. maddesi şu şekildedir:

“Süresi belirli olsun veya olmasın 
işçi, aşağıda yazılı hallerde iş söz-
leşmesini sürenin bitiminden önce 
veya bildirim süresini beklemeksizin 
feshedebilir:

1. Sağlık sebepleri:

a. İş sözleşmesinin konusu 
olan işin yapılması işin nite-
liğinden doğan bir sebeple 
işçinin sağlığı veya yaşayışı 
için tehlikeli olursa.

b. İşçinin sürekli olarak yakın-
dan ve doğrudan buluşup 
görüştüğü işveren yahut 
başka bir işçi bulaşıcı veya 
işçinin işi ile bağdaşmayan 
bir hastalığa tutulursa.”

Sayılı maddeler bakımından iş-
yerinde bulunan bir çalışana 

koronavirüsü bulaşması durumun-
da çalışanların iş sözleşmelerini 
haklı nedenle feshetme hakkı do-
ğacaktır. Bu nedenle işverenlerin 
işçilerin sağlıkları dolayısıyla azami 
dikkat göstermeleri gerekmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında 
çalışanın işverene iş görme ve 

işverenin de çalışana ücret ödeme 
borcu bulunmaktadır. 4857 sayılı İş 
Kanunu zorlayıcı nedenlerle çalışa-
nın iş görme borcunu yerine getire-
mediği hallerde işverenin ücret öde-
me yükümlülüğünü de düzenlemiştir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Yarım 
ücret” başlıklı 40. maddesinde, 

“24 ve 25 inci maddelerin (III) nu-
maralı bentlerinde gösterilen zor-
layıcı sebepler dolayısıyla çalışa-
mayan veya çalıştırılmayan işçiye 
bu bekleme süresi içinde bir hafta-
ya kadar her gün için yarım ücret 
ödenir.” hükmüne yer verilmiştir.

İ ş Kanunu’nun zorlayıcı nedenleri 
düzenleyen 24. ve 25. hükümle-

rine göre, zorlayıcı sebep neden-
leriyle üretimin durması durumun-
da, işverenin ücret ödeme borcu 
1 hafta süreyle yarı ücret tuta-
rında ödenmek koşulu ile devam 
etmekte olup işbu zorlayıcı sebep 
yüzünden üretim durması 1 hafta 
süreden uzun sürer ise iş akdinin 
askıya alınmış sayılacağı düzenlen-
mektedir. Üretimin/hizmetin durma 

süresi 1 haftayı aştığında ise iş akdi 
askıya alınmış sayılacaktır. İş ak-
dinin askıya alındığı süre zarfında 
işveren tarafından ücret ve SGK 
primlerinin ödenmesi zorunluluğu 
bulunmamakta, prim ödemesi iş-
verenin inisiyatifine bırakılmaktadır.

B. KISA ÇALIŞMA SEÇE-
NEĞİ VE KISA ÇALIŞMA 
ÖDENEĞİ

İş akdi askıya alındığı durumda, 
kısa çalışma ödeneğine işveren 

tarafından başvurulmak suretiy-
le işçilerin kısa çalışma fonundan 
yararlanması sağlanabilir. Kısa ça-
lışma ödeneği; genel ekonomik, 
sektörel, bölgesel kriz veya zorla-
yıcı sebeplerle işyerindeki haftalık 
çalışma sürelerinin geçici olarak en 
az üçte bir oranında azaltılması 
veya süreklilik koşulu aranmaksızın 
işyerinde faaliyetin tamamen veya 
kısmen en az dört hafta süreyle 
durdurulması hallerinde, işyerin-
de üç ayı aşmamak üzere (Cum-
hurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar 
uzatılabilir.) sigortalılara çalışama-
dıkları dönem için gelir desteği 
sağlayan bir uygulamadır.

Kısa çalışma yönetmeliğinde 
zorlayıcı sebepler; işverenin 

kendi sevk ve idaresinden kaynak-
lanmayan, önceden kestirilemeyen, 
bunun sonucu olarak bertaraf edil-
mesine imkan bulunmayan, geçici 
olarak çalışma süresinin azaltılması 
veya faaliyetin tamamen veya kıs-
men durdurulması ile sonuçlanan 
dışsal etkilerden kaynaklanan dö-
nemsel durumları ya da deprem, 
yangın, su baskını, heyelan, salgın 
hastalık, seferberlik gibi durumları 
şeklinde açıklanmıştır.

Görüldüğü üzere salgın hastalık 
kısa çalışma uygulaması ya-

pılabilecek zorlayıcı durumlardan 
birini teşkil etmektedir. Zorlayıcı 
sebeplerle işyerinde kısa çalışma 
yapılmasını talep eden işveren, Ku-
rum birimine, varsa toplu iş söz-
leşmesi tarafı işçi sendikasına yazılı 
bildirimde bulunur. İşverenin kısa 
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çalışma talebinin iş müfettişlerince 
yapılacak inceleme sonucu uygun 
bulunması sonrasında, Kısa çalışma 
ödeneği, çalışmadığı süreler için, 
işçinin kendisine ve aylık olarak 
her ayın beşinde ödenir. Sigorta-
lıya yapılacak olan günlük ödeme 
sigortalının son on iki aylık prime 
esas kazançları üzerinden hesap-
lanacak günlük ortalama kazancın 
%60’ı üzerinden gerçekleşmektedir. 
Ancak bu şekilde yapılacak he-
saplama sonucunda bulunan tutar, 
aylık asgari ücretin brüt tutarının 
%150’sini geçemeyecektir.

C. İŞÇİYE ÜCRETSİZ 
İZİN VERİLMESİ

İşverenin üretimin veya hizmetin 
durması hallerinde bir diğer se-

çeneği “Ücretsiz İzin” uygulaması-
dır. 4857 Sayılı İş Kanunu madde 
56 ve 74’te işçiye hak olarak ve-
rilen ücretsiz izinler dışında diğer 
tüm ücretsiz izinlerin tarafların rı-
zasıyla kullanılması gerekmektedir. 
Yazılı bir teklifin yapılması ve bir 
ücretsiz izin formunun doldurulma-
sı ücretsiz iznin kurala bağlanması 
içindir. İşçi eğer ücretsiz izni ka-
bul etmiyorsa, Yargıtay kararınca 
bu işçi haklı fesih hakkı elde etmiş 
olur. Kıdem tazminatını talep ede-
bilir. Ama ihbar tazminatı alamaz.

Ücretsiz izin sırasında işçinin iş akdi 
devam eder. İşçi ücretsiz izinde 

başka bir yerde çalışırsa bu durum 
bazı Yargıtay kararlarında işçinin iş 
akdinin feshi için haklı neden sayılmıştır.

Diğer yandan 17.04.2020 tarih-
li Resmi Gazete’de yayınlanan 

7244 Sayılı Kanun ile 4447 sayılı İş-
sizlik Kanununa eklenen geçici 24. 
madde ile, 17.04.2020 tarihi itibariy-
le iş sözleşmesi bulunmakla birlikte, 
4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. 
maddesi uyarınca işveren tarafın-
dan ücretsiz izne ayrılan ve kısa 
çalışma ödeneğinden yararlanama-
yacak olan işçiler ile 15.03.2020 ta-
rihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 
51. maddesi kapsamında iş sözleş-
mesi feshedilen ve işsizlik ödeneğin-
den yararlanamayan işçilere; 

 ► Herhangi bir sosyal güvenlik 
kuruluşundan yaşlılık aylığı 
almamak ve

 ► 4857 sayılı Kanuna bu düzen-
leme kapsamında eklenecek 
olan geçici 10. maddesinde 
yer alan fesih yapılmayacak 
süreyi (salgın süresince işten 
çıkarmayı engelleyen 3 aylık 
süreyi) geçmemek

Kaydıyla, işçiler için ücretsiz 
izinde bulundukları veya 

işsiz kaldıkları süre kadar, İşsizlik 
Sigortası Fonu’ndan günlük 39,24 
TL tutarında nakdi ücret desteği 
veril ir.

Teknopark Şirketleri ile Ar-Ge ve 
Tasarım Merkezine Sahip Şirketlere 
Yönelik Özel Düzenleme

5746 sayılı Ar-Ge Kanunu kap-
samında, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı’nca onaylanan projeleri 
yürütmekte olan Teknopark şirket-
leri ile Ar-Ge ve Tasarım merke-
zine sahip şirketlerin salgın do-
layısıyla ücretsiz izin ya da kısa 
çalışma ödeneğinden faydalan-
ması halinde mevzuatta belirlenen 
tam zaman eş değeri limitlerinin 
altına düşmemeleri önem arz et-
mekte olup konuya ilişkin olarak, 
17.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlanan 7244 Sayılı Kanun ile 
özel bir düzenleme yapılmıştır.

Buna göre, Ar-Ge ve tasarım 
merkezlerinde yürütülen faali-

yetlerin Ar-Ge ve tasarım merkez-
leri dışında da yapılabilmesine ve 
Teknoloji Bölge sınırlarının içinde 
yürütülen faaliyetlerin Bölge dı-
şında da yürütülmesine 11.03.2020 
ttarihinden itibaren 4 ay süreyle 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafın-
dan izin verilebilecektir. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı, bu süreyi 3 aya 
kadar uzatabilecektir. Yukarıda 
belirtilen iznin verilmesi durumun-
da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-
nın bilgilendirilmesi kaydıyla, 5746 
sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun 
kapsamındaki indirim, istisna, des-
tek ve teşviklerden yararlanmaya 
devam edilebilecektir.

D. İŞ SÖZLEŞMESİNİN 
GEÇİCİ SÜREYLE 
FESHEDİLMEYECEĞİNE 
İLİŞKİN DÜZENLEME

7244 Sayılı Kanun ile çalışma 
mevzuatına yönelik olarak yapı-

lan diğer bir düzenleme de iş söz-
leşmesinin fesih edilmesinin geçici 
olarak yasaklanmış olmasıdır. Buna 
göre, 4857 sayılı İş Kanunu’na ek-
lenen geçici 10. madde ile, bu Ka-
nunun kapsamında olup olmadığına 
bakılmaksızın her türlü iş sözleşme-
sinin, 17.04.2020 tarihinden itibaren 
üç ay süreyle ahlak ve iyi niyet ku-
rallarına uymayan haller ve benzeri 
sebepler dışında işveren tarafından 
feshedilemeyecektir.

 

17.04.2020 tarihinden itibaren üç 
aylık süreyi geçmemek üzere 

işveren işçiyi tamamen veya kıs-
men ücretsiz izne ayırabilecektir. 
Bu madde kapsamında ücretsiz 
izne ayrılmak, işçiye haklı nedene 
dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı 
vermeyecektir.
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ŞİRKETLERİN KENDİ 
PAYLARINI İKTİSAP ETMESİ

fazil.boyraz@centrumdenetim.com

I. GİRİŞ

Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu’nda (Madde 329) 

şirketlerin kendi paylarını iktisap 
etmeleri mümkün değildi. 6102 
sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 
belirli şartlar altında ve bedeli 
mukabilinde şirketlerin kendi pay-
larını iktisap edebilmelerine imkan 
tanımıştır. 6362 Sermaye Piyasası 
Kanunu kapsamında bu müesse-
seye yönelik düzenleme yapılarak 
halka açık ortaklıkların kendi pay-
larını edinmelerinin usul ve esasla-
rı belirlenmiştir.  

Peki, şirketler neden kendi pay-
larını alma yoluna giderler? Bu 

işlemin birçok nedeni olabilmekle 
beraber ilk akla gelebilecek olan-
ları şu şekilde sıralayabiliriz:

 ► Şirkete üçüncü kişilerin ortak 
olarak gelmesini engellemek,

 ► Paylarının piyasa fiyatının ger-
çek değerinin altında olduğu 
durumlarda öz sermayenin 
getirisini yükseltmek,

 ► Şirkette yatırım imkân ve al-
ternatiflerinin daralmış olması,

 ► Atıl halde duran nakitlerin de-
ğerlendirilmesi,

 ► Mali tabloları daha iyi 
göstermek.

II. TTK’DA YER ALAN 
DÜZENLEMELER NE-
LERDİR?

TK’nın 379 ila 389 uncu madde-
leri ve 493’üncü maddesi hü-

kümleri ile şirketlere bedeli öden-
mek suretiyle kendi paylarını iktisap 
edebilme imkânı tanınmıştır. TTK’da 
açıkça ifade edilmemekle birlikte, 

bütüncül bir yaklaşımla düzenleme 
ele alındığında, şirket pay sahiple-
rinin ve çalışanlarının korunmasının 
amaçlandığı çıkarsaması yapılabil-
mektedir. TTK’da yer alan düzenle-
meleri başlıklar halinde aşağıdaki 
şekilde özetleyebiliriz.

1. YETKİ VERİLMESİ

Şirketlerin kendi paylarını iktisap 
veya rehin olarak kabul edebil-

mesi için şirket genel kurulu tarafın-
dan yönetim kurulunun bu hususta 
yetkilendirilmesi şarttır. Bu yetki en 
çok 5 yıl için geçerli olacak şekilde 
verilebilmekte olup yetkinin süresi 
uzatılabilmektedir.

Öte yandan, yakın ve ciddi bir 
kayıptan kaçınmak için, ge-

rekli olduğu takdirde genel kurulun 
yetkilendirmesi olmaksızın da bir 
şirketin kendi paylarını iktisap ede-
bilmesi mümkündür.

2. ŞİRKETLERİN 
KENDİ HİSSELERİNİ 
İKTİSABINDA SINIR

Her anonim şirket, yönetim ku-
ruluna verilen yetkiye daya-

narak, sermayesinin %10’unu aşma-
mak şartıyla, kendi paylarını iktisap 
ve rehin olarak kabul edebilir.  

Dolayısıyla, şirketlerin serma-
yelerinin %10’unu aşan pay 

edinimleri (TTK’nın 493’üncü mad-
desinin (1) numaralı fıkrasındaki dü-
zenleme hariç) yasaklanmıştır. TTK 
hükümlerine aykırı olarak iktisap 
edilen şirket paylarının Kanun’da 
belirtilen sürelerde elden çıkarıl-
ması gerekmekte olup bu süre-
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lerde elden çıkarılmayan payların 
ise sermayenin azaltılması yoluyla 
derhal yok edilmesi zorunludur.  

6102 sayılı TTK’nın 379’uncu mad-
desinin gerekçesinde iktisap edilen 

payların belirli bir süre içinde elden çı-
karılmasının zorunlu olduğuna dair bir 
hükmün öngörülmemiş olmasının sebebi 
bu payların iktisap edilme amacının ka-
nunen belirtilmemiş olması olarak zik-
redilmiştir. Ayrıca Kanun gerekçesinde;

 ► iktisap ihtiyacının çok çeşitli 
sebeplerden doğabileceği,

 ► iktisap ihtiyacı tatmin edilme-
dikçe veya sebep ortadan 
kalkmadıkça payların elde tu-
tulmasının gerekli olabileceği,

 ► elden çıkarma zorunluluğu 
hakkında hüküm getirilmesi-
nin %10 serbestisinin amacı ile 
bağdaşmayacağı

ifadeleri ve TTK’nın ilgili diğer hü-
kümleri değerlendirildiğinde, şirket-
lerin sermayelerinin %10’una kadar 
herhangi bir gerekçeye dayandırıl-
maksızın kendi paylarını iktisap ede-
bilecekleri sonucuna ulaşılmaktadır. 

3. YETERLİ KAYNAK 
BULUNMASI

Şirketlerin kendi hisselerini 
iktisabında, iktisap edilecek 

payların bedelleri düşüldükten 
sonra, kalan şirket net aktifi, en az 
esas veya çıkarılmış sermaye ile 
kanun ve esas sözleşme uyarınca 
dağıtılmasına izin verilmeyen 
yedek akçelerin toplamı kadar 
olmalıdır.  Net aktif tutarı, toplam 
malvarlığının şirket sermayesini 
aşan kısmıdır. Burada kastedilen, 
esas sözleşme kapsamında ayrılan 
yedekler, olağanüstü yedek 
akçeler ile kanunî yedek akçelerin 
kullanılabilir kısmı ve geçen 
yıllardan aktarılan kâr toplamıdır.

Türk Ticaret Hukukunda “ser-
mayenin iadesi yasağı” olarak 

adlandırılan ilke gereğince ortaklı-

ğın üzerinde tasarrufta bulunması-
nı engelleyen malvarlığı değerleri, 
sermaye ve kanuni yedek akçeler-
den oluşan bağlı malvarlığı un-
surlarıdır. Bu malvarlığı değerleri, 
alacaklıların yegâne güvencesini 
oluşturduğundan, pay sahiplerine 
anılan malvarlığı değerlerinden 
bir ödemede bulunulması uygun 
görülmemektedir.  

Dolayısıyla, şirketin kendi pay-
larını iktisap etmek için ya-

pacağı ödemenin kaynağı, kar ve 
serbest yedek akçelerden oluşan 
serbest malvarlığı unsurlarından 
oluşmaktadır.  

Sonuç olarak baktığımızda, şir-
ket paylarının iktisabı için öde-

necek bedel düşüldükten sonra, 
şirketin net aktife sahip olması ve 
bu net aktifin tutarının da, esas 
sermaye veya çıkarılmış sermaye 
ile dağıtılmasına izin verilmeyen 
yedek akçeler toplamı kadar olma-
sı gerekmektedir.

4. YEDEK AKÇE 
AYRILMASI

Şirketin, iktisap ettiği kendi payları 
için iktisap değerlerini karşılayan 

tutarda yedek akçe ayırması gerekir. 
Bu kapsamda ayrılacak yedek 
akçelerin geçmiş yıl karları, dönem 
karı ya da serbestçe dağıtılabilir 
yedek akçelerden ayrılması gerekir. 
Bu yedek akçeler, anılan paylar 
devredildikleri veya yok edildikleri 
takdirde iktisap değerlerini 
karşılayan tutarda çözülebilirler.

TTK’nın gerekçesi de tetkik edil-
diğinde şirketin iktisap ettiği 

kendi payları için yedek akçe ayrıl-
masına ilişkin işlemin iktisap tarihin-
de gerçekleştirilmesi gerektiği so-
nucu ortaya çıkmaktadır. Ayrılacak 
yedek akçe tutarı, şirket paylarının 
iktisap değeri kadar olacaktır.

5. PAYLARIN ELDEN 
ÇIKARILMA SÜRELERİ

TTK’nın 384’üncü maddesi hük-
müne göre, 382’nci maddenin 

(b) ilâ (d) bentleri ve 383’üncü 
madde hükümlerine göre iktisap 
edilen paylar, şirket için herhangi 
bir kayba yol açmadan devirleri 
mümkün olur olmaz ve her hâlde 
iktisaplarından itibaren üç yıl için-
de elden çıkarılırlar. TTK’nın 382’nci 
maddesinin (b) ila (d) bentlerinde

 ► küllî halefiyet kuralının gereği 
olarak,

 ► bir kanuni satın alma yükümü 
nedeniyle ve

 ► bedellerinin tümü ödenmiş ol-
mak şartıyla ve cebrî icradan, 
bir şirket alacağının tahsili 
amacına yönelik olarak

    
kendi paylarını iktisap etmesi du-
rumları yer almaktadır. 383’ün mad-
desinde ise bedellerinin tamamı 
ödenmiş olmak şartıyla, kendi pay-
larını ivazsız iktisap etmesi durumu 
düzenlenmektedir.
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Öte yandan, TTK’nın 385’inci mad-
desinde aykırı iktisap hâlinde elden 
çıkarmaya dair düzenlemelere yer 
verilmiştir. Buna göre, 379 ilâ 381’inci 
maddelere aykırı bir şekilde iktisap 
edilen veya rehin olarak alınan şir-
ket payları, iktisapları veya rehin 
olarak kabulleri tarihinden itibaren 
en geç altı ay içinde elden çıkarılır 
ya da üzerlerindeki rehin kaldırılır.

Şirketlerin sermayelerinin %10’luk 
kısmına kadar kendi paylarını 

iktisap etmeleri serbest olup, bun-
ların daha sonra elden çıkartılma-
sı zorunluluğu olmamakla birlikte 
şartların uygun bulunması halinde 
bu payların şirketçe devredilmesi-
ne de bir engel bulunmamaktadır. 
İktisap edilmiş şirket paylarının pay 
sahiplerine satışı da mümkündür. 

6. PAYLARIN YAVRU 
ŞİRKET TARAFINDAN 
ALINMASI

TTK’nın şirketin kendi paylarını 
iktisabına ilişkin hükümleri, bir 

yavru şirketin ana şirketin paylarını 
iktisabı halinde de uygulanacak-
tır. Anonim şirketlerin iktisap ettiği 
kendi payları ile yavru şirket tara-
fından iktisap edilen ana şirketin 
payları, ana şirketin genel kuru-
lunun toplantı nisabının hesaplan-
masında dikkate alınmaz. Bedel-
siz payların iktisabı hariç, şirketin 
devraldığı kendi payları hiçbir pay 
sahipliği hakkı vermez. Ayrıca yav-
ru şirketin iktisap ettiği ana şirket 
paylarına ait oy hakları ile buna 
bağlı haklar donar.

7. ŞİRKETÇE İKTİSAP 
EDİLEN PAYLARA 
İLİŞKİN HAKLARIN 
DURUMU

6102 sayılı TTK hükümleri uyarın-
ca anonim şirketin elinde bu-

lunan kendine ait paylar ile ilgili 
pay sahipliği haklarının tamamı (oy 
hakkı, kardan pay alma hakkı, ser-
maye artırımına katılma hakkı gibi) 

şirketin bu payları iktisap etmesi ile 
birlikte donmakta ve yeniden satış 
işlemine kadar askıda kalmakta-
dır. Diğer bir ifadeyle, anonim şir-
ket tarafından iktisap edilen kendi 
payları; pay edinmekten kaynaklı 
elde edilebilecek pay sahipliği hak-
larının (oy hakkı, kardan pay alma 
hakkı, sermaye artırımına katılma 
hakkı, vb.) hiçbirini taşımayan boş 
birer çerçeve mahiyetine bürünür.  

TTK’nın 389’uncu maddesinin ge-
rekçesinde; “Şirket hamiline his-

se senetlerini inançlı bir işlem ile 
devredip kendisini genel kurulda 
temsil ettiremez, oy kullanamaz, 
temettü alamaz.” açıklamaları bu-
lunmaktadır. Bu yöndeki açıklama-
lardan, tüm pay sahipliği hakları-
nın, anonim şirketin kendi paylarını 
iktisabı sonucunda donacağı ve 
yeniden satışa kadar canlanmaya-
cağı şeklinde bir sonuca ulaşılma-
sı mümkündür. Bu kapsamda, kar 
dağıtımına karar verilmesi halinde 
anonim şirketin iktisap ettiği ken-
di paylarına isabet karın payının 
şirket bünyesinde kalacağını söy-
leyebiliriz. Dolayısıyla, kendi pay-
larını iktisap eden anonim şirketin, 
kar dağıtımına gitmesi halinde bu 
paylara isabet eden kar payı tuta-
rını dikkate almaması ve bu paylar 
dışında kalan tedavüldeki paylara 
göre kar dağıtımı yapması gerekir.

III. SERMAYE PİYASA-
SI KANUNU DÜZEN-
LEMELERİ

1. HALKA AÇIK 
ŞİRKETLERDE 
MUHASEBELEŞTİRME

SPK tarafından yayımlanan Geri 
Alınan Paylar Tebliğinin “Geri 

Alınan Payların Muhasebeleştiril-
mesi” başlıklı 20’nci maddesinde 
halka açık şirketlerce geri alınan 
payların nasıl muhasebeleştirilece-
ği düzenlenmiştir. Buna göre, geri 
alınan payların muhasebeleştiril-
mesinde Kurulun finansal raporla-

maya ilişkin düzenlemeleri ile TMS/
TFRS esas alınacaktır.  

TMS/TFRS’deki konuya ilişkin 
belirlemeler, TMS 32- Finansal 

Araçlar: Sunum Standardı’nın “İş-
letmenin geri satın alınan kendi 
hisseleri” başlıklı 33 ve 34’üncü pa-
ragraflarında yer almaktadır.  

Söz konusu paragraflara göre, 
halka açık şirketlerin kendi pay-

larını iktisap etmeleri durumunda, 
bu payların özkaynaklar grubu al-
tında bir indirim kalemi olarak mu-
hasebeleştirilmesi ve kamuoyunun 
doğru bilgilendirilmesi açısından 
geri alınan paylara ilişkin dipnot-
larda gerekli açıklamanın yapılması 
gerekmektedir.  

Diğer taraftan, TMS 32 uyarınca, 
şirketin geri alınan paylarının 

alışı, satışı, ihracı ya da iptali nede-
niyle kar veya zarara herhangi bir 
kazanç ya da kayıp yansıtılmaya-
caktır. Tüm bu işlemler özkaynaklar 
grubu altında bir indirim veya ilave 
kalemi olarak dikkate alınacak, di-
ğer bir ifadeyle tamamen özkay-
naklarda raporlanacaktır.

2. HALKA AÇIK 
OLMAYAN ŞİRKETLERDE 
MUHASEBELEŞTİRİLME

TMS/TFRS uygulamayan işletme-
ler Muhasebe Sistemi Uygula-

ma Genel Tebliği kapsamında Tek 
Düzen Hesap Planı (TDHP)’na göre 
muhasebe işlemlerini yürütmektedir. 
Şirketlerin kendi paylarını iktisap 
etmeleri halinde bu payların hangi 
hesapta muhasebeleştirileceği ve 
izleneceğine dair TDHP’de herhan-
gi bir belirleme bulunmamaktadır.

Bu kapsamda uygulamada halka 
açık olmayan şirketlerin kendi 

paylarını iktisap etmeleri halinde 
bunları 110 Hisse Senetleri hesabın-
da izlemektedirler. Söz konusu pay-
ların satılması halinde bu satıştan 
kazanç doğması halinde kazanç tu-
tarı 645 Menkul Kıymet Satış Karları 
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hesabında, zarar doğması halinde 
ise 655 Menkul Kıymet Satış Zarar-
ları hesabında raporlamaktadırlar.

Hal böyle olmakla birlikte kanaa-
timizce, şirketlerin kendi özser-

mayeleri ile ilgili bir unsuru varlık he-
sabında izlemesi, özün önceliği ilkesi 
ile bağdaşmamaktadır. Şirketin ken-
disine ait sermayesini temsil eden 
paylarını, başka bir sermaye şirke-
tinin iktisap edilen pay senetlerinin 
muhasebeleştirilmesine özgülenmiş 
“110 Hisse Senetleri” hesabında bir 
varlık edinmişçesine kaydetmesi, iş-
lemin özü ile bağdaşmamaktadır. 
Bu nedenle, şirketlerin kendi pay 
senetlerini iktisap etmeleri durumun-
da, muhasebenin temel kavramların-
dan özün önceliği ilkesi gereği, bu 
payların TMS/TFRS uygulamasında 
olduğu gibi bilançoda özkaynaklar 
grubu altında özkaynakları düzen-
leyici bir indirim kalemi olarak, “Geri 
Alınan Paylar Hesabı” nda muha-
sebeleştirilmesi uygun olacaktır. Bu 
durum ayrıca, muhasebenin temel 
ilkelerinden “tam açıklama” kavramı 
ile de bağdaşmaktadır.  Tek Düzen 
Hesap Planında bu yönde yapılacak 
bir değişiklik ile bu işlemlerin muha-
sebenin anılan temel kavramlarına 
uygun olarak kayıtlarda izlenmesi 
sağlanacaktır.

Ayrıca finansal bilgi kullanıcılarının 
tam ve doğru olarak bilgilendiri-

lebilmesi amacıyla geri alınan paylara 
ilişkin dipnotlarda gerekli açıklamala-
ra da yeri verilmesi yerinde olacaktır.

Şimdi basit bir örnekle geri alı-
nan payların muhasebeleştirilmesini 
göstermeye çalışalım.

Örnek: ABC A.Ş.’nin çıkarılmış ser-
mayesi 100.000.000-TL olup, her 
biri 1 TL nominal değerli 100 Milyon 
adet paya bölünmüştür. Şirket yö-
netim kurulu, genel kurul tarafından 
verilmiş yetki kapsamında 15.5.2019 
tarihinde, borsada işlem gören 
payların değerinin düşüşünün önü-
ne geçmek amacıyla kendi payla-
rının 1 Milyon adedini, her birini 5 
TL’den satın almıştır. Ödeme, banka 
hesabından aynı gün yapılmıştır.

IV. DEĞERLENDİRME 
VE SONUÇ

Şirketlerin farklı saiklerle kendi 
paylarını iktisap edebilmeleri, 

ekonomik aktivitelerin baş dön-
dürücü bir hızla geliştiği günümüz 
dünyasında önemli bir imkandır. 
Yeni TTK ile, özellikle halka açık şir-
ketlerimiz açısından borsanın dal-
galı seyir izlediği dönemlerde hisse 
değerlerinin şirketin reel durumuna 
uygun olmayacak şekildeki düşüş-
lerini önlemek noktasında oldukça 
önemli bir imkan sağlanmıştır.

Nitekim SPK, olağanüstü fiyat 
dalgalanmalarının yaşandığı 

dönemlerde (örneğin 15 Temmuz 

sonrasında) halka açık ortaklıkla-
rın borsada işlem gören paylarının 
geri alımını herhangi bir limit söz 
konusu olmaksızın gerçekleştirebil-
melerine imkân sağlamıştır.

  Halka açık şirketler tarafından geri 
alınan payların muhasebeleştiril-
mesi hususu açık olmakla birlikte 
TDHP’ye göre finansal raporlama 
yapan işletmeler açısından da ik-
tisap edilen kendi paylarının öz-
kaynak grubunda raporlanmasının 
“özün önceliği” ve “tam açıklama” 
kavramlarının bir gereği olduğu 
kanaatindeyiz.

Bir sonraki çalışmamızda, şir-
ketlerin kendi paylarını alma-

sı işlemlerinin vergi boyutunu ele 
alacağız.

15.05.2019

514 Geri Alınan Paylar 5.000.000

102 Bankalar 5.000.000

Pay Geri Alımı

15.05.2019

570 Geçmiş Yıllar Karları 5.000.000

540 Yasak Yedekler 5.000.000

Yedek Ayrılması

19.09.2019

102 Bankalar 5.500.000

514 Geri Alınan Paylar 5.000.000

520 Hisse Senedi İhraç 
Primleri

500.000

Payların Satışı

19.09.2019

540 Yasak Yedekler 5.000.000

570 Geçmiş Yıllar 
Karları

5.000.000

Yedek Ayrılması
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I. GİRİŞ

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanu-
nun Ek 2. Maddesinde yer alan, 

“Genel ekonomik, sektörel veya 
bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle 
iş yerindeki haftalık çalışma süre-
lerinin geçici olarak önemli ölçüde 
azaltılması veya iş yerinde faali-
yetin tamamen veya kısmen geçi-
ci olarak durdurulması hallerinde, 
iş yerinde üç ayı aşmamak üzere 
kısa çalışma yapılabilir.”  ibareleri 
özellikle Mart ayı itibariyle ülkemiz 
için en önemli kanun maddesi hali-
ne geldi. Tüm işveren ve çalışanla-
rın bir numaralı gündemi olduğunu 
rahatlıkla söyleyebiliriz.

Çin’in Wuhan eyaletinde baş-
layan koronavirüs salgınıyla 

birlikte resmen zirve yapan “Kısa 
Çalışma Ödeneği” ülkenin bir nu-
maralı gündemi haline geldi. Belirli 
süre de olsa çalışana kısmi öde-
me imkanı sağlayacak, işverene 
ise maaş ve sosyal güvenlik prim 
ödemesinde rahat nefes aldıracak 
ve ülkemiz açısında istihdamı koru-
maya yönelik bir uygulama olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Peki, ülkenin 
gündemine bir anda oturan bu 
ödenek, hangi şartlarda ortaya çı-
kan, ödenekte yararlanma şartları 
nelerdir, işçiye ve işveren sağladığı 
avantajlar nelerdir, göz atmakta 
fayda vardır.

II. KISA ÇALIŞMA 
UYGULAMASI NEDİR? 
UGULAMANIN ESAS-
LARI NELERDİR?

Genel ekonomik, sektörel, böl-
gesel kriz veya zorlayıcı se-

beplerle işyerindeki haftalık çalışma 
sürelerinin geçici olarak en az üçte 
bir oranında azaltılması veya sürek-
lilik koşulu aranmaksızın işyerinde 
faaliyetin tamamen veya kısmen en 
az dört hafta süreyle durdurulma-
sı hallerinde, işyerinde üç ayı aş-
mamak üzere sigortalılara çalışa-
madıkları dönem için gelir desteği 
sağlayan bir uygulamadır. İşin 1/3 
oranında azalması, haftalık çalışma 
süresinin 6 iş günü çalışmanın ya-
pıldığı bir iş yerinde 4 gün çalışma 
yapılması anlamına gelmektedir.

Uygulamaya ilişkin esaslar ve 
bu konuda oluşan tereddütlere 

ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir.

A. KISA ÇALIŞMA 
UYGULAMASINA NEDEN 
OLAN ETKENLER 
NELERDİR?

Genel Ekonomik Kriz: Ulusal veya 
uluslararası ekonomide ortaya çı-
kan olayların, ülke ekonomisi ve 
dolayısıyla işyerini ciddi anlamda 
etkileyip sarstığı durumlardır.

Bölgesel Kriz: Ulusal veya ulusla-
rarası olaylardan dolayı belirli bir il 
veya bölgede faaliyette bulunan iş-
yerlerinin ekonomik olarak ciddi şe-
kilde etkilenip sarsıldığı durumlardır.

Sektörel Kriz: Ulusal veya ulus-
lararası ekonomide ortaya çıkan 
olaylardan doğrudan etkilenen 
sektörler ve bunlarla bağlantılı di-
ğer sektörlerdeki işyerlerinin ciddi 
anlamda sarsıldığı durumlardır.

Mehmet YILMAZ
SMMM, Kıdemli Vergi Müdürü

KISA ÇALIŞMA 
ÖDENEĞİmehmet.yilmaz@centrumdenetim.com
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Zorlayıcı Sebepler: İşverenin kendi 
sevk ve idaresinden kaynaklanma-
yan, önceden kestirilemeyen, bunun 
sonucu olarak bertaraf edilmesine 
imkân 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 hasta-
lık, seferberlik gibi durumlardır.

B. KISA ÇALIŞMA 
KAPSAMINDA 
İŞKUR TARAFINDAN 
SAĞLANAN HİZMETLER 
NELERDİR?

Kısa Çalışma kapsamında, Türki-
ye İş Kurumu (İŞKUR) tarafın-

dan, işçilere kısa çalışma ödeneği 
ödenmesi, Genel Sağlık Sigortası 
primleri ödenmesi, hizmetleri sağ-
lanmaktadır.  İşçinin kısa çalışma 
ödeneği aldığı süre için genel sağ-
lık sigortası primleri ödenmektedir. 
Söz konusu dönemde kısa ve uzun 
vadeli sigorta primleri aktarılmaz.

C. İŞÇİNİN 
KISA ÇALIŞMA 
ÖDENEĞİNDEN 
YARARLANABİLMESİNİN 
ŞARTLARI NELERDİR?

Çalışanın kısa çalışma ödene-
ğinden yararlanabilme şart-

ları ilgili mevzuatta aşağıdaki gibi 
belirlenmiştir.

 ► İşverenin kısa çalışma talebi-
nin iş müfettişlerince yapıla-
cak inceleme sonucu uygun 
bulunması,

 ► Kısa çalışmaya tabi tutulan iş-
çinin kısa çalışmanın başladığı 
tarihte çalışma sürelerini ve 
prim ödeme şartlarını sağla-
mış olması (Covid-19 etkisiyle 
yapılan kısa çalışma başvu-
rularında, son 60 gün hizmet 

akdine tabi olmak kaydıyla 
son 3 yıl içinde 450 gün prim 
ödemiş olması),

 ► İş müfettişlerince yapılacak 
inceleme sonucu kısa çalış-
maya katılacaklar listesinde 
işçinin bilgilerinin bulunması, 
gerekmektedir.

 ► Prim ödeme şartını sağlama-
dığı için kısa çalışma ödene-
ğine hak kazanamayanların 
daha önce çeşitli nedenlerle 
kesilmiş (yeni işe başlama vs.) 
son işsizlik ödeneği hak sahip-
liğinden varsa kalan süre kısa 
çalışma süresini geçmemek 
üzere kısa çalışma ödeneği 
olarak ödenir. 

D. İŞ YERİNİN KISA 
ÇALIŞMA YAPMASI İÇİN 
ASGARİ ÇALIŞAN SAYISI 
ŞARTI VAR MIDIR?

Kısa çalışma uygulamasından 
yararlanmak için asgari çalı-

şan sayısı şartı yoktur. Kısa çalışma 
uygulaması yapılan tüm işçiler için 
İŞKUR’a başvuru yapılabilecektir.

E. İŞVERENİN KAMU 
BORCU OLMASI (SGK, 
GELİR İDARESİ VE 
DİĞER KURUMLAR 
VB) KISA ÇALIŞMA 
ÖDENEĞİNE ENGEL 
MİDİR?

Hayır, engel değildir. Kısa ça-
lışma ödeneği için önemli 

SGK’ya bildirilen primlerdir.

F. KISA ÇALIŞMA 
ÖDENEĞİ İÇİN 
BAŞVURU NEREYE 
YAPILIR?

Kısa çalışma ödeneği talep eden 
işveren, kısa çalışma ödeneği-

ne başvuru için neden olan bel-
gelerle birlikte kısa çalışma talep 
formu ile kısa çalışma yaptırılacak 
işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi 
bağlı bulunduğu İŞKUR biriminin 
elektronik posta adresine gönder-
mek suretiyle başvuru yapabilir. 
Elektronik posta adreslerine http://
www.iskur.gov.tr adresinde işveren 
sekmesi altında yer alan “Kısa Ça-
lışma Ödeneği” sayfasından ulaşı-
labilmektedir.

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde 
yapılan başvurularda evrakla-

rın elden teslim edilmeden, işyeri-
nin faaliyet gösterdiği adresin bağlı 
bulunduğu İŞKUR biriminin adresine 
gönderilmesi gerekmektedir.

G. İŞVERENİN KISA 
ÇALIŞMA TALEBİNDE 
BULUNULMASI VE 
TALEBİN İŞKUR 
TARAFINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
NASIL YAPILIR?

İşverenin kısa çalışma talebinden 
bulunması tek başına çalışana kısa 

çalışma ödeneği hakkı tanımamakla 
birlikte, işverenin yaptığı talebin İŞ-
KUR tarafından aşağıdaki kıstaslar 
dikkate alınarak değerlendirilmesi 
sonucu kısa çalışma ödeneği hak 
sahipliği ortaya çıkarmaktadır.

 ► İşverenler, genel ekonomik, 
sektörel, bölgesel kriz veya 
zorlayıcı sebeplerle Kısa Ça-
lışma Talep Formu ve Kısa Ça-
lışma Uygulanacak İşçi Listesi-
ni tanzim ederek kısa çalışma 
başvurusunda bulunulabilir.

 ► Kısa çalışma başvuruları, işçi-
ler adına işverenler tarafından 
yapılır. İşçiler kısa çalışma ta-
lebinde bulunamaz.

 ► Genel ekonomik, sektörel veya 
bölgesel kriz ile dışsal etkiler-
den kaynaklanan dönemsel 
durumlardan ileri gelen zor-
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layıcı sebeplerin varlığının işçi 
ve işveren sendikaları konfe-
derasyonlarınca iddia edil-
mesi veya bu yönde kuvvetli 
emarenin bulunması halinde 
konu, İŞKUR Yönetim Kurulun-
ca değerlendirilerek karara 
bağlanır.

 ► Deprem, yangın, su baskını, 
heyelan, salgın hastalık, sefer-
berlik gibi durumlar için diğer 
zorlayıcı sebep gerekçesiyle 
yapılan başvurular için Yöne-
tim Kurulu Kararı aranmaz.

 ► Genel ekonomik, sektörel veya 
bölgesel kriz ile dışsal etkiler-
den kaynaklanan dönemsel 
durumlardan ileri gelen zor-
layıcı sebeplerle ilgili Yönetim 
Kurulunca alınmış bir karar 
bulunmuyorsa işverenlerce ya-
pılan başvurular Kurum birimi 
tarafından reddedilir.

 ► İş müfettişlerince yapılacak 
inceleme sonucu uygunluk 
tespiti tamamlandıktan sonra, 
kısa çalışma uygulanacak işçi 
listesinin değiştirilmesine ve/
veya işyerinde uygulanan kısa 
çalışma süresinin arttırılmasına 
yönelik işveren talepleri, yeni 
başvuru olarak değerlendirilir.

H. İŞVERENİN YENİ 
TİP KORONAVİRÜS 
(COVİD-19) ETKİLİ KISA 
ÇALIŞMA TALEBİNDE 
BULUNULMASI VE 
TALEBİN İŞKUR 
TARAFINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
NASIL YAPILMAKTADIR?

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan 
kentinde ortaya çıkan ve bir-

çok ülkede tesirini gösteren yeni 
tip Koronavirüsün (Covid-19) ola-
sı etkileri dikkate alınarak “dışsal 
etkilerden kaynaklanan dönemsel 
durumlardan ileri gelen zorlayıcı 

sebep” kapsamında kısa çalışma 
uygulaması başlatılmıştır.

Koronavirüsten olumsuz etkilen-
diği gerekçesiyle kısa çalışma 

talep eden işveren; buna ilişkin ka-
nıtlarla birlikte Kısa Çalışma Talep 
Formu ile Kısa Çalışma Uygulana-
cak İşçi Listesini bağlı olduğu İŞ-
KUR biriminin elektronik posta ad-
resine, elektronik posta göndermek 
suretiyle kısa çalışmaya başvuru 
yapabilir.

Başvuruların işyerine gidilmeden 
de belge üzerinden hızlı bir 

şekilde sonuçlandırılabilmesi için 
koronavirüsten olumsuz etkilenildi-
ğine dayanak teşkil eden belge-
lerin başvuruya eklenmesi önem 
taşımaktadır. Gerektiğinde işveren-
le irtibata geçilerek ilave belgeler 
talep edilebilecektir. İşverenlere 
başvurusunun alındığı yine aynı 
yolla en kısa sürede bildirilecek ve 
başvurular uygunluk tespiti ama-
cıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı-
na gönderilecektir.

Kısa çalışma uygulamasından ya-
rarlanılabilmesi için işyerinde kısa 

çalışma uygulanan dönemde 4857 
sayılı İş Kanununun 25 inci madde-
sinin birinci fıkrasının (II) numaralı 
bendinde yer alan sebepler dışında 
bir gerekçeyle işveren tarafından işçi 
çıkarılmaması gerekmektedir.

I. İŞVERENE KISA ÇA-
LIŞMA TALEBİNİN SO-
NUCUNUN İŞKUR TARA-
FINDAN BİLDİRİLMESİ 
NASIL OLACAKTIR?

Genel ekonomik, sektörel, bölge-
sel kriz veya zorlayıcı sebep-

lerden dolayı işyerindeki çalışma sü-
resinin önemli ölçüde azaldığı veya 
durduğu, İş Müfettişlerince yapılan 
uygunluk tespiti sonucu işverene, İŞ-
KUR tarafından bildirilir. İşveren de 
durumu, işyerinde işçilerin görebile-
ceği bir yerde ilan eder ve varsa 
toplu iş sözleşmesine taraf işçi sen-
dikasına bildirir. İlan yoluyla işçilere 
duyuru yapılamadığı durumlarda, 
kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı 
bildirim yapılır. Kısa çalışma talebi 
uygun bulunan işveren Kurumca bil-
dirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim 
Listesini güncelleyerek gönderir.

Koronavirüsten olumsuz etkilen-
diği gerekçesiyle kısa çalışma 

talep eden işverenlere başvurula-
rının sonucu, elektronik posta yo-
luyla taleplerini gönderdikleri ad-
rese yapılır. Talebi uygun bulunan 
işverenler, Kurumca bildirilen süre-
de Kısa Çalışma Bildirim Listesini 
güncelleyerek başvuru yaptıkları 
İŞKUR biriminin elektronik posta 
adresine gönderir.
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J. İŞKUR’A VERİLEN KISA 
ÇALIŞMA YAPACAK İŞÇİ 
LİSTESİNDE DEĞİŞİKLİK 
(AZALTMA, ARTIRMA 
VE İSİM DEĞİŞTİRME 
YAPMAK MÜMKÜN 
MÜDÜR?

Uygunluk tespiti tamamlandıktan 
sonra yeni işçi için işveren ta-

lepte bulunabilir. Ancak bu durum 
yeni talep anlamına gelmektedir.

K. MÜFETTİŞİN 
YAPACAĞI DENETİM 
NELERİ İÇERMEKTEDİR?

COVİD-19 kapsamında yapılan 
Kısa Çalışma başvurularının 

uygunluk tespitinde Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 
bağlı İş Müfettişlerince dikkat edi-
lecek hususlar şunlardır: 

 ► Tüm incelemeler mahalline gi-
dilmeksizin Rehberlik ve Teftiş 
Başkanlığında veya Grup Baş-
kanlıklarında sadece ilgili baş-
vuru evrakı ve ekleri üzerinden 
ve tespit tutanağı düzenlen-
meksizin gerçekleştirilecektir.

 ► İnceleme sürecinde başvuru 
evraklarında eksiklik olduğu-
nun değerlendirilmesi hâlinde, 
ivedilikle işverenler ile irtiba-

ta geçilerek söz konusu eksik 
evrakların elektronik ortamda 
intikal ettirilmesi istenecek ve 
inceleme evrak bazında ivedi-
likle tamamlanacaktır.

 ► Cumhurbaşkanlığı, Bakanlık-
lar veya ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından faaliyeti 
durdurulan iş yerleri ile ilgili 
olarak yapılan uygunluk tes-
piti incelemelerinde, iş yer-
lerinin sadece bu kapsamda 
olup olmadığına ilişkin belge-
ler yeterli olacaktır.

 ► İşverenlerin yönetimsel karar-
ları çerçevesinde faaliyeti dur-
durulan veya azaltılan işyerleri 
ile ilgili olarak yapılan uygun-
luk tespiti incelemelerinde ise, 
durumu ortaya koyacak ilgili 
belgeler yeterli olacaktır.

 ► Uygunluk tespitine ilişkin ola-
rak Bakanlık İş Müfettişlerince 
rapor niteliğinde yazı düzen-
lenecektir. Söz konusu yazı ve 
ekleri, Kurumumuz İl Müdür-
lüklerine KEP adresi üzerinden 
elektronik ortamda gönderile-
cek olup ıslak imzalı hali ise 
iş yerlerinin dosyasında mu-
hafaza edilmek üzere bilahare 
gönderilecektir.

 ► Cumhurbaşkanlığı, Bakanlık-
lar veya ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından faaliyeti 

durdurulan iş yerleri ile ilgili 
olarak yapılan uygunluk tespi-
ti işlemi, Kanunda düzenlenen 
asgari ve azami süreler ile 
birlikte, idari tasarrufun süresi 
ile sınırlı olup idari tasarrufun 
sona ermesi ile kısa çalışma 
uygulamasının da kendiliğin-
den sona ereceği dikkate alı-
narak yapılmalıdır.

L. İŞVERENİN VE 
İŞÇİNİN KISA ÇALIŞMA 
ÖDENEĞİ İLE İLGİLİ 
SORUMLULUKLARI 
NELERDİR?

Kısa çalışma yapan işveren, iş-
çilerin çalışma sürelerine iliş-

kin kayıtları tutmak ve istenilmesi 
halinde ibraz etmek zorundadır. 
Ayrıca kısa çalışma ödeneği sona 
erdikten sonra 6 iş günü içinde İŞ-
KUR’a bildirmek zorundadır.

Bildirimde belirtilen tarih itiba-
riyle kısa çalışma sona erer. 

Geç bildirimlere ilişkin oluşan yer-
siz ödemeler yasal faizi ile birlikte 
işverenden tahsil edilir.

İ şverenin hatalı bilgi ve belge 
vermesi nedeniyle yapılan fazla 

ödemeler, yasal faizi ile birlikte iş-
verenden, işçinin kusurundan kay-
naklanan fazla ödemeler ise yasal 
faizi ile birlikte işçiden tahsil edilir.
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M. İŞKUR TARAFINDAN 
KISA ÇALIŞMA 
ÖDENEĞİ KAPSAMINDA 
ÖDENECEK TUTAR NE 
KADARDIR? İŞÇİYE 
NE ZAMAN VE NASIL 
ÖDENECEKTİR?

Günlük kısa çalışma ödene-
ği; sigortalının son oniki aylık 

prime esas kazançları dikkate alı-
narak hesaplanan günlük ortala-
ma brüt kazancının % 60’ıdır. Bu 
şekilde hesaplanan kısa çalışma 
ödeneği miktarı, aylık asgari ücre-
tin brüt tutarının % 150’sini geçe-
mez. Bu kapsamda 1.752,40 TL ile 
4.380,99 TL aralığında kısa çalışma 
ödeneği ödenebilmektedir.

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde 
uygulanan haftalık çalışma sü-

resini tamamlayacak şekilde çalışıl-
mayan süreler için, işçinin kendisine 
ve aylık olarak her ayın beşinde 
ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılı-
ğı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini 
öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sos-
yal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Kısa çalışmanın günlük, haftalık 
veya aylık çalışma süresi içe-

risinde yapılacağı zaman aralığı 
işyerinin gelenekleri ve işin niteliği 
dikkate alınarak işverence belirlenir.

N. İŞVERENLER KISA 
ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 
KAPSAMINDA SGK 
BİLDİRİMİ NASIL 
YAPACAKTIR?

Kısa çalışma yapılan süreler 
için, kısa çalışmaya tabi tutu-

lan işçiler adına sgk aylık prim ve 
hizmet belgesi ile eksik gün ge-
rekçesi “18-kısa çalışma ödeneği” 
olarak bildirilir.

O. KISA ÇALIŞMA 
ÖDENEĞİNİ SÜRESİ NE 
KADARDIR?

Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç 
ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma 

süresi kadardır.

P. KISA ÇALIŞMA 
ÖDENEĞİ ÖDEMELERİ 
NE ZAMAN BAŞLAR?

Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa 
çalışma yapılması halinde, ödeme-

ler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü mad-
desinin (III) numaralı bendinde ve 40 
ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık 
süreden sonra başlar. Bu bir haftalık 
süre içerisinde ücret ve prim yükümlü-
lükleri işverene aittir.

Kısa çalışma yapan işçinin çalışılma-
yan hafta tatili, ulusal bayram ve 

genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa 
çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma 
yapılan süreyle orantılı olarak işveren 
ve Kurum tarafından ödenir.

Q. KISA ÇALIŞMA 
ÖDENEĞİNİN HANGİ 
DURUMLARDA SONA 
ERER?

Kısa çalışma ödeneği alanların işe 
girmesi, yaşlılık aylığı almaya baş-

laması, herhangi bir sebeple silâh al-
tına alınması, herhangi bir kanundan 
doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden 

ayrılması hallerinde veya geçici iş gö-
remezlik ödeneğinin başlaması duru-
munda geçici iş göremezlik ödeneğine 
konu olan sağlık raporunun başladığı 
tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği 
kesilir.

III. SONUÇ

Sonuç olarak kısa çalışma öde-
neğinin temel amacı, işçinin 

kendi kusuru dışında meydana ge-
len olaylar nedeniyle uğradığı gelir 
kaybını telafi etmenin yanı sıra iş-
verene ek maliyet getirmeden işte 
kalmasının sağlanması ve üç ay 
sürede olsa kısa çalışma iş söz-
leşme fesihlerinin önüne geçilmek-
le birlikte Türkiye’de istihdamı ko-
rumaktır. Özellikle küresel salgının 
hakim olduğu bu dönemde istihda-
mı korumak, işvereni destekleyen 
ve çalışanı koruma amacı güden 
kısa çalışma ödeneğinin daha etkin 
hale getirilmesi için öncelikle ya-
pılması gereken düzenleme ise ek 
madde olmaktan çıkarılarak kanun 
maddesi haline getirilmesidir.

Aksi halde bu uygulamanın za-
man içerisinde önemini yitirip 

hiç uygulanmayacağı dönemlerle 
dahi karşılaşılacağı düşünülmekte-
dir. Oysaki kısa çalışma, ekonomi-
deki canlanmanın sağlanması ve 
istihdamın korunması bakımından 
büyük önem arz eden bir mües-
sese olduğu düşünülerek yeniden 
gözden geçirilmesi ve çalışan ile 
işvereni koruyacak şekilde yeniden 
düzenlenmelidir.
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A. GİRİŞ

Şirket bilançolarının güçlü ya-
pıya kavuşturulması amacıyla 

şirketlerin finansmanda dış kaynak 
(kredi) kullanımı yerine iç kaynak 
(özkaynak) kullanımının özendiril-
mesine yönelik ihdas edilen nak-
di sermaye artırım indirimi hük-
mü hem yeni kuruluş aşamasında 
ödenmiş sermayenin nakit olarak 
karşılanması hem de daha sonra-
ki aşamalarda nakit sermaye artışı 
yapılması hallerinde karşılanan ve/
veya artırılan sermaye üzerinden 
hesaplanacak faiz tutarının dönem 
kurumlar vergisi matrahından indi-
rilebilmesine olanak tanımıştır.

Bu makalemizde 6637 sayı-
lı Bazı Kanun ve Kanun Hük-

münde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun ile 5520 
Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 10. 
Maddesinde yapılan değişiklik ile 
getirilen nakit sermaye artışına 
ilişkin vergisel teşviklerin, 1 Seri 
No’lu Kurumlar Vergisi Genel Teb-
liğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ’ler (Seri No:9 ve Seri No:10) 
çerçevesinde detaylı analizine yer 
verilmiştir.

B. KURUMLAR 
VERGİSİ KANUNUNA 
EKLENEN MADDE 
HÜKMÜ

6637 sayılı Kanun’un 8. madde-
siyle KVK’nın “Diğer İndirimler” 

başlıklı 10. maddesinin birinci fıkra-
sına eklenen (ı) bendine göre;

 “ı) Finans, bankacılık ve sigorta-

cılık 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.”

Bu indirimden, sermaye artırımı-
na ilişkin kararın veya ilk ku-

ruluş aşamasında ana sözleşmenin 
tescil edildiği hesap döneminden 
itibaren başlamak üzere izleyen 
her bir dönem için ayrı ayrı ya-
rarlanılır. Sonraki dönemlerde ser-
maye azaltımı yapılması hâlinde 
azaltılan sermaye tutarı indirim he-
saplamasında dikkate alınmaz.

Bu bent hükümlerine göre he-
saplanacak indirim tutarı, nak-

di sermayenin ödendiği ay kesri 
tam ay sayılmak suretiyle hesap 
döneminin kalan ay süresi kadar 
hesaplanır. Matrahın yetersiz ol-
ması nedeniyle ilgili dönemde in-
dirim konusu yapılamayan tutarlar, 
sonraki hesap dönemlerine dev-
reder. Bu bendin uygulanmasında 
sermaye şirketlerine nakit dışındaki 
varlık devirlerinden kaynaklananlar 
dâhil olmak üzere, sermaye şirket-
lerinin birleşme, devir ve bölünme 
işlemlerine taraf olmalarından veya 

bilançoda yer alan öz sermaye 
kalemlerinin sermayeye eklenme-
sinden kaynaklanan ya da ortaklar 
veya bu Kanunun 12 nci maddesi 
kapsamında ortaklarla ilişkili olan 
kişilerce kredi kullanılmak veya 
borç alınmak suretiyle gerçekleş-
tirilen sermaye artırımları, indirim 
hesaplamasında dikkate alınmaz.

Bu bentte yer alan oranı, şir-
ketlerin aktif büyüklükleri, or-

taklarının hukuki niteliği, çalışan 
personel sayıları ve yıllık net satış 
hasılatlarına göre veya sermayenin 
kullanıldığı yatırımdan elde edilen 
gelirlerin kurumun esas faaliye-
ti kapsamında olmayan faiz, kâr 
payı, kira, lisans ücreti, menkul kıy-
met satış geliri gibi pasif nitelikli 
gelirlerden oluşmasına göre ya da 
sermayenin kullanıldığı yatırımla-
rın teşvik belgeli olup olmadığına 
veyahut makine ve teçhizat veya 
arsa ve arazi yatırımları için ser-
mayenin kullanıldığı alanlar itiba-
rıyla ya da bölgeler, sektörler ve 
iş kolları itibarıyla ayrı ayrı sıfıra 
kadar indirmeye veya %100’e ka-
dar artırmaya; halka açık sermaye 
şirketleri için halka açıklık oranına 
göre %150’ye kadar farklı uygulat-
maya Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.”

1. TEŞVİK HANGİ 
TÜR ŞİRKETLERİ 
KAPSAMAKTADIR

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 
10/1-ı maddesinin getirdiği haklar 

tüm kurumlar vergisi mükelleflerine ta-
nınmamıştır. Finans, bankacılık ve sigor-
tacılık sektörlerinde faaliyet gösteren 
kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri 
hariç tutulmuştur. 6102 sayılı Türk Tica-

Gökhan ŞİT
SMMM, Kıdemli Vergi Müdürü

NAKİT SERMAYE ARTTIRIMI İLE 
MÜKELLEFLERE SAĞLANAN ÖNEMLİ 
BİR VERGİSEL AVANTAJ

gokhan.sit@centrumdenetim.com
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ret Kanunu’nun 124’üncü maddesinde 
anonim, limited ve sermayesi paylara 
bölünmüş komandit şirketler sermaye 
şirketi olarak tanımlanmıştır. KVK 2’nci 
madde ilk fıkrada 6762 sayılı (Mülga) 
TTK’ya atıf yapılarak 6102 sayılı TTK’daki 
sermaye şirketleri sayılmıştır.

Aynı maddede SPK’nın düzenleme 
ve denetimine tabi fonlar ile bu 

fonlara benzer yabancı fonlar sermaye 
şirketi sayılmaktadır. SPK’ya tabi yatırım 
ortaklıkları anonim ortaklık olarak kurul-
dukları için her hal ve şartta serma-
ye şirketi niteliğine haiz olmaktadırlar. 
Dolayısıyla sözü edilen diğer indirim 
uygulamasından, finans, bankacılık ve 
sigortacılık sektörlerinde faaliyet gös-
termeyen ve kamu iktisadi teşebbüsü 
olmayan, - Limited Şirketler, - Anonim 
Şirketler, - Sermayesi Paylara Bölünmüş 
Komandit Şirketler, - SPK’nın düzenle-
mesine ve denetimine tabi fonlar ile bu 
fonlara benzer yabancı fonlar yararla-
nabilirken; finans, bankacılık ve sigor-
tacılık sektörlerinde faaliyet gösteren 
kurumlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, iş 
ortaklıkları, kooperatifler, (dernek veya 
vakıflara ait iktisadi işletmeler (sermaye 
şirketi niteliğinde olanlar hariç), yabancı 
devletlere, yabancı kamu idare ve kuru-
luşlarına ait veya bağlı (sermaye şirketi 
niteliğinde olanlar hariç) ticari, sinai ve 
zirai işletmeler yararlanamayacaktır.

2. MATRAHTAN İNDİRİM 
KONUSU YAPILABİLECEK 
TUTARIN BELİRLENMESİ

01/7/2015 tarihinden itibaren ti-
caret siciline tescil edilmiş olan 

ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tu-
tarlarındaki nakdi sermaye artışları 
veya bu tarihten itibaren yeni ku-
rulan sermaye şirketlerinde ödenmiş 
sermayenin nakit olarak karşılanan 
kısmı üzerinden, ilgili hesap dönemi-
nin sonuna kadar Kurumlar Vergisi 
Kanunu’nun 10. maddesinin birinci 
fıkrasının (ı) bendi hükmüne göre he-
saplanacak tutar dikkate alınacaktır. 
İndirimden yararlanılan yıl için TCMB 
tarafından en son açıklanan ticari 
krediler faiz oranı dikkate alınarak, 
ilgili hesap döneminin sonuna kadar 
hesaplanan tutarın Cumhurbaşkanlı-
ğınca belirlenen orana isabet eden 
kısmı ilgili dönem kurum kazancından 
indirilebilecektir. Süre, ticaret siciline 
tescil edilen sermaye artırımının na-
kit olarak karşılanan kısmının şirke-
tin banka hesabına yatırıldığı tarihin 
içinde bulunduğu (nakden taahhüt 
edilen sermayenin, sermaye artı-
rımına ilişkin kararın ticaret siciline 
tescil edildiği tarihten önce şirketin 
banka hesabına yatırılan kısmı için 
tescil tarihinin içinde bulunduğu) ay-

dan hesap döneminin sonuna kadar 
olan ay sayısının 12 aya oranlanması 
ile bulunur.

Ortaklar tarafından ileride ger-
çekleştirilecek sermaye artırım-

larına ilişkin sermaye avansı olarak 
şirketin banka hesabına yatırılan 
tutarların indirim mekanizmasından 
faydalanabilmesi için bu tutarların 
banka hesabına yatırıldığı tarih-
ten itibaren şirketin bilançosunda 
öz sermaye kalemleri arasında yer 
alan “Diğer Sermaye Yedekleri” 
hesabında izlenmesi ve banka he-
sabına yatırıldığı tarihin içinde bu-
lunduğu hesap döneminin sonuna 
kadar bu tutarlarla ilgili sermaye 
artırımına ilişkin kararın ticaret sici-
line tescil ettirilmesi gerekmektedir. 
Tescil tarihi hesaplamalar için esas 
alınacak tarih olup şirketin banka 
hesabına yatırıldığı tarihin içinde bu-
lunduğu hesap döneminde sermaye 
artırımına konu edilmeyen sermaye 
avansı niteliğindeki tutarların indirim 
uygulamasında dikkate alınması im-
kan dışıdır. Buna ek “Diğer Serma-
ye Yedekleri” hesabında izlenmeyen 
tutarlar için, ilgili hesap döneminde 
bu tutarlara ilişkin sermaye artırımı 
gerçekleştirilse dahi indirim uygula-
masından faydalanılması mümkün 
bulunmamaktadır.
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İndirimden faydalanmak isteyen 
sermaye şirketlerinin, taahhüt 

edilen sermaye artırımı tutarının nakit 
olarak şirketin banka hesabına fiilen 
yatırıldığına ilişkin olarak bu işlemleri 
içeren ve ilgili banka şubesi tarafından 
onaylanmış banka hesap özetini 
kağıt ortamında veya elektronik 
ortamda ilgili dönem kurumlar 
vergisi beyannamesi verme süresi 
içerisinde kurumlar vergisi yönünden 
bağlı oldukları vergi dairelerine 
ibraz etmeleri ayrıca nakdi olarak 
artırdıkları sermaye ile indirime konu 
edecekleri tutara ilişkin bilgileri, kurumlar 
vergisi beyannamesi ekinde bildirmeleri 
gerekmektedir. Artırım sonrası sermaye 
azaltımına gidilmesi halinde ise nakdi 
sermaye artışının azaltılan sermaye 
tutarı kadarlık kısmı için sermaye 
azaltımına ilişkin kararın ticaret siciline 
tescil edildiği ayı izleyen aydan itibaren 
bu indirimden yararlanmaları mümkün 
bulunmamaktadır. Kurum kazancından 
indirilebilecek tutar aşağıdaki şekilde 
hesaplanacaktır:

İndirim tutarı = Nakdi sermaye 
artışı (ödenen) X Ticari krediler 
faiz oranı X İndirim oranı X Süre 
(Ay/12)

İndirim tutarının 

hesaplanmasında Türkiye 

Cumhuriyeti Merkez Bankası 

tarafından yararlanılan yıl için 

en son açıklanan ticari krediler 

faiz oranı dikkate alınacağından 

geçici vergi dönemlerinden 

sadece dördüncü geçici 

vergilendirme dönemi itibarıyla 

bu indirimden yararlanılması 

mümkün olmakla birlikte kazancın 

yetersiz olması nedeniyle ilgili 

hesap döneminde indirim konusu 

yapılamayan tutarlar, izleyen 

hesap dönemine ilişkin geçici 

vergilendirme dönemlerine 

ait geçici vergi matrahlarının 

tespitinde indirim konusu 

yapılabilecektir. Kendilerine 

özel hesap dönemi tayin edilmiş 

olan sermaye şirketleri, şartların 

sağlanması kaydıyla, hesap 

dönemlerinin sona erdiği ay 

itibarıyla TCMB tarafından en 

son açıklanan ticari krediler faiz 

oranını dikkate alarak indirimden 

yararlanabileceklerdir.

Diğer taraftan indirim hakkı 

tescilin yapıldığı aydan 

başlamakla beraber süre 

konusunda herhangi bir kısıtlama 

yoktur. Sermaye olarak konulan 

nakit tutar işletmede kaldığı sürece 

izleyen hesap dönemlerinde 

indirim uygulanmasına devam 

edilebilecektir. Şirket devam 

ettiği sürece indirimden 

faydalanılacaktır. İndirim 

mekanizması mükellefler için 

başlı başına bir teşvik olmakla 

birlikte indirim hakkının herhangi 

bir süre sınırlaması olmadan 

şirketin ömrü boyunca devam 

etmesini teşvik içinde teşvik 

olarak değerlendirebiliriz. Buna 

ek nakdi sermaye artışıyla 

ilgili indirim tutarının kazanç 

yetersizliği nedeniyle ilgili 

hesap döneminin matrahından 

indirilememesi halinde, bu 

indirim tutarı herhangi bir 

endekslemeye tabi tutulmaksızın 

izleyen hesap dönemlerinin 

matrahından indirilebilecektir. 

Gerek süre kısıtının olmaması 

gerekse kazanç yetersizliğine 

rağmen sonraki yıllara devir 

nakit sermaye artırımı indirimin 

iki önemli avantajı olarak 

karşımıza çıkmaktadır.

3. MATRAHTAN 
İNDİRİMİ MÜMKÜN 
OLMAYAN SERMAYE 
ARTIRIMLARI

İndirime konu edilecek tutarın he-
saplanmasında, mevcut sermaye 

şirketlerinde ödenmiş veya çıkarıl-
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mış sermaye tutarlarındaki nakdi ser-
maye artışları, yeni kurulan sermaye 
şirketlerinde ise ödenmiş sermayenin 
nakit olarak karşılanan kısmı dikkate 
alınacak olup sermayenin nakit ola-
rak karşılanmayan kısmı için indirim 
uygulamasından yararlanılamayacağı 
tabiidir. Bununla birlikte;

 ► Sermaye şirketlerine nakit dışın-
daki varlık devirlerinden kaynak-
lanan sermaye artışları,

 ► Sermaye şirketlerinin birleşme, 
devir ve bölünme işlemlerine ta-
raf olmalarından kaynaklanan 
sermaye artışları,

 ► Bilançoda yer alan öz sermaye 
kalemlerinin sermayeye eklen-
mesinden kaynaklanan sermaye 
artışları,

 ► Ortaklarca veya Kurumlar Vergisi 
Kanununun 12. maddesi kapsa-
mında ortaklarla ilişkili olan kişi-
lerce kredi kullanılmak veya borç 
alınmak suretiyle gerçekleştirilen 
sermaye artışları,

 ► Şirkete nakdi sermaye dışında 
hisse senedi, tahvil veya bono 
gibi kıymetlerin konulması su-
retiyle gerçekleştirilen sermaye 
artışları,

 ► Bilanço içi kalemlerin birbiri için-
de mahsubu şeklinde gerçekleş-
tirilen sermaye artışları,

 
indirim tutarının hesaplanmasında dik-
kate alınmayacak işlemler olarak kar-
şımıza çıkmaktadır.

Sermaye şirketlerinin ortakları 
tarafından şirkete borç olarak 

verilmiş olan tutarlar, muhasebe 
kayıtlarında “331-Ortaklara Borç-
lar” hesabında izlenmekte olup, 
bilançonun öz kaynaklar grubu 
içerisinde yer almamaktadır. Ser-
maye şirketlerinin ortakları, şirket-
ten olan alacaklarını nakden tah-
sil etmek yerine taahhüt ettikleri 
sermayenin yerine getirilmesinde 
veya yeni sermaye artırımlarında 
kullanabilir. İşte bu noktada şirket 
ortaklarının, şirketten olan alacak-
larını tahsil etmek yerine, serma-
yeye eklemesi/sermaye artırımına 
dönüştürmesi durumunda şirketin 
vergi indirimi hakkından yararlanıp 
yararlanamayacağı sorusu günde-
me gelmektedir. Konu henüz idare 
tarafından açıklığa kavuşturulma-
mış olmakla birlikte, sermaye artı-
şı gayesiyle işletmeye borç olarak 
verilen alacakların 331-Ortaklara 
Borçlar hesabı yerine 529-Diğer 
Sermaye Yedekleri hesabında ta-
kip etmelerinin yerinde olacağını 
ve ilgili hesapta yer alan bakiyele-
rin makul süreler içerisinde mutlaka 
sermayeye ilave edilmesi halinde, 
nakit sermaye indirimi uygulama-
sından faydalanılabileceğini dü-
şünmekteyiz.

4. GEÇİCİ VERGİ 
DÖNEMLERİNDE 
İNDİRİMİN UYGULAMASI

Tebliğde indirim tutarının he-
saplanmasında TCMB tarafın-

dan “yararlanılan yıl için en son 

açıklanan” ticari krediler faiz oranı 
dikkate alınacağı ve bu sebep-
le geçici vergilendirme dönemleri 
itibarıyla bu indirimden yararlanıl-
masının mümkün olmadığı, ancak 
kazancın yetersiz olması nedeniyle 
ilgili hesap döneminde indirim ko-
nusu yapılamayan tutarların, izle-
yen hesap dönemine ilişkin geçici 
vergilendirme dönemlerine ait ge-
çici vergi matrahlarının tespitinde 
indirim konusu yapılabileceği belir-
tilmiştir. Bu durumda, sermaye şir-
ketleri kazanç yetersizliği ile ilgili 
bir husus olmadığı sürece geçici 
vergi vergilendirme dönemlerinde 
nakit sermaye artırımı ve/veya yeni 
kurulan şirketlerde ödenmiş ser-
mayenin nakit olarak karşılanması 
dolayısıyla sağlanan indirimden 
yararlanamamaktadır.

Diğer taraftan geçici vergi be-
yannamesinin düzenlendiği 

dönemde indirim konusu yapıla-
mayan, diğer bir deyişle matrahın 
yetersiz kalması sebebiyle indirim 
konusu yapılamayan “Nakit Ser-
maye İndirimi” tutarının takip eden 
dönemdeki ilk geçici vergi döne-
minden itibaren indirim konusu 
yapılabilecektir. Bankalarca açılan 
TL cinsinden ticari kredilere uygu-
lanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz 
oranını {Ticari Krediler (TL üze-
rinden açılan ) (Tüzel kişi Kredili 
Mevduat Hesabı ve kurumsal kre-
di kartları hariç) faiz oranı} TCMB 
tarafından haftalık olarak haftanın 
son iş günü olan Cuma günü açık-
lanmaktadır. Söz konusu faiz oran-
ları yıl içerisinde her hafta güncel-
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lenerek açıklandığından ve geçici 
verginin de her bir vergilendirme 
döneminde kümülatif olarak de-
ğerlendirilmesinden dolayı geçici 
vergi vergilendirme dönemlerinde 
indirim tutarının hesaplanmasında 
herhangi bir sorun ortaya çıkma-
yacaktır.

Dolayısıyla, sermaye şirketleri 
gerçekleştirdikleri nakdi ser-

maye artışları üzerinden, nakdi 
sermaye artışının yapıldığı hesap 
döneminden itibaren başlamak 
üzere izleyen her bir hesap dö-
nemi için ayrı ayrı indirim uygu-
lamasından yararlanabileceklerdir. 
ıl içerisinde geçici vergi vergilen-
dirme dönemlerinde hesaplanan 
indirim tutarının fazla veya eksik 
olması halinde, zaten yılsonunda 
hesaplanacak olan indirim tutarına 
göre kurumlar vergisi beyannamesi 
hazırlanacağından bu eksiklik ya 
da fazlalık bertaraf edilebilecektir. 
Buna göre, haftalık olarak her haf-
tanın son iş günü olan Cuma günü 
açıklanan ticari kredi faiz oranla-
rının belirli olması dolayısıyla ge-
çici vergi vergilendirme dönemleri 
itibariyle ilgili dönem içindeki ayın 
son haftasında açıklanan oranın 
kullanılması suretiyle indirim tutarı 
hesaplanması mümkün olmaktadır.

5. ÖRNEK UYGULAMA

22/12/2015 tarihli genel kurul ka-
rarı ile (X) A.Ş.’nin sermayesinin 

12.000.000 TL artırılmasına karar 
verilmiş ve bu tutarın %25’i olan 
3.000.000 TL 29/12/2015 tarihinde 
ortaklarca şirketin banka hesabına 
yatırılmıştır. Söz konusu genel ku-
rul kararı 13/1/2016 tarihinde tica-
ret siciline tescil ettirilerek sermaye 
taahhüdünün kalan 9.000.000 TL’si 
nakit olarak 29/1/2016 tarihinde 
ortaklarca şirketin banka hesabı-
na yatırılmıştır. (X) A.Ş.’nin indirim 
tutarının hesaplanmasında dikka-
te alacağı indirim oranı %50 olup 
2016 yılı sonu itibarıyla TCMB tara-
fından açıklanan ticari krediler faiz 
oranı %10’dur.

Sermaye artırımına ilişkin karar 
her ne kadar 2015 hesap dö-

neminde alınmış olsa da bu kararın 
ticaret siciline tescili 13/1/2016 tari-
hinde gerçekleştirildiğinden, taah-
hüt edilen sermayenin 29/12/2015 
tarihinde şirketin banka hesabına 
yatırılmış olan %25’lik kısmı için 
2015 hesap dönemi itibarıyla in-
dirimden faydalanılması mümkün 
bulunmamaktadır.

Öte yandan, sermaye artırımına 
ilişkin karar Ocak 2016 döne-

minde ticaret siciline tescil edildiğin-
den ve sermaye taahhüdünün kalan 
kısmının tamamı da bu dönemde 
ortaklarca şirketin banka hesabı-
na yatırılmış olduğundan, 2016 he-
sap dönemine ait kurumlar vergisi 
matrahının tespitinde (X) A.Ş., ser-
mayesinin nakden artırılan tutarının 
tamamı üzerinden indirim uygula-
masından faydalanabilecektir.

İndirim tutarı  = Nakdi sermaye 
artışı x Ticari krediler faiz oranı x 
İndirim oranı x Süre = 12.000.000 TL 
x 0,10 x 0,50 x (12/12)
= 600.000 TL
(X) A.Ş. 2016 hesap dönemine ait 
kurumlar vergisi matrahının tespitin-
de 600.000 TL’lik tutar için indirim 
uygulamasından yararlanabilecektir.

Sermaye şirketleri gerçekleştir-
dikleri nakdi sermaye artışları 

üzerinden, nakdi sermaye artışının 
yapıldığı hesap döneminden iti-
baren başlamak üzere izleyen her 
bir hesap dönemi için ayrı ayrı 
indirim uygulamasından yararla-
nabileceklerdir.

C. SONUÇ

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanu-
nu’nun 10. maddesinin 1. fıkrasına 

eklenen “ı” bendiyle uygulama alanı 
bulan Nakit Sermaye İndirimi uygula-
ması ile şirketler, nakit sermaye artım-
ları dolayısıyla hesaplayacakları faiz 
tutarını vergi matrahlarından indirilebil-
meleri imkanı elde etmişlerdir.

Sermaye şirketlerinde artırılan ser-
mayenin veya yeni kurulan sermaye 

şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit 
olarak karşılanan kısımları için bazı ko-
şul ve kurallar dahilinde hesaplanacak 

faiz tutarlarının %50’sinin matrahtan 
indirimi şeklinde tezahür edecek olan 
teşvik uygulaması, şirketlerin öz kaynak 
yapılarının güçlendirilmesine yönelik 
atılmış önemli bir adımdır.

Sözü edilen nakit sermaye indiri-
mi uygulaması ile şirketlere vergi 

matrahlarından indirim konusu ya-
pabilecekleri bir düzenleme gel-
mekte ve bu düzenleme ile şirketle-
rin nakit sermaye arttırımları teşvik 
edilmekte diğer bir deyişle özkay-
nakların güçlendirilmesi sağlanmak-
la birlikte vergisel olarak olarakta 
ilave teşvikler sağlanmaktadır.

Teşvik uygulamasında matrah-
tan indirimin sağlayacağı vergi 

avantajına ek olarak indirim sü-
resinin koyulan nakdin işletmede 
kalması koşuluyla sınırlandırılmamış 
olması ve indirim imkanının matrah 
oluşmaması halinde sonraki yıllara 
devredilebilmesi hususlarının müm-
kün kılınması söz konusu teşvikin 
cazibesi artırılmıştır. Sermaye şir-
ketlerinin nakdi sermaye artırım-
larına ilişkin faiz indirimi teşvikinin, 
daha önceleri şirketler nezdinde 
öz kaynağa yürütülen faizin gi-
der kabul edilmemesi, dış kaynak 
faiz ödemelerine ilişkin giderin 
ise kabul edilmesi gerekçesiyle 
bir finansman aracı olarak tercih 
edilmeyen öz kaynak kullanımı ko-
nusunda önemli pozitif katkılar ya-
pacağı beklenilmektedir.
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I. GİRİŞ

Bilindiği üzere, 7194 Sayılı Dijital 
Hizmet Vergisi ile Bazı Kanun-

larda ve 375 Sayılı Kanun Hük-
münde Kararnamede Değişiklik Ya-
pılması Hakkında Kanun ile ihdas 
edilen Dijital Hizmet Vergisi’ne iliş-
kin uygulama esasları, 20/03/2020 
tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 
Uygulama Genel Tebliği ile açıklığa 
kavuşturulmuştur.

Söz konusu Tebliğin Resmi Ga-
zetede yayınlanarak yürürlü-

ğe girmesiyle uygulamanın 1 Mart 
2020 tarihi itibariyle geçerli olduğu 
ve kapsam dahilindeki birçok şirke-
tin hayatında yer aldığı açıktır.

Bu çerçevede, yazımız içeriğinde 
kapsam dahilinde tutulan dijital 

hizmetlerin tanımı ile vergi sorumlu-
su, muafiyet ve istisna gibi konula-
ra değinilecek ve Ar-Ge merkezine 
yönelik istisna kapsamı da ayrıca 
irdelenecektir.

II. DİJİTAL HİZMET 
VERGİSİNE TABİ İŞ-
LEMLER

Türkiye’de gerçekleştirilen 7194 
Sayılı Kanun kapsamındaki di-

jital hizmetler/işlemler üzerinden 
%7,5 oranında dijital hizmet ver-
gisi hesaplanacaktır. Dijital hizmet 
vergisi, mükellefin beyanı üzerine 
tarh olacak ve mükellefin Türkiye 
içinde ikametgahının, iş yerinin, 
kanuni ve iş merkezlerinin bulun-
maması halleri ile gerekli görülen 
diğer hallerde Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, vergi alacağının emni-
yet altına alınması amacıyla ver-

giye tabi işlemlere taraf olanlar 
ile işleme ve ödemeye aracılık 
edenleri verginin ödenmesinden 
sorumlu tutabilecektir.

Bu kapsamda, dijital ortamda su-
nulan her türlü reklam hizmetle-

ri, sesli, görsel veya dijital içeriğin 
dijital ortamda satışı ile bu içerik-
lerin dijital ortamda dinlenmesine, 
izlenmesine, oynanmasına veya 
elektronik cihazlara kaydedilmesine 
veya bu cihazlarda kullanılması-
na yönelik dijital ortamda sunulan 
hizmetler, kullanıcıların birbirleriyle 
etkileşime geçebilecekleri dijital or-
tamların sağlanması ve işletilmesi 
hizmetler ve dijital ortamda dijital 
hizmet sağlayıcıları tarafından veri-
len aracılık hizmetlerinden elde edi-
len hasılatlar dijital hizmet vergisine 
tabidir.

A. DİJİTAL ORTAMDA 
SUNULAN HER TÜRLÜ 
REKLAM HİZMETLERİ

Reklam kontrol ve performans 
ölçüm hizmetleri, kullanıcılarla 

ilgili veri iletimi ve yönetimi gibi 
hizmetler ile reklamın sunulmasına 
ilişkin teknik hizmetler dahil olmak 
üzere dijital ortamda sunulan her 
türlü reklam hizmetinden elde edi-
len hasılatlar dijital hizmet vergisi-
ne tabi olup, aşağıda detaylı ola-
rak sayılı dijital ortamda sunulan 
hizmetlerden elde edilen hasılatlar 
da bu kapsamda değerlendirile-
cektir.

 ► Reklamın arama sonuçlarıy-
la birlikte gösterilmesi ya da 
reklam verenle ilgili arama so-
nucunun öncelikli sırada gös-

terilmesi gibi arama motoru 
reklamları,

 
 ► Bant reklamlar (banner),

 
 ► Video veya kullanıcı payla-

şımının izlenmesi öncesinde, 
sırasında veya sonrasında diji-
tal ortamlarda yayınlanan her 
türlü işitsel, görsel veya yazılı 
reklamlar,

 
 ► Elektronik cihazlarda yazılım-

lar vasıtasıyla çevrim içi ileti-
len reklamlar,

 
 ► Açılır pencere reklamları 

(pop-up vb.) gibi reklam hiz-
metlerinin sunulması,

 
 ► Gazete veya dergilerin inter-

net sitelerinde veya yalnızca 
dijital ortamda işitsel ve/veya 
görsel yayıncılık yapan kuru-
luşların internet sitelerinde ya 
da bunların yayın akışları sı-
rasında yayınlanan reklamlar,

 
 ► Yayıncı kuruluş tarafından, 

karasal, uydu ya da kablo 
ortamları üzerinden yapılan 
yayınların eş anlı olarak di-
jital ortamda yayınlanması 
halinde, yayın akışının içe-
riğine dahil olmayan reklam 
hizmetleri,

 
 ► Reklam kontrol ve performans 

ölçüm hizmetleri,
 
 ► Kullanıcılarla ilgili veri iletimi 

ve yönetimi gibi hizmetler,
 
 ► Reklamın sunulmasına ilişkin 

teknik hizmetler gibi diğer 
hizmetler.

DİJİTAL HİZMET VERGİSİNİN 
UYGULAMA ESASLARI VE AR-GE 
MERKEZLERİNE YÖNELİK İSTİSNATuğcan ÖZBEY

SMMM, Kıdemli Vergi Müdürü
tugcan.ozbey@centrumdenetim.com
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B. DİJİTAL ORTAMDA 
YAPILAN İÇERİK 
SATIŞLARI VE 
İÇERİKLERDEN 
YARARLANDIRMAYA 
YÖNELİK HİZMETLER

Sesli, görsel veya dijital her-
hangi bir içeriğin (bilgisayar 

programları, uygulamalar, müzik, 
video, oyunlar, oyun içi uygula-
malar ve benzerleri dahil) dijital 
ortamda satışı ile bu içeriklerin di-
jital ortamda dinlenmesine, izlen-
mesine, oynanmasına veya elekt-
ronik cihazlara kaydedilmesine 
veya bu cihazlarda kullanılmasına 
yönelik dijital ortamda sunulan 
hizmetlerden elde edilen hasılat 
dijital hizmet vergisine tabi olup, 
aşağıda detaylı olarak sayılı diji-
tal ortamda sunulan hizmetlerden 
elde edilen hasılat da bu kapsam-
da değerlendirilecektir.

 ► Bilgisayar, tablet, cep telefo-
nu, akıllı bileklik gibi elektronik 
cihazlarda kullanılan program, 
yazılım ve uygulamalar,

 
 ► Sinema filmi, dizi, video, resim, 

fotoğraf, grafik, makale, dergi, 
gazete gibi görüntü, ses ve 
metin dosyası içerikleri,

 
 ► Oyun konsolunda oynamaya 

mahsus olanlar dâhil olmak 
üzere, çevrim içi veya çevrim 
dışı oynanmasına bakılmak-
sızın her türlü dijital oyunla-
rın, oyun ek paketlerinin veya 
oyun kodları,

 
 ► Çevrim içi oyunlarda kullanıcı-

ya belirli bir bedel karşılığında 
oyunla ilgili uygulama veya 
paketlerin (ilave oynama hak-
kı, ilave oyun süresi, oyun içi 
özelliklere, materyal ve öğe-
lere erişim, oyun içi karakter 
oluşturma ya da geliştirme 
veya oyun içi sanal para te-

mini gibi) dijital ortamda satışı 
ve benzeri diğer içerik satışla-
rı ile bu içeriklerden yararlan-
dırma(içeriklerin dijital ortam-
da dinlenmesine, izlenmesine, 
oynanmasına veya elektronik 
cihazlara kaydedilmesine veya 
bu cihazlarda kullanılması)

C. KULLANICILARIN 
BİRBİRLERİYLE 
ETKİLEŞİME 
GEÇEBİLECEKLERİ 
DİJİTAL ORTAMLARIN 
SAĞLANMASI VE 
İŞLETİLMESİ HİZMETLERİ

Kullanıcıların birbirleriyle etkile-
şime geçebilecekleri dijital or-

tamların sağlanması ve işletilmesi 
hizmetlerinden elde edilen hasılat 
dijital hizmet vergisine tabi olup, 
aşağıda detaylı olarak sayılı diji-
tal ortamda sunulan hizmetlerden 
elde edilen hasılat da bu kapsam-
da değerlendirilecektir.

 ► Kullanıcılar tarafından yazılı, 
görsel veya işitsel içerik pay-
laşılabilen ya da paylaşılan 
içeriklere ilişkin yorum yapıla-
bilen ya da kullanıcıların bir-
birleriyle sair suretle etkileşi-
me geçebildiği her türlü dijital 
ortamların sağlanması veya 
işletilmesi,

 
 ► Dijital ortamda, mal veya 

hizmet alım veya satımına; 
ödemenin, teslimatın veya ia-
denin garanti edilmesi ya da 
bunlara aracılık edilmesi gibi 
fonksiyonlar üstlenilmek sure-
tiyle aracılık edilmesi ya da 
herhangi bir fonksiyon üstle-
nilmeksizin sadece mal veya 
hizmetin alım satımının kolay-
laştırılması ya da satışa konu 
mal veya hizmetin bu ortam-
da ilan edilmesi veya bu ilana 
erişilebilmesi gibi hizmetler,

 ► Mal veya hizmet alım satımına 
aracılık edenler ile alım satımı 
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kolaylaştıranlar tarafından bu 
hizmetlerin sunulduğu dijital 
ortamlarda, benzer veya aynı 
ürünleri satanların ilanlarının, 
listeleme/sıralama/biçim de-
ğişikliği vb. yapmak suretiyle 
farklılaştırılması şeklinde veri-
len hizmetler,

D. DİJİTAL ORTAMDA 
DİJİTAL HİZMET 
SAĞLAYICILARI 
TARAFINDAN VERİLEN 
ARACILIK HİZMETLERİ

Dijital ortamda dijital hizmet 
sağlayıcıları tarafından verilen 

aracılık hizmetlerinden elde edilen 
hasılat dijital hizmet vergisine tabi 
olup, aşağıda detaylı olarak sayılı 
dijital ortamda sunulan hizmetler-
den elde edilen hasılat da bu kap-
samda değerlendirilecektir.
 
 ► Dijital ortamda sunulan; mağa-

za içinde mağaza, kullanıcıya 
ürün özelliklerini filtreleme ya 
da fiyat, marka, model vb. ba-
zında karşılaştırma ve sıralama 
yapma suretiyle yönlendirme 
gibi aracılık hizmetleri

III. DİJİTAL HİZMET 
VERGİSİNDE MUAFİ-
YET

Dijital hizmet vergisinden muaf 
olma koşullarını incelendiğinde;

 ► 2019 hesap döneminde söz 
konusu hizmetlerden Türki-
ye’de elde edilen hasılatı 20 
milyon Türk lirasından ya da 
dünya genelinde elde edilen 
hasılatı 750 milyon avrodan 
veya muadili yabancı para 
karşılığı Türk lirasından az 
olanların,

Kanunun yürürlüğe girdiği 1 
Mart 2020 tarihi itibarıyla bu 

vergiden muaf olacağı anlaşılmak-
tadır. Firmaların, finansal muhase-
be açısından konsolide bir grubun 

üyesi olması halinde, bu hadlerin 
uygulanmasında grubun verginin 
konusuna giren hizmetlere ilişkin 
elde ettiği toplam hasılat dikkate 
alınmaktadır. Bu bakımdan, Türki-
ye’de elde edilen hasılatın, dünya 
genelinde elde edilen hasılata dâ-
hil edilmesi gerektiği tabiidir.

IV. DİJİTAL HİZMET 
VERGİSİNDEN İS-
TİSNA HİZMETLERİN 
KAPSAMI

Dijital hizmet vergisinden istisna 
olma koşullarını incelendiğinde;

 ► Telgraf ve Telefon Kanununun 
ek 37 nci maddesi kapsamın-
da üzerinden Hazine payı 
ödenen hizmetlerin,

 ► 6802 sayılı Gider Vergileri Ka-
nununun 39 uncu maddesi kap-
samında üzerinden özel iletişim 
vergisi alınan hizmetlerin,

 ► 5411 sayılı Bankacılık Kanunu-
nun 4 üncü maddesi kapsa-
mındaki hizmetlerin,

 ► 5746 sayılı Araştırma, Geliştir-
me ve Tasarım Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Ka-
nunun 2 nci maddesinde ta-
nımlanan Ar-Ge merkezlerinde 
Ar-Ge faaliyetleri neticesinde 
oluşturulan ürünlerin satışı ile 
münhasıran bu ürünler üzerin-

den sunulan hizmetlerin,

 ► 6493 sayılı Ödeme ve Menkul 
Kıymet Mutabakat Sistemleri, 
Ödeme Hizmetleri ve Elektro-
nik Para Kuruluşları Hakkında 
Kanunun 12 nci maddesi kap-
samında yer alan ödeme hiz-
metleri dolayısıyla elde edilen 
hasılatın

dijital hizmet vergisinden müstesna 
olduğu anlaşılmaktadır.

V. VERGİ SORUMLU-
SU

Dijital hizmet vergisinin mükel-
lefi, dijital hizmet sağlayıcıla-

rıdır. Ek olarak, mükellefin Türkiye 
içinde ikametgahının, iş yerinin, 
kanuni ve iş merkezlerinin bulun-
maması halleri ile gerekli görülen 
diğer hâllerde Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, vergi alacağının emniyet 
altına alınması amacıyla vergiye 
tabi işlemlere taraf olanlar ile iş-
leme ve ödemeye aracılık edenle-
ri verginin ödenmesinden sorumlu 
tutmaya yetkilidir.

VI. AR-GE 
MERKEZİNE YÖNELİK 
İSTİSNA

Ar-Ge merkezine yönelik 
istisnanın uygulanabilmesi için, 

satışı ve/veya üzerinden yapılan 
hizmet sunumları verginin konusuna 
giren dijital içeriklerin ve dijital 
ortamların, 5746 sayılı Kanunda 
tanımlanan Ar-Ge merkezlerinde, 
Ar-Ge faaliyetleri neticesinde 
oluşturulması gerekir.

Ek olarak, Ar-Ge merkezlerinde 
Ar-Ge faaliyetleri neticesinde 

oluşturulan ürünler üzerinden sunu-
lan dijital hizmetin, ürün sahibi ta-
rafından aynı zamanda bu niteliği 
taşımayan ürünler üzerinden de su-
nulması halinde, istisna, münhasıran 
bu niteliği taşıyan ürünler üzerinden 
sunulan hizmet dolayısıyla elde edi-
len hasılata uygulanır.
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Ar-Ge merkezlerine yönelik di-
jital hizmet vergisi uygulaması 

kapsamında;

  ► Pazar lanab i l i r/ ku l lan ı lab i l i r 
aşamaya gelmiş veya haliha-
zırda pazarlanan/kullanılan 
ancak Ar-Ge merkezlerinde 
oluşturulmamış ürünlerin geliş-
tirilmesi amacıyla Ar-Ge mer-
kezlerinde geliştirilen ürünlerin,

 ► Ar-Ge merkezlerinde yenilik 
faaliyetleri neticesinde oluştu-
rulan ürünlerin,

 ► Tasarım faaliyetleri neticesinde 
geliştirilen/iyileştirilen/farklılaş-
tırılan/oluşturulan ürünlerin,

 ► İlgili mevzuata göre Ar-Ge 

kapsamında sayılmayan faali-
yetler neticesinde oluşturulan 
ürünlerin

 
istisna kapsamında değerlendirile-
meyeceği anlaşılmaktadır.

Ar-Ge merkezlerinde Ar-Ge pro-
jeleri kapsamında üretilen dijital 

içerikli ürünlerin ve dijital ortamla-
rın satışının dijital hizmet vergisinde 
istisna olduğu dikkate alındığında, 
salt bu içerikli satışları yapan ancak 
Ar-Ge merkezi olmayan firmaların 
Ar-Ge merkezi kurmak/devralmak 
suretiyle kapsam dahilindeki proje 
çıktılarının satışlarının da istisna kap-
samına alınabileceği açıktır.

Özetle, satışı ve/veya üzerin-
den yapılan hizmet sunumları 

verginin konusuna giren dijital içe-
riklerin ve dijital ortamların, Ar-Ge 
merkezlerinde Ar-Ge projeleri kap-
samında oluşturulması dijital hizmet 
vergisi istisnasından yararlanmak 
için yeterli olacaktır. Bu bakımdan, 
IT tabanlı programların, içeriklerin 
ya da IT tabanlı ortamların Ar-Ge 
projeleri kapsamında oluşturuluyor 
olması istisnai hükmün uygulanması 
için zaruridir.

Genel olarak faaliyetleri dijital 
içerik ve/veya dijital ortam 

satışı ya da hizmeti olanların bu 
sunumları Ar-Ge merkezi açmak ya 
da devralmak suretiyle Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nca onaylı Ar-
Ge projeleri ile oluşturması satışla-
rın haddine bağlı olarak ciddi bir 
vergi avantajı yaratabilecektir.
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Mesut DENİZ
Kıdemli Vergi Müdürü, SMMM

E-DEFTER UYGULAMASINDAKİ SON 
DURUM VE ZORUNLULUK TAKVİMİ

mesut.deniz@centrumdenetim.com

I. GİRİŞ

E-defter, şekil hükümlerinden ba-
ğımsız olarak Vergi Usul Kanunu 

ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri 
gereğince tutulması zorunlu olan 
defterlerde yer alması gereken bilgi-
leri kapsayan elektronik kayıtlar bü-
tünüdür. E-defter uygulaması ile def-
ter kayıtlarının elektronik ortamda 
hazırlanması; kağıda aktarılmaksızın 
oluşturulması, kaydedilmesi ve sak-
lanması; değişmezliğin, bütünlüğün 
ve içeriğin doğruluğunun elektronik 
imza ve/veya mali mühür araçları 
ile garanti altına alınması ve ilgililer 
nezdinde ispat aracı olarak kullanı-
labilmesi sağlanmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ge-
lir İdaresi Başkanlığı ile Ticaret 

Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür-
lüğü tarafından ortak olarak hazır-
lanan  ve 13.12.2011 tarih ve 28141 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlan-
mak suretiyle yürürlüğe giren “1 
Sıra No.lu Elektronik Defter Genel 
Tebliği” ile 01.01.2012 tarihi itibariy-
le elektronik defter (e-defter) uy-
gulamasına geçilmiştir.

Diğer taraftan 14.12.2012 tarih 
ve 28497 sayılı Resmi Gaze-

te’de yayımlanan 421 Sıra No’lu 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 
e-fatura uygulamasına geçmek zo-
runda olan mükelleflerin elektronik 
defter tutma uygulamasına dâhil 
olma zorunluluğu getirilmiştir. Ay-
rıca 1 Sıra No.lu Elektronik Defter 
Genel Tebliğinde dileyen mükellef-
lerin de e-defter uygulamasına ge-
çebileceği belirtilmiştir.

Bu çalışmada, 19.10.2019 tarih ve 
30923 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 3 Sıra Numaralı Elekt-
ronik Defter Genel Tebliği ile yapılan 
değişiklikler incelenecektir. 

II. E-DEFTER 
UYGULAMASINA 
DAHİL OLMA 
ZORUNLULUĞU

421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği ile e-fatura uygu-

lamasına geçmek ve e-defter tut-
mak zorunda olan mükellef grupla-
rı belirlenmiştir. 20.06.2015 tarih ve 
29392 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan 454 Sıra Numaralı Vergi 
Usul Kanunu Genel Tebliği ile de 
e-Defter tutmak zorunda olan mü-
kelleflerin kapsamı genişletilmiştir.
 

3 Sıra No.lu Elektronik Defter Ge-
nel Tebliği ile, e-fatura uygu-

lamasına dahil olan mükelleflerin 
e-Defter tutmak zorunda oldukları 
belirlenmesiyle birlikte;
 
 ► Türk Ticaret Kanunu’nun 397/4. 

maddesi uyarınca bağımsız de-
netime tabi olan şirketlerin de 
e-Defter uygulamasına dâhil 
olmaları zorunlu tutulması ve

 
 ► Gelir İdaresi Başkanlığı’na, 

yapılan analiz veya inceleme 
çalışmaları neticesinde risk-
li ya da vergiye uyum düze-
yi düşük olduğu tespit edilen 
mükellef veya mükellef grupla-
rı için e-Defter uygulamasına 
geçme zorunluluğu getirme 
hususunda yetki verilmesi

 
suretiyle e-Defter uygulamasının 
kapsamı genişletilmiştir.

3 Sıra No.lu Elektronik Defter 
Genel Tebliği ile belirlenen zo-

runluluk kapsamına girmeyenler-
den bilanço esasına göre defter 
tutan mükelleflerden dileyenlerin 
de istemeleri halinde e-Defter uy-
gulamasına dâhil olması mümkün-
dür. e-Defter uygulamasına isteğe 
bağlı olarak dahil olanlar, başvu-
rularını izleyen ayın başından iti-
baren defterlerini e-Defter olarak 
tutabileceklerdir.

Diğer yandan, e-Defter uygu-
lamasına geçme zorunlulu-

ğu olduğu belirtilen mükellefler, 
tam bölünme, birleşme (devralma 
şeklinde birleşme ve yeni kuruluş 
şeklinde birleşme) veya tür (nev ’i) 
değişikliğine gitmeleri halinde; 
devrolunan veya birleşilen tüzel 
kişi mükellefler ile tam bölünme 
veya tür değişikliği sonucunda or-
taya çıkan yeni tüzel kişi mükellef-
ler elektronik defter uygulamasına 
geçmek zorundadır. Uygulamalara 
geçme süresi her halükarda işle-
min ticaret siciline tescil tarihini 
izleyen ayın başından itibaren 3 
ayı geçemeyecektir.

III. E-DEFTER 
UYGULAMASINA 
GEÇİŞ TAKVİMİ

E-Defter uygulamasına dahil 
olma zorunluluğu bulunan 

mükelleflerin uygulamaya zorunlu 
geçiş tarihleri aşağıdaki gibi 
olacaktır. Zorunluluk getirildiği 
halde e-Defter uygulamasına 
süresi içinde geçmeyen mükellefler 
hakkında Vergi Usul Kanunu’nda 
öngörülen cezai hükümler 
uygulanacaktır.
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GEÇİŞ ZORUNLULUĞUN KAPSAMI DAYANAK ZORUNLULUK GEÇİŞ TARİHİ AÇIKLAMASI

e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mü-
kellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde 
(e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen 
mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren),

1- e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu 
bulunan mükellefler. 509 SN VUK GT

2018 ya da 2019 yılı hasılatı 5.000.000 TL’yi geçenler 
01.01.2021 tarihinden itibaren. (e-Fatura’ya geçişi 
01.07.2020)

454 SN VUK GT
2018 yılı hasılatı 10.000.000 TL’yi geçenler 01.01.2020 
tarihinden itibaren

2- 19.10.2019 tarihi itibariyle Türk Ticaret Kanunu-
nun 397’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarın-
ca bağımsız denetime tabi olan şirketler.

509 SN VUK GT

19/10/2019 tarihi itibarıyla Türk Ticaret Kanununun 
397’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağım-
sız denetime tabi olan şirketler 01/01/2020 tarihinden 
itibaren, 2020 ve müteakip yıllarda bağımsız denetime 
tabi olma şartlarını sağlayan mükellefler ise şartların 
sağlandığı yılı takip eden yılın başından itibaren

3- Gelir İdaresi Başkanlığı, yapılan analiz veya 
inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da 
vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edi-
len mükellefleri veya mükellef gruplarını faaliyet, 
sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı 
bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 
ay süre vermek suretiyle e-defter uygulamasına 
geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir.

509 SN VUK GT

Kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı 
bildirimde belirtilen süreler içinde (en az üç ay) 
e-Defter uygulamasına dâhil olması gerekmektedir.

4- 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, ku-
rum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının 
e-Defter uygulamasından yararlanma zorunlu-
luğu bulunmamakla birlikte isteğe bağlı olarak 
uygulamaya dâhil olabilirler.

509 SN VUK GT

Başvurularını izleyen ayın başından itibaren defter-
lerini e-Defter olarak tutabilirler.

5- Bu Tebliğ ile belirlenen zorunluluk kapsamına 
girmeyenlerden 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği (Sıra No: 486) ile usul ve esasla-
rı belirlenen Defter Beyan Sistemi kapsamı dı-
şında kalan mükelleflerin de istemeleri halinde 
e-Defter uygulamasına dâhil olması mümkün-
dür. e-Defter uygulamasına isteğe bağlı olarak 
dâhil olanlar

509 SN VUK GT

Başvurularını izleyen ayın başından itibaren defter-
lerini e-Defter olarak tutabilirler.

6- e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu 
olduğu belirtilen mükellefler; tam bölünme, bir-
leşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuru-
luş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliği-
ne gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen 
tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür 
(nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni 
tüzel kişi mükellefler elektronik defter uygulama-
sına geçmek zorundadır.

509 SN VUK GT

Uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ti-
caret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itiba-
ren 3 ayı geçemez.
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IV. E-DEFTER 
VE BERAT 
DOSYALARININ 
UYGULAMAYA 
YÜKLENMESİNE 
İLİŞKİN SÜRELER

E-Defter uygulamasına dâhil 
olanlar, (edefter.gov.tr) inter-

net adresinde duyurulan format 
ve standartlara uygun olarak aylık 
dönemler itibarıyla e-Defterlerini 
oluşturmaya ve saklamaya başla-
yacaklardır. e-Defter tutma süre-
cinde hesap döneminin ilk ayına 
ait beratın alınması açılış onayı, 
son ayına ait beratın alınması ka-
panış onayı, diğer aylara ait be-
ratların alınması ise ilgili aylara 
ait defterlerin noter onayı yerine 
geçmektedir.

Uygulamadan yararlananlar 
aylık dönemler halinde 

oluşturacakları e-Defter ve berat 
dosyalarını;

 ► Defter ve berat dosyalarının 
ilgili olduğu ayı takip eden 
üçüncü ayın son gününe kadar,

 ► Hesap dönemlerinin son ayına 
ait defter ve berat dosyaları, 
gelir veya kurumlar vergisi be-
yannamelerinin verildiği ayın 
son gününe kadar

Oluşturmak, sonrasında Nite-
likli Elektronik Sertifika (NES) 

veya Mali Mühürle zaman damga-
lı imzalamak/onaylamak ve berat 
dosyaları e-Defter uygulamasına 
yüklemek suretiyle Gelir İdaresi 
Başkanlığınca onaylı halini almak 
zorundadırlar.

Diğer taraftan 3 Sıra No.lu 
Elektronik Defter Genel Teb-

liği ile elektronik defterlerin ka-
panış tasdiki yerine geçen aylık 
berat dosyası oluşturma ve Ge-
lir İdaresi Başkanlığı’nın e-Defter 
uygulamasına izleyen 3 ay içinde 
yükleme işleminin, üç aylık geçi-
ci vergi dönemleri bazında (bu 

döneme ait aylar için) ve geçici 
vergi beyannamelerinin verileceği 
ayın sonuna kadar gerçekleştirile-
bilmesi imkanı getirilmiştir.

Buna göre, dileyen mükellefler, 
her hesap dönemine ilişkin 

ilk ayda, her bir geçici vergi dö-
neminin aylarına ait e-Defter ve 
berat dosyalarını her ay için ayrı 
ayrı olmak üzere, ilgili olduğu ge-
çici vergi dönemine ilişkin geçici 
vergi beyannamesinin verilece-
ği ayın sonuna kadar oluşturma, 
NES veya Mali Mühürle imzalama/
onaylama ve berat dosyalarını 
e-Defter uygulamasına yükleyerek 
Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) 
onaylı halini alma imkânından da 
yararlanabileceklerdir. Tercihlerini 
her hesap dönemine ilişkin ilk ay 

içinde bildirmeyen mükellefler ay-
lık olarak berat yükleme seçeneği-
ni tercih etmiş sayılacaktır.

Ayrıca yapılan tercih, tercih 
bildirim süresi içinde yapılan 

değişiklikler hariç olmak üzere, mü-
teakip hesap dönemlerine ait tüm 
aylar için geçerli olacaktır. Tercihini 
geçici vergi dönemi bazında ya-
pan mükelleflerden, defter ve berat 
dosyalarına ilişkin işlemlerini belir-
tilen sürede gerçekleştirmeyenler 
hakkında cezai müeyyidelerin tayi-
ninde her bir ay, ayrı ayrı dikkate 
alınacaktır. Bu çerçevede, defter 
ve berat dosyalarını oluşturma, 
NES veya Mali Mühürle imzala-
ma/onaylama ve GİB onaylı berat 
dosyalarını alma süreleri aşağıdaki 
tabloda gösterilmektedir. 

Dönem

Aylık Yükle-
me Tercihinde 
Bulunulması 

Halinde

Geçici Vergi Dönemleri Ba-
zında Yükleme Tercihinde 

Bulunulması Halinde

Ocak Nisan Ayı Sonu

Ocak-Şubat-Mart Mayıs Ayı Sonu

Şubat
Mart
Nisan

Mayıs Ayı Sonu
Haziran Ayı Sonu
Temmuz Ayı Sonu

Nisan-Mayıs-
Haziran

Ağustos Ayı Sonu

Mayıs
Haziran
Temmuz

Ağustos Ayı Sonu
Eylül Ayı Sonu
Ekim Ayı Sonu

Temmuz-Ağustos-
Eylül

Kasım Ayı Sonu

Ağustos
Eylül
Ekim

Kasım Ayı Sonu
Aralık Ayı Sonu
Ocak Ayı Sonu

Ekim-Kasım-Aralık

Gelir ve Kurumlar 
Vergisi beyanna-
mellerinin verile-
ceği ayın sonuna 
kadar

Kasım Şubat Ayı Sonu

Aralık

Gelir ve Kurumlar 
Vergisi beyanna-
mellerinin verileceği 
ayın sonuna kadar
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Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlı-
ğına, e-Defter oluşturma, im-

zalama ve elektronik defter ve/
veya beratlarının GİB sistemine 
yüklenmesine ilişkin süreleri gerek 
görülmesi halinde bir aya kadar 
uzatma hususunda yetki verilmiştir. 
GİB süre uzatımı yetkisini il, bölge, 
sektör ve mükellef grupları için kul-
lanabileceği gibi tüm e-Defter kul-
lanıcılarını kapsayacak şekilde de 
kullanabilecektir.

E-Defter ve berat dosyalarının 
mükelleflerin kendilerine ait 

NES veya Mali Mühürle imzalan-
ması esas olmakla birlikte, mükel-
lefler tarafından noterde tanzim 
olunan özel vekaletnamede veya 
GİB tarafından belirlenen usullere 
göre oluşturulan elektronik imza-
lı muvafakatnamede belirtilmesi 
kaydıyla; GİB’ten bu hususta izin 
alan özel entegratörlerin veya 
yazılım uyumluluk onayı verilen 
yazılım firmalarının ya da defter 
tutma hususunda 3568 sayılı Ka-
nun hükümleri çerçevesinde yetki 
verilen meslek mensuplarının Mali 
Mührü NES’i ile zaman damgalı 
olarak imzalanması/onaylanma-
sı ve bunlar tarafından defter ve 
berat dosyalarının GİB sistemleri-
ne yüklenmesi de mümkündür.

V. E-DEFTER 
MUHAFAZA 
VE İBRAZ 
YÜKÜMLÜLÜĞÜ

A. E-Defter Muhafaza 
Yükümlülüğü

E-Defter ve berat dosyalarının 
e-Defter uygulamasına dahil 

olan mükelleflerin kendilerine ait 
bilgi işlem sistemlerinde muhafaza 
edilmesi mecburidir. Üçüncü kişiler 
nezdinde ya da yurt dışında mu-
hafaza işlemi, muhafaza ve ibraz 
sorumluluğunu ortadan kaldırma-
maktadır. Muhafaza yükümlülüğü-
nün Türkiye Cumhuriyeti sınırları 
içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti 

kanunlarının geçerli olduğu yerler-
de yerine getirilmesi zorunludur.

E-Defter dosyaları ile bunlara 
ilişkin berat dosyalarının ikin-

cil kopyaları, gizliliği ve güvenli-
ği sağlanacak şekilde e-Defter 
saklama hizmeti yönünden teknik 
yeterliliğe sahip ve GİB’ten bu 
hususta izin alan özel entegratör-
lerin bilgi işlem sistemlerinde ya 
da GİB’in bilgi işlem sistemlerin-
de 01.01.2020 tarihinden itibaren 
asgari 10 yıl süre ile muhafaza 
edilmesi zorunludur. 01.01.2020 ta-
rihinden önceki dönemler için zo-
runluluk bulunmamaktadır.

E-Defter ve berat dosyalarının 
ikincil kopyalarının GİB’ten izin 

alan özel entegratörlerin ya da 
Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde 
muhafaza edilmesi, mükellefin asıl 
e-Defter ve berat dosyalarının mu-
hafaza ve ibraz ödevlerini ortadan 
kaldırmamaktadır. e-Defter ve berat 
dosyalarının yetkili makamlara ibra-
zı öncelikle ilgili mükelleften yazılı 
olarak istenecek, ilgili mükellef tara-
fından e-Defter dosyaları ile berat-
larının yazılı talebe rağmen yetkili 
makamlara ibraz etmemesi halinde; 
saklama hizmetini veren özel en-
tegratörden GİB aracılığı ile ya da 

muhafaza işleminin GİB sistemlerin-
de yapılması halinde ise GİB’ten, 
resmi yazılı talepte bulunularak ilgili 
e-Defter ve berat dosyalarının ikin-
cil kopyalarının ibrazı istenebilecek-
tir. Bu suretle GİB aracılığı ile özel 
entegratörden e-Defter dosyaları 
ve beratlarının ibrazı talep edildi-
ğinde, ilgili özel entegratör tebliğ 
tarihinden itibaren 15 günlük süreyi 
aşmayacak şekilde GİB’e talep edi-
len e-Defter ve berat dosyalarını 
ibraz etmek mecburiyetindedir.

B. E-Defter İbraz 
Yükümlülüğü

3     Sıra Numaralı Elektronik Defter 
Genel Tebliği ile yapılan de-

ğişiklikle, Vergi Usul Kanunu’nda 
belirtilen ve defter kaydı yerine 
geçecek belgelerin de, e-Defter 
kayıtları ile birlikte muhafaza edil-
mesi gerektiği ve yetkili makamlar 
tarafından istenildiğinde ibraz edi-
leceği belirlenmiştir. e-Defter uy-
gulamasına dâhil olanlara ait bel-
gelerin kağıt ortamında muhafaza 
edilmemesi esasına istisna getirile-
rek muhasebe fişlerinin kağıt ve/
veya elektronik ortamda, istenildi-
ğinde ibraz edilmek üzere muhafa-
za edileceği belirlenmiştir.

VI. MÜCBİR SEBEP-
LERİN VARLIĞINDA YA 
DA E-İMZA ARAÇLA-
RININ ARZILANMASI 
DURUMUNDA UYGU-
LAMA

A. Mücbir Sebep 
Halinde E-Defter ve 
Beratlara Ait Kayıtların 
Bozulması

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Ge-
nel Tebliği’nde elektronik defter 

tutanların, elektronik defterlere ait 
kayıtların bozulması, silinmesi, zarar 
görmesi, işlem görememesi halleri 
ile olağanüstü durumların meydana 
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gelmesi halinde, durumu on beş gün 
içinde Başkanlığa bildirmeleri ve ka-
yıtları nasıl tamamlayacağına ilişkin 
ayrıntılı bir plan sunmaları konusun-
da zorunlu tutulmuşlardı.

3 Sıra Numaralı Elektronik Defter 
Genel Tebliği ile yapılan deği-

şiklikle “Mücbir Sebep” halleri ne-
deniyle e-Defter veya beratlarına 
ait kayıtlarının bozulması, silinmesi, 
zarar görmesi veya işlem göreme-
mesi ve e-Defter ve berat dosya-
larının muhafaza edildiği e-Defter 
saklama hizmeti veren özel enteg-
ratör kuruluşlardan veya GİB’ten 
ikincil örneklerinin temin edileme-
diği hallerde, söz konusu durumla-
rın öğrenilmesinden itibaren tevsik 
edici bilgi ve belgeleri ile birlikte 
15 gün içinde ticari işletmesinin bu-
lunduğu yetkili mahkemesine baş-
vurarak kendisine bir zayi belgesi 
verilmesini istemelidir.

Mahkemeden zayi belgesinin te-
min edilmesini müteakip, zayi 

belgesi ile birlikte durumun Başkan-
lığa yazılı olarak bildirilmesi ve GİB 
tarafından istenilen bilgi ve belgele-
rin ibraz edilmesi halinde, mükellef-
lerin zayi olan e-Defter kayıtlarının 
yeniden oluşturulması ve bunlara ait 
yeni oluşturulan e-Defter ve berat 
dosyalarının e-Defter uygulaması 
aracılığı ile GİB sistemine yeniden 
yüklenmesi için GİB tarafından yazılı 
izin verilecektir.

1 Sıra Nolu Elektronik Defter Ge-
nel Tebliği’nde, e-Defter tutanlar, 

e-Defterlerin oluşturulması sırasın-
da kullandıkları bilgi işlem sistemi-
nin sağlıklı biçimde çalışabilmesi ile 
ilgili yeterli teknik ve güvenlik ön-
lemlerini almakla yükümlü oldukları 
belirlenmiş olup mükelleflerin elin-
de olmayan nedenlerle yaşanacak 
sistem arızaları nedeniyle ödevlerin 
tamamlanmamasına yönelik olarak 
bir çözüm yöntemi belirlenmemişti.

B. Elektronik İmza 
Araçları İle Mali 
Mühürlerin Mükelleflerin 
Elinde Olmayan Sebep-
lerle Arızalanması

3 Sıra Numaralı Elektronik Defter 
Genel Tebliği ile, e-Defter ve be-

ratların imzalanmasında kullanılan 
elektronik imza araçları ile mali mü-
hürlerin, mükelleflerin elinde olma-
yan sebeplerle kullanım dışı kalması 
nedeniyle elektronik defter ve be-
ratların öngörülen sürelerde imza-
lama işleminin gerçekleştirilememesi 
haline ilişkin olarak yükümlüklerin 
tamamlanarak mükelleflerin ceza iş-
lemine muhatap olmamalarını temin 
etmek üzere ek süre verilmesi şek-
linde düzenleme yapılmıştır.

Buna göre, elektronik imza araç-
ları ile mali mühürlerin, mükel-

leflerin elinde olmayan sebeplerle 
arızalanması, çalınması ve benzeri 
diğer nedenlerle elektronik defter 
ve beratların öngörülen sürelerde 
imzalama işleminin gerçekleştiri-
lememesi halinde, mükellefler söz 
konusu durumu ve yeni elektronik 
imza aracının/mali mührün teminine 
yönelik başvuru işlemlerinin yapıldı-
ğını tevsik eden bilgi ve belgelerle 
GİB’e başvurmak zorunda oldukla-
rı belirlenmiş olup yeni elektronik 
imza aracının/mali mührün temin 
edilmesini müteakip en geç üç iş 
günü içinde imzalanan e-Defter ve/
veya berat dosyalarının GİB siste-
mine yüklenmesi gerekmektedir.

VII. SONUÇ

Sıra Numaralı Elektronik Defter 
Genel Tebliği ile mali alanda 

elektronik dönüşümün uygulama-
sı hakkında pek çok konu açıklığa 
kavuşturulmuştur. Bu çerçevede, 
e-Defter uygulamasına dahil olma 
zorunluluğu, uygulamadan yarar-
lanmaya ilişkin usul ve esaslar, 
e-Defter dosyaları, berat dosyaları 
ve muhasebe fişlerinin muhafaza ve 
ibrazı, sorumluluk ve cezai müeyyi-
deler ile mücbir sebeplerin varlığı 
ya da e-imza araçlarının arızalan-
ması durumundaki uygulama husus-
larında geniş açıklamalar yapılmıştır.
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Ayrıca anılan Tebliğ ile getirilen 
düzenlemelerle yukarıda ifade 

edilen hususların yanında, e-Defter 
uygulamasının uygulama alanı 
genişletilmiştir. Bu kapsamda, 3 
Sıra No.lu Elektronik Defter Genel 
Tebliğ ile yapılan düzenlemeler 
aşağıdaki şekilde özetlenebilir;

  ► Bağımsız denetime tabi olan 
ticaret şirketlerinin de e-Defter 
uygulamasına dahil olmaları 
zorunlu tutulmuştur,

 ► Elektronik defter ve berat 
dosyalarının kapanış tasdiki 
yerine geçen aylık berat 
dosyası oluşturma ve Gelir 
İdaresi Başkanlığı e-Defter 
uygulamasına izleyen 3 ay 
içinde yükleme işleminin, üç 
aylık geçici vergi dönemleri 
bazında (bu döneme 
ait aylar için) ve geçici 
vergi beyannamelerinin 
verileceği ayın sonuna kadar 
gerçekleştirilebilmesine imkan 
tanıyan düzenleme yapılmıştır,

 ► Elektronik ortamda tutulan 
defterlerin ikincil kopyaları, 
gizliliği ve güvenliği sağlanacak 
şekilde GİB’ten bu hususta 
izin alan güvenli saklamacı 
kuruluşlar nezdinde ya da 
GİB’in bilgi işlem sistemlerinde 
01.01.2020 tarihinden itibaren 
asgari 10 yıl süre ile muhafaza 
edilme zorunluluğu getirilmiştir.

 ► Mücbir sebep halleri nedeniyle 
e-Defter veya beratların zarar 
görmesi halinde mahkemeden 
zayi belgesi alınması 
zorunluluğu getirilmiştir,

 ► Vergi Usul Kanunu’nda 
belirtilen ve defter kaydı 
yerine geçen belgelerin de 
e-Defter kayıtları ile birlikte 
muhafaza edilme zorunluluğu 
getirilmiştir.
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I. GİRİŞ

Gelişen teknoloji ile birlikte inter-
netin hayatımıza daha fazla da-

hil olmasının sonucu olarak, çevrimiçi 
hizmet veren şirketler dünya ekono-
misini ele geçirmeye başlamıştır. Bu 
durum, elektronik ortamda sunulan 
bu hizmetlerin doğru şekilde vergi-
lendirilip vergilendirilmedikleri soru-
nunu da tartışmaya açmıştır. Ülkelerin 
vergi mevzuatları ile teknolojinin ge-
lişiminin aynı hızda olmaması dolayı-
sıyla, bu hizmetlerden elde edilen ka-
zançların vergilendirilmesi konusunda 
çeşitli tartışmalar söz konusudur.

17 Seri Nolu Katma Değer Vergisi 
Genel Tebliği ile KDV mükellefiyeti 

olmayan gerçek kişilere elektronik 
ortamda sunulan hizmetlerle ilgili 
elektronik hizmet sunucularına iliş-
kin hükümler açıklanmış olup, kat-
ma değer vergisi mükellefi olmayan 
gerçek kişilere elektronik ortamda 
sunulan hizmetlerin türleri ve çeşit-
leri de bu çalışmada özetlenmiştir.

II. ELEKTRONİK 
ORTAMDA SUNULAN 
HİZMETLER

Elektronik ortamda sunulan hiz-
metlere örnek olarak;

  ► Domain adresi web sayfası 
temini,

 ► Elektronik ortam üzerinden 
mal ve hizmetlerin satışına iliş-
kin verilen her türlü hizmetler,

 ► Çevrimiçi gazete ve dergilere 
abone olmak,

 ► Bilgisayar, mobil telefon ve 
benzeri araçlar vasıtasıyla su-
nulan müzik, film, oyun, siyasi, 
kültürel, sanatsal, spor, bilim ve 
eğlence yayınları ve etkinlikleri 
ile diğer tüm uygulamalar ve 
uygulama içi satın almalar,

 ► Çevrimiçi oyunlar,

 ► Radyo ve televizyon yayın hiz-
metleri

Sayılabilir. Bu noktada, elektro-
nik ortamda sunulan hizmetler-

de vergileme açısından herhangi 
bir farklılığın söz konusu olmadığı; 
Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanu-
ni merkezi ve iş merkezi bulunma-
yanlar tarafından Türkiye’de KDV 
mükellefi olmayan gerçek kişilere 
elektronik ortamda sunulan tüm 
hizmetlerin KDV’ye tabi hizmet 
olarak sayıldığına dikkat edilmelidir.

Ayrıca, elektronik ortamda su-
nulan hizmetlerin bir işyeri 

oluşturacak şekilde verilmesi duru-
munda, genel esaslar (Vergi Usul 
Kanunu hükümleri) çerçevesinde 
mükellefiyet tesis edilerek diğer 
vergisel ödevlerin yerine getiril-
mesinin yanı sıra, bu hizmetlere 

ilişkin katma değer vergisinin 1 
No.lu KDV beyannamesi ile beyan 
edilip ödenmesi gerekecektir.

III. ELEKTRONİK 
HİZMET 
SUNUCULARININ KDV 
MÜKELLEFİYETİ

Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, 
kanuni merkezi ve iş merkezi 

bulunmayıp, Türkiye’de KDV 
mükellefi olmayan gerçek kişilere 
bir bedel karşılığında elektronik 
ortamda hizmet sunanlar, 
bu hizmetlere ilişkin KDV’yi, 
“Elektronik Hizmet Sunucularına 
Özel KDV Mükellefiyeti” tesis 
ettirmek suretiyle beyan ederler. 
Söz konusu hizmet sunucuları bu 
işlemlere ilişkin KDV’yi, 3 No.lu 
KDV beyannamesi ile elektronik 
ortamda beyan ederler.

Elektronik hizmet sunucusunun 
açıkça belirtilmediği ve bu du-

rumun taraflar arasındaki sözleş-
meye yansıtılmadığı, düzenlenen 
fatura ve benzeri belgelerde hiz-
mete ve elektronik hizmet sunu-
cusuna ilişkin bilgilere açıkça yer 
verilmediği hallerde, elektronik 
ortamda sunulan hizmetlere ilişkin 
KDV, elektronik hizmet sunumuna 
aracılık edenler tarafından beyan 
edilip ödenir.

Öte yandan, müşteriden bedel 
talep etme, söz konusu 

hizmete il işkin genel şartları 
belirleme yetkisi veya hizmeti ifa 
etme yükümlülüğü bulunanlar, 
elektronik hizmet sunucusu olarak 
kabul edil ir.

Esin Karakelle
Denetçi

TÜRKİYE’DE YERLEŞİK OLMAYAN KİŞİLER 
TARAFINDAN ELEKTRONİK ORTAMDA 
SUNULAN HİZMETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

esin.karakelle@centrumdenetim.com
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IV. VERGİNİN 
HESAPLANMASI

Elektronik ortamda sunulan hiz-
metlerin sunucuları, sundukları 

bu hizmetler için, hizmetlerin nor-
malde tabi oldukları KDV oranını 
uygulamakla yükümlüdürler.

Elektronik hizmet sunucularına 
özel KDV mükellefiyeti kapsa-

mında beyan edilen hizmetlere iliş-
kin olması şartıyla, Türkiye’de KDV 
mükellefiyeti bulunanlardan temin 
edilen mal ve hizmetler nedeniyle 
düzenlenen fatura ve benzeri bel-
gelerde gösterilen KDV’nin, bu kap-
samda beyan edilen işlemlere isa-
bet eden kısmının KDV Kanununun 
29/1’inci maddesi kapsamında indi-
rim konusu yapılması mümkündür.

Diğer yandan, Türkiye’de KDV 
mükellefiyeti bulunan gerçek 

veya tüzel kişilerin, elektronik hiz-
met sunucuları tarafından sağla-
nan hizmetlerde stopaj ve sorumlu 
sıfatıyla KDV yükümlülüğü devam 
etmektedir. Her ne kadar elekt-
ronik hizmet sunucularına 3 no.lu 
KDV beyanname yükümlülüğü geti-
rilmiş olsa da yeni uygulama sade-
ce KDV mükellefi olmayan gerçek 
kişilere sunulan hizmetlerde KDV 
hesaplanmasını zorunlu kılmaktadır. 
Bu nedenle KDV mükellefi gerçek 
ve tüzel kişilere verilen hizmetler-
le ilgili olarak herhangi bir yenilik 
getirmemekle birlikte, KDV mükelle-
fi olup dar mükelleflerden internet 
üzerinden hizmet alanlar eskiden 
olduğu gibi sorumlu sıfatıyla KDV 
yükümlülüklerini kendileri yerine 
getirmeye devam edeceklerdir.

Ayrıca KDV mükellefiyeti olan-
lara ilişkin hizmet sunucusu 

tarafından KDV hesaplanması du-
rumunda, elektronik hizmeti sunan 
hizmet sağlayıcılarının Türkiye’de 
herhangi bir mükellefiyeti bulun-
madığı ve dar mükellef kapsamın-
da değerlendirildiği için Türkiye’de 
KDV mükellefiyeti bulunan hizmet 
alıcısı konumundaki gerçek veya 
tüzel kişilerin stopaj yükümlülüğü 
devam etmektedir.

V. BEYAN VE ÖDEME

Elektronik hizmet sunucularına 
özel KDV mükellefiyeti kapsa-

mında bulunanlar, Türkiye’de KDV 
mükellefi olmayan gerçek kişile-
re elektronik ortamda sundukları 
hizmetler nedeniyle hesapladıkları 
KDV’yi, takvim yılının aylık vergi-
lendirme dönemleri itibariyle, ver-
gilendirme dönemini takip eden 
ayın yirmidördüncü günü akşa-
mına kadar, internet vergi dairesi 
aracılığıyla ve 3 No.lu KDV Be-
yannamesi ile Türk Lirası cinsinden 
beyan ederler. Ancak elektronik 
hizmet sunucularına özel KDV 
mükellefiyetine ilişkin hükmün yü-
rürlüğe girdiği 1/1/2018 tarihinden 
itibaren, Türkiye’de ikametgâhı, 
işyeri, kanuni merkezi ve iş mer-
kezi bulunmayıp, Türkiye’de KDV 
mükellefi olmayan gerçek kişilere 
bir bedel karşılığında elektronik 
ortamda hizmet sunanların, 2018 
yılının Ocak, Şubat, Mart dönem-
lerinde yaptıkları işlemleri 2018 yı-
lının Nisan ayının başından itiba-
ren yirmi dördüncü günü akşamına 
kadar verecekleri 3 No.lu KDV be-
yannamesi ile beyan etmeleri uy-
gun görülmüştür.

Bedelin döviz olarak hesap-
lanması halinde döviz, vergiyi 

doğuran olayın meydana geldiği 
günkü Resmî Gazete’de yayımla-
nan Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası döviz alış kuru üzerin-
den Türk parasına çevrilir. Merkez 
Bankasınca Resmî Gazete’de ilan 
edilmeyen dövizlerin Türk para-
sına çevrilmesinde ise cari döviz 
kuru esas alınır.

VI. SONUÇ

Türkiye’de KDV mükellefi olmayan 
gerçek kişilere elektronik ortam-

da sunulan hizmetlerin sunucula-
rı olan yurt dışı firmalarının (Tür-
kiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni 
merkezi ve iş merkezi bulunmayan-
lar tarafından) KDV mükellefiyetine 
ilişkin usul ve esaslar 17 seri No.lu 
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 
ile açıklığa kavuşturulmuştur.

Bahsedilen Tebliğ ile Türkiye’de 
ikametgâhı, işyeri, kanuni mer-

kezi ve iş merkezi bulunmayıp, 
Türkiye’de KDV mükellefi olmayan 
gerçek kişilere yurt dışından elekt-
ronik ortamda hizmet sunanlar 
KDV mükellefiyeti kapsamına alın-
mışlarıdır. Elektronik ortamda hiz-
met sunanlar bu kapsama giren 
hizmetlerine ilişkin KDV’yi 3 No’lu 
KDV beyannamesi ile beyan edip 
ödemeleri gerekmektedir.

 Elektronik ortamda sunulan 
hizmetlerin bir işyeri oluştu-

racak şekilde verilmesi durumun-
da (Türkiye’de bir işyerinin oluşup 
oluşmadığı 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu hükümlerine göre belirle-
nir.), bu hizmetlere ilişkin verginin 
genel esaslar çerçevesinde (1 No.lu 
KDV beyannamesi ile) beyan edilip 
ödenmesi gerekmektedir.
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I. GİRİŞ

3065 sayılı Katma Değer Vergi-
si Kanunun 11/1-c maddesinde 

ihraç kayıtlı satış istisnası düzen-
lenmiştir. Bu istisna kapsamında 
imalatçı firmanın ürettiği malları 
ihraç edilmek amacıyla yapacağı 
teslimlerde bu mallara ait KDV alı-
cıdan (ihracatçı firma) tahsil edil-
mez. Bu işleme ait KDV tecil-terkin 
uygulamasına tabidir.

İhtiyari şekilde yürütülen bu 
uygulamaya göre, imalatçı 

firmanın söz konusu teslime ait 
KDV’yi tahsil ederek iade hakkını 
ihracatçı firmaya devretmesi 
de mümkündür. İhraç kayıtlı 
mal teslimleri ile ilgili olarak 
düzenlenecek faturada “3065 sayılı 
KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesi 
hükümlerine göre ihraç edilmek 
şartıyla teslim edildiğinden KDV 
tahsil edilmemiştir” ibaresinin 
bulunması gerekir.

Bu makalede, ihraç kayıtlı 
mal teslimine ilişkin olarak 

uygulanan tecil terkin müessesi özet 
olarak açıklanmaya çalışılacaktır.

II. HANGİ MALLAR 
İHRAÇ KAYITLI MAL 
TESLİMİ KAPSAMINA 
GİRER?

İmalatçı firmanın ihraç kayıtlı sa-
tışını yapacağı malların bizzat 

ürettiği mallar olması gerekir. Yani 
piyasadan hazır alınan mallar için 
tecil-terkin işlemi uygulanmaz. 
İmalatçı firmanın ihraç kaydıyla 
satışını yapacağı malların ihraç 
edilen nihai mamul olması gerekir. 
İhracatçı firma, ihraç kayıtlı aldığı 
malı hiçbir işleme tabi tutmadan, 
imalatçı firmanın teslim ettiği şe-
kilde ihraç etmelidir.

Diğer taraftan ihraç kaydıyla 
teslim edilen malın eklentisi 

veya ayrılmaz parçası niteliğindeki 
mallar için tecil-terkin işlemi yapıla-
bilir. Ayrıca ihraç malı için ambalaj 
malzemesi olarak kullanılan mallar 
için tecil-terkin işlemi uygulanabilir.

Örnek 1: X A.Ş. kumaş ihracatı-
nı yapmakta olan bir firmadır. İplik 
imalatçısı Y A.Ş.’den iplik alıp, aldığı 
iplikleri kumaş haline getirip, kumaşı 

ihraç etmektedir. Burada ihraç edi-
len nihai mamul iplik değil, kumaştır. 
Dolaysıyla iplik imalatçısı Y A.Ş. diğer 
tüm şartları taşısa bile bu işlem ihraç 
kayıtlı satış olarak dikkate alınamaz.
 
Örnek 2: X A.Ş. ihracatçı firma ola-
rak, imalatçı firma olan Y A.Ş’ den 
şasi kamyon, yine imalatçı firma 
olan Z LTD.ŞTİ’den ihraç kaydıyla 
kasa almış ve bu kasayı Z LTD. ŞTİ’ 
nin fabrikasında kamyona monte 
ettirmiştir. Bu durumda ihracat fa-
turasında şasi kamyon ve kasanın 
ayrı ayrı gösterilmesi ve aynı şe-
kilde gümrük beyannamesinde de 
imalatçıların unvanlarının ayrı ayrı 
yer alması şartıyla bu işlem için te-
cil-terkin uygulaması yapılacaktır.
 
Örnek 3: İhracatçı X A.Ş., imalat-
çı firma olan Y A.Ş.’den gömlek ve 
yine imalatçı Z A.Ş.’den ambalaj 
maddesi satın almaktadır. Göm-
lekler ihracatçı firma olan X A.Ş’de 
ambalajlanıp ihraç edilmekte. Bu iş-
lemde hem gömleklerin tesliminde 
hem de ambalaj maddelerinin tes-
liminde tecil-terkin işlemi uygulanır. 
Çünkü ambalaj maddesi ihracatçı 
firmanın ihraç ettiği gömleğin ayrıl-
maz parçası ve eklentisidir.

Sebahattin AYTEKİN
Kıdemli Müdür, SMMM

İHRAÇ KAYITLI MAL 
TESLİMİsebahattin.aytekin@centrumdenetim.com
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III. İHRAÇ KAYITLI 
MAL TESLİMİ KDV 
BEYANNAMESİNDE 
NASIL 
GÖSTERİLECEKTİR?

İhraç kayıtlı mal teslimlerinde ima-
latçı firma 1 no’lu KDV beyan-

namesinde “Matrah” kulakçığının 
“Tevkifat Uygulanmayan İşlemler” 
tablosunda ilgili KDV oranına göre 
ihraç kayıtlı satış tutarını beyan 
edecektir. Daha sonra aynı beyan-
namenin “İhraç Kayıtlı Teslimler” ku-
lakçığında “İhraç Kaydıyla Teslimle-
re İlişkin Bildirim” tablosunda “İşlem 
Türü” listesinden “701” kod numaralı 
satır seçilir ve satırın “Teslim Bedeli” 
sütununa KDV hariç teslim bedeli 
girilip ilgili KDV oranı seçilir.

IV. İHRAÇ 
KAYDIYLA YAPILAN 
TESLİMLERDE TECİL 
TERKİN UYGULAMASI 
VE İADE

KDV uygulamalarında ön ihracat 
istisnası olmamakla beraber, 

KDV Kanunun 11/c maddesinin, 
”İhraç edilmek şartıyla imalatçılar 
tarafından kendilerine teslim edilen 
mallara ait Katma Değer Vergisi, 
ihracatçılar tarafından ödenmez. 
Mükelleflerce tahsil edilmeyen 
ancak ilgili dönem beyannamesinde 
beyan edilecek olan bu vergi, 
vergi dairesince tarh ve  tahakkuk 
ettirilerek tecil olunur. İhracatçılara 
mal teslim eden imalatçılara iade 
edilecek Katma Değer Vergisi ihraç 
edilen mala ilişkin imalatçı satış 
bedeline göre hesaplanan vergiden 
imalatçı aleyhine matrahta 
meydana gelen değişikliğe ilişkin 
verginin düşülmesinden sonra kalan. 
Tutarından fazla olamaz”amir 
hükmü gereğince belirli koşullar 
altında ihraç edilmek üzere teslim 
edilen mallar için hesaplanan 
KDV ihracatçılar tarafından 
ödenmemekte ve tecil-terkin 
sistemine tabi olmaktadır.

İ hraç kayıtlı satışlarda öncelikle 
hesaplanan vergi tecil ve terkine 

konu edilir, tecil edilecek vergi 
olmaması halinde iade sistemi 
çalışmaktadır. Diğer bir ifadeyle, 
tecil edilecek vergi olmaması 
halinde de imalatçı açısından 
iade talep etme hakkı devreye 
girmektedir.

Bunun yanında, ihraç kaydıyla 
mal alan ihracatçı kurumlar, 

dolaylı girdiler (genel giderler 
ve ATİK’ler) nedeniyle yüklendiği 
ve indirim müessesi yoluyla 
gideremediği vergileri iade olarak 
talep edebilirler. Bu durumda 
ihracatçının iade talebinde 
bulunabileceği KDV tutarı, ihracat 
bedeline genel vergi (%18) oranı 
uygulanması sonucu hesaplanan 
tutar ile ihraç kayıtlı teslim bedeli 
üzerinden hesaplanan KDV 
tutarı arasındaki farkı kadardır. 
Ayrıca bu tutarın devreden KDV 
tutarı ile karşılaştırılarak düşük 
olanın iade talep edilebileceği 
unutulmamalıdır.

V. İHRACAT İÇİN EK 
SÜRE VERİLMESİ 
VE İHRACATIN 
GERÇEKLEŞMEMESİ 
HALİ

A. İhracat İçin Ek Süre 
Verilmesi

KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesi-
ne göre imalatçılar tarafından 

ihracatçılara ihraç kaydıyla teslim 
edilen malların teslim tarihini takip 
eden aybaşından itibaren 3 ay için-
de ihraç edilmesi gerekmektedir. İh-
raç kaydıyla teslim aldıkları malları 
yasal süresi içinde mücbir sebepler 
veya beklenmedik durumlara bağlı 
olarak ihraç edemeyen ihracatçılar 
ek süre talebinde bulunabilirler. Ek 
süre ihracatçılar tarafından en geç 
üç aylık sürenin sonundan itibaren 15 
gün içinde ilgili vergi dairesi başkan-
lığı veya defterdarlığa verilecek bir 
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dilekçe ile istenir. Dilekçede mücbir 
sebep veya beklenmedik durum be-
lirtilir. Anılan Kanunun (11/1-c) mad-
desinde belirli şartlara bağlı olarak 
öngörülen ek süre, üç ay ile sınırlıdır.

Ek süre verilmesinde mücbir sebe-
bin varlığı Vergi Usul Kanunu’nun 

13’üncü maddesi hükmü esas alınarak 
belirlenir. İhracatın kanuni süresinde 
gerçekleşmesine engel teşkil eden ve 
mücbir sebep kabul edilmeyen haller 
ise beklenmedik durum sayılır.

Bu çerçevede; ihracatın yapıla-
cağı ülkedeki savaş hali/siya-

sal karışıklıklar, ekonomik belirsizlik 
ve durgunluk, yurt dışındaki alıcı-
nın sipariş ertelemesi/iptal etmesi, 
teslim programındaki değişiklikler, 
bedelin transferinde karşılaşılan 
aksaklık veya gecikmeler, akreditif 
süresinin dolması, ihraç edilecek 
malın tüketim mevsiminin geçmesi, 
uygun depolama koşullarına sahip 
olunmaması, ithalatçı ülke ile yaşa-
nan siyasi veya ekonomik sorunlar, 
ihraç malının taşınmasında karşıla-
şılan sorunlar (gemilerin yükleme 
limanlarına gecikmeli yanaşması, 
taşıma aracı veya konteyner bulu-
namaması), milli tatiller, iklim koşul-
ları, gümrüklerde yaşanan sorunlar 
(gümrüklerdeki araç yoğunluğu, 
gümrüklerde grev-iş yavaşlatma), 
resmi makamlardan ihracat için 
izin alınamaması gibi haller bek-
lenmedik durumlar kapsamındadır.

B. İhracatın 
Gerçekleşmemesi Hali

İhracatçıların ihraç kaydıyla aldık-
ları malları hiç ihraç edememe-

leri ya da süresinden sonra ihraç 
etmeleri durumunda, ihraç kaydıy-
la yapılan teslim mahiyet itibarıyla 
yurtiçi mal teslimine dönüşür. Bu 
durumda, ihraç kaydıyla teslim be-
deli üzerinden hesaplanan ve tecil 
olunan vergi tahakkuk ettirildiği ta-
rihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 
51’inci maddesine göre belirlenen 
gecikme zammıyla birlikte imalat-
çıdan tahsil olunur.

VI. SONUÇ

İhraç kayıtlı mal tesliminde te-
cil-terkin uygulaması ihtiyaridir. 

Bu uygulamada, mükellefler tecil 
terkin imkânından faydalanacağı 
gibi ihracatçı tarafından ilgili KDV 
tutarının imalatçıya ödenmesi ve 
ihracat gerçekleştikten sonra iade 
alınması da mümkündür. Yalnızca 
imalatçının bizzat ürettiği ve nihai 
mal olarak sattığı mallar tecil-ter-
kin uygulamasına tabidir.

İhraç kayıtlı teslimlerde imalatçı 
tarafından düzenlenen faturada, 

“3065 sayılı KDV Kanunu’nun 11/1-
c maddesi hükümlerine göre ihraç 
edilmek şartıyla teslim edildiğin-
den KDV tahsil edilmemiştir” iba-
resinin gösterilmesi gerekmektedir. 
İhracatçı firma ihraç kayıtlı teslime 
ait olan ve fatura üzerinde gös-
terilen KDV tutarını indirim konusu 
yapmayacaktır. İmalatçı firma ise, 
ihracatçıdan tahsil etmediği KDV 
tutarını cari dönem beyannamesin-
de tarhiyata konu edip, tecil-terkin 
işlemine tabi tutacaktır.

Tecil terkin müessesinden fayda-
lanılması için, imalatçılar tara-

fından ihracatçılara ihraç kaydıyla 
teslim edilen malların teslim tarihini 
takip eden aybaşından itibaren 3 ay 
içinde ihraç edilmesi gerekmektedir. 
Bu süre belirli şartlar altında, ihra-
catçının talebine istinaden ilgili vergi 
dairesi başkanlığı veya defterdarlık-
ça 3 aya kadar uzatılabilecektir.
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I. GİRİŞ 

7 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazete-
de yayımlanan “7194 sayılı Diji-

tal Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun” ile Gelir 
Vergisi Kanunu’nun bazı maddele-
rinde değişikliğe gidilmek suretiyle 
binek otomobillere ilişkin giderlere 
yönelik kısıtlamaya gidilmiştir.

Yapılan düzenlemeyle birlikte, 
işletmelerin kiraladıkları veya 

iktisap ettikleri binek otomobillere 
ilişkin giderlerin tamamının ver-
gi matrahının tespitinde indirime 
konu edilemeyeceği belirlenirken 
söz konusu giderlerin kısmen indi-
rilmesi mümkün kılınmıştır.

Bu makalede; 7194 sayılı Ka-
nun ile getirilen binek otolara 

ilişkin vergi uygulamaları konusu 
üzerinde durulacaktır.

II. 7194 SAYILI 
KANUN’UN İLE 
GELİR VERGİSİ 
KANUNUNDA 
YAPILAN 
DEĞİŞİKLİKLER

A. Gelir Vergisi 
Kanunu’nun 40. 
Maddesinde Yapılan 
Değişiklikler

7194 Sayılı Kanun’un 13. maddesi 
ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. 

maddesinin birinci fıkrasının (1), (5) 
ve (7) numaralı bentlerine sırasıyla 
aşağıdaki hükümler eklenmiştir.
 
“Faaliyetleri kısmen veya tamamen 
binek otomobillerinin kiralanma-
sı veya çeşitli şekillerde işletilmesi 
olanların bu amaçla kullandıkları 
hariç olmak üzere, kiralama yo-

luyla edinilen binek otomobillerinin 
her birine ilişkin aylık kira bedelinin 
5.500 Türk lirasına kadarlık kısmı 
ile binek otomobillerinin iktisabına 
ilişkin özel tüketim vergisi ve katma 
değer vergisi toplamının en fazla 
115.000 Türk lirasına kadarlık kısmı 
gider olarak dikkate alınabilir.”
 
“Şu kadar ki faaliyetleri kısmen 
veya tamamen binek otomobilleri-
nin kiralanması veya çeşitli şekiller-
de işletilmesi olanların bu amaçla 
kullandıkları hariç olmak üzere, bi-
nek otomobillere ilişkin giderlerin 
en fazla %70’i indirilebilir.”
 
“Faaliyetleri kısmen veya tamamen 
binek otomobillerinin kiralanma-
sı veya çeşitli şekillerde işletilmesi 
olanların bu amaçla kullandıkları 
hariç olmak üzere, özel tüketim 
vergisi ve katma değer vergisi ha-
riç ilk iktisap bedeli 135.000 Türk 
lirasını, söz konusu vergilerin mali-
yet bedeline eklendiği veya binek 
otomobilin ikinci el olarak iktisap 

Yiğit Kerimoğlu
Denetçi

7194 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN 
BİNEK OTOMOBİLLERE İLİŞKİN 
GİDER KISITLAMASI UYGULAMASI

yigit.kerimoglu@centrumdenetim.com
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edildiği hâllerde, amortismana tabi 
tutarı 250.000 Türk lirasını aşan bi-
nek otomobillerinin her birine ilişkin 
ayrılan amortismanın en fazla bu 
tutarlara isabet eden kısmı gider 
yazılabilir. bu hükmün uygulanma-
sında binek otomobilin iktisap edil-
diği tarihte yürürlükte olan tutar 
dikkate alınır.”

B. Gelir Vergisi Kanun’un 
68. Maddesinde Yapılan 
Değişiklikler

7194 Sayılı Kanun’un 14. madde-
si ile Gelir Vergisi Kanunun 68. 

maddesinin birinci fıkrasının (4) ve 
(5) numaralı bentlerine de Gelir 
Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin 
birinci fıkrasına eklenen hükümler 
aynen eklenmiştir.

III. DEĞİŞİKLİKLERİN 
VERGİ 
UYGULAMALARI 
YÖNÜNDEN 
SONUÇLARI

A. Konunun Gelir Vergisi 
Uygulamaları Açısından 
Değerlendirilmesi

Anılan Kanunun 13. ve 14. mad-
deleriyle, Gelir Vergisi Kanu-

nu’nun 40. ve 68. maddelerinde 
yapılan değişiklikler ile işletmelerin 
kiraladıkları veya iktisap ettikleri 
binek otomobillere ilişkin giderlerde 
kısıtlamalara gidilmiştir. Buna göre;

 ► Kiralama yolu ile edinilen bi-
nek otomobillerin her birine 
ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 
TL’ye kadarlık kısmının,

 
 ► Binek otomobillerinin iktisabı-

na ilişkin özel tüketim vergisi 
ve katma değer vergisi top-
lamının en fazla 115.000 TL’ye 
kadarlık kısmının,

 
 ► Binek otomobillere ilişkin gi-

derlerin en fazla %70’inin,

 ► Özel tüketim vergisi ve katma 
değer vergisi hariç ilk iktisap 
bedeli 135.000 TL’yi, söz konu-
su vergilerin maliyet bedeline 
eklendiği veya binek otomo-
bilin ikinci el olarak iktisap 
edildiği hallerde, amortismana 
tabi tutarı 250.000 TL’yi aşan 
binek otomobillerinin her biri-
ne ilişkin ayrılan amortismanın 
en fazla bu tutarlara isabet 
eden kısmının,

 
ticari kazancın tespitinde gider 
olarak dikkate alınabilmesi yönün-
de düzenleme yapılmıştır. Bu du-
rumda, yukarıda yer alan tutarları 
aşan kısımların KKEG olarak dikka-
te alınması gerekecektir.

B. Konunun Katma 
Değer Vergisi 
Uygulamaları Açısından 
Değerlendirilmesi

Katma Değer Vergisi 30/d. 
madde hükmü uyarınca, ge-

rek binek araç kiralamalarındaki 
5.500-TL’lik tutar sınırını aşan kısma 
ilişkin yüklenilen KDV, gerekse bi-
nek araçlara ait alım ve kiralama-
lar dışındaki giderlere ilişkin %70’ini 
aşan kısma ait KDV’nin indirim ko-
nusu yapılması söz konusu değildir.

Ayrıca, Gelir Vergisi Kanunu’nun 
40/7. madde hükmünde ya-

pılan değişikliğin uygulamasında, 
bentte yer alan söz konusu tutarlar 
her yıl yeniden değerleme oranın-
da artırılacağından gider olarak 
dikkate alınabilecek amortisman 
tutarının tespitinde binek otomobi-
lin iktisap edildiği tarihte yürürlük-
te olan tutarların dikkate alınacağı 
düzenlenmiştir. Bu suretle, her bir 
binek otomobilinin iktisap edildi-
ği tarihte yürürlükte bulunan Gelir 
Vergisi Kanunu’nun 40/7. madde-
sindeki tutar dikkate alınarak binek 
otomobilinin faydalı ömrü süresince 
gider olarak dikkate alınabilecek 
amortisman tutarının tespit edil-

mesi ve bu tutarın yıllar itibarıyla 
yeniden değerleme nedeniyle de-
ğişmemesi sağlanmaktadır.

Diğer taraftan, 5.500 TL’lik kira 
tutarı 01.01.2020 tarihinde de 

geçerli olacaktır. Zira Gelir Vergisi 
Kanununun geçici 91. maddesi hük-
mü gereği yeniden değerlemeye 
tabi tutulmayacaktır.

7194 sayılı Kanunun 13. ve 14. 
Maddeleri, 01.01.2020 tarihin-

den itibaren başlayan vergilendir-
me dönemi gelir ve kazançlarına 
uygulanmak üzere 07.12.2019 tarihi 
itibariyle yürürlüğe girmiştir. Dola-
yısıyla, binek otomobillere ilişkin gi-
der kısıtlaması 2020 hesap dönemi-
nin başı itibariyle geçerli olacaktır.

Bununla birlikte, anılan tarih ön-
cesinde edinilmiş ya da kira-

lanmış binek otolara ilişkin giderler 
için de 01.01.2020 tarihinden itiba-
ren %70 gider kısıtlaması uygula-
nacaktır. Ancak bu tarihten önce 
edinilmiş binek araçlara ilişkin mat-
rahtan indirilebilecek amortisman 
tutarlarında değişiklik olmayacaktır.

C. 310 Seri No’lu Gelir 
Vergisi Genel Tebliği ile 
Yapılan Düzenlemeler

7 Aralık 2019 tarihli Resmî Gaze-
tede yayımlanan 310 seri No.lu 

Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, 
01.01.2020 tarihinden itibaren ge-
çerli olmak üzere belirlenen hadler 
yeniden değerleme oranında artı-
rılmıştır. Buna göre;
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 ► Binek otomobillerinin iktisabı-
na ilişkin özel tüketim vergisi 
ve katma değer vergisi top-
lamının en fazla 140.000 TL’ye 
kadarlık kısmının,

 ► Özel tüketim vergisi ve katma 
değer vergisi hariç ilk iktisap 
bedeli 160.000 TL’yi, söz konu-
su vergilerin maliyet bedeline 
eklendiği veya binek otomo-
bilin ikinci el olarak iktisap 
edildiği hallerde, amortismana 
tabi tutarı 300.000 TL’yi, aşan 
binek otomobillerinin her biri-
ne ilişkin ayrılan amortismanın 
en fazla bu tutarlara isabet 
eden kısmının,

Ticari kazancın tespitinde gider 
olarak dikkate alınabilmesi yö-

nünde düzenleme yapılmıştır. Bu 
durumda, yukarıda yer alan tu-
tarları aşan kısımların KKEG ola-
rak dikkate alınması gerekecektir. 
Aynı düzenlemeler Serbest Meslek 
erbabına ait binek oto giderlerine 
de uygulanacaktır.

Örnek 1: Kiralama yoluyla 
edinilen binek otomobil 

için ödenen kira bedeli ile ilgili 
uygulama
Yavuz A.Ş. faaliyetleri ile ilgili kul-
lanmak amacıyla 01.01.2020 tarihin-
de X araç kiralama şirketinden 1 
yıllığına bir adet binek otomobili 
kiralamıştır. Aracın KDV hariç aylık 
kira bedeli olan 8.000 TL, 01.01.2020 
tarihinde X araç kiralama şirketi 
tarafından fatura edilmiştir.
Yavuz A.Ş. kiralama yoluyla edin-
diği binek otomobilin aylık kira 
bedelinin 5.500 Türk lirasına ka-
darlık kısmını gider olarak dikka-
te alabilecek olup araç başına 
ödenen kira giderinin 2.500 TL’lik 
kısmının KKEG olarak dikkate alın-
ması gerekmektedir.
Ayrıca 8.000 TL’lik araç kira be-
deli ile ilgili KDV tutarı olan 1.440 
TL’nin 990 TL’si (5.500 TL * 0,18) 
indirilecek KDV olarak dikkate alı-
nacak, kalan 450 TL ((8.000-5.500 
TL) *0,18) ise indirilecek KDV ola-
rak dikkate alınmayacak ve KKEG 
olarak kayıtlara intikal ettirilecektir.

Örnek 2: Binek otomobilleri-
nin iktisabına ilişkin olarak 

ödenen özel tüketim vergisi ve 
katma değer vergisinin gider 
olarak kayıtlara intikali ile ilgili 
uygulama
Yavuz A.Ş. faaliyetleri ile ilgili kul-
lanmak amacıyla 01.01.2020 tarihin-
de satış fiyatı 180.000 TL olan bir 
binek otomobili satın almıştır. Söz 
konusu araç için 100.000 TL ÖTV, 
50.400 TL’de KDV ödenmiştir.
7194 sayılı Kanun ile GVK 40’ıncı 
maddesinde yapılan değişiklik uya-
rınca binek otomobillerinin iktisa-
bına ilişkin özel tüketim vergisi ve 
katma değer vergisi toplamının en 
fazla 140.000 TL kadarlık kısmı tica-
ri kazancın tespitinde gider olarak 
dikkate alınabilecektir.
Yavuz A.Ş.’nin almış olduğu bi-
nek otomobili için ödemiş olduğu 
KDV’nin indirimi zaten mümkün 
değildir. Ödenen ÖTV tutarının ve 
KDV tutarının gider olarak kayde-
dilmesi ya da maliyete atılması hu-
susunda mükellefler seçimlik hakka 
sahiptirler.
Buna göre (X) Gıda Sanayi A.Ş.’nin 
binek otomobil alımına ilişkin öde-
diği KDV ve ÖTV tutarı toplamı 
olan 150.400 TL’nin 2020 için be-
lirlenen 140.000 TL’lik kısmını gider 
olarak dikkate alabilecek. Bu tutarı 
aşan kısım olan 10.400 TL’lik kısmı 
(150.400 TL – 140.000 TL) KKEG 
olarak dikkate alınacaktır.
KDV ve ÖTV hariç iktisap bede-
li 180.000 TL olan binek araç için; 
kurum kazancının tespitinde özel tü-
ketim vergisi ve katma değer vergisi 
hariç ilk iktisap bedeli 160.000 Türk 
lirasını aşan binek otomobillerinin 
her birine ilişkin ayrılan amortis-
manın en fazla bu tutarlara isabet 
eden kısmı gider olarak dikkate alı-
nabilecektir. 1. geçici vergi dönemin-
de ayrılacak olan amortisman tutarı 
olan (180.000 TL / 5 / 4) 9.000 TL’nin 
((160.000) / 5/ 4) 8.000 TL’si Genel 
Yönetim Giderleri hesabına kalan 
tutar olan 1.000 TL ise KKEG olarak 
dikkate alınacaktır. Binek otomobil-
ler için kıst amortisman uygulanması 
gerektiği unutulmamalıdır.
Örneğimizde bahsi geçen binek 
otomobil aynı şartlarda 01.01.2019 

tarihinde iktisap edilmiş olsaydı; 
2020 yılının ilk geçici vergi döne-
minde amortisman hesaplamasın-
da herhangi bir gider kısıtlaması 
uygulanmayacaktı.

IV. SONUÇ VE 
DEĞERLENDİRME

Gelir Vergisi Kanunu’nda 7194 
sayılı Kanun ile yapılan deği-

şiklik ile birlikte, binek araçlar için 
gider kısıtlamasına gidilmiştir. Gerek 
kiralama yoluyla gerekse satın alı-
narak kullaılan tüm binek otomobil-
lere ilişkin giderlerde ve ayrılacak 
amortisman tutarlarında söz konu-
su kısıtlama geçerlidir. Binek oto-
mobillere ilişkin belirlenen sınırları 
aşan kısımlar ise KKEG olarak dik-
kate alınacaktır. Ayrıca bu kısıtla-
malar, serbest meslek erbabına ait 
binek otomobiller içinde geçerlidir.

Bu değişiklik sadece gelir ve 
kurumlar vergisi yönünden de-

ğil KDV açısından da mükelleflere 
sınırlama getirmektedir. Zira KDV 
Kanunun 30. maddesi gereği faali-
yetleri kısmen veya tamamen binek 
otomobillerinin kiralanması veya 
çeşitli şekillerde işletilmesi olanla-
rın bu amaçla kullandıkları hariç 
olmak üzere binek otolarının iktisa-
bında bu araçlara ait KDV’nin indi-
rimi söz konusu olmadığı gibi ticari 
kazançtan indirilemeyen giderlere 
ait ödenen KDV’nin de indirimi 
mümkün değildir. Bu nedenle binek 
araçlara ilişkin giderlerin %70’ine 
ait olan kısmının KDV sinin indirimi 
mümkün olup %30’luk kısmının ise 
indirimi mümkün değildir.

Düzenleme, 01.01.2020 tarihin-
den itibaren başlayan vergi-

lendirme dönemi gelir ve kazanç-
larına uygulanmak üzere yayımı 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu 
bakımdan yürürlük tarihi öncesinde 
edinilen otomobiller için de gider 
kısıtlaması söz konusu olacaktır. 
Buna karşın anılan tarih öncesi 
edinilen otomobillere ilişkin amor-
tisman tutarlarının tamamı gider 
olarak dikkate alınabilecektir.
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I. GİRİŞ

Asgari ücret artışlarına bağ-
lı olarak ortaya çıkan işgücü 

maliyetlerinin aşağıya çekilmesi 
amacıyla, 2016 yılından 2019 yılı 
sonuna kadar olan dönemde işve-
renlere belli şartlarla İşsizlik Sigor-
tası Fonundan asgari ücret desteği 
sağlanmıştı. 

26 Mart 2020 tarihli Resmi Ga-
zetede yayınlanan 7226 sayılı 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Kanun’un 29’uncu 
maddesi gereğince, geçmiş yıllar-
da işverenlere İşsizlik fonundan 
sağlanan asgari ücret desteği 
2020 yılında da devam ettirileceği 
hükme bağlanmıştır.

Kamuoyuna açıklanan bilgilere 
göre, 2019 Ocak-Kasım döne-

minde işverenlere toplam 9 milyar 
324 milyon 358 bin lira destek sağ-
lanmış olup, 2020 yılının Ocak-Ara-
lık döneminde de işverenlere yak-
laşık 6,7 milyar destek sağlanacağı 
öngörülmektedir. 

Bu çalışma, bahsi geçen 7226 sa-
yılı Kanun çerçevesinde 2020 yılı 

asgari ücret desteği uygulaması ile 
ilgili merak edilen hususlara açıklık 
getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

II. UYGULAMAYA 
İLİŞKİN MERAK 
EDİLEN HUSUSLAR

Soru-1: İşverenlere günlük ve ay-
lık ne kadar destek verilecektir?

2019 yılı asgari ücret desteği 
uygulamasında yararlanılacak 

olan günlük ve aylık asgari ücret 

desteği çalışan sayısının 500’e ka-
dar olan işyerleri ile 500 ve üzerin-
de olan işyerleri bakımından farklı 
belirlenmişti. 

7226 sayılı Kanunda yer alan 
düzenlemeye göre, 2020 yılı 

asgari ücret desteğinde çalışan 
sayısı ve sektör ayırımı yapılmak-
sızın tüm işyerlerine aşağıda belir-
tilen tutarda destek sağlanacaktır.

Oğuzhan GÜNDOĞDU
Denetçi Yardımcısı

2020 YILI ASGARİ ÜCRET 
DESTEĞİ UYGULAMASI

oguzhan.gundogdu@centrumdenetim.com

İşyerinin Çalışan Sayısı
Günlük Destek Tutarı 

(TL)
Aylık Destek Tutarı 

(TL)

Tüm İşyerleri 2,50 75

SGK İşyeri 
Tescil Tarihi

Asgari Ücret Desteğine Esas 
Prim Gün Sayısı Hesabın-

da Dikkate Alınacak Günlük 
Sigorta Primine Esas Kazanç 

(SPEK) Tutarı

Açıklama 

0 1 . 0 1 . 2 0 2 0 
tarihinden önce 
olan işyerleri

2019 yılının aynı ayında gün-
lük SPEK tutarı 128,00-TL (ay-
lık olarak 3.840,00- TL) ve 
altında olan uzun vadeli si-
gorta kollarına tabi sigorta-
lıların toplam prim gün sayısı

2020 yılının ilgili ayında, 
en fazla 2019 yılının aynı 
ayında destek hesabına 
esas olan toplam prim 
gün sayısı kadar destek-
ten yararlanılabilir.

01.01.2020 tarihi 
ve sonrası olan 
işyerleri

Günlük SPEK tutarı 98,10-TL 
ile 735,75-TL arasında olan 
uzun vadeli sigorta kolları-
na tabi sigortalıların toplam 
prim gün sayısı

-

Toplu iş sözleş-
mesi olan işyer-
leri

2019 yılının aynı ayında gün-
lük SPEK tutarı 256,00-TL 
(aylık olarak 7.680,00- TL) ve 
altında olan uzun vadeli si-
gorta kollarına tabi sigorta-
lıların toplam prim gün sayısı

2020 yılının ilgili ayında, 
en fazla 2019 yılının aynı 
ayında destek hesabına 
esas olan toplam prim 
gün sayısı kadar destek-
ten yararlanılabilir.

Soru-2: Asgari ücret desteğine 
esas prim gün sayısı nasıl hesap-
lanacaktır?

Asgari ücret desteğine esas 
prim gün sayısı, Sosyal Güven-

lik Kurumu (SGK) işyeri tescil tari-
hi 01.01.2020 tarihinden önce veya 
sonra olmasına veya işyerinde toplu 
iş sözleşmesi olup olmadığına göre 
aşağıda yer alan tabloda gösterildi-
ği şekilde hesaplanacaktır.
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Soru-3: 2020 yılında sigortalı 
sayısı azalmış olan işyerleri as-
gari ücret desteğinden yararla-
nabilecek mi? 

2020 yılında destekten yarar-
lanılacak olan ayda, 2019/

Ocak-Kasım döneminde 4/a kap-
samında uzun vadeli sigorta kol-
larından en az sigortalı bildirimi 
yapılan aydaki sigortalı sayısından 
daha az sigortalı çalıştırılması ha-
linde asgari ücret desteğinden ya-
rarlanılamayacaktır. 

Örnek 1: A işyerinin 2019/
Ocak-Kasım döneminde uzun 

vadeli sigorta kollarından en az si-
gortalı bildirimini 2019/Ekim ayında 
100 kişi olarak yaptığını varsayalım. 
Söz konusu işyerinin 2020/Ocak 
ayında sigortalı sayısı 95 ise bu iş-
yeri 2020/Ocak ayında asgari ücret 
desteğinden yararlanamayacaktır. 
 

Örnek 2: Yukarıda belirtilen 
işyerinin 2020/Mart ayında 

sigortalı sayısının yeni sigorta-
lı girişleri ile birlikte 105’e çıktığını 
varsayalım. Bu durumda, işyerinin 
2020/Mart ayındaki sigortalı sayısı 
2019/Ocak-Kasım dönemindeki or-
talama sigortalı sayısının (100’ün) 
üzerine çıktığından,  2020/Mart 
ayında asgari ücret desteğinden 
yararlanabilecektir.

Soru-4: 2020 yılında asgari 
ücret desteğinden kaç ay 
yararlanılabilecek? 

2020 yılında işverenlere Ocak-
Aralık döneminde 12 ay olarak 

asgari ücret desteği sağlanacaktır. 

Soru-5: Prime esas kazanç 
tutarının eksik bildirilmesi 
durumunda nasıl bir yaptırım 
uygulanacak? 

Sigortalıların prime esas ka-
zançlarının herhangi bir neden-

le 2020/Ocak - Aralık döneminde 
eksik bildirdiğinin SGK tarafından 
tespit edilmesi halinde, yararlanı-
lan asgari ücret desteği gecikme 
cezası ve gecikme zammıyla bir-

likte geri alınacak ve bu işyerleri 
asgari ücret desteğinden kalan sü-
reler için de yararlanamayacaktır. 

Soru-6: Aylık prim ve hizmet 
belgesinin yasal süresi dışında 
verilmesi durumunda destekten 
yararlanılabilecek mi? 

SGK’da gerek 2020 yılından 
önce, gerekse sonrasında tes-

cil edilmiş işyerlerinde asgari üc-
ret desteğinden yararlanılabilmesi 
için 2020 yılının ilgili ayına ait aylık 
prim ve hizmet belgesinin/muhta-
sar ve prim hizmet beyanname-
sinin yasal süresi içinde SGK’ya 
verilmesi gerekmekte olup, bildir-
genin yasal süresi dışında verilmesi 
halinde o aya ilişkin asgari ücret 
desteğinden yararlanılamayacaktır.

Soru-7: SGK’ya borcu olan 
işyerleri asgari ücret desteğinden 
yararlanılabilecek mi? 

2020 yılı öncesinde SGK’da tes-
cil edilmiş olan işyerleri, gerek 

cari aya için prim borcu, gerekse 
ödeme vadesi geçmiş borcu olsa 
dahi asgari ücret desteğinden ya-
rarlanabileceklerdir. 

Ancak, ilk defa 2020 yılında 
SGK’da tescil edilmiş olan iş-

yerlerinin asgari ücret desteğinden 
yararlanabilmeleri için;

 ► 2020 yılının ilgili ayı için 
tahakkuk eden cari ay prim 
borcunu yasal süresi içinde 
ödemesi ve

 ► geçmiş dönemlere ilişkin 
ödeme vadesi geçmiş prim, 
idari para cezası ve gecikme 
cezası/gecikme zammı şeklinde 
bir borcunun bulunmaması 
(borcun bulunması durumunda 
ise söz konusu borcun 
taksitlendirilmiş/yapılandırılmış 
olması)

gerekmektedir. Cari döneme ya da 
geçmiş döneme ilişkin ödeme va-
desi geçmiş prim, idari para cezası 
ve gecikme cezası/gecikme zammı 

şeklinde bir borcun bulunması ve 
bu borcun taksitlendirilmemiş/ya-
pılandırılmamış olması durumunda, 
asgari ücret desteğinden yararla-
nılması mümkün olmayacaktır.
 
Soru-8: Muvazaalı işlem 
durumunda nasıl bir işlem 
yapılacak? 

Mevcut bir işletmenin kapatı-
larak değişik bir ad ve un-

van altında ya da yeni bir iş bi-
rimi olarak açılması veya yönetim 
ve kontrolü elinde bulunduracak 
şekilde doğrudan veya dolaylı or-
taklık ilişkisi bulunan şirketler ara-
sında istihdamın kaydırılması, şahıs 
işletmelerinde işletme sahipliğinin 
değiştirilmesi gibi yöntemlere baş-
vurularak asgari ücret desteğinden 
yararlanıldığının tespit edilmesi 
halinde, yararlanılan destek tutarı 
gecikme cezası ve gecikme zam-
mıyla birlikte geri alınacak ve bu 
işyerleri kalan süreler için de des-
tekten yararlandırılmayacaktır. 

Soru-9: Ev hizmetlisi çalıştıran 
işverenler de asgari ücret 
desteğinden yararlanabilecek mi? 

5510 sayılı Kanunu’nun ek 9’uncu 
maddesi kapsamında ev hiz-

metlerinde 10 gün ve üzerinde 
sigortalı çalıştıran işverenler de, 
yukarıda diğer işverenler açısından 
belirtilen şartları taşımaları şartıyla 
2020 yılında asgari ücret desteğin-
den yararlanabileceklerdir.  

Soru-10: Destekten yararlanmak 
için başvuru yapılması 
gerekiyor mu? 

Asgari ücret desteğinden ya-
rarlanmak için işverenlerin 

herhangi bir başvuru yapmasına 
gerek bulunmamaktadır. Yararla-
nılacak olan asgari ücret desteği 
tutarı, SGK tarafından otomatik 
olarak hesaplanıp, işverenlerin ta-
kip eden ay veya aylardan doğan 
sigorta prim borçlarına, yine SGK 
tarafından otomatik olarak mah-
sup edilmek suretiyle yararlanma-
ları sağlanacaktır.
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III. SONUÇ

Asgari ücret artışlarına bağ-
lı olarak ortaya çıkan işgücü 

maliyetlerinin aşağıya çekilme-
si amacıyla, 2016 yılından itibaren 
sosyal güvenlik mevzuatında aralık-
sız olarak her yıl uygulanan asgari 
ücret desteği, bazı değişikliklerle 
birlikte 2020 yılında da uygulanma-
ya devam etmesi sağlanacaktır.

Buna göre, 4/a kapsamında 
olup haklarında uzun vadeli 

sigorta kolları uygulanan sigorta-
lıları çalıştıran işverenlerce;

 ► 2019 yılının aynı ayına iliş-
kin SGK’ya verilen aylık prim 
ve hizmet belgelerinde veya 
muhtasar ve prim hizmet be-
yannamelerinde prime esas 
günlük kazancı 128-TL ve al-
tında bildirilen sigortalıların 
toplam prim ödeme gün sa-
yısını geçmemek üzere, 2020 
yılında cari aya ilişkin verilen 
aylık prim ve hizmet belgele-
rinde veya muhtasar ve prim 
hizmet beyannamelerinde bil-
dirilen sigortalılara ilişkin top-
lam prim ödeme gün sayısının,

 ► 2020 yılı içinde ilk defa bu Ka-
nun kapsamına alınan iş yer-
lerinden bildirilen sigortalıla-
ra ilişkin toplam prim ödeme 
gün sayısının, 2020 yılı Ocak 
ila Aralık ayları/dönemi için 
günlük 2,50-TL ile çarpımı so-
nucu bulunacak tutar, işsizlik 
sigortası fonundan karşılanmak 
üzere, bu işverenlerin SGK’ya 
ödeyecekleri sigorta primlerin-
den mahsup edilecektir. (128-TL 
olarak belirlenen prime esas 
kazanç tutarı 6356 sayılı Ka-
nun hükümleri uyarınca toplu 
iş sözleşmesine tabi özel sektör 
işverenlerine ait işyerleri için 
256-TL olarak esas alınacaktır.)

Destekten yararlanabilmek için 
2019 yılının Ocak ile Kasım ay-

larında/döneminde aylık prim ve 
hizmet beyannamesi veya muhta-
sar ve prim hizmet beyannamesi 
ile 4. maddenin birinci fıkrasının (a) 
bendi kapsamında uzun vadeli si-
gorta kollarından en az sigortalı 
bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki 
sigortalı sayısının altında bildirim-
de bulunulmaması gerekmektedir.

İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalı-
larla ilgili 2020 yılı Ocak ila Aralık 

aylarına/dönemine ait aylık prim ve 
hizmet belgelerini veya muhtasar 
ve prim hizmet beyannamelerini 
yasal süresi içerisinde vermediğinin, 
sigorta primlerini yasal süresinde 
ödemediğinin, denetim ve kontrolle 
görevli memurlarca yapılan soruş-
turma ve incelemelerde çalıştırdığı 
kişileri sigortalı olarak bildirmedi-
ğinin veya bildirilen sigortalının fi-
ilen çalışmadığının tespit edilmesi, 
SGK’ya prim, idari para cezası ve 
bunlara ilişkin gecikme cezası ve 
gecikme zammı borcu bulunması 
hâllerinde asgari ücret desteğin-
den yararlanılamayacaktır. Ancak 
SGK’ya olan prim, idari para ceza-
sı ve bunlara ilişkin gecikme cezası 
ve gecikme zammı borçlarını 6183 
sayılı Kanunun 48 inci maddesine 
göre tecil ettiren ve taksitlendiren 
işverenler bu tecil ve taksitlendir-
me devam ettiği sürece söz konusu 
destekten yararlanabilecektir.



42

CENTRUMTIME Ocak - Şubat - Mart - Nisan - Mayıs / Sayı 7 - 2020

I. KİRA GELİRİ 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 70’inci 
maddesinde belirtilen mal ve 

hakların kiraya verilmesi karşılığın-
da elde edilen gelirler “gayrimenkul 
sermaye iradı” olarak ifade edilmek-
te olup bu gelirler belirli koşullarda 
gelir vergisine tabi tutulmaktadır.

Kira gelirine konu mal ve hak-
ların; sahipleri, mutasarrıfları, 

zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sa-
hipleri ile kiralanmış bir mal veya 
hakkın kiraya verilmesinden gelir 
elde edenler açısından gayrimenkul 
sermaye iradı doğmuş olacaktır. 

A. Gayrimenkul Ser-
maye İradının Tanımı:

Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. 
maddesinde sayılan mal ve 

hakların kiralanmasından elde edi-
len gelirler gayrimenkul sermaye 
iradı sayılmakta olup söz konusu 
mal ve haklar şunlardır:

  ► Arazi ve bina (Döşeli olarak ki-
raya verilenlerde döşeme için 
alınan kira bedelleri dahildir.)

 
 ► Gayrimenkullerin, ayrı olarak 

kiraya verilen bütünleyici par-
çaları ve eklentileri ile bütün 
tesisatı, demirbaş eşyası ve 
döşemeleri

 
 ► Gayrimenkul olarak tescil 

edilen haklar
 
 ► Marka, ticaret unvanı, her tür-

lü teknik resim, desen, model, 
plan, sinema ve televizyon 

filmleri, ses ve görüntü bant-
ları, sanayi ve ticaret ve bilim 
alanlarında elde edilmiş bir 
tecrübeye ait bilgilerle gizli 
bir formül veya bir imalat usu-
lü üzerindeki kullanma hakkı 
veya kullanma imtiyazı gibi 
haklar

 
 ► Telif hakları (Telif haklarının, 

mükellefleri veya bunların 
kanuni mirasçıları tarafından 
kiralanmasından doğan ka-
zançlar, gelir vergisi uygula-
masında kira geliri değil ser-
best meslek kazancıdır)

 
 ► Motorlu taşıtlar, makine ve te-

sisat ve bunların eklentileri,
 
 ► Gemi ve gemi payları ile bilu-

mum motorlu tahmil ve tahliye 
vasıtaları,

 
 ► Voli mahalleri ve dalyanlar.

B. Gayrimenkul 
Sermaye İradının Elde 
Etme Zamanı

Kira gelirinde gelirin elde edil-
mesi, tahsil esasına bağlanmış-

tır. Tahsil esasına göre kira geli-
rinin vergilendirilmesi için nakden 
veya ayni olarak tahsil edilmiş 
olması gerekmektedir. Buna göre, 
2019 yılına ilişkin olarak verilecek 
beyannameye dahil edilecek kira 
gelirleri, 2019 ve önceki yıllara iliş-
kin olarak 2019 yılında tahsil edilen 
kira gelirlerinden oluşmaktadır.

C. Kira Bedelinin 
Nakden Tahsil Edilmesi

Kira bedelinin nakden tahsil 
edilmesi, kiranın Türk parası 

veya yabancı para ile ödenmesini 
ifade eder. Alınan çek bedelleri de 
nakden tahsilat sayılır. Kira gelirle-
rinin nakden tahsiline ilişkin esaslar 
aşağıdaki şekildedir:

  ► Mükellefler tarafından o yıla 
veya geçmiş yıllara ait ola-
rak tahsil edilen kira bedel-
leri, tahsil edilen yılın hasılatı 
sayılır. Örneğin; 2016, 2017 ve 
2018 yıllarına ait kira gelirle-
rinin toplu olarak 2019 yılında 
tahsil edilmesi halinde, bu ge-
lirler 2019 yılının geliri olarak 
dikkate alınacaktır.

 
 ► Gelecek yıllara ait olup, peşin 

olarak tahsil edilen kira bedel-
leri, ödemenin yapıldığı yılın 
değil, gelirin ilgili olduğu yılın 
hasılatı olarak kabul edilir. Ör-

Sümeyye GÖL
Denetçi Yardımcısı

KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN YILLIK 
GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLENMESİ 
VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

sumeyye.gol@centrumdenetim.com
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neğin; 2019, 2020 ve 2021 yıl-
ları kira gelirleri topluca 2019 
yılında tahsil edilirse, her yıla 
ait kira bedeli ilgili yılda be-
yan edilecektir.

 
 ► Döviz cinsinden kiraya verme 

işlemlerinde tahsilatın yapıldı-
ğı tarihteki T.C. Merkez Banka-
sı döviz alış kuru esas alınarak 
kira gelirinde gayri safi hasılat 
belirlenir.

D. Kira Bedelinin Ayni 
Olarak Tahsil Edilmesi

Kira bedelinin para dışındaki bir 
değerle tahsili halinde, tahsil 

edilen kira emsal bedelle değer-
lenerek tutarı bulunur. Kiranın ayni 
(mal, eşya vb.) olarak alınması 
halinde, tahsil edilen kiralar Vergi 
Usul Kanunu hükümlerine göre em-
sal bedeli ile paraya çevrilir.

II. KİRA GELİRİNİ 
BEYAN ETMEK 
ZORUNDA OLANLAR

2019 takvim yılında beyana tabi 
geliri sadece gayrimenkul ser-

maye iradından ibaret olan gerçek 
kişilerden;

 ► 2019 yılı içinde elde ettikleri ko-
nut kira geliri 5.400 liralık istisna 
tutarını aşanlar,

 
 ► 2019 yılı içinde elde ettikleri 

üzerinden stopaj yapılmış işyeri 
kira geliri brüt tutarı 40.000 li-
ralık beyanname verme sınırını 
aşanlar,

 
 ► 2019 yılı içinde elde ettiği sto-

paja ve istisna uygulamasına 
konu olmayan gayrimenkul 
sermaye iratları toplamı 2.200 
TL’lik sınırı aşanlar,

 
2019 yılında elde ettikleri kira ge-
lirleri için beyanname vereceklerdir.

Beyanname verme sınırı olan 
40.000 TL’nin aşılıp aşılmadığının 

tespitinde, gelir vergisi stopajına tabi 
kira gelirleri ile mesken kira gelirinin 
gelir vergisinden istisna edilen tutarı 
aşan kısmı birlikte dikkate alınır.

Diğer yandan 2.200 liralık sınır 
beyanname verme sınırı olup, 

stopaja ve istisna uygulamasına 
konu olmayan gelir tutarının bu 
tutarı geçmesi durumunda tamamı 
vergiye tabidir.

Örnek: Mükellef (B), 2019 yılın-
da meskenini aylık 440 TL’den 

kiraya vermiş ve yıllık 5.280 TL kira 
geliri elde etmiştir. Bu durumda 
elde edilen hasılat, mesken istisna 
tutarı olan 5.400 TL’nin altında ol-
duğundan beyan edilmeyecektir.

III. YURT DIŞINDA 
YAŞAYAN TC 
VATANDAŞLARI İLE 
DAR MÜKELLEFLERİN 
ELDE ETTİKLERİ 
GAYRİMENKUL 
SERMAYE 
İRATLARININ BEYANI

Dar mükellef gerçek kişiler ile ça-
lışma veya oturma izni alarak 

altı aydan fazla bir süre yurt dışın-
da yaşayan TC vatandaşları, Türki-
ye’de elde ettikleri vergi kesintisine 
tabi tutulmuş işyeri kirasını tutarı ne 
olursa olsun beyan etmeyeceklerdir.

Söz konusu şahıslardan;

 ► Konut kira geliri 5.400 liralık is-
tisna tutarını aşanlar,

 
 ► Stopaja ve istisna uygulaması-

na konu olmayan gayrimenkul 
sermaye iratları toplamı 2.200 
liralık beyanname verme sını-
rını aşanlar,

2019 yılı kira gelirleri için beyan-
name vereceklerdir. Yukarıda ge-
çen 2.200 liralık sınır beyanname 
verme sınırı olup, gelir tutarının bu 
tutarı geçmesi durumunda tamamı 
vergiye tabidir.
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IV. KİRA 
GELİRLERİNDE 
İSTİSNA

Taşınmazların konut olarak ki-
raya verilmesinden elde edilen 

hâsılatın 5.400 liralık kısmı gelir 
vergisinden müstesnadır. Bu istis-
nadan;
 
 ► Ticari, zirai veya mesleki ka-

zancını yıllık beyannameyle 
bildirmek zorunda olanlar ile 
gelirleri bunlar tarafından bil-
dirilecek olanlar,

 
 ► İstisna tutarının üzerinde kira 

geliri elde edenlerden, ücret, 
menkul ve gayrimenkul ser-
maye iradı ile diğer kazanç 
ve irat elde edenlerin, 2019 
yılı için bu gelirleri toplamı 
148.000 lirayı geçenler,

 
 ► İstisna tutarının üzerinde kira 

geliri elde edip bu geliri be-
yan etmeyenler ile eksik be-
yan edenler,

 
yararlanamazlar. Bir konuta birden 
fazla kişinin ortak olması halinde, 
her bir ortak için istisna ayrı ayrı 
uygulanır. Bir kişinin birden fazla 
konuttan kira elde etmesi halinde 
istisna, her bir konut için ayrı ayrı 
değil, kira gelirleri toplamına bir 
defa uygulanır.

Örnek: Mükellef (C), 2019 yılın-
da, konut olarak kiraya verdi-

ği gayrimenkulünden 18.000 TL kira 
geliri, tamamı tevkif yoluyla vergi-
lendirilmiş 48.000 TL işyeri kira ge-
liri ve 120.000 TL ücret geliri elde 
etmiştir.

Mükellef (C)’ nin elde ettiği 
kira geliri için istisna uygu-

lanıp uygulanmayacağı, 2019 yılı 
içerisinde elde ettiği gelir toplamı-
nın 148.000 TL’yi aşıp aşmadığına 
bakılarak tespit olunacaktır. Elde 
edilen gelir toplamının, (18.000 TL 
+ 48.000 TL + 120.000 TL = 186.000 
TL) 2019 yılı için belirlenen 148.000 
TL tutarını aşması nedeniyle, 18.000 
TL’lik konut kira gelirine ilişkin ola-
rak 5.400 TL’lik istisnadan faydala-
nılması mümkün olmayacaktır.

V. KİRA 
GELİRLERİNDE 
İSTİSNA

Kira gelirinin vergilendirilme-
sinde, elde edilen gelirin safi 

tutarı iki farklı şekilde tespit edile-
bilmektedir.
 
 ► Gerçek Gider Yöntemi

 
 ► Götürü Gider Yöntemi (Hakları 

kiraya verenler hariç)

Gerçek veya götürü gider yön-
teminin seçimi, taşınmaz mal-

ların tümü için yapılır. Bunlardan 
bir kısmı için gerçek gider, diğer 
kısmı için götürü gider yöntemi 
seçilemez. Götürü gider yöntemi-
ni seçen mükellefler, iki yıl geç-
medikçe gerçek gider yöntemine 
dönemezler.

A. Gerçek Gider 
Yönteminde İndirilecek 
Giderler

Gerçek gider yönteminin 
seçilmesi durumunda, safi 

iradın bulunması için gayrisafi 
hasılattan aşağıdaki giderler 
indirilebilir.

 ► Kiraya veren tarafından ki-
raya verilen gayrimenkul için 
ödenen aydınlatma, ısıtma, su 
ve asansör giderleri,

 
 ► Kiraya verilen malların idaresi 

için yapılan ve gayrimenkulün 
önemi ile orantılı olan idare 
giderleri,

 
 ► Kiraya verilen mal ve haklara 

ait sigorta giderleri,
 
 ► Kiraya verilen mal ve haklar 

dolayısıyla yapılan ve bun-
lara harcanan borçların faiz 
giderleri,

 ► Konut olarak kiraya verilen bir 
adet gayrimenkulün iktisap yı-
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lından itibaren 5 yıl süre ile 
iktisap bedelinin %5’i,

 
 ► Kiraya verilen mal ve haklar 

için ödenen vergi, resim, harç 
ve şerefiyelerle kiraya veren 
tarafından belediyelere ödenen 
harcamalara katılma payları,

 
 ► Kiraya verilen mal ve haklar 

için ayrılan amortismanlar 
ile kiraya veren tarafından 
yapılan ve gayrimenkulün 
iktisadi değerini artırıcı niteliği 
olan ısı yalıtımı ve enerji 
tasarrufu sağlamaya yönelik 
harcamalar (Bu harcamalar 
2019 takvim yılı için 1.200 
TL’yi aşıyor ise maliyet olarak 
dikkate alınabilir.),

 
 ► Kiraya veren tarafından kiraya 

verilen gayrimenkul için yapı-
lan onarım giderleri ile bakım 
ve idame giderleri,

 
 ► Kira ile tuttukları mal ve hak-

ları kiraya verenlerin ödedik-
leri kiralar ve diğer gerçek 
giderler,

 
 ► Sahibi bulundukları konutları ki-

raya verenlerin kira ile oturduk-
ları konut veya lojmanların kira 
bedeli (İndirilmeyen kısım gider 
fazlalığı sayılmayacaktır.),

 
 ► Kiraya verilen mal ve haklarla 

ilgili olarak sözleşmeye, kanuna 
veya ilama istinaden ödenen 
zarar, ziyan ve tazminatlar.

Gerçek gider yöntemini seçen 
mükelleflerin, yaptıkları gider-

lere ilişkin belgeleri ilgili bulunduk-
ları yılı takip eden yıldan başlaya-
rak 5 yıl süresince saklamaları ve 
vergi dairesince istendiğinde ibraz 
etmeleri gerekmektedir.

B. Gerçek Gider 
Yönteminde İstisnadan 
Yararlanılması Halinde 
İndirilecek Giderin 
Hesaplanması

Gerçek gider yönteminin seçil-
mesi ve konut kira gelirlerine 

uygulanan istisnadan yararlanılma-
sı durumunda, gerçek gider tuta-
rının istisnaya isabet eden kısmı, 
gayri safi hasılattan indirilemeye-
cektir. Vergiye tabi hasılata isabet 
eden indirilebilecek gider kısmı 
aşağıdaki formül kullanılarak he-
saplanabilir.

İndirilebilecek Gider = Toplam Gi-
der x Vergiye Tabi Hasılat/Toplam 
Hasılat

Vergiye tabi hasılattan kasıt, 
(Toplam Kira Hasılatı - Mes-

ken Kira Geliri İstisnası) formülüyle 
bulunan ve üzerinden vergi hesap-
lanacak olan matrah toplamıdır.

Örnek: Mükellef (D), sahibi ol-
duğu konutu 2019 yılında ki-

raya vermiş olup, 48.000 TL kira 
geliri elde etmiştir. Başka geliri 

bulunmayan mükellef, gayrimen-
kulü ile ilgili olarak 16.000 TL har-
cama yapmış olup, gerçek gider 
yöntemini seçmiştir.

Mükellef, 16.000 TL tutarındaki 
toplam giderin vergiye tabi 

hasılata isabet eden kısmını gerçek 
gider olarak indirebilecektir.

Vergiye Tabi Hasılat = 48.000 TL – 
5.400 TL = 42.600 TL
İndirilebilecek Gider = (16.000 TL x 
42.600 TL) / 48.000 TL = 14.200 TL

C. Götürü Gider 
Yönteminde Gider 
İndirimi

Götürü gider yöntemini seçen 
mükellefler, gerçek giderlere 

karşılık olmak üzere hasılatlarından 
%15’ini götürü olarak indirebilirler. 
Kira geliri elde edip de mesken 
istisnasından yararlanabilecek mü-
kellefler için götürü gider, istisna 
tutarı düşüldükten sonra bulunan 
tutar üzerinden hesaplanacaktır.

Hakları kiraya verenler, götürü 
gider yöntemini uygulayamaz-

lar. Örneğin, işyeri kira geliri ile 
birlikte hakların kiraya verilmesin-
den de gelir elde eden mükellefler, 
verecekleri gelir vergisi beyanna-
melerinde gerçek gider yöntemini 
seçmek zorundadırlar.

VI. KİRA GELİRİNİN 
BEYANI

Beyana tabi geliri sadece gayri-
menkul sermaye iradından iba-

ret olan mükelleflerden;
 
 ► Bir takvim yılı içinde elde etti-

ği konut kira geliri, istisna tu-
tarını (2019 yılı için 5.400 TL) 
aşanlar,

 
 ► İşyeri kira gelirleri üzerinden 

vergi kesintisi yapılanlardan, 
kira gelirlerinin brüt tutarı be-
yanname verme sınırını (2019 
yılı için 40.000 TL) aşanlar 
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(Beyanname verme sınırı olan 
40.000 TL’nin aşılıp aşılmadı-
ğının tespitinde, gelir vergisi 
kesintisine tabi brüt kira gelir-
leri ile konut kira gelirinin gelir 
vergisinden istisna edilen tu-
tarı aşan kısmı birlikte dikkate 
alınacaktır.),

 
 ► Bir takvim yılı içinde mal ve 

hakların kiralanmasından elde 
edilen gelirlerden kesinti ve 
istisna uygulamasına konu ol-
mayan ve tutarı beyanname 
verme sınırını (2019 yılı için 
2.200 TL) aşanlar,

 
yıllık beyanname vereceklerdir.
 

Vergi kesintisine ve istisna uy-
gulamasına konu olmayan 

kira gelirlerinin beyanında (örne-
ğin, basit usuldeki mükellefe kira-
ya verilen işyerinden elde edilen 
kira gelirlerinde olduğu gibi), 2.200 
TL’lik tutar bir istisna olmayıp, be-
yanname verme sınırıdır. Bu tutarı 
aşan bir işyeri kira geliri olduğun-
da tamamı beyan edilecektir.

Aile bireylerinin her birinin sa-
hip oldukları mal ve haklardan 

elde ettikleri kira gelirleri için ken-
di adlarına ayrı ayrı beyanname 
vermeleri gerekmektedir. Küçük ve 
kısıtlıların mükellef olması duru-
munda bunlar adına verilecek olan 
yıllık gelir vergisi beyannamesi veli, 
vasi veya kayyum tarafından im-
zalanacaktır. Mal ve haklara his-
seli olarak sahip olunması halinde, 
her ortağın sadece kendi hissesine 
karşılık gelen kira gelirlerini beyan 
etmesi gerekmektedir.

VII. TEVKİF EDİLEN 
VERGİNİN MAHSUBU 
VEYA İADESİ

Gelir Vergisi Kanununun “Vergi 
tevkifatının mahsubu” başlıklı 

121’inci maddesinde, “Yıllık beyan-
namede gösterilen gelire dahil 
kazanç ve iratlardan bu Kanuna 
göre kesilmiş bulunan vergiler, be-
yanname üzerinden hesaplanan 

Gelir Vergisine mahsup edilir.” ifa-
desine yer verilmiştir. Mahsubu 
yapılan miktarın gelir vergisinden 
fazla olması halinde aradaki farkın 
vergi dairesince mükellefe bildirile-
ceği ve mükellefin tebliğ tarihinden 
itibaren bir yıl içinde müracaatı 
üzerine kendisine ret ve iade edi-
leceği belirtilmiştir.

Yasal düzenlemeye göre;

 ► Yıllık beyannamede gösterilen 
gelire dahil kazanç ve irat-
lardan GVK’ya göre kesilmiş 
bulunan vergiler, beyanname 
üzerinden hesaplanan gelir 
vergisinden mahsup edilir.

 ► Mahsubu yapılan miktar gelir 
vergisinden fazla olduğu tak-
dirde aradaki fark vergi da-
iresince mükellefe bildirilir ve 
mükellefin tebliğ tarihinden 
itibaren 1 yıl içinde müracaatı 
üzerine kendisine ret ve iade 
olunur.

 ► Maliye Bakanlığı; iadeyi mah-
suben veya nakden yaptırma-
ya, inceleme raporuna, yemin-
li mali müşavir raporuna veya 
teminata bağlamaya ve iade 
için aranılacak belgeleri belir-
lemeye yetkilidir.

 
 ► Mahsuben iade işlemi, aranan 

tüm belgelerin tamamlanma-
sı koşuluyla, yıllık gelir vergisi 
beyannamesinin verildiği tarih 
itibarıyla yapılır.

 ► İkmalen veya resen yapılan 
tarhiyatlarda mahsup işlemi, 
mahsup talebine ilişkin dilek-
çe ve eklerinin eksiksiz olarak 
vergi dairesi kayıtlarına girdi-
ği tarih esas alınarak yapılır. 
Aranan belgelerin tamam-
lanması aşamasında yapılan 
tahsilatlar yönünden düzeltme 
yapılmaz.

Yıllık beyanname veren mükel-
leflerden, gayrimenkul ser-

maye iradı bulunan mükelleflerin, 
bu gelir unsurları nedeniyle tevkif 

suretiyle kesilen vergileri öncelikle 
beyanname üzerinden hesaplanan 
gelir vergisine mahsup edilecek; bu 
mahsuplar sonunda kalan kısmının 
diğer vergi borçlarına mahsubu ta-
lep edildiğinde ise, mükellefler yıllık 
beyannamelerine;
 
 ► Tevkifatı yapan vergi sorumlu-

larının adı, soyadı veya unva-
nının, bağlı oldukları vergi da-
ireleri ve hesap numaralarının,

 
 ► Tevkifata esas alınan brüt 

tutarların,
 
 ► Tevkif edilen vergi ve varsa 

fon payı tutarlarının,
 
 ► Tevkifat yapılan vergilendirme 

dönemlerinin,
 
gösterildiği bir icmal tablosunu im-
zalayarak ekleyecekler ve mahsu-
ben iade talepleri bu tabloya göre 
yerine getirilecektir.

VIII. YILLIK 
BEYANNAMEYE 
DAHİL EDİLEN 
GELİRLERDEN 
YAPILACAK 
İNDİRİMLER

Yıllık beyanname ile bildirilecek 
gelirlere ilişkin indirimler 

Gelir Vergisi Kanunu ile diğer 
kanunlarda belirtilmiştir. Gelir 
vergisi matrahının tespitinde 
gelir vergisi beyannamesinde 
bildirilecek gelirlerden aşağıda 
belirtilen indirimlerin yapılabilmesi 
için yıllık beyanname ile bildirilecek 
bir gelirin bulunması ve yapılacak 
indirimlerin ilgili mevzuatta 
belirtilen şartları taşıması 
gerekmektedir. İndirim konusu 
yapılacak tutarın hesaplamasında 
beyan edilen gelir olarak, yıllık 
gelir vergisi beyannamesinde 
yer alan indirimler ve geçmiş yıl 
zararları düşülmeden önceki tutar 
esas alınacaktır. Buna göre, indirim 
konusu yapılabilecek bazı hususlar 
şunlardır:
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A. Hayat/Şahıs Sigorta 
Primleri

Yıllık gelir vergisi beyanname-
sinde, hayat/şahıs sigortaları 

için ödenen primlerin beyan edi-
len gelirin %15’ine kadar olan kısmı 
matrahın tespitinde indirim konusu 
yapılabilecektir. Yıllık beyanname-
de matrahın tespitinde dikkate alı-
nacak sigorta primleri;

  ► Mükellefin şahsına, eşine ve 
küçük çocuklarına ait birikim 
priminin alındığı hayat sigor-
talarına ödenen primlerin 
%50’si ile

 
 ► Ölüm, kaza, hastalık, sağlık, 

engellilik, analık, doğum ve 
tahsil gibi şahıs sigorta primle-
rinin %100’ünden, oluşmaktadır.

B. Eğitim ve Sağlık 
Harcamaları

Aşağıda belirtilen şekilde yapı-
lan eğitim ve sağlık harcama-

ları beyan edilen gelirin %10’unu 
aşmaması şartıyla yıllık beyanna-
me ile bildirilecek gelirlerden indi-
rilebilecektir.
 
 ► Eğitim ve sağlık harcamaları 

Türkiye’de yapılmalıdır.
 
 ► Gelir veya kurumlar vergisi 

mükellefi olan gerçek veya tü-
zel kişilerden alınacak belge-
lerle tevsik edilmelidir.

 
 ► Söz konusu harcamalar mü-

kellefin kendisi, eşi ve küçük 
çocuklarına ilişkin olmalıdır.

C. Bağış ve Yardımlar

1. Okul, Yurt ve Sağlık Tesisleri 
İçin Yapılan Bağış ve Yardımlar

Genel ve özel bütçeli kamu 
idarelerine, il özel idarelerine, 

belediyelere ve köylere bağışla-
nan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak 
(kalkınmada öncelikli yörelerde elli 

yatak) kapasitesinden az olmamak 
üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuva-
sı, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım 
ve rehabilitasyon merkezi ile mülki 
idare amirlerinin izni ve denetimine 
tabi olarak yaptırılacak ibadetha-
neler ve Diyanet İşleri Başkanlığı 
denetiminde yaygın din eğitimi ve-
rilen tesislerin ve Gençlik ve Spor 
Bakanlığına ait gençlik merkezleri 
ile gençlik ve izcilik kamplarının in-
şası dolayısıyla yapılan harcama-
lar veya bu tesislerin inşası için bu 
kuruluşlara yapılan her türlü bağış 
ve yardımlar ile mevcut tesislerin 
faaliyetlerini devam ettirebilmeleri 
için yapılan her türlü nakdî ve aynî 
bağış ve yardımların tamamı beyan 
edilen gelirden indirilebilir.

2. Diğer Bağış ve Yardımlar

Beyan edilen gayrimenkul ser-
maye iradından indirilebilecek 

diğer bağış ve yardım kalemleri 
aşağıda sayılmıştır.
 
 ► Genel ve özel bütçeli kamu 

idareleri, il özel idareleri, be-
lediyeler, köyler ile kamu ya-
rarına çalışan dernekler ve 
Bakanlar Kurulu’nca vergi mu-
afiyeti tanınan vakıflara yıllık 
toplamı beyan edilen gelirin % 
5’ini aşmamak üzere, makbuz 
karşılığında yapılan bağış ve 
yardımlar.

 
 ► Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğü’nün Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun ile 
Türkiye Futbol Federasyonu 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun kapsamında yapılan 
sponsorluk harcamalarının; 
amatör spor dalları için 
tamamı, profesyonel spor 
dalları için %50’si.

 
 ► Cumhurbaşkanınca başlatılan 

yardım kampanyalarına yapı-
lan aynî veya nakdî bağışların 
tamamı.

 
 ► Türkiye Kızılay Derneğine 

makbuz karşılığı yapılan nakdi 
bağış ve yardımlar.

 ► Türkiye Yeşilay Cemiyetine 
makbuz karşılığı yapılan nakdi 
bağış ve yardımlar.

 
 ► Yüksek Öğretim Kanunu’na 

göre üniversiteler (vakıf üni-
versiteleri dahil) ile ileri tekno-
loji enstitülerine makbuz karşı-
lığı yapılan bağış ve yardımlar.

 
 ► İ lköğretim ve Eğitim Kanunu 

kapsamındaki ilköğretim 
kurumlarına yapılan nakdi 
bağışlar.

 
 ► Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumuna yapılan 
ayni ve nakdi bağışlar.

 
 ► TÜBİTAK’a yapılan nakdi 

bağışlar
 
 ► Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlen-

dirme Vakfına yapılan ayni ve 
nakdi bağışlar.

 
 ► Milli Ağaçlandırma ve Eroz-

yon Kontrolü Seferberlik Ka-
nunu’na göre yapılan ayni ve 
nakdi bağışlar.

 
 ► Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Ku-

rumuna yapılan ayni ve nakdi 
bağışlar.

 
 ► Sosyal Yardımlaşma ve Daya-

nışmayı Teşvik Kanunu’na göre 
yapılan bağış ve yardımlar.

D. Sponsorluk 
Harcamaları

Gelir Vergisi Kanunu’nun 
89’uncu maddesinin sekizinci 

bendine göre yapılan sponsorluk 
harcamalarının;
 
 ► Amatör spor dalları için 

%100’ü,
 
 ► Profesyonel spor dalları için 

%50’si,
 
yıllık beyanname ile bildirilecek 
gelirlerden indirim konusu yapıla-
bilecektir.
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E. Bireysel Katılım 
Yatırımcısı İndirimi

Gelir Vergisi Kanunu’nun ge-
çici 82’inci maddesine göre, 

31.12.2022 tarihine kadar bireysel 
katılım yatırımcısı tam mükellefler 
gerçek kişiler, bu maddenin yürür-
lüğe girdiği tarihten sonra iktisap 
ettikleri tam mükellef anonim şir-
ketlere ait iştirak hisselerini en az 
iki tam yıl elde tutmaları şartıyla, 
Vergi Usul Kanunu’nun değerleme-
ye ait hükümlerine göre hesapla-
dıkları hisselerin tutarlarının %75’ini 
yıllık beyannamelerine konu ka-
zanç ve iratlarından hisselerin ikti-
sap edildiği dönemde indirebilirler.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tür-
kiye Bilimsel ve Teknolojik Araş-

tırma Kurumu ile Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Des-
tekleme İdaresi Başkanlığı tarafın-
dan belirlenen araştırma, geliştirme 
ve yenilikçilik programları kapsamın-
da projesi son beş yıl içinde des-
teklenmiş kurumlara iştirak sağlayan 
bireysel katılım yatırımcıları için bu 
oran %100 olarak uygulanır.

F. Diğer Kanunlara 
Göre Tamamı İndirilecek 
Bağış ve Yardımlar

Diğer kanunlara göre tamamı 
indirilecek bağış ve yardımlar 

ise aşağıdaki şekildedir;

  ► Üniversitelere, yüksek teknolo-
ji enstitüleri ile gelirlerinin en 
az dörtte üçünü münhasıran 
devlet üniversitelerinin faali-
yetlerinin devam ettirilmesi ve 
desteklenmesini amaç edin-
mek üzere kurulan ve fiilen bu 
çerçevede faaliyette bulunan 
vakıflardan Cumhurbaşkanın-
ca vergi muafiyeti tanınanlara 
makbuz karşılığında yapılan 
bağışlar.

 
 ► Türkiye Bilimsel ve Teknik 

Araştırma Kurumu’na yapılan 
bağışlar ve yardımlar.
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I. GİRİŞ

Konaklama vergisi ve turizm 
payı otel, motel, tatil köyü, 

pansiyon, apart otel, misafirha-
ne, kamping, dağ evi, yayla evi 
gibi konaklama tesislerinde verilen 
geceleme hizmeti ile bu hizmetle 
birlikte satılmak suretiyle konakla-
ma tesisi bünyesinde sunulan diğer 
tüm hizmetler (yeme, içme, aktivi-
te, eğlence hizmetleri ve havuz, 
spor, termal ve benzeri alanların 
kullanımı gibi) veren işletmelerin 
tüketiciden tahsil ederek ödedikleri 
vasıtalı bir vergidir.

Bu çalışmada, 7193 Sayılı Ka-
nunda düzenlenen Konaklama 

Vergisi ile 7183 Sayılı Kanunla ha-
yatımıza giren Turizm Payı hakkın-
da bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

II. KONAKLAMA 
VERGİSİ

A. Verginin Konusu, 
Mükellefleri

Otel, motel, tatil köyü, pansi-
yon, apart otel, misafirhane, 

kamping, dağ evi, yayla evi gibi 
konaklama tesislerinde verilen ge-
celeme hizmeti ile bu hizmetle 
birlikte satılmak suretiyle konakla-
ma tesisi bünyesinde sunulan diğer 
tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, 
eğlence hizmetleri ve havuz, spor, 
termal ve benzeri alanların kulla-
nımı gibi) konaklama vergisine ta-
bidir. Geceleme hizmetinin, sağlıklı 
yaşam tesisleri, eğlence merkezleri 
gibi tesislerin bünyesinde sunulması, 
vergilendirmeye etki etmeyecektir.

Konaklama vergisinin mükel-
lefleri yukarıda belirtilen hiz-

metleri sunanlar olacaktır. Vergiyi 
doğuran olay, yukarıda belirtilen 
hizmetlerin sunulması ile meydana 
gelecektir. Dolayısıyla, konaklama 
hizmeti vermeyen restoran ve ben-
zer nitelikteki işletmelerin faaliyet-
lerinin konaklama vergisinin konu-
suna girmediği anlaşılmaktadır.

B. Vergi Matrahı ve 
Oranı

Konaklama vergisinin matrahı, 
verginin konusuna giren 

hizmetler karşılığında, katma 
değer vergisi hariç, her ne şartta 
olursa olsun alınan veya bu 
hizmetler için borçlanılan para, 
mal ve diğer suretlerde sağlanan 
ve para ile temsil edilebilen 
menfaat, hizmet ve değerler 
toplamıdır. Konaklama vergisinin 
oranı %2’dir. Cumhurbaşkanı, bu 
oranı bir katına kadar artırmaya, 
yarısına kadar indirmeye, bu 
sınırlar içinde farklı oranlar tespit 
etmeye yetkilidir.

7193 Sayılı Kanunun 42. mad-
desiyle, 6802 Sayılı Kanununa 

Geçici 34. madde ilave edilmiştir. 
Bu maddeye göre Konaklama Ver-
gisi 31/12/2020 tarihine kadar %1 
olarak uygulanacaktır.

C. İstisnalar

Konaklama vergisinin istisnaları 
ise aşağıda belirtildiği gibidir;

  ► Öğrenci yurtları, pansiyonları 
ve kamplarında öğrencilere 
verilen hizmetler,

 ► Karşılıklı olmak kaydıyla ya-
bancı devletlerin Türkiye’deki 
diplomatik temsilcilikleri, kon-
soloslukları ve bunların diplo-
matik haklara sahip mensupları 
ile uluslararası anlaşmalar ge-
reğince vergi muafiyeti tanınan 
uluslararası kuruluşlar ve men-
suplarına verilen hizmetler.

D. Verginin Dönemi ve 
Yürürlüğe Girmesi

Konaklama vergisinde vergilen-
dirme dönemi, faaliyet göste-

rilen takvim yılının birer aylık dö-
nemleridir. Her bir vergilendirme 
dönemine ait konaklama vergisi, 
vergilendirme dönemini takip eden 
ayın yirmi altıncı günü akşamına 
kadar katma değer vergisi yönün-
den bağlı olunan vergi dairesine 
(katma değer vergisi mükellefiyeti 
bulunmayanlarca tesisin bulunduğu 
yer vergi dairesine) beyan edilir ve 
aynı süre içinde ödenir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 
konaklama vergisi beyanna-

mesinin şekil, içerik ve ekleri ile 
uygulamaya ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye yetkilidir. Konaklama 
vergisi beyannamesi Gelir İdaresi 
Başkanlığı’na elektronik ortamda 
gönderilecektir.

Diğer taraftan, 7194 Sayılı Ka-
nunun 54’ncü maddesinde 

konaklama vergisini düzenleyen 
9’uncu maddenin 01.04.2020 tari-
hinde yürürlüğe gireceği hüküm 
altına alınmıştı. Ancak 7226 sayı-
lı Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Kanununun 51’nci 
maddesiyle, konaklama vergisinin 
01.04.2020 olan yürürlük tarihi, 

İzel TUNCA
Denetçi Yardımcısı

 KONAKLAMA VERGİSİ VE 
TURİZM PAYI

izel.tunca@centrumdenetim.com
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01.01.2021 şeklinde değiştirilmiş-
tir. Dolayısıyla konaklama vergisi 
01.01.2021 tarihi itibariyle yürürlükte 
olacak ve ilk olarak 2021 yılı Ocak 
ayına ilişkin konaklama vergisi, 26 
Şubat 2021 tarihine kadar verilecek 
ve aynı süre içinde ödenecektir.

ÖRNEK: Akdeniz Turizm Otel-
cilik A.Ş.’nin 2020-Temmuz ayı 

içinde sunmuş olduğu geceleme 
hizmeti ile bu hizmetle birlikte ko-
naklama tesisi bünyesinde sunulan 
yeme, içme, aktivite, eğlence hiz-
metleri ve havuz, spor, termal ve 
benzeri alanların kullanımı karşılı-
ğında elde ettiği toplam hasılat 1 
Milyon TL + KDV’dir.

Akdeniz Turizm Otelcilik A.Ş.’nin 
2021 Şubat ayı içinde düzen-

lediği satış faturaları toplamına 
ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Geceleme ve diğer hizmet : 
1.000.000 TL
Konaklama Vergisi (%1) : 10.000 TL
KDV (%8)   : 80.000 TL
Genel Toplam   : 1.090.000 TL
 
 - KDV oranı, %8 olarak alınmıştır.
 - Konaklama vergisi KDV hariç 
tutar üzerinden hesaplanmıştır.

 - Konaklama vergisi faturalarda 
ayrıca gösterilmiştir.

 - 10.000 TL’lik konaklama vergisi 
26.03.2020 tarihine kadar Akde-
niz Turizm A.Ş. tarafından be-
yan edilecek ve aynı süre içinde 
ödenecektir.

III. TURİZM PAYI

A. Düzenlemenin Amacı

7183 sayılı Kanunun 6’ncı mad-
desinde turizm payı düzenle-

mesinin amacı, “ülkemizin dünya-
daki turizm faaliyetlerinden daha 
fazla pay almasını sağlamak” şek-
linde özetlenmiştir. Bu kapsamda 
anılan Kanun, Türkiye’nin turizm 
hedeflerine ulaşmasını temin etmek 
üzere;
 
 ► turizm imkân ve fırsatlarının 

dünyada tanıtılmasına,

 ► turizm potansiyelinin tüm yön-
leri ile değerlendirilerek ülke 
ekonomisine kazandırılmasına 
ve

 ► turizm yatırımlarının, turizmin 
ülke ekonomisindeki payının 
ve turizm sektörünün hizmet 
kalitesinin artırılmasına

 
yönelik faaliyetlerde bulunmak, 
destek ve kaynak sağlamak ama-
cıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve 
Geliştirme Ajansının kurulması, yö-
netimi, denetimi, gelirleri ve faa-
liyetlerine ilişkin usul ve esasları 
düzenlemektedir.

B. Turizm Payı Mükellefi 
ve Oranları

Turizm payı;
 

 ► Bileşik tesisler ile konaklama 
tesislerinden binde yedi buçuk,

 ► Kültür ve Turizm Bakanlığın-
dan belgeli yeme-içme ve eğ-
lence tesislerinden binde yedi 
buçuk,

 ► Deniz turizmi tesisleri ile Ba-
kanlıktan belgeli deniz turizmi 
araçlarından binde yedi buçuk,

 ► Seyahat acentalarından (mün-
ferit uçak bileti satışları hariç) 
on binde yedi buçuk,

 ► Havayolu işletmelerinden (ti-
cari yolcu taşımacılığı faaliyet-
lerinden) on binde yedi buçuk,

 ► Devlet Hava Meydanları İşlet-
mesi Genel Müdürlüğü tara-
fından işletilenler hariç olmak 
üzere havalimanı ve terminal 
işletmelerinden binde iki,

oranında olmak üzere bu ticari 
işletmelerin yatırımcısı veya 
işletmecisi olan gerçek veya 
tüzel kişilerin bu işletmelerdeki 
faaliyetleri sonucunda elde 
ettikleri net satış ve kira gelirlerinin 
toplamı üzerinden alınır.

Kış, termal, sağlık, kırsal ve ni-
telikli spor turizmi gibi Kültür 

ve Turizm Bakanlığınca teşvik edil-
mesi uygun görülen turizm tür-
lerinde faaliyet gösteren tesisler 
için bu oranlar yüzde elli indirimli 
olarak uygulanır (Turizm beyan-
namesi incelendiğinde kış turizmi 
tesisleri dışında kalan tesislerin in-
dirimli orandan faydalanması için 
ilgili kurumdan alınan uygunluk 
yazısının arandığı anlaşılmaktadır).
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C. Turizm Payı 
Mükellefiyetinin Bildirimi

Turizm payı mükellefiyetinin tesis 
işlemlerinin yapılması için ilgili 

tebliğin yayımlandığı tarihten itiba-
ren 15 gün içinde (17.11.2019 tarihi-
ne kadar) Gelir İdaresi Başkanlığı 
İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.
gib.gov.tr/) sistemi üzerinden elekt-
ronik ortamda başvuru yapmaları 
ya da dilekçe ile yetkili vergi dai-
resine müracaat etmeleri veya di-
lekçelerini kayıtlı posta (Taahhütlü, 
Acele Posta Servisi (APS) vb.) ile 
göndermeleri gerekmektedir.

D. Beyannamenin 
Gönderim Şekli

Turizm Payı Beyannamesi şart-
ları taşıyan mükelleflerin kendi-

leri tarafından veya yetkili meslek 
mensupları tarafından elektronik 
ortamda gönderilecek olup Be-
yanname Düzenleme Programına 
01.11.2019 tarihinde Turizm Payı Be-
yannamesi ilave edilmiştir.

E. Dönem, Beyan ve 
Ödeme Süresi

Beyanname, kurumlar vergisi 
mükellefleri tarafından aylık, 

diğerleri için üçer aylık dönemler 
halinde verilecektir. Üçer aylık dö-
nemler ise;

 - Birinci dönem; Ocak-Şubat-
Mart.

 - İkinci dönem; Nisan-Mayıs-
Haziran.

 - Üçüncü dönem; Temmuz-
Ağustos-Eylül.

 - Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-
Aralık

şeklindedir. Beyan ve ödeme süre-
si ise beyan dönemini takip eden 
ayın son günüdür.

Yükümlüler beyan dönemi içe-
risinde net satışı ve kira geliri 

bulunmasa dahi beyanname ver-
mekle yükümlü olup bu durumda 

beyannamenin, “Beyan edilecek tu-
rizm payı bulunmamaktadır” seçe-
neği işaretlenerek göndereceklerdir.

Turizm Payı Beyannamesinin 
kanuni süresinde verilen 

beyanname olarak kabulü için 
onaylama işleminin beyannamenin 
verilmesi gereken son gün saat 
23.59’a kadar tamamlanmış olması 
gerekmektedir.

F. Turizm Payı Matrahı

Ticari işletmelerin yatırımcısı veya 
işletmecisi olan gerçek veya tü-

zel kişilerin kanun kapsamında olan 
işletmelerdeki faaliyetleri sonucun-
da elde ettikleri net satış ve kira 
gelirlerinin toplamı üzerinden tu-
rizm payı ödeyeceklerdir.

Net satışlar, yükümlülüğü bulu-
nanların bu payın hesabında 

dikkate alınacak işletmelerindeki 
esas faaliyetleri çerçevesinde satı-
lan mal ya da hizmetler karşılığında 
aldıkları veya tahakkuk ettirdikleri 
toplam değerler ile bunlarla ilgi-
li sübvansiyonlar, satış tarihindeki 
vade farkları, ihracatla ilgili dönem 
içinde ortaya çıkan kur farkları gibi 
hasılat kalemlerine ait değerler 
toplamından, satış iskontoları ve ia-
deleri ile bu satışlar ile ilgili diğer 
indirimlerin (ihracatla ilgili dönem 
içinde ortaya çıkan olumsuz kur 
farkları gibi) düşülmesi sonucu bu-
lunan tutarı ifade etmektedir.

Turizm payı net satışlar üzerin-
den hesaplandığından bahsi 

geçen faaliyetlerinden zarar edil-
miş olması turizm payının beyanına 
ve ödenmesine engel değildir.

G. Beyannamenin 
Verileceği Vergi Dairesi

Beyanname, gelir veya kurumlar 
vergisi mükellefiyeti bulunan-

lar için gelir veya kurumlar vergisi 
yönünden bağlı olduğu, gelir veya 
kurumlar vergisinden mükellefiyeti 
bulunmayan gerçek kişiler için yer-
leşim yeri adresinin bulunduğu, ger-

çek kişiler dışında kalanlar için ise 
kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu 
yer vergi dairesine verilecektir.

H. Turizm Payı 
Beyannamesine İlişkin 
Düzeltme Beyannamesi

Süresi içinde veya süresinden 
sonra verilen beyannamenin, 

süresinde veya süresi geçtikten 
sonra bu hata ve/veya eksiklikleri 
düzeltici mahiyette elektronik or-
tamda yeni bir beyanname veril-
mesi mümkündür.

Düzeltme beyanının, daha 
önce verilen beyannameler-

de yer alan bilgileri de kapsaması 
gerekmektedir. Verilen düzeltme 
beyannamesinin turizm payı tuta-
rını azaltıcı nitelikte olması hâlinde 
düzeltme beyannamesinin elekt-
ronik ortamda gönderilmesi saf-
hasında “Düzeltme Beyannamesi 
Gerekçesi” başlığı altında durumu 
açıklayan yazılı izahat yapılması 
gerekmektedir.

Turizm payı tutarını azaltıcı 
mahiyetteki düzeltme 

beyannamelerine ilişkin yapılacak 
düzeltme işlemleri genel esaslara 
göre vergi dairesi tarafından 
yerine getirilecektir.

I. Turizm Payının İadesi

Turizm payının iade edilmesine 
karar verilmesi hâlinde öncelik-

le turizm payının Ajansın hesabına 
aktarılıp aktarılmadığı kontrol edi-
lecektir. Yapılan kontrol sonucunda;
 
 ► Turizm payının Ajansın hesabı-

na aktarılmadığının tespit edil-
mesi hâlinde iade işlemi vergi 
dairesi tarafından,

 ► Turizm payının Ajansın hesabı-
na aktarıldığının tespit edilme-
si hâlinde tahsil edilen turizm 
payının genel bütçe geliri ola-
rak ayrılan yüzde beşlik kıs-
mının iade işlemi vergi dairesi 
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tarafından, Ajansın hesabına 
aktarılan yüzde doksan beşlik 
kısmın iade işlemi ise Ajans ta-
rafından, yerine getirilecektir.

 ► Vergi dairesi iadeyi yaparken 
vadesi geçmiş vergi ve SGK 
borçlarını dikkate alarak işlemi 
yerine getirir.

Mükellefin turizm payını tek 
seferde ve tek kurumuna 

ödemesi, ödenen tutarın iadesi 
gerektiğinde parça parça farklı 
kurumlardan iade almasının 
doğru bir uygulama olmadığı 
düşüncesindeyiz.

J. Süresinde Beyan 
Edilip Ödenmeyen 
Turizm Payının Takip ve 
Tahsili

Turizm Payı Beyannamesi süre-
si içinde verilmesine rağmen 

beyannamenin verildiği ayın son 
günü ödenmemesi hâlinde turizm 
payı vergi dairesi tarafından, 6183 
sayılı Kanunun 51. maddesine göre 
hesaplanacak gecikme zammı ile 
birlikte tahsil edilir.

K. Beyannamenin 
Zamanında Verilmemesi

7183 Sayılı Kanunun 6/3. madde-
sinin son cümlesinde “vergi da-

iresi tarafından turizm payının be-
yan, tarh, tahakkuk ve tahsili ile red 
ve iadesinde; 213 sayılı VUK ve 6183 
Sayılı Kanun hükümleri uygulanır” 
hükmü yer almaktadır. Bu ifadeden 
beyannamenin zamanında verilme-
mesi halinde VUK’da yer alan, za-
manında ödenmemesi halinde ise 
6183 sayılı Kanunda yer alan yaptı-
rımlara muhatap olunacağıdır.

L. Diğer Konular

7183 Sayılı Kanunun 6/4. mad-
desine göre, ödenen turizm 

payı, kurumlar vergisi ve gelir ver-
gisi mükellefleri tarafından matra-

ha esas kazancın tespitinde gider 
olarak dikkate alınır. Bu ifadeden 
turizm payını gider kaydedebilmek 
için beyanın yetersiz olduğu ayrıca 
ödenmesi gerektiği anlaşılmalıdır. 
7183 Sayılı Kanunun 6. Maddesi-
nin (Turizm Payı) uygulanması sı-
rasında ortaya çıkabilecek hukuki 
ihtilafların çözümünde vergi mah-
kemeleri yetkilidir.

Turizm Payı Beyannamesini ver-
mekle yükümlü olanların bu yü-

kümlülüklerinin sona erdiği tarihten 
itibaren bir ay içerisinde bağlı bu-
lundukları vergi dairesine yüküm-
lülüğün sona erdiğini bildirmeleri 
gerekmektedir.

Diğer yandan 1 Sıra Numara-
lı Turizm Beyannamesi Genel 

Tebliğinde örnek vermek ve bu 
örneklere yönelik açıklamalar yap-
mak suretiyle aşağıdaki hususular 
belirtilmiştir.
 
 ► Otelin bulunduğu yapının gi-

riş katında yer alan, sokağa 
cephesi bulunan, tesis içinden 
müşterileri için doğrudan ula-
şım imkânı sunan fiziki bağlan-
tısı bulunmayan ve otel dışı-
na hizmet veren banka, ATM, 
kuaför, kuyumcu, lokanta gibi 
ticari ünitelerin kiraya verilme-
si veya bizzat işletmeci tara-
fından işletilmesi sonucunda 
elde edilen hasılat ve kira ge-
liri turizm payına tabi gelirler 
kapsamında değildir.

 
 ► Buna karşın otelde üçüncü ki-

şilere kiraya verilmek suretiyle 
işletilen SPA, kuaför, kuyumcu 
vb. tesis içinden müşterileri 
için doğrudan ulaşım imkânı 
sunan fiziki bağlantısı bulunan 
veya bütünlük içerisinde olan 
yan ünitelerden edilen kira 
gelirleri turizm payına tabi 
gelirler kapsamındadır.

 
 ► Yat işletmeciliği faaliyetinde 

bulunanların sahibi oldukları 
yatı işletmeksizin bir başkası-
na kiraya vermesi ve kiraya 
verilen kişi tarafından işletil-

mesi durumunda kiraya veren 
yat işletmesinin elde ettiği kira 
geliri turizm payı hesabında 
dikkate alınmayacak; ancak 
kiracının bu yatın işletilmesin-
den elde ettiği hasılat turizm 
payı beyannamesine konu 
edilecektir.

 
 ► 7183 Sayılı Kanunun 6/2-

ç maddesine göre seyahat 
acentelerinden (münferit uçak 
bileti satışları hariç) on binde 
yedi buçuk oranında turizm 
payına tabi olduğu hükmedil-
miştir. Parantez içi hükümden 
anlaşılacağı üzere münferit 
uçak biletleri üzerinden turizm 
payı alınmamaktadır. Konakla-
ma ve uçak bileti bedelinin tek 
faturada yer alması durumun-
da turizm payı hesaplanmak-
tadır. Turizm acentelerinin bu 
hassas ayrıma dikkat ederek 
uçak biletlerini diğer bedeller-
den ayrı fatura etmesi gere-
kir. Aksi takdirde uçak biletleri 
içinde turizm payı hesaplamak 
ve ödemekle mükellef olurlar.

 
 ► Hava meydanlarında işletici 

kuruluşlar tarafından yolculara 
verilen hizmetlere ilişkin ola-
rak “Yolcu Servis Ücreti” adı 
altında talep edilen ve ha-
vayolu şirketlerince bilet be-
dellerine eklenmek suretiyle 
yolculardan tahsil edilip hava 
meydanı işleticilerine aktarılan 
tutar ile yük taşımacılığı faali-
yetinden elde edilen bedeller 
turizm payının hesabında dik-
kate alınmayacaktır.

 
 ► Önceki dönemlerin satışların-

dan iade gerçekleşmesi duru-
munda cari dönemdeki satış 
tutarından iade tutarı düşülerek 
turizm payı hesaplanacaktır.
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I. GİRİŞ

7194 sayılı Kanunla Gelir Vergi-
si Kanunu’nun (GVK) 23’üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (10) 
numaralı bendinde yer alan yapı-
lan değişiklikle, 1/1/2020 tarihinden 
itibaren elde edilen ücret gelirle-
rine uygulanmak üzere, işverenler 
tarafından hizmet erbabının toplu 
olarak işyerlerine gidip gelmelerine 
yönelik taşıma hizmeti verilmediği 
durumlarda, hizmet erbabına ve-
rilen toplu taşıma kartı, bileti veya 
bu amaçla kullanılan ödeme araç-
ları için yapılan ödemeler nede-
niyle sağlanan menfaatler istisna 
kapsamına alınmıştır.

Bu makalede, bahse konu ulaşım 
bedeli istisna düzenlemesini, 

evveliyattan beri devam etmek-
te olan çalışanlara yönelik yemek 
yardımı dolayısıyla uygulanan istis-
na ile karşılaştırma yapmak sure-
tiyle irdeleyeceğiz. 

II. GELİR 
VERGİSİNDEN 
İSTİSNA OLAN 
ÇALIŞANLARA 
YÖNELİK 
YEMEK YARDIMI 
UYGULAMASI

GVK’nın 23/8. maddesinin pa-
rantez içi hükmüne göre, iş-

yeri veya işyerinin müştemilatı 
dışında kalan yerlerde yemek ve-
rilmek suretiyle sağlanan menfaa-
tin bir günlük tutarının 2020 yılında 
23TL’lik (KDV Dâhil 24,84 TL) kıs-
mının vergiden istisna edilmesinin 
şartları 26.07.1995 tarihli ve 22355 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
186 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel 
Tebliğinde belirtilmiştir.

Buna göre, işverenlerce hizmet 
erbabına civar lokantalarda 

veya yemek verme hizmeti sağla-
yan kuruluşlar vasıtasıyla sağlanan 
menfaatlerin gelir vergisinde istis-
na edilebilmesi için;

 
 ► İşverenin, hizmet erbabına 

sağladığı yemek hizmetlerinin, 
civar lokantalarda veya ye-
mek hizmeti veren kuruluşlar-
dan sağlanması,

 
 ► Yemek bedelinin fiilen çalışılan 

günlere ait bir günlük tutarı-
nın 2020 yılı için KDV hariç 23 
TL’yi aşmaması,

 
 ► Yemek bedelinin bu istisna tu-

tarını aşması halinde aradaki 
farkın net ücret ödemesi ola-
rak kabul edilip, işveren tara-

fından brüte tamamlanarak 
gelir vergisi tevkifatına tabi 
tutulması,

 
 ► İşverenlerce yemek bedelinin, 

doğrudan yemek verme hizme-
tini sağlayan veya bu işe ara-
cılık eden kuruluşa ödenmesi 
(hizmet erbabına ödenmemesi),

 
 ► Hizmet erbabına sağlanan 

yemek bedelinin fiilen çalışı-
lan günler için verilmesi (Fiilen 
çalışılmayan günler için yemek 
bedeli ödenmesi halinde bu 
ödeme istisna kapsamında 
değerlendirilmeyecektir.),

 
 ► Yemek bedeli faturasının iş-

veren adına düzenlenmesi ve 
faturaya yemek yiyen hizmet 
erbabının adı ve soyadı ile 
yemek yediği gün sayısının bir 
liste halinde eklenmesi,

 
 ► İstisna uygulanmasında işve-

renlerin, bazı personeline iş-
yerinde veya müştemilatında, 
bazı personeline de civar lo-
kantalar veya yemek verme 
hizmetini sağlayan yerlerde 
yemek vermesi halinde, per-
sonele işyerinde veya müş-
temilatında yemek vermek 
suretiyle sağlanan menfaatle-
rin, herhangi bir tutarla sınırlı 
olmaksızın vergiden müstesna 
tutulması; ayrıca personele, 
civar lokantalar veya yemek 
verme hizmetini sağlayan yer-
lerde yemek verilmesi halinde 
de bu yemek bedellerinin bir 
günlük tutarı olan KDV hariç 
23 TL’yi aşmaması şartıyla be-
lirlenen esaslar çerçevesinde 
vergiden istisna edilmesi, 

Halime İNCESU
Denetçi Yardımcısı

GELİR VERGİSİ UYGULAMASINDA 
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN ULAŞIM 
BEDELİNE YÖNELİK İSTİSNAhalime.incesu@centrumdenetim.com
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gerekmektedir. İşverenler tarafın-
dan personele yemek bedellerinin 
nakit olarak ödenmesi halinde, bu 
tutarların gelir vergisinden istisna 
edilmesi mümkün bulunmadığından, 
söz konusu ödemeler ücret kabul 
edilerek gelir vergisi tevkifatına tabi 
tutularak vergilendirilecektir.

III. GELİR 
VERGİSİNDEN 
İSTİSNA OLAN 
ÇALIŞANLARA 
YÖNELİK 
YOL YARDIMI 
UYGULAMASI

Çalışanlara toplu taşıma 
kartı, bileti veya bu amaçla 

kullanılan ödeme araçları temin 
edilerek verilmekte olan 2020 yıl ı 
için KDV hariç 12 TL’ye (KDV Dahil 
14,16 TL) kadar taşıma bedeli 
gelir vergisinden istisna edilmiştir. 
Bu tutarın üzeri ise ücret olarak 
kabul edilecektir.

GVK’nın 23/10. maddesi uya-
rınca, hizmet erbabının toplu 

olarak işyerlerine gidip gelmeleri-
ni sağlamak maksadıyla işverenler 
tarafından yapılan taşıma giderleri 
gelir vergisinden istisnadır. Yapı-
lan yeni düzenlemeyle, çalışanlara, 
toplu olarak işyerlerine gidip gel-
melerini sağlamak maksadıyla iş-
verenler tarafından yapılan taşıma 
giderleri haricinde, toplu taşıma 
kartı, bileti veya bu amaçla kullanı-
lan ödeme araçları temin edilerek 
verilecek olan KDV hariç 12 TL’ye 
kadar taşıma bedeli de gelir vergi-
sinden istisna edilmiştir.

Ödemenin günlük (KDV hariç) 
12 TL’yi tutarı aşması hâlinde 

aşan kısım ile hizmet erbabına ula-
şım bedeli olarak nakden yapılan 
ödemeler ve bu amaçla sağlanan 
menfaatler ücret olarak vergilen-
dirilir. Diğer yandan işyerlerince 
çalışanlara işe geliş gidişlerini sağ-
lamak üzere şehir içi servislerle ve-
rilen taşıma hizmeti çalışanlar açı-

sından gelir vergisine tabi değildir. 
Ancak servis hizmetinin verilmesi 
yanında çalışanlara nakden ya 
da toplu ulaşım kartı/bileti şeklin-
de sağlanan ulaşım destekleri gelir 
vergisine tabi tutulacaktır.  

IV. İSTİSNANIN 
UYGULANMASI

A. İstisnanın Şartları

Hizmet erbabının toplu olarak 
işyerlerine gidip gelmelerini 

sağlamak maksadıyla vasıta temini 
veya hizmet satın alınması sure-
tiyle işverenler tarafından yapılan 
taşıma giderleri nedeniyle hizmet 
erbabına sağlanan menfaatlere 
uygulanan gelir vergisi istisnası de-
vam etmektedir. İşverenler tarafın-
dan hizmet erbabının toplu olarak 
işyerlerine gidip gelmelerine yöne-
lik taşıma hizmeti verilmediği du-
rumlarda, hizmet erbabına verilen 
toplu taşıma kartı, bileti veya bu 
amaçla kullanılan ödeme araçla-
rı için yapılan ödemeler nedeniy-
le sağlanan menfaatler de istisna 
kapsamına alınmıştır.

Henüz Resmi Gazetede yayın-
lanmak suretiyle yürürlüğe 

girmemiş olan taslak niteliğindeki 
311 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel 
Tebliğine göre hizmet erbabının 
toplu taşıma kartı, bileti veya bu 
amaçla kullanılan ödeme araçları-
nın temini suretiyle sağlanan men-
faatlere ilişkin istisnadan faydala-
nılabilmesi için;
 
 ► İşveren tarafından, hizmet er-

babının toplu olarak işyerleri-
ne gidip gelmelerini sağlamak 
maksadıyla ulaşım vasıtası 
temini veya hizmet satın alın-
ması suretiyle taşıma hizmeti 
verilmiyor olması,

 ► Taşıma kartı, bileti veya bu 
amaçla kullanılan ödeme 
araçlarının, münhasıran hiz-
met erbabının işyerine gidip 
gelmesi için kullanacağı toplu 
taşıma araçlarında geçerli ol-

ması (Ulaşım bedeli için yük-
lenen tutarın sadece ulaşımda 
kullanılabilecek şekilde sınır-
landırıldığı başka amaçlarla 
da kullanılabilen ödeme araç-
larının kullanımı bu şartın ihlali 
sayılmaz),

 ► Yapılan ödemenin fiilen çalışı-
lan günlerle sınırlı olması,

 ► Ulaşım bedelinin günlük belir-
lenen tutar olan 2020 yılı için 
KDV hariç 12 TL’yi aşmaması,

 ► Toplu taşıma kartı, bileti veya 
bu amaçla kullanılan ödeme 
araçlarının teminine ilişkin har-
camaların belgelendirilmesi,

 
gerekmektedir.

Belgelendirmenin nasıl yapıla-
cağı anılan tebliğ taslağında 

belirtilmemiş olup, bazı firmalarca 
ulaşım hizmetlerine yönelik öde-
me araçları üretilmesi ve bu yol-
la faturalandırma yapılması bek-
lenmektedir. Ayrıca toplu ulaşıma 
yönelik kartlara yükleme yapılması 
durumunda alınan ancak mali ni-
teliği olmayan dolum fişlerinin de 
belge olarak kullanılabileceğini 
öngörüyoruz.

B. İstisnadan 
Faydalanılamayacak 
Haller

İşverenler tarafından, hizmet er-
babına;

 ► Ulaşım bedelinin nakit olarak 
verilmesi,

 ► Ulaşım bedeli karşılığının, he-
diye kartı ve benzeri ulaşım 
harcaması dışında diğer alış-
verişlerde de kullanılabilecek 
ödeme araçları şeklinde ve-
rilmesi,

 ► Araç tahsis edilmesi,

 ► Çalışılmayan günler için de 
ulaşım bedeli ödenmesi,
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 ► İşyerlerine gidip gelmelerini 
sağlamak maksadıyla taşıma 
hizmeti verilmesinin yanında 
ilave olarak toplu taşıma kartı, 
bileti veya bu amaçla kullanı-
lan ödeme araçları verilmesi,

 
durumlarında, istisnadan fayda-
lanılamayacak olup, yapılan bu 
ödemeler ve sağlanan menfaatler 
net ücret kabul edilerek brüte ib-
lağ edilmek suretiyle gelir vergisine 
tabi tutulacaktır.

Diğer yandan işyerinde bulu-
nan çalışanların bir kısmına 

taşıma hizmeti bir kısmına ise top-
lu taşıma bileti sağlanması müm-
kün olabileceği görüşündeyiz. Zira 
bu noktada dikkat arz eden husus, 
herhangi bir çalışana iş yerine gi-
dip gelmelerini sağlamak amacıy-
la aynı anda hem taşıma hizmeti 
hem de kart/bilet ya da farklı bir 
ödeme aracının sağlanması yo-
luyla menfaat sağlanması halinin 
gerçekleşip gerçekleşmediğidir. 
Aynı çalışana sözü geçen iki men-
faat birden sağlanmadığı ürece 
istisna uygulamasına engel teşkil 
edecek bir surum yoktur. Örneğin 
şehrin belli istikametinde ikamet 
eden işçiler için servis sağlanırken 
diğer istikametlerde yaşayan çalı-
şanlar için toplu ulaşım kartı/bileti 
verilmesi yoluyla menfaat sağlan-
ması durumunda, her iki durumda 
vergi uygulamasında istisna kap-
samında olacaktır.

İ şverenlerce hizmet erbabı için 
yapılan ulaşım bedeli ödemele-

rinin birden fazla ayı kapsayacak 
şekilde toplu olarak yapılması du-
rumunda, hizmet erbabının çalıştı-
ğı günler dikkate alınarak her bir 
aya isabet eden tutar ayrı ayrı 
istisna kapsamında değerlendiri-
lecektir.

Hizmet erbabının izin, rapor ve 
benzeri nedenlerle çalışmadı-

ğı günlere ilişkin ilgili ayda peşin 
olarak yapılan ve istisnaya konu 
edilmiş olan taşıma gideri ödeme-
leri için işverenlerce ilgili ayda dü-

zeltme yapılabileceği gibi, ertesi 
ay için yapılan taşıma gideri öde-
melerinden de mahsup edilmesi 
mümkün bulunmaktadır.

Ö rnek: İş Merkezi İstanbul’da 
bulunan ABC LTD.ŞTİ. çalı-

şanlarına ulaşım desteği verme-
ye karar vermiştir. Bu amaçla 2 
Ocak 2020 tarihinde çalışanlarına 
İstanbul Belediyesinin Toplu Taşı-
ma hizmetlerinden istifade etmeyi 
sağlayan “İstanbul Kart” belediye 
taşıma şirketinden içerisine her bir 
çalışan için 400 TL yükleme yapı-
larak satın alınmış ve çalışanlara 
teslim edilmiştir.

2020-Ocak Ayı çalışma günü  :  26 gün
Günlük ulaşım desteği (KDV dahil)  :  14,16 TL

ABC LTD.ŞTİ. tarafından çalı-
şanlara sunulan tutar KDV da-

hil tutardır. Verilen ulaşım desteği-
nin günlük KDV dahil 14,16 TL’si gelir 
vergisinden istisnadır. Buna göre 
istisna tutar, (26 x 14,16 =) 368,16 TL 
olarak hesaplanacaktır.  

Bu tutarın (26 x 12=) 312 TL’si 
gelir vergisinden istisna tu-

tulacak gelir tutarıdır. Bu tutara 
isabet eden (26 x 2,16=) 56,16 TL 
tutarındaki KDV indirim konusu ya-
pılabilecektir. İstisna tutarını aşan 
(400 – 368,16=) 31,84 TL tutarındaki 
(KDV dahil) tutar ise, net ücret ola-
rak kabul edilecek ve brüte iblağ 
edilmek suretiyle gelir vergisi tevki-
fatına tabi tutulacaktır. Ücret kap-
samında değerlendirilen bu tutara 
ilişkin KDV tutarı da indirim konusu 
yapılamayacaktır.

V. SONUÇ

7194 sayılı Kanun ile GVK’nın 
23/10. maddesinde yapılan de-

ğişiklikle birlikte, işverenlerce taşı-
ma hizmeti verilmeyen durumlar-
da, çalışılan günlere ait bir günlük 
ulaşım bedelinin 2020 yılı için KDV 
hariç 12 TL’yi aşmaması ve buna 
ilişkin ödemenin toplu taşıma kar-
tı, bileti veya bu amaçla kullanılan 
ödeme araçlarının temini şeklinde 

yapılması şartıyla gelir vergisinden 
istisna edilmiştir. Ayrıca bu tutarı 
aşan kısım ile nakden yapılan öde-
melerinde ücret olarak nitelendiri-
leceği belirtilmiştir.

Hizmet erbabının toplu taşıma 
kartı, bileti veya bu amaçla 

kullanılan ödeme araçlarının temi-
ni suretiyle sağlanan menfaatlere 
ilişkin istisnadan faydalanılabilmesi 
için aşağıdaki şartları sağlaması 
gerekmektedir.
 
 ► İşveren tarafından, çalışan-

ların toplu olarak işyerlerine 
gidip gelmelerini sağlamak 
amacıyla ulaşım vasıtası temi-
ni veya hizmet satın alınması 
suretiyle taşıma hizmeti veril-
miyor olması.

 ► Taşıma kartı, bileti veya bu 
amaçla kullanılan ödeme 
araçlarının, münhasıran hiz-
met erbabının işyerine gidip 
gelmesi için kullanacağı top-
lu taşıma araçlarında geçerli 
olması.

 ► Ödemenin fiilen çalışılan gün-
lerle sınırlı olması.

 ► Ulaşım bedelinin günlük belir-
lenen tutar olan 2020 yılı için 
12 TL’yi aşmaması.

 ► Toplu taşıma kartı, bileti veya 
bu amaçla kullanılan ödeme 
araçlarının teminine ilişkin har-
camaların belgelendirilmesi.

Uygulamada belgelendirme ko-
nusunda çeşitli eksikliklerin ol-

duğu görülmekte olup buna ilişkin 
düzenleme yapılmasının uygun ol-
duğu kanaati oluşmuştur.
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I. GİRİŞ 

Dünyanın ihtiyaçlarını karşıla-
yacak mal veya hizmet üret-

mek kadar önemli bir diğer husus 
da bunları insanlara en kısa za-
manda, en güvenilir şekilde, en az 
maliyetle ulaştırmaktır. Artık nere-
deyse sınırların kalkması nedeniy-
le yurt içindeki firmalar artık hem 
yurt içi hem de yurt dışı firmalarla 
rekabet halindedir. Rekabet mal 
alım satımının yanı sıra taşımacı-
lık gibi hizmet faaliyetlerinde de 
söz konusudur. Ülkemizde taşıma-
cılık işiyle uğraşan işletmeleri des-
tekleyerek büyümesini sağlamak 
ve uluslararası şirketlerle iş birliği 
yapmalarını kolaylaştırmak ama-
cıyla transit ve Türkiye ile yabancı 
ülkeler arasında yapılan taşımacı-
lık işlerini katma değer vergisinden 
istisna tutulmuştur.

Bu çalışmada, Katma Değer 
Vergisi Kanunu’nun (KDVK) 

14/1. maddesi kapsamındaki taşı-
macılık istisnasını ele alacağız.

II. ULUSLARARASI 
TAŞIMACILIKTA KDV 
İSTİSNASI

KDVK’nın “Transit Taşımacılık” 
başlıklı 14. maddesinde,

 
 ► Transit ve Türkiye ile yabancı 

ülkeler arasında yapılan taşı-
macılık işlerinde, Cumhurbaş-
kanı tarafından belirlenecek 
taşıma işlerinin vergiden müs-
tesna olduğu,

 ► Bu istisnanın, ikametgahı, kanu-
ni merkezi ve iş merkezi Türki-

ye’de bulunmayan mükelleflere, 
ilgili ülkeler itibariyle karşılıklı 
olmak şartıyla tanınacağı,

 ► 4054 sayılı Rekabetin Korun-
ması Hakkında Kanun ile 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanunu 
hükümleri çerçevesinde, Cum-
hurbaşkanınca belirlenen sınır 
kapılarında 4458 sayılı Gümrük 
Kanununun ihracat rejimi kap-
samında yurt dışına çıkarılacak 
eşyayı taşıyan kamyon, çekici 
ve soğutucu ünitesine sahip 
yarı römorkların depolarına 
(araçların ve soğutucu üni-
telerin standart yakıt deposu 
miktarlarını aşmamak kaydıyla) 
yalnızca yurt dışına çıkışlarında 
yapılacak motorin teslimi vergi-
den istisna olacağı,

 ► Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 
bu istisna uygulamasına ilişkin 
usul ve esasları belirlemeye 
yetkili olduğu,

Yine aynı Kanunun 32/1. mad-
desinde;

 
 ► Bu Kanunun 11, 13, 14 ve 15. 

maddeleri ile 17. maddenin 
(4) numaralı fıkrasının (s) ben-
di uyarınca vergiden istisna 
edilmiş bulunan işlemlerle ilgili 
fatura ve benzeri vesikalarda 
gösterilen Katma Değer Ver-
gisinin, mükellefin vergiye tabi 
işlemleri üzerinden hesaplana-
cak Katma Değer Vergisinden 
indirileceği,

 ► Vergiye tabi işlemlerin mevcut 
olmaması veya hesaplanan 
verginin indirilecek vergiden 
az olması hallerinde indirile-
meyen Katma Değer Vergisi-

nin, işlemin gerçekleştiği döne-
mi izleyen ikinci takvim yılının 
sonuna kadar talep edilme-
si şartıyla Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca, tespit edilecek 
esaslara göre bu işlemleri ya-
panlara iade olunacağı,

 
hususları hüküm altına alınmıştır.
 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, is-
tisna uygulamasına ilişkin yet-

kisini 1 Seri No’lu KDV Uygulama 
Genel Tebliğinde kullanmıştır. Yet-
ki kapsamında belirlenen ilkele-
re göre, KDV Kanununun 14/1’inci 
maddesinde Cumhurbaşkanına 
(Bakanlar Kuruluna) verilen yetkiye 
dayanılarak yayımlanan 84/8889 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
transit ve Türkiye ile yabancı ül-
keler arasında deniz, hava, ka-
rayolu ve demiryolu ile yapılan 
yük ve yolcu taşıma işlemleri 
KDV’den istisna edilmiştir.

İstisna kapsamına;

 -  Yabancı bir ülkede başlayıp Tür-
kiye’den geçerek yabancı bir ül-
kede sona eren,

 - Yabancı bir ülkede başlayıp Tür-
kiye’de sona eren,

 - Türkiye’de başlayıp yabancı bir 
ülkede sona eren,

 
taşıma işleri girmektedir.

KDVK’nın yukarıda yer alan 
maddelerini birlikte değerlen-

dirdiğimizde, transit ve Türkiye ile 
yabancı ülkeler arasında yapılan 
taşımacılık işlerinin iç parkura isa-
bet eden kısmının katma değer 
vergisine tabi olduğu; gümrük veya 
geçiş işlemine muhatap olanla-
rın mükellef olduğu; ancak işlemin 

Fevzi GÜLER
Denetçi

ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTA 
KDV İSTİSNASI

fevzi.guler@centrumdenetim.com
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Kanunun 14. maddesi kapsamında 
istisna olduğu ve yüklenilerek indi-
rim yoluyla giderilemeyen katma 
değer vergisinin iadeye konu ola-
bileceği anlaşılmaktadır..

III. ULUSLARARASI 
TAŞIMACILIKTA KDV 
İSTİSNASI

 Taşıma faaliyetlerinin tamamının 
veya bir kısmının başka taşı-

macılara yaptırılması durumunda 
istisna uygulaması mümkündür. 
Diğer bir ifadeyle, gerek taşıma 
işini yaptıran firmaya karşı muha-
tap olarak işi yüklenen organiza-
tör firmanın, gerekse ikinci derece 
yüklenici olarak fiili nakliyeyi ger-
çekleştiren firmanın bu faaliyetleri 
istisna kapsamına girmekte olup, 
her iki faaliyet için de vergi hesap-
lanmaz. Ancak ikinci derece yük-
lenicinin taşıma faaliyetinin Türkiye 
içinde başlayıp bitmesi halinde, bu 
işler KDV’ye tabidir.

A. SERBEST 
BÖLGELERE VERİLEN 
HİZMETLER

 Serbest bölgeden yurtdışına 
veya yurtdışından serbest böl-

geye yapılan taşımacılık hizmetleri 
KDVK’nın 14. maddesi kapsamında 
KDV’den istisnadır. Ancak, serbest 
bölgeden ülke içindeki herhangi 
bir noktaya veya ülke içinden ser-
best bölgeye yapılan taşımacılık 
söz konusu istisna kapsamına gir-
memektedir. Yurtiçindeki noktanın; 
diğer bir serbest bölge, gümrüklü 
saha, gümrük antreposu, gümrük-
süz satış mağazaları gibi yerler 
olması taşıma işinin vergiye tabi 
olmasını engellemez.

KDV Kanununun 17/4-ı mad-
desinde hükmedildiği ve KDV 

Genel Uygulama Tebliğinin II/F-4.9 
bölümünde belirtildiği üzere, ser-
best bölgelerde verilen hizmetler 
ile serbest bölgelere veya bu böl-
gelerden yapılan ihraç amaçlı yük 
taşıma işleri KDV’den müstesnadır. 
Serbest bölgeden bir limana veya 

bir gümrük çıkış kapısına ihraç ma-
lının taşınması işi KDV’den istisnadır. 
Serbest bölgede üretilecek mamu-
lün üretiminde kullanılacak malların 
yurtiçinden serbest bölgeye, ser-
best bölgeden bir başka serbest 
bölgeye taşınması da istisna kap-
samında değerlendirilecektir.

Diğer taraftan serbest bölge-
den yurtiçine yapılacak taşı-

ma işleri ihraç amaçlı yük taşıma 
işi kapsamında değerlendirilmeye-
ceğinden KDV’ye tabi olacaktır.

B. ULUSLARARASI 
TAŞIMACILIK 
FAALİYETLERİNDE 
BİLET SATIŞI YAPAN 
ACENTELERİN 
DURUMU

 KDV’den istisna edilen ulusla-
rarası taşıma işlerine ait bilet 

satışı yapan mükelleflerin, bu iş-
lemlere ilişkin olarak hesapladık-
ları komisyonlar da taşımacılık işi 
içinde değerlendirilir ve istisnadan 
yararlandırılır.

Bilet satış komisyonunun, acen-
te tarafından taşıma firma-

sına fatura düzenlemek suretiyle 
taşıma firmasından tahsil edildiği 
durumlarda, komisyon faturasında 
“Uluslararası Taşımaya Ait Bilet 
Satışına İlişkin Komisyon Oldu-

ğundan 3065 Sayılı KDV Kanunu-
nun 14. maddesi Gereğince KDV 
Hesaplanmamıştır.” açıklamasına 
yer verilir ve   faturadaki bedel 
üzerinden KDV hesaplanmaz.

Keza, komisyonun acenteler ta-
rafından bilet veya fatura üze-

rinde ayrıca gösterilerek doğrudan 
yolcudan tahsil edilmesi durumda, 
bilet, fiş veya fatura üzerinde ayrı-
ca gösterilen komisyon tutarı üze-
rinden KDV hesaplanmaz.

C. İSTİSNANIN 
BEYANI VE İADE 
UYGULAMASI

 İstisna kapsamındaki taşımacı-
lık işleri, 1 No.lu KDV beyanna-

mesinde yer alan “İstisnalar-Diğer 
İade Hakkı Doğuran İşlemler” ku-
lakçığının, “Tam İstisna Kapsamına 
Giren İşlemler” tablosunda 311 kod 
numaralı “Uluslararası taşımacılık” 
satırı aracılığıyla beyan edilir. Yine 
bu satıra yüklenilen ve iadesi talep 
edilen tutar girilir.

5.000 TL’yi aşmayan mahsuben/
nakden iade talepleri Vergi İn-

celeme Raporu (VİR)/Yeminli Mali 
Müşavir (YMM) raporu ve teminat 
aranmadan yerine getirilir. Mahsu-
ben/nakden iade talebinin 5.000 
TL’yi aşması halinde aşan kısmın 
iadesi, VİR/YMM raporuna göre 
yerine getirilir. Teminat verilmesi ha-
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linde mükellefin iade talebi yerine 
getirilir ve teminat, VİR/YMM rapo-
ru sonucuna göre çözülür. Anlaşıla-
cağı üzere, 5.000 TL üzeri iadelerde 
iadenin mahsuben ya da nakden 
talep edilmesinin önemi olmaksızın 
VİR/YMM raporu aranmaktadır.

IV. ÖZELLİKLİ 
DURUMLAR

 Uluslararası taşımacılıkta KDV 
istisnasına ilişkin bazı özellikli 

durumlar aşağıdaki gibidir.

A) Uluslararası taşımacılığa ilişkin 
faturanın hizmetin ifasından 
önce düzenlenmesi doğru-
dan kurum kazancı beyanını 
gerektirmemektedir. Kazancın 
beyanı için gümrük hattının 
geçilmesi beklenmelidir. Güm-
rük hattından geçildiği vergi-
lendirme döneminde bu ka-
zancın matraha dahil edilmesi 
gerekmektedir.

 

B) Türkiye ile yabancı ülkeler 
arasında taşımacılık faaliyeti 
nedeniyle Gelir Vergisi 
Kanunu’nun 40/1. maddesi ve 
194 Seri No’lu Gelir Vergisi 
Genel Tebliği  kapsamında 
taşımacılık faaliyetlerinden 
döviz olarak elde edilen 
hasılatın binde beşi kadar 
götürü gider uygulamasından 
faydalanılabilir.

 
C) Malın geç boşaltılması ve 

geç yüklenmesi için alınan 
“Demuraj” gibi gelirlerin 
de taşıma işinin/istisnasının 
kapsamına giren işlemler 
dolayısıyla tahsil edilmesi 
halinde de katma değer 
vergisi hesaplanmaması 
gerekmektedir.

 
D) Uluslararası taşıma işi ile il-

gili düzenlenen ordino, konşi-
mento, ATR ve benzeri belge-
ler için alınan bedeller varsa 
bunlar da hasılatın bir parçası 
olup, istisna kapsamında de-
ğerlendirilmektedir. Bu belge-
lerin alınması için verilen hiz-
metler de KDV’den istisnadır.

 
E) Uluslararası taşımacılığa yönelik 

olarak gemiye yük bulma ya 
da yüke gemi bulma şeklinde 
yapılan brokerlik hizmetinin 
uluslararası taşımacılık 
kapsamında  değerlendirilmesi 
ve bu hizmete ilişkin alınan 
bedellerin KDVK’nın 14. 
maddesi kapsamında KDV’den 
istisna tutulması mümkün 
bulunmaktadır.

 
F) Taşıma işinde kullanılan aracın 

taşıma hizmetini gerçekleştiren 
mükellefe ait olması veya 
kiralanmış olması, istisna 
uygulamasına engel değildir. 
Ancak kiralama işinin kendisi 
istisna kapsamına girmez ve 
genel hükümler çerçevesinde 
KDV’ye tabidir. Kiralamaya 
konu aracın istisna dahilinde 
transit taşımacılıkta kullanılması 
durumunda ödenen KDV 
yüklenilen hesaba dahil edilir.
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I. GİRİŞ

Covid-19, halk arasında bilinen 
adı ile koronavirüs, ülkemiz-

de tespit edilmesi ve hızla yayıl-
ması üzerine şirketlerin işveren 
olarak alması gereken önlemler 
gündeme gelmekle birlikte birçok 
işyerinde yurtdışından hammadde 
tedarik edilmemesi ve hastalığın 
yayılmasını önleme amacıyla üre-
timin durdurulması ile beyaz yaka 
personelin evden çalışma seçeneği 
gündeme gelmiştir.

İşbu yazımızda öncelikle korono-
virüs sebebiyle işverenin alması 

gereken yükümlülüklerden bahsedi-
lecek, devamında ise üretimi dur-
durmayı düşünen işveren tarafından 
hukuken yapabilecekleri ve uzaktan 
çalışmanın esaslarına değinilecektir. 

II. KORONAVİRÜS 
KAPSAMINDA 
İŞVERENİN ALMASI 
GEREKEN ÖNLEMLER

6098 sayılı Türk Borçlar Kanu-
nun 417/f.2 maddesi ve 6331 

sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Ka-
nunu (“İSGK”) 4/1.a. maddesi ge-
reği işveren, işyerinde iş sağlığı 
ve güvenliğinin sağlanması için 
gerekli her türlü önlemi almalı, 
bu önlemleri aldığını hukuken is-
patlayabilir olmalı ve ilgili araç, 
gereçleri noksansız bulundurma-
lı, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin 
değişen şartlara uygun hale geti-
rilmeli (sosyal mesafeyi koruyacak 
düzende işçilerin çalışma alanları 
düzenlenmesi, salgına karşı işyeri 
içerisinde ve personeli koruyucu 

dezenfekte işlemlerinin yapılması) 
ve mevcut durumun iyileştirilmesi 
için çalışmalar yapmalıdır.

Öte yandan işçilerin İSGK mad-
de 13 uyarınca işyerinde ciddi 

ve yakın bir tehlike ile karşı karşı-
ya gelmesi halinde durumu işve-
rene bildirerek gerekli önlemlerin 
alınmasını talep etmesi ve gerekli 
önlemler alınıncaya değin çalış-
maktan kaçınması yasal olarak 
mümkündür. İşçinin işbu sebeple 
çalışmadığı hallerde işveren ücret 
ve diğer işçilik alacaklarını öde-
mekle yükümlüdür. Somut durumda 
ülkemizdeki koronavirüslü kişi sayı-
sının artması ve hayati tehlike söz 
konusu olması sebebiyle bu mad-
denin uygulanmasına yol açabilir.

III. ÜRETİMİN 
DURMASI VEYA 
İŞYERİNİN 
KAPATILMASI YERİNE 
BAŞVURULABİLECEK 
ALTERNATİFLER

İşverenlerin bir kısmı koronavi-
rüs sebebiyle yurtdışından ham-

madde tedarik edemediği için bir 
kısmı ise hastalığın yayılmasını ön-
leme amacıyla üretimi durdurmak, 
müşterilerinin mevcut siparişleri 
iptal etmesinden kaynaklı olarak 
vardiya düşümüne gidilmesi ve iş-
yerini geçici bir süreliğine kapat-
ma ihtimali ile karşı karşıya gelmiş 
haldedir. Beyaz yaka personeller 
açısından uzaktan çalışma seçe-
neği oldukça yaygın olarak uygu-
lanmaya başlanmış olup, uzaktan 
çalışmanın koşulları bir sonraki 
başlıkta değerlendirilecektir.

Özellikle üretim sektöründe fa-
aliyet gösteren ve mavi yaka 

işçilere sahip işverenler açısından 
üretimin durdurulması veyahut iş-
yerinin kapatılması halinde uygu-
lanabilecek alternatif seçenekler 
aşağıdaki gibidir:

A. Kısa Çalışma

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Ka-
nunu ek madde 2 uyarınca; 

genel ekonomik, sektörel veya böl-
gesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle 
işyerindeki haftalık çalışma sürele-
rinin geçici olarak önemli ölçüde 
azaltılması veya işyerinde faali-
yetin tamamen veya kısmen ge-
çici olarak durdurulması halle-
rinde, işyerinde üç ayı aşmamak 
üzere kısa çalışma yapılabilir.

30.01.2020 tarih ve 27920 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Öde-
neği Hakkında Yönetmelik hüküm-
leri ile zorlayıcı sebep, işverenin 
kendi sevk ve idaresinden kaynak-
lanmayan, önceden kestirilemeyen, 
bunun sonucu olarak bertaraf edil-
mesine imkân bulunmayan, geçici 
olarak çalışma süresinin azaltılması 
veya faaliyetin tamamen veya kıs-
men durdurulması ile sonuçlanan 
dışsal etkilerden kaynaklanan dö-
nemsel durumları ya da deprem, 
yangın, su baskını, heyelan, salgın 
hastalık, seferberlik gibi durumları 
olarak tanımlanmıştır.

Kısa çalışma halinde İşsizlik Si-
gortası Fonundan kısa çalış-

ma ödeneği ödenir. Kısa çalışma 
en fazla üç ay süre ile yapılabile-
cek olup, zorunlu sebeplerle yapı-

Samet YILDIRIM
Denetçi

COVİD 19 PANDEMİ SALGINININ İŞ HAYATINA 
ETKİLERİ VE İŞ HAYATININ DÜZENLENMESİNE 
İLİŞKİN ALINABİLECEK ÖNLEMLERİN İŞ VE 
SOSYAL SİGORTALAR KANUNU AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİsamet.yildirim@centrumdenetim.com
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lan kısa çalışmalarda ödenek ilk bir 
haftadan sonraki süreden başlar. 
İşçinin kısa çalışma ödeneğine 
hak kazanabilmesi için, hizmet 
akdinin feshi hariç işsizlik sigor-
tası hak etme koşullarını yerine 
getirmesi gerekir.  İşçinin kısa ça-
lışmanın başladığı tarihte, İşsizlik 
Sigortası Kanununun 50’nci mad-
desine göre çalışma süreleri ve 
işsizlik sigortası primi ödeme gün 
sayısı bakımından işsizlik ödeneği-
ne hak kazanmış olması gerekmek-
tedir. Bu koşulları sağlamayan 
işçiler için kısa çalışma ödeneği 
talep edilemeyecektir.

Kısa çalışma ödeneği talebi için 
işveren Türkiye İş Kurumunun il 

ve ilçelerde kurulu birimlerine var-
sa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi 
sendikasına yazılı bildirimde bulu-
nur. Yapılan bildirim üzerine kurum 
tarafından görevlendirilen müfettiş 
kısa çalışma ödeneği şartlarının 
oluşup oluşmadığını denetler.

Günlük kısa çalışma ödeneği; 
sigortalı işçinin son oniki aylık 

prime esas kazançları dikkate alı-
narak hesaplanan günlük ortalama 
brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde 
hesaplanan kısa çalışma ödene-
ği miktarı, 4857 sayılı Kanunun 39 
uncu maddesine göre 16 yaşından 
büyük işçiler için uygulanan ay-
lık asgari ücretin brüt tutarının % 
150’sini geçemez. Kısa çalışma öde-
neğinden yararlananlara ait sigor-
ta primlerinin aktarılması ve sağlık 
hizmetlerinin sunulmasına ilişkin iş-
lemler 5510 sayılı Kanunda belirtilen 
esaslar çerçevesinde yürütülür. Kısa 
çalışma ödeneği olarak yapılan 
ödemeler başlangıçta belirlenen 
işsizlik ödeneği süresinden düşülür.

Küresel çapta etkili olan Covid 
19 vakası öncesinde kısa 

çalışma ödeneğine başvurular 
sınırlı sayıda ve mücbir sebeplerin 
varlığına bağlı olarak, şirketlerin 
mali yapılarında bozulma ve 
finansman sıkıntısı yaşadığı 
dönemlerde istihdamı korumak 
ve kısa süreli çalışma kayıplarının 

işgücü piyasasına olumsuz etkilerini 
bertaraf etmek amaçlı bir teşvik 
unsuru olarak kullanılmakta iken 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
Covid 19 vakasının küresel pandemi 
olarak kabul edilmesi ve salgının 
küresel ölçekte ekonomileri, ulusal 
ölçekte şirketlerin varlığını tehdit 
ettiği bu dönemde Hükümet 
tarafından Covid 19 vakasının 
mücbir sebep kapsamına alması 
neticesinde istihdamı korumak 
amaçlı şirketlere doğrudan bir 
kaynak aktarım mekanizması 
olmuştur.

Kısa çalışma ödeneğine başvu-
racak işletmelerin başvuruları 

aşağıdaki şekilde iki kategoride 
değerlendirilmektedir;

 ► İdari karar ile kapatılan 
işletmeler

 ► İdari kararların dışında salgın 
nedeniyle üretim veya talep 
düşüşü yaşayan işletmeler

İdari karar ile kapatılan firmala-
rın işçi yönünden (işsizlik ödeneği 

şartlarına vakıf olmaları) var olan 
kriterleri sağlamaları durumunda 
kısa çalışma ödeneğinden fayda-
landırılacakları kati olup, idari ka-
rar dışında salgın nedeniyle üretim 
ve talep düşüşü yaşayan işletmeler 
tarafından üretim ve talep düşüşü-
nün varlığını tevsik edilebilmelerine 
bağlı olarak kısa çalışma ödene-
ğinden faydalandırılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında 
kısa çalışma ödeneğine baş-

vuracak firmaların öncelikli olarak 
işveren olarak İŞKUR kayıtlarının 
açılması ve aşağıda belirtilen bel-
geleri hazırlayarak elektronik or-
tamda www.işkur.gov.tr adresine 
mail atmaları gerekmektedir.

İdari Karar İle Kapatılan İşlet-
melerde;
 
 ► Kısa Çalışma Ödeneği Talep 

Formu

 ► Kısa Çalışma Ödeneğinden 
Faydalanacak Personel Listesi

 ► Kapatma Yazıları

 ► İşyeri Ruhsatı/ Vergi Levhası
 
İdari Karar Dışında Kısa Çalışma 
Talebinde Bulunan İşletmelerde;
 
 ► Kısa Çalışma Ödeneği Talep 

Formu

 ► Kısa Çalışma Ödeneğinden 
Faydalanacak Personel Listesi

 ► Anonim şirketlerde yönetim 
kurulu, limited şirketlerde or-
taklar kurulu, şahıs şirketle-
rinden bireysel ön yazı talep 
edilmektedir.

 

Yukarıda belirtilen belgelere ek 
olarak idari karar dışında ka-

patılan işletmelerden mali ve üre-
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tim kapasitesinde bozulmaya da-
yanak teşkil eden konuların tevsiki 
ayrıca talep edilebilecektir.

B. Zorunlu Yıllık İzin 

İşverenin yıllık ücretli izin kullanıl-
ma zamanını belirlemesi işverenin 

yönetim hakkı kapsamında değer-
lendirilebilir. Yargıtay 9. Hukuk dai-
resinin 28/01/2016 tarih 2014/27000 
E. 2016/2328 K. Sayılı kararında “…
Yıllık ücretli izin yönetmeliğinde 
de belirtildiği üzere yıllık izin 
kullanılacağı zamanı belirlemek 
işverenin yönetim hakkı kapsa-
mında kalmaktadır. İşverenin bu 
hakkının iyi niyet kuralları çer-
çevesinde kullanılması gerektiği 
açıktır. Bir başka anlatımla, iş-
çinin anayasal temeli olan din-
lenme hakkının, işyerinin gerek-

lerine uygun biçimde ve mümkün 
olduğunca işçinin talebi çerçe-
vesinde kullandırılması gerekir…” 
belirtilmiştir. Bu kapsamda zorunlu 
yıllık izin uygulaması da bir seçe-
nek olarak değerlendirilebilir.

Yıllık izne hak kazanmamış per-
sonelde bir sonraki yıla ait 

izinlerini avans izin olarak kullana-
bilir. Avans yıllık ücretli izin kullanımı 
halinde de, bir sonraki yılın ücretli 
izninden kullandırılacağı için, yine 
form doldurulmalı ve işverenlikçe 
bu izinlerin “avans” olarak kullandı-
rıldığı belgelenebilir olmalıdır.

C. Ücretsiz İzin  

İşçi ve işverenin karşılıklı olarak an-
laşması halinde işçi karşılıklı ola-

rak belirlenen süre için ücretsiz izin 
kullanabilir. Ücretsiz izin süresince 
işçinin iş akdi askıdadır. Bir başka 
deyişle bu sürede işçi iş sözleşme-
sinden kaynaklanan iş görme edi-
mini yerine getirmeyecek işveren ise 
ücret ödeme yükümlülüğünü yerine 
getirmeyecektir. Bu sürede işçinin 
SGK primleri de ödenmemektedir. 
Ücretsiz izin uygulaması çok istis-
nai ve Kanunda belirlenen haller-
de verilebileceğinden ve bu süreç 
zarfında işçinin sigorta priminin de 
ödenmemesi nedeniyle ücretsiz izin 
uygulamasına başvurulmamalıdır.

İ şçi ya da işverenin tek taraflı ira-
desi ile ücretsiz izin uygulaması 

yapılamaz. Yerleşik Yargıtay uygu-
laması uyarınca işveren tarafından 
işçinin rızası alınmaksızın ücretsiz 
izne çıkarılması iş akdinin işveren 
tarafından feshi olarak kabul edil-
mekte olup, işçiye kıdem ve ihbar 
tazminatı ödenmesi gereken fesih 
hallerindendir. Bu nedenle, işçiden 
açıkça ve yazılı olarak ücretsiz izin 
talebi gelmediği takdirde, işçileri 
ücretsiz izne göndermek hukuken 
uygun bir yöntem olmayıp, işve-
ren tarafından bu yönteme başvu-
rulması halinde, iş güvencesi olan 
işyerlerinde işe iade dahil olmak 
üzere, kıdem ve ihbar tazminatının 
talep edilmesi gündeme gelecektir.

D. İdari İzin  

İşverenin ücret ödemeye devam 
ettiği, işçinin izinli olduğu ancak 

bu iznin yıllık izinden düşülmeksizin 
işverenin belirlediği sürede işçinin  
işe gelmemesini sağlayan bir yön-
temdir. Kamuda şu anda bu tercih 
edilmektedir.

E. Uzaktan Çalışma   

Her çalışan bakımından müm-
kün olmasa da iş sözleşmesine 

ve yaptığı işlerin niteliklerine bağ-
lı olarak özellikle beyaz yakalılar 
bakımından, çalışanların uzaktan 
çalışması ihtimali gündeme gelebi-
lecektir. İşveren her ne kadar üre-
timi durdursa da işyerini kapatsa 
da çoğunlukla yönetimsel işlerin 
aksamaması adına beyaz yaka 
personelin uzaktan çalışmasını ta-
lep etmektedir.

Uzaktan çalışma İş Kanunun 14. 
maddesinde “İşçinin, işveren 

tarafından oluşturulan iş orga-
nizasyonu kapsamında iş görme 
edimini evinde ya da teknolojik 
iletişim araçları ile işyeri dışında 
yerine getirmesi esasına dayalı ve 
yazılı olarak kurulan iş ilişkisi” ola-
rak tanımlanmıştır.

Uzaktan çalışma süresince işçi 
fiziken işyerine gelmeden evin-

den ya da işyeri dışında iş görme 
edimini yerine getirmekle yükümlü 
olup işverene karşı sadakat yüküm-
lülüğü, işverenin talimatlarına uyma 
yükümlülüğü devam etmektedir. 
İşverenin ise işçiye ücret ödeme 
borcu devam etmektedir. Bir diğer 
deyişle uzaktan çalışma ilişkisinde 
işçinin fiziksel olarak işyerinde ol-
maması dışında tarafların kanun-
dan doğan tüm hak ve yükümlülük-
leri devam etmektedir.

Uzaktan çalışma sözleşmesi 
yazılı olarak yapılmalı ve işin 

tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve 
yeri, ücret ve ücretin ödenmesine 
ilişkin hususlar, işveren tarafından 
sağlanan ekipman ve bunların ko-
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runmasına ilişkin yükümlülükler, iş-
verenin işçiyle iletişim kurması ile 
genel ve özel çalışma şartlarına 
ilişkin hükümler yer almalıdır. Aksi 
takdirde ücret ve çalışma süreleri 
konusunda sorun yaşanabilecektir.

Korona virüsü salgını sebebiyle 
uzaktan çalışma yapmak is-

tenilmesi ve çalışanların görev ve 
çalışma koşullarının buna elvermesi 
halinde, uzaktan çalışma yapacak 
işçiler ile yukarıdaki hükümlerin 
yer aldığı bir protokol yapılması-
nı önermekle beraber olağanüstü 
şartlar nedeni ile bunun yapılması 
mümkün olmaz ise, çalışma şart-
larının en azından e-posta yolu 
ile yapılacak bir duyuru ile çalı-
şanlara bildirilmesi gerekmektedir. 
Uzaktan çalışma, tarafların karşılıklı 

muvafakatini gerektirdiğinden ça-
lışanların uzaktan çalışmayı kabul 
etmemeleri mümkündür.  Çalışanla-
rın herhangi bir gerekçeyle evden 
çalışmayı kabul etmemeleri halin-
de, kendilerine ücretli izin verilmesi 
gerekebilecektir. Böyle bir durum-
da her somut olayın ayrıca değer-
lendirilmesi uygun olacaktır.

IV. SONUÇ

Küresel ölçekte tehdit oluşturan 
Covid 19 pandemisinden etkile-

nen işletmelerin, bu yeni ve beklen-
medik gelişme karşısında önce insan 
sağlığı felsefesinden hareketle iş ya-
şamını düzenlemeleri bir zorunluluk 
haline gelmiş olup, işletmelerin karar 
mekanizmaları tarafından içinde bu-
lunduğu ekonomik ve sektörel şart-

ların değerlendirilmesi neticesinde 
alabilecekleri tedbirler ilgili kanunlar 
çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Yukarıdaki değerlendirmeler 
çerçevesinde, kısa çalışma 

ödeneği tüm çıkar grupları açısın-
dan var olan koşullarda birinci iyi 
olarak öne çıkmaktadır. İstihdamı 
koruyucu etkisi bakımından hane 
halkı gelirine, şirketlerin finansal 
kaynak sıkıntısını minimize etmek ve 
varlıklarını sürdürebilmeleri adına 
işveren tarafını desteklemektedir. 
Salgın süresince istihdamı korumak 
iç talep düşüşü minimize etmek ve 
salgın akabinde hızla toparlanma-
yı sağlayacak bu uygulama olması 
açısından hükümet tarafından teş-
vik edilmekte ve mükellefler nez-
dinde tercih edilmektedir.
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I. GİRİŞ

Bilindiği üzere, 18.02.2017 tarih-
li Resmi Gazetede yayımlanan 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyan-
namesi Genel Tebliği ile ‘Muhta-
sar Beyanname’ ve ‘Aylık Prim ve 
Hizmet Belgesi’nin birleştirilmesi 
gündemimize girmiş olup bununla 
birlikte uygulama 2020 yılına ka-
dar ertelenerek gelmiştir. Birleşme 
uygulaması ilk olarak Kırşehir iliy-
le başlayıp, 2018 yılında Amasya, 
Bartın ve Çankırı illeri ile devam 
etmiştir. Pilot illerde görülen so-
runların çözülmeye çalışılmasıyla 
birlikte Türkiye genelinde 01.01.2020 
tarihinde geçiş yapılacağı belir-
tilmiştir. Ancak, 09.02.2020 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanan Muh-
tasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 
Genel Tebliği’nde (Sıra No:1) Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra 
No:7) ile, Bursa, Eskişehir ve Konya 
dışındaki illerde bulunan mükellef-
ler ve işverenler için Muhtasar ve 
Prim Hizmet Beyannamesine geçiş 
süresi 01.03.2020’ye ertelenmiştir.  

Bu çalışmada, Muhtasar ve Prim 
Hizmet Beyannamesi hakkında, 

genel bilgilendirme yapılacak olup, 
uygulama sürecindeki son duruma 
ilişkin açıklamalara yer verilecektir.

II. MUHTASAR 
VE PRİM HİZMET 
BEYANNAMESİNİN 
MÜKELLEFLERİ

Vergiye uyum maliyetlerinin 
azaltılması, gönüllü uyumun 

teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekono-
miyle mücadelede etkinliğin artırıl-
ması amacıyla muhtasar ve prim 
ve hizmet belgesinin birleştirilmesi 
söz konusu olmakla birlikte aşağı-
daki mükellefler anılan beyanna-
meyi vermek zorunda olan mükel-
lefler olarak belirlenmiştir.

 ► Kamu iade ve müesseseleri,

 ► İktisadî kamu müesseseleri,

 ► Sair kurumlar,

 ► Ticaret şirketleri,

 ► İş ortaklıkları,

 ► Dernekler ve vakıflar,

 ► Dernek ve vakıfların iktisadî 
işletmeleri,

 ► Kooperatifler,

 ► Yatırım fonu yönetenler,

 ► Gerçek gelirlerini beyan et-
meye mecbur olan ticaret ve 
serbest meslek erbabı,

 ► Zirai kazançlarını bilanço veya 
ziraî işletme hesabı esasına 
göre tespit eden çiftçiler

 ► 5510 sayılı Kanun madde 4/1-
a’ya göre bildirimde bulunması 
gerekenler beyannamenin mü-
kelleflerini oluşturmaktadır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 98/A 
maddesiyle verilen yetkiye 

istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet 
Beyannamesinin verileceği yetkili 
vergi dairesi;

A. Vergi kanunlarına göre vergi 
kesintisi yapma yükümlülüğü 
bulunanlar için yapılan öde-
meler veya tahakkuk ettirilen 
kazanç ve iratlar ile bunlardan 
kesilen vergilere ilişkin ödeme 
veya tahakkukun yapıldığı, 

B. Vergi kesintisi yapmaya mec-
bur olmayanlar ile kesintiye 
tabi ödemesi bulunmayan ve 
çalıştırdıkları sigortalıların pri-
me esas kazanç ve hizmet bil-

Serra KONAÇOĞLU
Denetçi

MUHTASAR VE PRİM 
HİZMET BEYANNAMESİ

serra.konacoglu@centrumdenetim.com
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gilerini beyan etme zorunlulu-
ğu olanlardan; 

• Kazancı basit usulde vergi-
lendirilenler için gelir vergisi 
yönünden mükellefiyetinin, 

• Gerçek kişi ler için 
ikametgâhının, 

• Gerçek kişiler dışında kalan-
lar için ise kanuni merkezi/
işyerinin 

bulunduğu yerdir. Muhtasar ve Prim 
Hizmet Beyannamesinin vergi kesin-
tileri ile prim ve hizmetin ait olduğu 
ayı takip eden ayın 26. günü akşa-
mı saat 23.59’a kadar elektronik or-
tamda gönderilmesi gerekmektedir.

Birden fazla şubesi bulunan mü-
kelleflerin beyannameyi vere-

ceği vergi dairesi çalışanların üc-
retlerini ödeme noktalarına göre 
belirlenmiştir. Buna göre; 

• Şubelerdeki ücretler merkez-
den ödeniyorsa, merkezin 
bağlı olduğu vergi dairesine, 

• Şubenin ücretleri şubeden 
ödeniyorsa, şubenin bağlı ol-
duğu yer vergi dairesine (her 
bir şubeye ait kurum işyeri 
sicil numarası belirtilerek) 

muhtasar ve prim hizmet beyanna-
mesini verilecektir.

III. MUHTASAR 
VE PRİM HİZMET 
BEYANNAMESİNİN 
VERGİLENDİRME 
DÖNEMİ

İşçi çalıştıran mükellefler için 
Muhtasar ve Prim Hizmet Be-

yannamesinin aylık olarak verilme-
si zorunludur. Ancak en az 1, en 
fazla 10 işçi çalıştıran mükellefler 
beyannamelerini aylık olarak ver-
mekle birlikte, vergiye ilişkin kesinti-
lerini üç ayda bir beyan edebilirler. 
Şöyle ki: 

 ► Her ay verdikleri beyanna-
me ile hem vergi kesinti-

lerini, hem de prim ve hizmet 
bilgilerini beyan edebilirler. 

 ► Her ay beyanname verdik-
leri halde, beyannamenin 

vergi kesintilerine ilişkin bölü-
münü Mart, Haziran, Eylül ve 
Aralık vergilendirme dönem-
lerinde olmak üzere üç aylık 
olarak beyan edebilirler. An-
cak bu mükellefler Muhtasar 
ve Prim Hizmet Beyannamesi-
nin prim ve hizmete ilişkin bö-
lümünü her ay beyan etmek 
zorundadır. 

İ şçi çalıştırmayan Muhtasar ve 
Prim Hizmet Beyannamesi mü-

kellefleri 3 ayda bir beyanname 
vermeye devam edebilecektir.

Ancak, 01.07.2020 tarihine er-
telenme nedeniyle beyanna-

mesini 3’er aylık dönemlerde veren 
firmaların, beyannamelerini nasıl 
düzenleyeceği sorusunu doğur-
makta olup ilerleyen günlerde bu 
sorunun da cevabını alacağımızı 
düşünüyoruz.

IV. MUHTASAR 
VE PRİM HİZMET 
BEYANNAMESİNİN 
ELEKTRONİK 
ORTAMDA VERİLMESİ

Muhtasar ve Prim Hizmet Be-
yannamesinin elektronik or-

tamda gönderilmesi zorunludur. Bu 
çerçevede;

 ► E-Beyanname kullanıcısı olan 
mükellefler, bizzat kullanıcı 
kodu, parola ve şifresini 
kullanarak, 

 ► 3568 sayılı Serbest Muhase-
beci Mali Müşavirlik ve Yemin-
li Mali Müşavirlik Kanununa 
göre yetki almış bir serbest 
muhasebeci (SM) veya ser-
best muhasebeci mali müşa-
vir (SMMM) ile 340 Sıra No.lu 

Vergi Usul Kanunu Genel Teb-
liği ekinde yer alan “Elektro-
nik Beyanname Aracılık ve 
Sorumluluk Sözleşmesi” veya 
“Elektronik Beyanname Ara-
cılık Sözleşmesi” bulunan mü-
kellefler, serbest muhasebeci 
veya serbest muhasebeci mali 
müşavir aracılığıyla,

 ► Kurumlar vergisi mükellefiyeti 
bulunmamakla birlikte vergi 
kesintisi yapma zorunluluğu 
bulunanlar/işverenler (dernek-
ler, vakıflar vb.) varsa mevcut 
e-Beyanname şifrelerini kul-
lanarak, yoksa bağlı oldukla-
rı vergi dairesine başvuruda 
bulunup Muhtasar ve Prim 
Hizmet Beyannamesi kullanıcı 
kodu, parola ve şifre alarak, 

 ► Vergi kesintisi yapmayan 
apartman yönetimleri, GMSİ 
mükellefi olanların yanında 
çalışanlar vb. vergi dairesine 
başvuruda bulunarak Muhta-
sar ve Prim Hizmet Beyanna-
mesi kullanıcı kodu, parola ve 
şifre alarak, 

 ► Defter Beyan Sistemine tabi 
olan mükellefler, varsa mevcut 
e-Beyanname kullanıcı kodu, 
parola ve şifresini kullanarak, 
yoksa serbest muhasebeci 
veya serbest muhasebeci mali 
müşavir aracılığıyla Defter Be-
yan Sistemi üzerinden

beyannamelerini elektronik ortam-
da göndereceklerdir.

V. MUHTASAR 
VE PRİM HİZMET 
BEYANNAMESİNİN 
MESLEK MENSUBU 
ARACILIĞIYLA 
VERİLMESİ

Mükellefleri adına Muhtasar ve 
Prim Hizmet Beyannamesi-

ni elektronik ortamda göndermek 
isteyen serbest muhasebeci veya 
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serbest muhasebeci mali müşavir-
ler müşterileriyle aralarında 340 
Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği ekinde yer alan “Elektronik 
Beyanname Aracılık ve Sorumlu-
luk Sözleşmesi” veya “Elektronik 
Beyanname Aracılık Sözleşmesi” 
düzenlemek ve bu sözleşme bil-
gilerini internet vergi dairesi ara-
cılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’na 
bildirmek zorundadır.

340 Sıra No.lu Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliği ekinde 

yer alan sözleşmeler, 18.02.2017 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim 
Hizmet Beyannamesi Genel 
Tebliği ile yeniden düzenlenerek, 
serbest muhasebeci veya serbest 
muhasebeci mali müşavirlere 5510 
sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendi kapsamında 
çalışan sigortalıların prime esas 
kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin 
yeni sorumluluklar getirilmiştir. 
Bu nedenle, serbest muhasebeci 
veya serbest muhasebeci mali 
müşavirlerin mükellefleri ile 
düzenlemiş oldukları mevcut 
sözleşmelerinde 5510 sayılı 
Kanun ile ilgili sorumluluklara 
ilişkin ifadeler yer almıyorsa, 
mükelleflere ait Muhtasar ve Prim 
Hizmet Beyannamelerini elektronik 
ortamda gönderebilmeleri için, 
mükellefleriyle 340 Sıra No.lu 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 
ekinde yer alan 5510 sayılı 
Kanuna ilişkin bilgileri ihtiva eden 
sözleşmeyi düzenleyerek İnternet 
Vergi Dairesi sistemine bilgi girişi 
yapmaları gerekmektedir.

VI. 1003A VE 1003B 
KODLU MUHTASAR 
VE PRİM HİZMET 
BEYANNAMESİ

Önceki bölümde genel 
olarak Muhtasar ve Prim 

Hizmet Beyannamesinin, hangi 
mükellefleri kapsadığı, verileceği 
vergi dairesi, verilme zamanı, 
vergilendirme dönemi, elektronik 

ortamda gönderilmesi gerektiği ve 
kimler aracılığıyla gönderileceği 
üzerinde durulmuştur. 

Bunların yanında Muhtasar ve 
Prim Hizmet Beyannamesi ve-

rilmesi gündeme geldikten sonra-
ki en önemli konulardan biri ücret 
gizliliği oldu. Buna çözüm önerisi 
olarak, beyanname 1003A ve 1003B 
kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet 
beyannamesi olarak ikiye ayrıldı. 
1003B Beyanname kodlu Muhtasar 
ve Prim Hizmet Beyannamesi ücre-
te ilişkin vergi kesintileri ile sigorta-
lının sigorta primleri ve kazançları 
toplamını Muhtasar ve Prim Hizmet 
Beyannamesi ile ilgili bilgilerini ayrı 
bir beyanname ile göndermek is-
teyen mükellefler için uygulamaya 
konulmuştur. Beyannamelerini ken-
dileri gönderme yetkisi bulunan 
mükellefler istemeleri halinde mev-
cut kullanıcılarından ayrı bir kulla-
nıcı kodu, parola ve şifre alarak bu 
beyannameyi kullanabilirler. 

Öteden beri kullanıcı kodu, pa-
rola ve şifresi olan mükellefler 

1003A kodlu Muhtasar ve Prim Hiz-
met Beyannamesini gönderebilirler. 
Ancak, 1003B Muhtasar ve Prim 
Hizmet beyannamesi için ayrı bir 
kullanıcı kodu, parola ve şifre alın-
ması gerektiğini tekrar belirtmek 

isterim. 1003A ve 1003B kodlu Muh-
tasar ve Prim Hizmet Beyanname-
si’nin yetki şeması aşağıdaki gibidir.

VII. MUHTASAR 
VE PRİM HİZMET 
BEYANNAMESİ 
DÜZENLEME 
PROGRAMLARI

E-Beyanname sistemine beyan-
name göndermek için herhangi 

bir platformda beyanname for-
matına uygun olarak hazırlanan 
“xml” dosyalarının, herhangi bir 
sıkıştırma programında sıkıştırılarak 
gönderilmesi yeterlidir. Mükellefler 
kullanmakta oldukları herhangi bir 
muhasebe programı aracılığıyla 
beyanname düzenleyebilecekleri 
gibi, Gelir İdaresi Başkanlığı ta-
rafından sunulan hizmetlerden de 
yararlanabilirler. 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafın-
dan mükelleflerin beyanname 

düzenlemelerini kolaylaştırmak için 
üç farklı platform oluşturulmuştur. 
Oluşturulan platformlar aracılığıyla 
beyannamelerin nasıl düzenlene-
ceğine ilişkin detaylara Gelir İda-
resi Başkanlığınca yayınlanan reh-
berlerden ulaşılması mümkündür. 

Genel e-Beyanname 
Gönderme Şifresi

Ücrete İlişkin Alınan 
Şifre

Gönderilebilecek 
Beyannameler

Ücrete ilişkin MPHB 
(1003B) dışında kalan 
Gelir, Kurum, KDV, Dam-
ga, MPHB (1003A) vb. 
tüm beyannameler

Yalnızca ücrete ilişkin 
MPHB (1003B)

Kullanıcı Kodu 
Sayısı

Yalnızca tek kullanıcı 
alınabilir.

Mükellefiyetli şubelerin 
her biri için ayrı bir kulla-
nıcı alınabilir.

Görüntüleme 
Yetkisi

Sigortalılara ilişkin prim 
ve hizmet bölümü hariç 
olmak üzere ücrete 
ilişkin MPHB (1003B) ve 
diğer tüm beyannamele-
ri görüntüleyebilir.

Yalnızca ücrete ilişkin 
MPHM (1003B)
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VIII. SONUÇ

Makalemizde Muhtasar ve Prim 
Hizmet Beyannamesi’ne ge-

nel bir bakış yaparak, beyanname-
nin mükellefleri, vergilendirme dö-
nemi, elektronik ortamda verilmesi 
gerektiği, ücret gizliliği kapsamında 
ek şifre alınabileceği ve beyanna-
me düzenleme programları üzerin-
de durulmuştur.

Hali hazırda Kırşehir, Amasya 
ve Bartın ve Çankırı illerinde 

devam eden MPHB uygulaması, 
Bursa, Eskişehir ve Konya illerin-
de de 01.01.2020 tarihi itibarıyla 
yürürlüğe girmiş olup, diğer iller-
de ise uygulama başlangıç tarihi 
01.07.2020 tarihine ertelenmiştir.

Halen tüm Türkiye’de uygula-
maya geçilememiş olması, 

uygulama sürecinde beklenmeyen 
pek çok aksaklığın ortaya çıktığını 
işaret etmekle birlikte uygulamaya 
geçilen pilot iller yoluyla söz ko-
nusu hatalar düzeltilmeye ve mi-
nimize edilmiştir. Bu yönüyle yakın 
bir gelecekte tüm Türkiye’de siste-
min işlerlik kazanacağını söylemek 
mümkündür. 
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Saç ekimi merkezleri, “Güzellik 
ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruş-

ları Hakkında Yönetmelik” kapsa-
mında kurulmakta ve yönetilmekte 
iken anılan Yönetmelik, 15.02.2008 
tarih ve 26788 sayılı Resmi Gaze-
tede yayımlanan “Ayakta Teşhis ve 
Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuru-
luşları Hakkında Yönetmelik” ile 
yürürlükten kaldırılmıştır. Geçişe 
ilişkin olarak bu Yönetmeliğin geçi-
ci 4. maddesinde “Sağlık kuruluşu 
statüsü sona eren ve işleteni tabip 
olan müstakil merkezler, güzellik 
salonuna veya ilgili mevzuat ile 
belirlenen şartlar ve standartlar 
sağlanarak muayenehane veya 
polikliniğe dönüştürülür.” hükmüne 
yer verilmiştir.

Diğer taraftan 2007/13033 
sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararında bu Karara ekli II sayılı 
listede yer alan teslim ve hizmetler 
için % 8 oranının uygulanacağı 
belirlenmiş olup bu listenin “Diğer 
Mal ve Hizmetler” başlıklı (B) 
bölümünün 21. sırasında; “İlgili 
Bakanlıklar ya da kanunlarla izin 

verilen gerçek veya tüzel kişiler 
tarafından yerine getirilen insan 
veya hayvan sağlığına yönelik 
koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi 
ve rehabilitasyon hizmetleri 
(hayvan ırkının ıslahına yönelik 
hizmetler dahil) ile bu hizmetleri 
ifa edenlere hekimlerce veya 
hekimler vasıtasıyla verilen 
hizmetler, ambulans hizmetleri,” 
ibaresine yer verilmiştir.

Buna göre, sözü edilen düzen-
leme kapsamında saç ekimi 

merkezi, muayene ve polikliniğe 
dönüştürülmüşse veya baştan 
beri hastane/poliklinik bünyesin-
de faaliyet yürütülüyorsa, yasal 
düzenlemedeki işletme şartlarına 
uygun hareket edilmek kaydıyla, 
yapılan saç resterasyonu işlem-
lerine ilişkin olarak %8 oranında 
KDV hesaplanacaktır.

Aksi halde, güzellik merkezi 
statüsünde verilen diğer hiz-

metlerde olduğu gibi saç resteras-
yonu hizmetinde de %18 oranında 
KDV hesaplanacağı tabidir.

Firmamız sağlık hizmetlerini vermek üzere 2016 yılında kurulmuş olup anılan yılın sonu itibariyle hizmet 
verilen tüm alanlarda çalışma ruhsatı almış ve faaliyete başlamıştır. Merkezimiz, insan sağlığına yönelik 
pek çok alanda hizmet vermekle beraber saç resterasyonu alanında da hizmet vermektedir. Bu kapsam-
daki hizmetlerimiz, saç ekimi uygulamaları, kozmetik amaçlı yapılan her türlü enjeksiyonlar, cilde yapılan 
çeşitli uygulamalar ile bunlarla ilgili oluşabilecek yan etkilere müdahaleler şeklinde olup tamamıyla sağlık 
personelimizin gözetimi altında yürütülmektedir.
 
Sözü edilen hizmetlerin güzellik merkezlerinde de sunuluyor olması nedeniyle bu hizmetlere ilişkin olarak 
uygulanacak katma değer vergisi oranın hakkında tereddütümüz oluşmuştur. Konuyu ilişkin değerlendir-
melerinizi rica ederiz.

SO
RU
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Mevcut kredilerimize ilişkin olarak 5411 sayılı Kanunun geçici 32. maddesi kapsamında finansal yapılan-
dırma yapmak üzere bankalarla görüşmekteyiz. Bu kapsamda, aktifimizde bulunan binamızı vefa (ger 
alım) hakkı kapsamında bankaya devretmeyi düşünüyoruz. Bu işleme ilişkin olarak düzenlenen sözleşme 
damga vergisine tabi olacak mıdır? Ayrıca binayı vefa hakkı kapsamında geri aldığımızda tapu harcı 
istisnasından faydalanmamız mümkün müdür?SO

RU

7 186 sayılı Kanunun 17. mad-
desiyle, 5411 sayılı Bankacı-

lık Kanununa eklenen geçici 32. 
maddedeki düzenleme sonucu 
finansal yeniden yapılandırma 
müessesesi uygulamaya girmiştir. 
Bu düzenlemeye göre, borçlula-
rın  geri ödeme yükümlülüklerini 
yerine getirebilmelerine ve istih-
dama katkıda bulunmaya devam 
etmelerine imkân verilmesini sağ-
lamak amacıyla, dâhil oldukları 
risk grubundaki diğer borçlularla 
bir bütün olarak veya kısmen ye-
niden yapılandırmaya tabi tutula-
bileceği hükümleri altına alınmış-
tır. Borçlu şirketlerin aktiflerinde 
bulunan gayrimenkulleri borca 
karşılık devri de bu kapsamdadır.

Teminat amacıyla yapılan ve 
vefa hakkını da kapsayan 

satışlarda, borçlu satış ilişkisinden 
önce ileride gerçekleşecek 
satıştaki geri alım bedelini  taksitli 
olarak ödemeyi üstlenmektedir. 
İleride bu hakkını kullanmaz ve 
süre sonunda bu hak sona ererse, 
protokole göre ödenen tutarın 
iadesi veya borçlunun bankaya 
olan ödenmemiş borçlarının 
tasfiyesinde kullanılması söz 
konusu olacaktır.

Sözleşmeden doğan önalım 
hakkı ile alım ve geri alım 

haklarına ilişkin olarak, 4721 sayılı 
Türk Medeni Kanunu’nun 735 ve 
736. maddelerinde aşağıdaki 
hükümlere yer verilmiştir:

“Sözleşmeden doğan önalım hakkı
MaDDE 735- Tapu kütüğüne şerh 
verilen sözleşmeden doğan öna-
lım hakkı, şerhte belirtilen sürede 
ve belirtilen koşullara göre her 
malike karşı kullanılabilir. Kütükte 
koşullar belirtilmemişse gayrimen-
kulün üçüncü kişiye satışındaki ko-
şullar esas alınır.

Şerhin etkisi her durumda, şerhin 
verildiği tarihin üzerinden on yıl 
geçmekle sona erer. Yasal önalım 
hakkının kullanılmasına ve vaz-
geçmeye ilişkin hükümler sözleş-
meden doğan önalım hakkında 
da uygulanır.

3.alım ve geri alım hakları
MaDDE 736- Tapu kütüğüne şerh 
verilen alım ve geri alım hakla-
rı, şerhte belirtilen süre içinde her 
malike karşı kullanılabilir.

Şerhin etkisi, her durumda, şerhin 
verildiği tarihin üzerinden on yıl 
geçmekle sona erer.”

Buna göre, tapu kayıtlarında 
vefa hakkı şerhi konularak 

yapılan satış neticesinde söz 

konusu gayrimenkulün alan 
tarafından satılması halinde, Türk 
Medeni Kanunu’nda belirtilen süre 
dahilinde sadece vefa hakkı tesis 
edilen kişiye öncelik tanınmaktadır.

492 Sayılı Harçlar Kanununun 
57’nci maddesinde; “Tapu ve 

kadastro işlemlerinden bu kanuna 
bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olan-
ları, tapu ve kadastro harçlarına 
tabidir” denilmekte olup, bu tari-
feye göre gayrimenkullerin alım 
satımı sırasında, alıcı ve satıcıdan 
ayrı ayrı binde 20’i (yüzde 2) ora-
nında tapu harcı alınmaktadır. 4 
sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” 
başlıklı bölümünün 9. maddesinde, 
mal birliği ve mal ortaklığının, mu-
kaveleden mütevellit şüf ’a, iştira 
ve vefa haklarının, aile yurtları-
nın mutlak veya nakil ile mükel-
lef mirasçı nasbının sicile şerhin-
den veya tescilinden kayıtlı değer 
üzerinden harç aranılacağı hüküm 
altına alınmıştır. (2009/15725 sayılı 
BKK ile 01.01.2010 tarihinden itiba-
ren geçerli olmak üzere tarifenin 
anılan maddesi için harç oranı, 
binde 5,94 olarak belirlenmiştir.)

Diğer taraftan 5411 sayılı Ka-
nunun geçici 32. maddesinin 

7. fıkrasında;

“bu maddeye göre yapılan Çer-
çeve anlaşmaları ve bu anlaş-
malar kapsamında düzenlenen 
Sözleşmelerde belirlenen esaslar 
uyarınca;

a) Yapılacak işlemler cezaevi har-
cı ve 2/7/1964 tarihli ve 492 sa-
yılı Harçlar Kanununa göre alınan 
harçlardan (yargı harcı dahil) ve 
düzenlenecek kâğıtlar (Çerçeve 
anlaşmaları ve Sözleşmeler dahil) 
1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Dam-
ga Vergisi Kanununa göre alınan 
damga vergisinden,
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b) alacaklı kuruluşlar tarafından 
her ne nam altında olursa olsun 
tahsil edilecek tutarlar 13/7/1956 
tarihli ve 6802 sayılı Gider Ver-
gileri Kanunu gereği ödenecek 
banka ve sigorta muameleleri 
vergisinden,

c) Kullandırılan ve kullandırılacak 
krediler kaynak kullanımını destek-
leme fonundan,

müstesnadır. bu fıkrada yer alan 
istisnalar, alacaklı kuruluşların 
Çerçeve anlaşmaları ve bu an-
laşmalar kapsamında düzenlenen 
Sözleşmeler kapsamındaki işlemle-
ri dolayısıyla doğrudan veya do-
laylı edindikleri varlıkları ve temi-
natları, alacaklı kuruluşların kendi 
aralarında veya borçluya devri 
hariç, elden çıkardıkları hâllerde 
uygulanmaz.”

Hükmüne yer verilmiştir. Buna 
göre, Çerçeve Anlaşmaları 

ve bu Anlaşmalar kapsamında 
düzenlenen Sözleşmelerde belir-
lenen esaslar uyarınca yapılacak 
gayrimenkul devir işlemlerinde ve 
bu kapsamda söz konusu gay-
rimenkullerin yeniden borçluya 
devrinde tapu harcı aranmaya-
caktır. Ancak söz konusu gayri-
menkulün borçlu dışında 3. kişiye 
devri halinde,  vefa (önalım) hak-
kıyla birlikte devredilse dahi, sözü 
edilen istisna uygulaması mümkün 
olmayacaktır. 
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I. GİRİŞ

Bilindiği üzere 2872 Sayılı Çev-
re Kanunu Ek-1 sayılı listesinde 

yer alan plastik poşetler için Geri 
Kazanım Katılım Payı (Bundan son-
ra GEKAP olarak adlandırılacaktır) 
uygulamasına 2019 yılında başla-
nılmış olup sadece plastik poşetler 
için geçerli olması sebebiyle “po-
şet beyannamesi” adı ile özdeşleş-
mişti. Mükellefler için yeni bir uygu-
lama olması yanında nihai tüketici 
açısından da market alışverişleri 
sırasında kendilerine verilen ve za-
man zaman da ihtiyaçtan daha 
fazla alınan poşetler için marketler 
tarafından bedel alınacak olması 
nedeniyle gündemde fazlasıyla ye-
rini almıştı. Gerek nihai tüketicilerin 
artık poşetler için bedel ödemesi 
gerekse de mükellefler için ek bir 
yükümlülük getirmesi yanında çev-

resel hassasiyetler açısından kısa 
sürede adaptasyon sağlanmış ve 
ciddi bir bilinç uyanmıştı.

Mali İdare tarafından 31.12.2019 
tarihinde yayımlanan GE-

KAP’a İlişkin Yönetmelik ile söz ko-
nusu listede yer alan plastik poşet 
hariç diğer kalemlerden (lastik, 
akümülatör, pil, madeni yağ, bit-
kisel yağ, elektrikli ve elektronik 
eşya, ilaç, plastik ambalaj, metal 
ambalaj, cam ambalaj, ahşap am-
balaj) GEKAP alınmasına 01.01.2020 
tarihi itibariyle başlanılacağı açık-
lanarak kapsam ciddi şekilde ge-
nişletilmiştir. Kapsamın bu denli bir 
şekilde genişletilmesi mükellefler 
açısından ciddi sorunlara neden 
olmuş ve uygulamada aksaklıklar 
yaşanmıştır. Son bir duyuru ile de 
ilk GEKAP beyanname verme süresi 
31.03.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu yazımızla kapsamı geniş-
letilerek mükellefler için yeni 

dönemde ciddi sorumluluklar ge-
tirecek GEKAP uygulamasını tüm 
yönleriyle değerlendirmek, mükel-
lefler açısından konuyu biraz daha 
aydınlatmak ve mevzuatta halen 
tam olarak açıkça ifade edilmeyen 
konularda görüşlerimize yer ver-
mek istedik.

II. MEVZUAT

1 Sıra No.lu GEKAP Genel Tebliği 
ile 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na 

ekli (1) sayılı listede yer alan ürün-
lerden sadece plastik poşetler için 
ödenecek GEKAP’ın beyan ve tah-
siline ilişkin usul ve esaslar açıklan-
mıştı. Akabinde 2 Sıra No.lu GEKAP 
Tebliği ile değişiklik yapılmış ve 
GEKAP Beyanname verilme süresi 
plastik poşetin satışının yapıldığı ve 
diğer ürünler için piyasaya sürül-
düğü/ ithal edildiği beyan dönemi-
ni takip eden ayın son günü (Ocak 
ayı dönemine ilişkin 31.03.2020 tari-
hinde gönderilecektir) saat 23.59’a 
kadar yetkili vergi dairesine elekt-
ronik ortamda gönderilmesi gerek-
tiği düzenlenmişti.

2872 Sayılı Çevre Kanunu’na ekli 
(1) sayılı listeye göre plastik 

poşet hariç diğer kalemlere (lastik, 
akümülatör, pil, madeni yağ, bitki-
sel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, 
ilaç, plastik ambalaj, metal amba-
laj , cam ambalaj, ahşap ambalaj) 
ilişkin uygulama ise 01.01.2020 tarihi 
itibari ile başlamıştır. 

07.02.2020 Tarih ve 20451381-020-
34658 Sayılı GEKAP’a İlişkin Yö-
netmeliğin Uygulanmasına Dair 
Usul ve Esaslar yayımlanmış olup 
GEKAP uygulaması kapsamında-

TÜM YÖNLERİYLE GERİ KAZANIM 
KATILIM PAYI UYGULANMASI VE 
DÜŞÜNCELERİMİZDr. Fırat Coşkun GÜÇLÜ

Ortak
firat.guclu@centrumdenetim.com

ÖZEL EK
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ki ürünler, işleyiş ve detaylara yer 
verilmiştir.

III. GEKAP 
UYGULAMA 
DETAYLARI

A. GEKAP Mükellefi 
Kimdir?

GEKAP mükellefi; poşeti nihai 
tüketiciye satanlar ile diğer 

ürünlerde piyasaya sürenler ya da 
yurtiçine ithal edenlerdir.

Satış yöntemine bağlı olmak-
sızın Yönetmelik kapsamında-

ki ürünleri veya ambalajlı eşya/ 
malzemeleri piyasaya arz edenler, 
üreticisi tarafından doğrudan pi-
yasaya arz edilmeyen ürünler ile 
ambalajlı eşya ve malzemeler için 
ürünün ya da eşya/ malzemenin 
ambalajı üzerinde adını ve /veya 
ticari markasını kullanarak piya-
saya arz eden gerçek veya tüzel 
kişiler, ürünlerin ve ambalajlı eşya/ 
malzemelerin üreticilerinin Türki-
ye dışında olması halinde ise bu 
üreticiler tarafından yetkilendirilen 
temsilci ve/ veya ithalatçı GEKAP 
mükellefidir. 

B.  GEKAP Tutarı 
Nasıl Hesaplanır 
ve Beyanname Ne 
Zaman Verilir?

GEKAP tutarları 25.01.2020 tarih 
ve 31019 sayılı Resmi Gaze-

te’de yayımlanan 2063 Sayılı Cum-
hurbaşkanlığı Kararı ile belirlenmiş 
olup her yıl yeniden değerlendiri-
lecektir. Mükellefler tarafından be-
yana ilişkin bilgiler (nihai tüketiciye 
satılan poşet adedi, ekli listede yer 
alan ürünlere ilişkin cins, adet, kg 
gibi hesaplamaya tabi kalemler 
vb.) her ay sonunda düzenli bir 
şekilde tasnif edilip hazırlanmalıdır.

Gelir veya Kurumlar Vergisi 
mükellefi olsun veya olmasın 

tüm satış noktaları ile piyasaya 
sürenler/ ithalatçılar GEKAP Be-
yannamelerini elektronik ortamda 
göndermek zorunda olup plastik 
poşetin satışının yapıldığı ve diğer 
ürünler için piyasaya sürüldüğü/ 
ithal edildiği beyan dönemini ta-
kip eden ayın son günü beyan-
name verme günüdür. GEKAP tu-
tarını azaltıcı mahiyette düzeltme 
beyannamesi verilmesi hâlinde ise 
bu beyannamelere ilişkin gerek-
li düzeltme işlemleri yapılacak ve 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın il-
gili il müdürlüklerine yazı ile bilgi 
verilecektir. 

GEKAP Beyannamesini vermek-
le yükümlü olanlar, 31.12.2019 

Tarih ve 30995 (4.mükerrer) Sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan GE-
KAP’a İlişkin Yönetmelikte belirtilen 
iade şartları doğrultusunda iade 
alınan ürünlere isabet eden ve il-
gili dönemde beyan edilen GEKAP 
tutarını plastik poşetler için oluşan 
GEKAP hariç olmak üzere, beyan 
edecekleri toplam GEKAP tutarın-
dan mahsup edebileceklerdir. Bir 
beyan döneminde mahsup edile-
cek GEKAP tutarı toplamı, mükel-
leflerin beyan edecekleri GEKAP 
toplam tutarından fazla ise arada-
ki fark bir sonraki beyan dönemine 
devredilecektir. 

GEKAP beyanı yapmak zorun-
da olan mükelleflerin güncel 

Beyanname Düzenleme Programını 
(BDP) bilgisayarlarına indirip yeni-
den kurulması gerekmektedir. 

Beyan Dönemi

Kurumlar Vergisi 
Mükellefleri İçin

Diğer Mükellefler İçin
Beyanname Verme 

Zamanı

Aylık (Yılın Her Ayı) Üç Aylık 
Birinci Dönem: Ocak- 
Şubat- Mart
İkinci Dönem: Nisan- 
Mayıs- Haziran
Üçüncü Dönem: Tem-
muz- Ağustos- Eylül
Dördüncü Dönem: Ekim- 
Kasım- Aralık

Plastik poşetin satışının ya-
pıldığı ve diğer ürünler için 
piyasaya sürüldüğü/ ithal 
edildiği beyan dönemini 
takip eden ayın son günü 
saat 23.59’a kadar yetkili 
vergi dairesine elektronik 
ortamda gönderilmesi ge-
rekmektedir.

Tahakkuk eden GEKAP tutarı 
beyannamenin verildiği ayın 

sonuna kadar ödenebilecektir.

C.  Beyana Tabi 
Ambalajların 
Değerlendirilmesi

Ambalaj tanımı; hammaddeden 
işlenmiş ürüne kadar, her-

hangi bir eşya veya malzemenin 
üreticiden kullanıcıya veya tüke-
ticiye ulaştırılması aşamasında, 
taşınması, korunması, saklanması 
ve satışa sunulması için kullanılan 
ve bileşenleri dâhil tüm malzeme-
leri ifade etmektedir. Bu kapsam-
da aşağıdaki kriterler göz önünde 
bulundurularak değerlendirme ya-
pılması gerekmektedir.

Kriter 1 

 ► Başka bir ürün/ eşya/ malzeme-
nin ayrılmaz bir parçası değilse,  

 ► Başka bir ürün/ eşya/ mal-
zemenin kullanım ömrü bo-
yunca o ürün/ eşya/ malze-
meleri içinde bulundurmak, 
desteklemek veya korumak 
için kullanımı gerekli değilse,  

 ► Başka bir ürün/ eşya/ malze-
me ve bunların tüm parçaları 
ile birlikte kullanılıp, tüketilip, 
bertaraf edilmiyorsa, ambalaj 
olarak kabul edilir. 
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Bu kriterlerin herhangi birisini 
sağlamayanlar asıl ürün/ eşya/ 

malzemenin orijinal parçası olarak 
kabul edilirler ve ambalaj olarak 
tanımlanmazlar.

Kriter 2

 ► Satış yerlerinde doldurulmak ü-
zere tasarlanan ve bu şekilde 
kullanılan ürün/ eşya/ malzeme-
ler ile satış yerlerinde satılan, 
doldurulan ya da doldurulması 
tasarlanan ve bu şekilde kulla-
nılan tek kullanımlık ürün/ eşya/ 
malzemeler ambalaj olarak ka-
bul edilir. 

Bu kriteri sağlamayan veya 
tekrar aynı amaçla bağımsız 

kullanımı mümkün olanlar orijinal 
ürün/ eşya/ malzemeler olarak ka-
bul edilirler ve ambalaj olarak ta-
nımlanmazlar. 

Kriter 3

 ► Ambalajın bileşenleri ve ambalaj-
da bulunan destekleyici, yardım-
cı parçalar bütünleşik oldukları 
ambalajın parçası kabul edilir. 

 ► Bir ürüne doğrudan asılan ya da 
takılan ve ambalaj görevi gören 
bu parçalar o ürünün ayrılmaz 
bir parçası olmayıp, ürün ile bir-
likte kullanılıp, tüketilip, bertaraf 
edilmedikçe ambalaj kabul edilir. 

D.  Kullanım Amacına 
Göre Ambalajların 
Tanımlanması

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yö-
netmeliği uygulamaları kapsa-

mında; birincil ambalaj/ iç amba-
laj/ satış ambalajı, ikincil ambalaj/ 
grup ambalajı, üçüncül ambalaj/ 
nakliye ambalajı/ dış ambalaj vb. 
olarak yapılan tanımlamalara uyan 
bütün ürün/ eşya/ malzeme türleri 
ambalaj olarak kabul edilirler. 

1. Birincil Ambalaj/ 
İç Ambalaj/ Satış 
Ambalajı

Ürünlerin kullanıcı veya tüketi-
cilere ulaştırılmasında en kü-

çük satış birimi oluşturmaya uygun 
olarak yapılan, ürünle doğrudan 
veya kısmen temas halinde olabi-
len ambalajlar ve bunların orijinal 
parçalarını (satış birimini tamam-
lamak için gereken diğer ambalaj 
bileşenlerini (kapak/ mantar/ tıpa, 
etiket, zımba teli gibi) ifade eder. 
Kapak/ mantar/ tıpa, etiket, zımba 
teli gibi ambalaj bileşenleri amba-
lajla birlikte kullanılmamaları duru-
munda ambalaj olarak değerlen-
dirilmezler.

Örneğin; 

 ► Dondurma, şeker, çikolata ile 
bütünleşik ahşap/ plastik gibi 
çubuklar

 ► Et ve gıda ürünlerinin pişirilme-
sinde kullanılan metal/ ahşap 
gibi çubuklar 

ambalaj olarak değerlendirilmezler.

2. İkincil Ambalaj/ 
Grup Ambalaj

Birden fazla sayıda satış amba-
lajını bir arada tutacak şekilde 

tasarlanmış, üründen ayrıldığında 
ürünün herhangi bir özelliğinin de-
ğişmesine neden olmayan ambalajı 
ifade eder. 

Örneğin; 

 ► Birden fazla içecek ambalajı-
nı bir arada tutmak için içecek 
ambalajlarını sararak çevreleyen 
plastik film ile tutamaçlar ve ta-
banlıklar

 ► Birden fazla ambalajlı ürünü bir 
arada bulunduran karton kutular

ikincil ambalajdır.

3. Üçüncül Ambalaj/ 
Nakliye Ambalajı/ 
Dış Ambalaj

Belirli sayıda satış ambalajları-
nın veya grup ambalajlarının 

taşıma ve depolama işlemlerini 
kolaylaştırmak ve bu işlemler sı-
rasında zarar görmesini önlemek 
amacıyla, karayolu, demiryolu, de-
niz yolu ve havayolu taşımasında 
kullanılan konteynerler hariç kulla-
nılan ambalajı ifade eder. 

Örneğin; plastik veya ahşap pa-
letler

4. İçecek Ambalajı

İçeceklerin nihai kullanıcı veya tü-
keticilere ulaştırılmasında en kü-

çük satış birimi oluşturmaya uygun 
olarak yapılan, içecekle doğrudan 
veya kısmen temas halinde olan, 
orijinal parçaları dâhil ambalajları 
ifade eder. İçecek ambalajların-
dan birincil (satış) ambalaj tanımı-
na uyan ambalajların etiket, kapak 
ve mantar gibi orjinal eşya/ parça 
olarak tanımlanan kısımları birincil 
ambalaj tanımı içinde bütün olarak 
değerlendirilir. 

Örneğin; 

 ► İçeceklerin şişeleri, kutuları (ka-
pak/ mantar/ tıpa ve etiketleri 
şişe veya kutuya dâhil) içecek 
ambalajıdır.

Yönetmelikte; 

 ► Tekrar kullanıma alınan ürünler, 
zati ihtiyaç kapsamındaki ürün-
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ler, imha edilerek tasfiye edile-
cek gümrüklü ürün ve eşyalar ile 
ihraç edilen ürünlerin, 

 ► Kamu kurum ve kuruluşlarının 
münhasıran asli görevlerinde 
kullanmak, piyasaya arz edilme-
mek ve ticari amaç güdülmemek 
kaydıyla ürettikleri veya bağlı 
kuruluşlarına ürettirdikleri Ka-
nun’un Ek 1 sayılı listesinde yer 
alan ürünlerin, 

GEKAP kapsamında olmadığı belir-
tilmiştir.

Kanun’un Ek 1 sayılı listesinde 
yer alan ürünler için ülkenin 

tamamında Bakanlıkça belirlenen 
esaslar doğrultusunda depozito 
sistemi uygulayan, piyasaya süren/ 
ithalatçıların depozitolu olarak pi-
yasaya sürdükleri ürünleri için de-
pozito uygulanan miktar açısından 
bu Yönetmelik hükümlerinin uygu-
lanmayacağı açıklanmıştır.

Ayrıca Yönetmelikte içecek tanı-
mı yapılırken; “-İçme sütü, çeş-

nili ve aromalı/ aromalandırılmış 
içme sütleri, bebek ve devam süt-
leri hariç-“ ifadesi nedeniyle mez-
kur içecekler adet bazında GEKAP 
kapsamı dışında tutulmuştur. Öte 
yandan söz konusu ürünlere ait 
ambalajlar kompozit malzeme ola-
rak GEKAP kapsamına alınmıştır.

Ambalajlar için piyasaya sürül-
me işlemi bu ambalajların her-

hangi bir ürün/ eşya/ malzemenin 
piyasaya arzında kullanılması du-
rumunda oluşur. Ambalaj üreticile-
ri tarafından üretilerek veya ithal 
edilerek bu ambalajları kullana-
caklara yapılan boş ambalaj arz-
ları ambalaj piyasaya sürme tanımı 
dışındadır. 

İçecek tanımına uyan ürünlerin 
ambalajlarından alınacak GEKAP 

hesabında; içecek ambalajı tanımı-
na uyan ambalajlar kapak/ man-
tar/ tıpa, etiket gibi bileşenleriyle 
birlikte bir bütün olarak değerlen-
dirilerek, Çevre Kanunu Ek-1 Sayılı 
listede belirtildiği üzere adet üze-
rinden hesaplanmalıdır. 

İçecek ambalajı dışındaki diğer 
ambalajlardan (birincil ambalaj 

/iç ambalaj/ satış ambalajı, ikin-
cil ambalaj/ grup ambalajı, üçün-
cül ambalaj/ nakliye ambalajı/ dış 
ambalaj vb.) alınacak GEKAP he-
sabında; bu ambalaj ve ambalaja 
bütünleşik halde bulunan kapak, 
etiket gibi bileşenleri malzeme cin-
sine göre (plastik, metal, kağıt ve 
benzeri) ayrı ayrı Çevre Kanunu 
Ek-1 sayılı liste üzerinden değer-
lendirilerek hesaplanmalıdır.

E.  Ambalaj Piyasaya 
Sürenler 

Herhangi bir ürün/ eşya/ mal-
zemenin ambalajlı olarak 

tedarik veya kullanım amacıyla 
bedelli veya bedelsiz olarak piya-
sada ilk defa yer alması faaliyetini 
gerçekleştiren gerçek ve/ veya tü-
zel kişilerdir. 

Ambalaj üreticileri, ürettikleri 
ambalajların (ürün içermeyen/ 

boş ambalajlar) piyasaya arzında 
bunların satışı, taşınması, saklan-
ması vb. için kullandıkları amba-
lajlar için piyasaya süren olarak 
GEKAP’tan sorumludur. 

Piyasaya sürenin belirlenme-
sinde söz konusu ürünlerin ilk 

defa piyasada yer alması (bedelli 
veya bedelsiz) için yapılan teslim 
faaliyeti (gerçek/ tüzel kişiler ara-
sındaki değişimi) esas alınır. 

Piyasaya süren olarak tanım-
lanan gerçek ve/ veya tüzel 

kişiler ambalajlar için belirlenen 
GEKAP uygulamasından sorumlu 
tutulurlar. 

Örnekler

1) İçme suyu dolumu faaliyetin-
de bulunan (A) gerçek/ tü-
zel kişisi, dolum faaliyeti so-
nucunda kendi adı ve/ veya 
ticari markasıyla tüketicilerin 
kullanımı için piyasaya arz 
etmiş olduğu suyun ambalaj-
ları için piyasaya süren ola-
rak GEKAP’tan sorumludur. 

2) Salça üretimi faaliyetinde bu-
lunan (B) gerçek/ tüzel kişisi , 
(C) gerçek/ tüzel kişisi adına 
üretimi gerçekleştirmekte ve 
ambalajl ı salçalar (C) ger-
çek/ tüzel kişisinin adı ve/ 
veya ticari markasıyla tüketi-
cilerin kullanımı için piyasaya 
arz edilmektedir. Bu durumda 
piyasaya arz edilen salçanın 
ambalajı için (C) gerçek/ tü-
zel kişisi piyasaya süren, (B) 
gerçek/ tüzel kişisi ise teda-
rikçidir. Bu faaliyet çerçeve-
sinde tedarikçi (B) gerçek/ 
tüzel kişisinin piyasaya süren 
(C) gerçek/ tüzel kişisine sa-
tış işlemi esnasında oluşacak 
GEKAP’tan (C) piyasaya sü-
reni sorumludur. Sonraki sa-
tışlar GEKAP’a tabi değildir.  

3) İçecek üretimi faaliyetinde 
bulunan (X) gerçek/ tüzel 
kişisi ürünlerini (Y) gerçek/ 
tüzel kişisi adına üretmekte 
ve ürünlerin ambalajlarında 
her iki firmanın da adı ve/ 
veya ticari markasını bulun-
durmaktadır. Ürünlerin tüketi-
cilerin kullanımı için piyasaya 
arzı (Y) gerçek/ tüzel kişisi 
tarafından gerçekleştiri lmek-
te olup, (X) ve (Y) gerçek/ 
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tüzel kişi leri arasında yapı-
lacak herhangi bir sözleş-
mede aksi bir durum belir-
ti lmediği sürece piyasaya 
arz edilen içeceğin ambalajı 
için (Y) gerçek/ tüzel kişisi 
piyasaya süren, (X) gerçek/ 
tüzel kişisi ise tedarikçidir. 
Bu faaliyet çerçevesinde (X) 
gerçek/ tüzel kişisinin (Y) 
gerçek/ tüzel kişisine satış 
işlemi esnasında oluşacak 
GEKAP’tan (Y) gerçek/ tüzel 
kişisi piyasaya süren olarak 
sorumludur. Sonraki satış-
lar GEKAP’a tabi değildir.  

4) Şampuan üretimi faaliyetin-
de bulunan (D) gerçek/ tüzel 
kişisi kendi adı ve/ veya tica-
ri markasıyla ambalajl ı şam-
puanları toptancı olan (E) 
gerçek/ tüzel kişisine satmış-
tır. Toptancı (E) gerçek/ tü-
zel kişisi tarafından ambalajl ı 
şampuanlar (F) satış noktası-
na, (F) satış noktası tarafın-
dan ise müşterilere/ tüketi-
cilere satılmıştır. Bu faaliyet 
çerçevesinde şampuan am-
balajlarının (E) toptancısına 
satışı (arzı) esnasında oluşa-
cak GEKAP’tan piyasaya sü-
ren olarak (D) gerçek/ tüzel 
kişi sorumludur. Sonraki sa-
tışlar GEKAP’a tabi değildir.  

5) Peynir üreticisi (G) gerçek/ 
tüzel kişisi (H) satış noktası 
adına fason olarak peynir ü-
retmekte ve peyniri ambalaj-
lı olarak (H) satış noktasının 
adı ve/ veya ticari markası 
ile (H) satış noktasına sat-
makta, (H) satış noktası da 
bu peyniri müşterilere/ tüke-
ticilere satmaktadır. Bu faa-
liyet çerçevesinde (H) satış 
noktası piyasaya süren olup, 
üretici (G) gerçek/ tüzel kişi-
sinin (H) satış noktasına satışı 
(arzı) işlemi esnasında oluşa-
cak GEKAP’tan da (H) satış 
noktası sorumludur. Sonraki 
satışlar GEKAP’a tabi değildir.

F.  Ambalajlı Ürün İthal 
Edenler

Herhangi bir ürün/ eşya/ mal-
zemenin ambalajlı olarak it-

hal edilerek tedarik veya kullanım 
amacıyla bedelli veya bedelsiz 
olarak yurtiçi piyasada yer alma-
sını sağlayan gerçek ve/ veya tü-
zel kişilerdir. Ambalajlı ürünleri ithal 
edenler de ambalaj piyasaya sü-
ren olarak tanımlanır ve ithal edi-
len ürün/ eşya/ malzemenin amba-
lajları için GEKAP uygulamasından 
sorumlu tutulurlar. Türkiye dışındaki 
üretici tarafından ülkemizde yetki-
lendirilen temsilci ve/ veya ithalat-
çılar piyasaya süren olarak GEKAP 
uygulamasından sorumludur. 

Örnekler

1) Yurt dışından (M) markalı par-
füm ithal eden (P) gerçek/ tü-
zel kişisi (parfüm üreticisi ol-
masa dahi) ithal etmiş olduğu 
(M) markalı parfümün amba-
lajları için piyasaya sürendir 
ve GEKAP uygulamasından 
sorumludur. GEKAP’a ilişkin 
beyan ve ödemeler ithalatın 
gerçekleştiği işlem tarihi üze-
rinden yapılır. İthalat sonrası 
yurtiçinde yapılan devir ve sa-
tışlar için GEKAP yükümlülüğü 
oluşmaz. 

2) Yurt dışından kendi kullanı-
mı için hammadde ithal eden 
sanayi işletmesi gerçek/ tüzel 
kişisi ithal etmiş olduğu ham-
maddenin ambalajları için pi-
yasaya süren olup ithalatın 
gerçekleşme tarihi itibariyle 
bu ambalajlara yönelik GE-
KAP’tan sorumludur. 

3) Yurtdışından 10.000 adet 1 lit-
relik cam ambalajlı içecek ithal 
eden (X) gerçek/ tüzel kişisi, 
bu ambalajlı içeceklerin 7.000 
adetini yurtiçinde piyasaya 
süren olarak faaliyet gösteren 
(Y) gerçek/ tüzel kişisi adına/ 
namına ithalat yetkilisi/ temsil-
cisi sıfatı ile ithal etmiş, 3.000 
adetini ise kendi nam ve he-
sabına ithal etmiştir. Bu du-
rumda; (X) gerçek/ tüzel kişisi 
tarafından (Y) gerçek/ tüzel 
kişisi adına ithal edilen 7.000 
adet içecek ambalajından ve 
diğer türdeki ambalajlarından 
(kutu, koli, kasa ve benzeri) 
oluşan GEKAP yükümlülüğün-
den (Y) gerçek/ tüzel kişisi 
sorumlu olup (X) gerçek/ tü-
zel kişisi sadece kendi adına 
ithal ettiği 3.000 adet içeceğin 
içecek ambalajından ve diğer 
ambalajlarından (kutu, koli, 
kasa ve benzeri) oluşan GE-
KAP’tan yükümlüdür.
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G.  Ambalaj Tedarikçisi

Kendisi ambalaj üreticisi olma-
yıp piyasaya sürenlere ambalaj 

tedarik edenler ile ambalajlı ürün 
piyasaya sürenler adına ambalaj-
lı ürünü fason olarak üreten veya 
ürünleri piyasaya sürenler adına 
ambalajlayanlardır/ dolumunu ya-
panlardır. Ambalaj tedarik faaliyeti, 
ambalaj piyasaya sürenler adına/ 
hesabına, ambalajlı ürün/ eşya/ 
malzemenin ambalajına piyasaya 
sürenin adını, ticarî markasını veya 
ayırt edici işaretini koymak suretiy-
le piyasaya sürenlere temin/ teslim 
etme faaliyetidir. 

Ambalaj tedarikçileri, tedarik 
ettikleri ambalajlar için GEKAP 

uygulamasına tabi değillerdir. Am-
balajlı ürün tedarikçileri tarafından 
piyasaya sürenler adına fason ola-
rak üretilen ambalajlı ürün/ eşya/ 
malzemenin piyasaya arzı piyasa-
ya sürenler tarafından yapıldığın-
dan ambalajlı ürün tedarikçileri 
GEKAP uygulamasından sorumlu 
değildir. Tedarikçiler tarafından 
piyasaya sürenlere tedarik edilen 
ambalajlı ürün teslimlerinin gerçek-
leşme tarihi bu ambalajlı ürünlerin 
piyasaya sürülme tarihidir ve piya-
saya sürenler tarafından bu tarih 
esas alınarak GEKAP yükümlülüğü 
yerine getirilir. 

Tedarikçiler ile piyasaya süren-
ler arasındaki mal/ malzeme/ 

eşya vb. ambalajlı ürün teslimlerine 
ilişkin belgeler (Hazine ve Maliye 
Bakanlığı mevzuatı uyarınca dü-
zenlenen) piyasaya süren işletme-
lerin tespitinde esas belge olarak 
değerlendirilir. 

Örnekler

1) Bakliyat paketleme faaliyetin-
de bulunan (K) gerçek/ tüzel 
kişisi, faaliyetini (L) gerçek/ 
tüzel kişisi adına gerçekleştir-
mekte ve paketli bakliyatlar (L) 
gerçek/ tüzel kişisinin adı ve/ 
veya ticari markasıyla tüketi-
cilerin kullanımı için piyasaya 
arz edilmektedir. Bu durumda 

piyasaya arz edilen bakliyat 
ambalajları için (K) gerçek/ 
tüzel kişisi tedarikçidir. Bu fa-
aliyet çerçevesinde paketle-
nen bakliyatların (L) gerçek/ 
tüzel kişisine satışı esnasında 
oluşacak GEKAP’tan piyasaya 
süren olarak (L) gerçek/ tüzel 
kişisi sorumludur. Sonraki sa-
tışlar GEKAP’a tabi değildir. 

2) Maden suyu dolumu faali-
yetinde bulunan (M) gerçek/ 
tüzel kişisi, dolum yapacağı 
ambalajları (N) gerçek/ tüzel 
kişisinden temin etmekte ve 
bu ambalajlara maden suyu 
dolumu yaparak tüketicilerin 
kullanımı için (S) satış noktası 
aracılığıyla piyasaya arz et-
mektedir. Boş ambalaj tedarik 
eden (N) gerçek/ tüzel kişisi 
tedarikçidir ve boş ambalaj 
satışına istinaden GEKAP yü-
kümlülüğü bulunmamaktadır. 
Bu faaliyet çerçevesinde piya-
saya süren (M) gerçek/ tüzel 
kişisinin (S) satış noktasına sa-
tış işlemi esnasında oluşacak 
GEKAP’tan (M) piyasaya süre-
ni sorumludur. Sonraki satışlar 
GEKAP’a tabi değildir. (S) sa-
tış noktasının bu işleme ilişkin 
GEKAP yükümlülüğü bulunma-
maktadır. 

H.  Satış Noktası

Satış noktalarında satılan ürün-
lerin ambalajlarının GEKAP’tan 

bu ürünlerin üzerinde adını ve/ 
veya ticari markasını bulunduran 
gerçek ve/ veya tüzel kişiler so-
rumludur. Satış noktalarında am-
balajsız ürünlerin ambalajlanarak 
piyasaya arz edilmesi durumunda 
ambalajlama işlemini yapan satış 
noktaları piyasaya süren olarak 
tanımlanır ve bu ambalajlar için 
GEKAP’tan sorumludurlar. Bu am-
balajlı malzemelerin satışının ger-
çekleştiği tarih itibariyle GEKAP 
yükümlülüğü oluşur ve beyanname 
vermek sureti ile satış noktaları ta-
rafından GEKAP ödemesi yapılır. 
Satış noktaları kendi adı ve/ veya 
ticari markasıyla satışa sundukları 

ambalajlı ürünler için piyasaya sü-
ren olup bu ürünlerin ambalajları-
nın geri kazanını katılım payından 
sorumludurlar. 

Örnekler

1) Kafeterya işleten (S) gerçek/ 
tüzel kişisi çay, kahve gibi içe-
cekleri müşterilerine cam, por-
selen fincanlarda ve tek kul-
lanımlık bardaklarda (kapaklı 
ve/ veya kapaksız, kağıt-kar-
ton ve/ veya plastik ağırlıklı 
kompozit malzemeden imal 
edilmiş) sunmaktadır. (S) ger-
çek/ tüzel kişisi müşterilerine 
çay/ kahve sunumunda (satış 
ve/ veya ikram) kullandığı tek 
kullanımlık bardakları bu mal-
zemeleri üreten (P) gerçek/ 
tüzel kişisinden boş olarak 
satın almaktadır. Bu durumda; 
kafeterya işleticisi (S) gerçek/ 
tüzel kişisi, içecek ürünlerini 
müşterilerine sunarken kullan-
dığı tek kullanımlık bardaklar 
(kapaklı ve/ veya kapaksız, 
kağıt- karton ve/ veya plastik 
ağırlıklı kompozit malzemeden 
imal edilmiş) için piyasaya sü-
ren konumundadır. (S) gerçek/ 
tüzel kişisinin ürünlerinin müş-
terilerine sunumu (satış ve/ 
veya ikram) itibari ile oluşan 
GEKAP’ı (içecek ambalajları 
için belirlenmiş olan tutar ü-
zerinden) beyan etme ve ö-
deme yükümlülüğü bulunmak-
tadır. Tekrar kullanılabilir cam, 
porselen fincanları için (S) 
gerçek/ tüzel kişisinin, tek kul-
lanımlık bardaklar için ise bu 
bardakların üreticisi olan (P) 
gerçek/ tüzel kişisinin GEKAP 
uygulamasında yükümlülüğü 
bulunmamaktadır.
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I.  Plastik Poşet ve 
Diğer Torbalar

Bakanlıkça yayımlanarak yürür-
lüğe giren “Plastik Poşetlerin 

Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve 
Esaslar” kapsamında tüketicilere/ 
kullanıcılara ücret karşılığı verilen 
plastik poşetler “2872 sayılı Çevre 
Kanunu Ek-1 Sayılı listede “Plastik 
poşet (Plastik alışveriş torbaları)” 
sınıfında yer almakta olduklarından 
GEKAP’a tabidir. GEKAP’tan adet 
bazında satış noktaları sorumlu-
dur. Ücretlendirmeye tabi olmayan 
plastik poşetler ve diğer torbalar 
ise ambalaj olarak değerlendiri-
lir ve GEKAP’a tabidir. GEKAP’tan 
piyasaya sürenler (satış noktaları, 
eczaneler, kargo firmaları vb.) am-
balaj cinsine göre kilogram bazın-
da sorumludur. 

Örnekler

1) (A) mağazası satmış olduğu 
ürünlerin taşınması için tüke-
ticilere ücretsiz olarak kâğıt 
torba vermektedir. Bu torba-
ların ambalaj olarak değer-
lendirilmesi sebebiyle (A) satış 
noktası için GEKAP yükümlü-
lüğü bulunmaktadır. (A) satış 
noktası söz konusu GEKAP’tan 
Çevre Kanunu Ek-1 sayılı lis-
tede yer alan “Kâğıt Karton 
Ambalaj” başlığı altında ağır-
lık bazında sorumludur.

J.  GEKAP’a Tabi 
Ürünlerin Birincil ve 
Diğer Ambalajları

2872 sayılı Çevre Kanunu Ek-1 sayılı 
listede gösterilen ve GEKAP tahsil 
edilecek ürünlerin (sadece Lastik, 
Akümülatör, Madeni Yağ, Bitkisel 
Yağ, Elektrikli ve Elektronik Eşya, 
Pil, İlaç) birincil ambalajlarından 
(şişe, bidon, teneke kutu, kâğıt/ kar-
ton koli veya plastik sarmalı/ kap-
laması gibi) beyan alınacak ancak 
GEKAP tahsil edilmeyecektir. Ancak 
Çevre Kanunu Ek-1 sayılı listede 
gösterilen GEKAP alınacak ürün-
lerden GEKAP’a İlişkin Yönetmelik 

gereği GEKAP tahsilinin yapılmadı-
ğı durumlarda bu ürünlerin birincil 
ambalajları için beyan verme ve 
GEKAP ödeme yükümlülüğü oluşa-
caktır. Ayrıca, GEKAP’a tabi olup 
olmamasına bakılmaksızın ürünle-
rin birincil ambalajları olarak kabul 
edilenler haricindeki diğer ambalaj-
ları için de GEKAP tahsil edilecektir. 

Ambalajlar için GEKAP uygula-
ması sadece bu ambalajların 

bir ürün/ eşya /malzemenin piya-
saya arzı için kullanılması durumun-
da geçerli olup herhangi bir ürün/ 
eşya/ malzemenin piyasaya arzına 
yönelik kullanılmayan ambalajlar 
için GEKAP uygulanmaz. GEKAP 
uygulamasına tabi olmayan ürün/ 
eşya/ malzemelerin ambalajların-
da birincil ambalaj ve/ veya diğer 
türlerdeki ambalajları için bir ay-
rım söz konusu olmayıp bu ürün/ 
eşya/ malzemelerin tüm ambalaj-
ları için GEKAP yükümlülüğü ge-
çerli olacaktır. 

İ çecek tanımına uyan ürünlerin 
ambalajlarından alınacak geri 

kazanım katılım paylarının hesa-
bında; içecek ambalajı tanımına 
uyan ambalajlar “adet” olarak, bu 
tanım kapsamı dışında kalan diğer 
ambalajlar (ahşap ambalaj hariç 
olmak üzere) ise “kg” olarak ta-
nımlanmış olduğundan, ödenecek 
GEKAP’ın belirlenmesinde bu fark-
lılık dikkate alınır.

Örnekler

1) (Ş) ilaç üreticisi tarafından ü-
retilen öksürük şurubu; me-
tal kapaklı cam şişe içerisine 
doldurulmakta, prospektüsü 
ve ölçek kaşığı/ kabı ile bir-
likte plastik film kaplı karton 
kutu içerisinde üzerinde kul-
lanım esaslarını içeren etiket 
yapıştırılarak piyasaya arz 
edilmektedir. Bu durumda (Ş) 
ilaç üreticisi, piyasaya arz edi-
len öksürük şurubu için sadece 
Çevre Kanunu Ek-1 sayılı lis-
tede yer alan ve ilaçlar için 
belirlenen GEKAP’tan sorumlu 
olup, ilaç için kullanılan birin-
cil ambalajları (cam şişe, metal 

kapak, karton kutu, plastik film, 
etiket) ve kutu içindeki ürünler 
(ölçek kaşığı/kabı, prospektiis) 
için ayrıca GEKAP yükümlülüğü 
bulunmamaktadır. 

K.  GEKAP’a Tabi 
Bitkisel Yağların 
Tanımlanması

GEKAP uygulamasına tabi olan 
bitkisel yağların belirlenme-

sinde 31.12.2019 Tarih ve 30995 
Sayılı Resmi Gazete’de yayımla-
nan GEKAP Yönetmeliği’nde yer 
alan hususlar esas alınmak sureti 
ile 07.02.2020 Tarih ve 20451381-
020-34658 Sayılı GEKAP’a İl işkin 
Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair 
Usul ve Esaslar ’da yer alan ürün-
ler ve örnekler üzerinden değer-
lendirme yapılır. 

Çevre Kanunu’nun Ek-1 sayı-
lı l istesinde yer alan bitkisel 

yağların, aynı listede yer alan 
ürünlerin üretiminde hammadde 
olarak kullanılması durumunda; 
hammadde olarak tedarik edilen 
bu ürünlerin ithalatçıları/ üreti-
cileri tarafından Yönetmeliğin 5. 
maddesinin 16. fıkrası gereğince 
beyan yapılır ancak hammadde 
olarak kullanılan bu ürünlerden 
GEKAP tahsil edilmez. 

Örnekler

1) (A) gerçek/ tüzel kişisi zeytin-
yağı üretimi yaparak bu ürün-
leri kendi adı ve/ veya ticari 
markasıyla piyasaya arz et-
mesi halinde (A) gerçek/ tüzel 
kişisi piyasaya süren olarak 
GEKAP’tan sorumludur. 

2) (B) gerçek/ tüzel kişisinin (C) 
gerçek/ tüzel kişisine ürettir-
diği zeytinyağını kendi adı 
ve/ veya ticari markasıyla 
piyasaya arz etmesi halinde; 
(B) gerçek/ tüzel kişisi piya-
saya süren olarak GEKAP’tan 
sorumludur. (C) gerçek/ tüzel 
kişisi tedarikçi olup GEKAP’tan 
sorumlu değildir. 
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3) Bitkisel yağ üretimi faaliyetin-
de bulunan (D) gerçek/ tüzel 
kişisi ürünlerini (E) gerçek/ tü-
zel kişisi adına üretmekte ve 
piyasaya arz edilen ürünlerin 
üzerinde her iki firmanın adı 
ve/ veya ticari markası bulun-
maktadır. Ürünlerin piyasaya 
arzı (E) gerçek/ tüzel kişisi 
tarafından gerçekleştiri lmek-
te olup, (D) ve (E) gerçek/ 
tüzel kişi leri arasında yapıla-
cak herhangi bir sözleşmede 
aksi bir durum belirti lmediği 
sürece; piyasaya arz edilen 
ürünler için (E) gerçek/ tüzel 
kişisi piyasaya süren, (D) ger-
çek/ tüzel kişisi ise tedarikçi-
dir. Bu faaliyet çerçevesinde 
(D) gerçek/ tüzel kişisinin (E) 
gerçek/ tüzel kişisine satış 
işlemi esnasında oluşacak 
GEKAP’tan (E) gerçek/ tüzel 
kişisi piyasaya süren olarak 
sorumludur. Sonraki satışlar 
GEKAP’a tabi değildir. 

4) Yurt dışından ayçiçek yağı 
ithal eden (F) gerçek/ tü-
zel kişisi ithal ettiği ayçiçek 
yağı için ithalatçı olarak GE-
KAP’tan sorumludur. 

5) (G) gerçek/ tüzel kişisi bitkisel 
yağ üretmektedir. (H) gerçek/ 
tüzel kişisinin ürettiği kanola 
yağını, bitkisel yağ üreten (G) 
gerçek/ tüzel kişisi hammad-
de olarak kullanmaktadır. Bu 
durumda; (H) gerçek/ tüzel 
kişisi hammadde olarak kul-
lanılmak üzere (G) gerçek/ 
tüzel kişisine verdiği kanola 
yağı için GEKAP beyanı ya-
par, ancak GEKAP ödemez. 
(G) gerçek/ tüzel kişisi , (H) 
gerçek/ tüzel kişisinden aldığı 
hammadde ile üreterek piya-
saya sürdüğü bitkisel yağ için 
GEKAP’tan sorumludur. 

6) (I) gerçek/ tüzel kişisi bitkisel 
yağ üretiminde hammadde 
olarak kullanılmak şartıyla bit-
kisel yağ ithal etmektedir. (I) 
gerçek/ tüzel kişisi ithal etti-
ği bitkisel yağı, hammadde 
olarak kullanılmak üzere bit-

kisel yağ üreten (J) gerçek/ 
tüzel kişisine vermektedir. Bu 
durumda, Yönetmeliğin 5 inci 
maddesinin onaltıncı fıkrası 
gereğince; (I) gerçek/ tüzel 
kişisi hammadde olarak kulla-
nılmak üzere ithal ettiği bitki-
sel yağ için GEKAP beyanı ya-
par, ancak GEKAP ödemez. (J) 
gerçek/ tüzel kişisi, (I) gerçek/ 
tüzel kişisinden aldığı ham-
madde ile üreterek piyasaya 
sürdüğü bitkisel yağ için GE-
KAP’tan sorumludur.

GEKAP uygulamasına tabi bitki-
sel yağların ağırlığının hesap-

lanmasında; ambalaj vb. ağırlıklar 
(bitkisel yağın içinde olduğu şişe, 
teneke, kapak vb.) ürün ağırlığına 
dâhil edilmez. 

L.  GEKAP’a Tabi 
Elektrikli ve 
Elektronik Eşyaların 
Tanımlanması

2872 sayılı Çevre Kanunu Ek-1 sayılı 
listede yer alan ürünlerden elekt-
rikli ve elektronik eşya kategori-
sinde yer alan ürünlerin belirlen-
mesinde; 31.12.2019 Tarih ve 30995 
Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
GEKAP’a İlişkin Yönetmelikte yer 
alan hususlar esas alınmak sureti 
ile Atık Elektrikli ve Elektronik Eş-
yaların Kontrolü Yönetmeliği’nin 
Ek-l/ B listesinde (8. Tıbbi Cihazlar, 
9. İzleme ve Kontrol Aletleri ve 10. 
Otomatlar hariç) yer alan ürünler 
ile aşağıda yapılan açıklamalar 
kapsamında değerlendirme yapılır. 

Büyük ölçekli sabit endüstriyel 
aletler; spesifik bir uygulama 

için çalışan, sabit kurulumu ve sö-
kümü uzmanlar tarafından belirli 
bir yerde yapılan ve endüstriyel bir 
imalat tesisinde ya da araştırma ve 
geliştirme tesisinde uzmanlar tara-
fından kullanılan ve bakımı yapı-
lan makinelerden, cihazlardan ve/ 
veya bileşenlerden oluşan kurulmuş 
makineler veya sistemler olarak ta-
nımlanır. Bu aletler küçük sanayi, 
zanaatkarlar ve inşaat alanları 

dâhil olmak üzere sadece endüst-
ride kullanılmak üzere tasarlanmış 
aletler olup GEKAP Yönetmeliği 
kapsamındaki “elektrikli ve elektro-
nik eşya” olarak değerlendirilmez. 
Örneğin, takım tezgahları, kağıt 
makineleri, baskı makineleri, paket-
leme makineleri, tekstil makineleri, 
endüstriyel robotlar vb.

Büyük ölçekli sabit kurulumlar; 
montajı, kurulumu ve sökülmesi 

işlemlerinin bir profesyonel tarafın-
dan yapılması gereken, bir bina-
nın parçası olarak veya önceden 
tanımlanmış, belirlenmiş bir yerde 
kalıcı olarak kullanılmak üzere ü-
retilen, sadece aynı özellikte ta-
sarlanmış bir ekipman ve/ veya 
parçalar ile ikame edilebilen ekip-
manlar olup GEKAP Yönetmeliği 
kapsamındaki “elektrikli ve elektro-
nik eşya” olarak değerlendirilmez. 
Örneğin, profesyonelleri tarafından 
mekânlar (otel vd.) için özel olarak 
tasarlanarak projesine göre kurulu-
mu yapılan büyük ölçekteki aydın-
latma ekipmanları, endüstriyel ima-
lat tesislerindeki sabit ekipmanlar vb. 

Temel (birincil) işlevini yerine 
getirmesi için birincil ener-

ji kaynağı olarak elektrik akımına 
veya elektromanyetik alana ba-
ğımlı olması gerekmeyen, bu akım 
ve alanların yalnızca destek fonk-
siyonlarının yerine getirilmesi için 
kullanıldığı ürünler başka bir ifade 
ile elektrik akımı veya elektroman-
yetik alan ile bağlantısı kesildiğin-
de temel işlevini yerine getirebilen 
eşyalar, GEKAP Yönetmeliği kapsa-
mındaki “elektrikli ve elektronik eşya” 
olarak değerlendirilmez. Örneğin, 
gazlı ocaklar, gazlı şofben vb. 

GEKAP alınması işlemi nihai ü-
rünlere (bitmiş ürün) uygulanır. 

Nihai ürün; son kullanıcı için piya-
saya sürülen ve kullanım kılavuzun-
da üretici tarafından belirtilen kul-
lanım amacını karşılayan, herhangi 
bir kişi tarafından gerçekleştirile-
bilen basit ayarlardan başka bir 
ayarlama veya bağlantı olmadan 
kullanılabilen ve doğrudan işlevi 
olan herhangi bir üründür. GEKAP 
uygulamasına tabi olan ürünün bir 
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bileşenini oluşturan nihai üründen 
ayrıca GEKAP alınmaz. Ancak bu 
ürün GEKAP uygulamasına tabi ol-
mayan bir ürünün bileşeni olma-
sı ve/ veya üretildiği amaçla kul-
lanımı için piyasaya arz edilmesi 
halinde GEKAP’a tabidir. Örneğin, 
GEKAP Yönetmeliği kapsamında 
olup GEKAP alınan soğutucularda 
bulunan aydınlatma ürünlerinden 
ayrıca GEKAP alınmaz. Ancak anı-
lan Yönetmelik kapsamında olma-
yan soğutucularda kullanılan veya 
piyasaya münferiden arz edilen 
aydınlatma ürünleri GEKAP uygu-
lamasına tabidir. 

Nihai ürün niteliğinde olmayan 
bir ürünün, GEKAP uygulama-

sına tabi başka bir nihai ürüne bü-
tünleşik bir şekilde sabitlenmiş ol-
ması halinde; ürün bir bütün olarak 
tek bir nihai ürün şeklinde değer-
lendirilir ve sadece bu nihai ürün 
için GEKAP alınır. Örneğin, nihai 
ürünün ayrılmaz bir parçası olarak 
bütünleşik bir şekilde ışık kaynağı-
nın (lamba) sabitlenmiş olduğu ay-
dınlatma ekipmanları (armatür) tek 
bir nihai ürün (aydınlatma ekipma-
nı) olarak kabul edilir ve sadece 
bu ürün için GEKAP alınır. 

Birden fazla işleve sahip olan 
nihai ürün, ayrı kategorideki 

farklı GEKAP tutarına sahip ürün-
leri içermesi halinde satış amacına 
uygun nihai ürünün GEKAP tutarı 
üzerinden değerlendirilir. Örneğin, 
Televizyonlu buzdolabı, satış ama-
cına uygun nihai ürün buzdolabı 
olduğundan GEKAP tutarı “Buz-
dolabı/ Soğutucular/ İklimlendir-
me Cihazları” kategorisinde de-
ğerlendiril ir. 

GEKAP Yönetmeliği kapsamın-
daki herhangi bir ürünün ça-

lışması için kullanılan ve nihai ürün 
niteliğinde olan aynı zamanda 
münferiden de piyasaya arz edile-
bilen ürünler, piyasaya arzı birlikte 
gerçekleştirilen ürünün kategori-
si altında değerlendirilir. Örneğin, 
cep telefonu ile birlikte piyasaya 
arzı gerçekleşen pil, şarj cihazı, 
kulaklık “Bilişim telekomünikasyon 

ekipmanları” altında değerlendirilir. 
Diğer yandan, cep telefonu pilinin 
münferiden piyasaya arz edilmesi 
durumunda “pil” kategorisi altında 
değerlendirilir. 

GEKAP Yönetmeliği kapsamında 
yer almayan bir ürünün itha-

latı sırasında bu yönetmeliğe tabi 
bir ürünün de ithalatının gerçek-
leştirilmesi halinde Çevre Kanu-
nu Ek- 1 sayılı listede o ürün için 
belirlenen GEKAP’tan ürünü ithal 
eden ithalatçı sorumludur. Örne-
ğin, (A) gerçek/ tüzel kişisi, GEKAP 
uygulamasına tabi olan aydınlat-
ma ekipmanı içeren mobilya itha-
latı gerçekleştirmektedir. Mobilya 
ile birlikte ithalatı gerçekleşen ay-
dınlatma ekipmanları için oluşacak 
GEKAP’tan, (A) gerçek/ tüzel kişisi 
ithalatçı olarak sorumludur. 

Piyasaya sürenleri tarafından 
herhangi bir sebeple iade alı-

nan ve mahsuplaşması yapılan ü-
rünlerin bütünlüğü değiştirilmeden 
bir takım yenileme ve tamir süre-
çlerinden geçirilerek “yenilenmiş 
ürün” olarak piyasaya arz edilen 
ürünlere GEKAP Yönetmeliği hü-
kümleri uygulanır. Örneğin, piyasa-
ya telefon süren (B) gerçek/ tüzel 
kişisi iadesini aldığı ve mahsuplaş-
masını gerçekleştirdiği telefonları 
parça, program değişikliği gibi iş-
lemlere tabi tutup, faturalandırarak 
piyasaya arz etmektedir. Bu ürün-
ler GEKAP uygulamasına tabi olup, 
(B) firması piyasaya süren olarak 
GEKAP’tan sorumludur. 

Örnekler

1) (C) gerçek/ tüzel kişisi cep 
telefonu üretimi yaparak bu 
ürünleri kendi adı ve/ veya ti-
cari markasıyla piyasaya arz 
etmesi halinde (C) gerçek/ tü-
zel kişisi piyasaya süren ola-
rak GEKAP’tan sorumludur.

2) (D) gerçek/ tüzel kişisinin (E) 
gerçek/ tüzel kişisine ürettir-
diği buzdolaplarını kendi adı 
ve/ veya ticari markasıyla 
piyasaya arz etmesi halinde; 

(D) gerçek/ tüzel kişisi piya-
saya süren olarak GEKAP’tan 
sorumludur. (E) gerçek/ tüzel 
kişisi tedarikçi olup GEKAP’tan 
sorumlu değildir. 

3) Yurt dışından çamaşır ma-
kinesi ithal eden (F) gerçek/ 
tüzel kişisi ithal etmiş olduğu 
çamaşır makinesi için ithalatçı 
olarak GEKAP’tan sorumludur. 

4) Bulaşık makinesi üretimi faa-
liyetinde bulunan (G) gerçek/ 
tüzel kişisi ürünlerini (H) ger-
çek/ tüzel kişisi adına üret-
mekte ve piyasaya arz edi-
len ürünlerin üzerinde her iki 
firmanın adı ve/ veya ticari 
markası bulunmaktadır. Ürün-
lerin piyasaya arzı (H) gerçek/ 
tüzel kişisi tarafından gerçek-
leştirilmekte olup, (G) ve (H) 
gerçek/ tüzel kişileri arasında 
yapılacak herhangi bir sözleş-
mede aksi bir durum belirtil-
mediği sürece; piyasaya arz 
edilen ürünler için (H) gerçek/ 
tüzel kişisi piyasaya süren, (G) 
gerçek/ tüzel kişisi ise tedarik-
çidir. Bu faaliyet çerçevesinde 
(G) gerçek/ tüzel kişisinin (H) 
gerçek/ tüzel kişisine satış iş-
lemi esnasında oluşacak GE-
KAP’tan (H) gerçek/ tüzel kişisi 
piyasaya süren olarak sorum-
ludur. Sonraki satışlar GEKAP’a 
tabi değildir. 

Ağırlık bazında GEKAP tutarı 
belirlenen elektrikli ve elekt-

ronik eşyanın ağırlığının hesaplan-
masında, net ağırlığı dikkate alınır. 
Ağırlıklar hesaplanırken; ürünle bir-
likte yer alan ambalajın, kılavuzla-
rın ve elektrikli/ elektronik olmayan 
aksesuarların ağırlığı ürün ağırlığı-
na dâhil edilmez. Örneğin, elekt-
rikli bir eşya ile beraber verilen 
koruyucu bir kılıf vd. Elektrikli ve 
elektronik eşyanın açıklandığı şe-
kilde çalışması için elektrikli olma-
yan bir öğeye ihtiyaç varsa, bu bir 
aksesuar değildir ve EEE ürününün 
ağırlığına dâhil edilmesi gerekir. 
Örneğin, buzdolabı rafları, elekt-
rikli süpürge hortumları, vd.
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M.  GEKAP’a 
Tabi İlaçların 
Tanımlanması

GEKAP Yönetmeliği’nde ilaç 
tanımı kapsamında yer alan 

beşeri ilaçlar, veteriner ilaçları ve 
zirai ilaçların piyasaya arzında, 
GEKAP tahsil edilir. GEKAP Yönet-
meliği kapsamında tanımlanan ila-
çlar birincil ambalajları (cam şişe, 
metal kapak, karton kutu, plastik, 
film, etiket ve karton kutu içindeki 
ölçek kaşığı/ kabı, prospektüsü) ile 
bir bütün olarak değerlendirilir ve 
birincil ambalajları için ayrıca GE-
KAP tahsil edilmez. 

Örnekler

1) (A) gerçek/ tüzel kişisinin (X) 
ilacının üretimini yaparak bu 
ürünlerini kendi adı ve/ veya 
ticari markasının da yer aldığı 
kutu/ şişe ile piyasaya arz et-
mesi halinde (A) gerçek/ tüzel 
kişisi piyasaya süren olarak 
GEKAP’tan sorumludur. 

2) (B) gerçek/ tüzel kişisinin (C) 
gerçek/ tüzel kişisine ürettir-
diği (Y) ilacını kendi adı ve/ 
veya ticari markasının da yer 
aldığı kutu/şişe ile piyasaya 
arz etmesi halinde; (B) ger-
çek/ tüzel kişisi piyasaya süren 
olarak GEKAP’tan sorumludur. 
(C) gerçek/ tüzel kişisi teda-
rikçi olup, geri kazanını katı-
lım payından sorumlu değildir.  

3) İlaç ithalatçısı olan (D) ger-
çek/ tüzel kişisi, ithal ettiği 
ilaçlar için GEKAP’tan sorum-
ludur. 

İ laçların birincil ambalajları hari-
cindeki diğer ambalajları (ikincil 

ambalaj/ grup ambalajı, üçüncül 
ambalaj/ nakliye ambalajı/ dış am-
balaj vb.) için GEKAP beyanı veri-
lerek ödemesi yapılmalıdır. Bu am-
balajlar için oluşacak geri kazanım 
katılım paylarının hesabında; am-
balajların tüm bileşenleri malzeme 
cinsine göre (plastik, metal, kağıt 

ve benzeri) ayrı ayrı Çevre Kanunu 
Ek- 1 sayılı liste üzerinden değer-
lendirilerek hesaplanır.

N.  GEKAP’a Tabi 
Lastiklerin 
Tanımlanması

GEKAP uygulamasına tabi olan 
lastiklerin belirlenmesinde 

31.12.2019 Tarih ve 30995 Sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan GE-
KAP Yönetmeliği’nde yer alan hu-
suslar esas alınmak sureti ile aşağı-
da verilen özel tanımlar üzerinden 
değerlendirme yapılır. 

Araç, motorlu taşıtlar ile lastik 
tekerlekli iş makinelerini, dolgu 

lastik de hava yerine yükün karkas 
kauçuk tarafından taşındığı değişik 
ebattaki bütün lastikleri tanımlar. 
07.02.2020 Tarih ve 20451381-020-
34658 Sayılı GEKAP’a İlişkin Yö-
netmeliğin Uygulanmasına Dair 
Usul ve Esaslar’da yer alan ürün-
ler ve örnekler üzerinden değer-
lendirme yapılır. 

Örnekler

1) (A) gerçek/ tüzel kişisi traktör-
lerde kullanılmak üzere lastik 
üretimi yaparak bu ürünle-
ri kendi adı ve/ veya ticari 
markasıyla piyasaya arz et-
mesi halinde (A) gerçek/ tü-
zel kişisi piyasaya süren ola-
rak GEKAP’tan sorumludur.  

2) (B) gerçek/ tüzel kişisinin 
otomobillerde kullanım için 
(C) gerçek/ tüzel kişisine ü-
rettirdiği lastikleri kendi adı 
ve/ veya ticari markasıyla 
piyasaya arz etmesi halinde; 
(B) gerçek/ tüzel kişisi piya-
saya süren olarak GEKAP’tan 
sorumludur. (C) gerçek/ tü-
zel kişisi tedarikçi olup, GE-
KAP’tan sorumlu değildir.  

3) Yurt dışından lastik ithal eden 
(D) gerçek/ tüzel kişisi, ithal 
ettiği lastikler için GEKAP’tan 
sorumludur. 
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4) (E) gerçek/ tüzel kişisi yurt 
içinde araç üretimi yapmakta-
dır. (E) gerçek/ tüzel kişisi ü-
rettiği araçlarda orijinal eşya/ 
parça kapsamında kullanaca-
ğı lastikleri yurt içinde araç 
lastiği üreten (F) gerçek/ tüzel 
kişisinden temin etmektedir. Bu 
durumda; (E) gerçek/ tüzel 
kişisi orijinal eşya/ parça kap-
samında kullanmak üzere (F) 
gerçek/ tüzel kişisinden temin 
ettiği lastikler için geri kazanını 
katılım payı beyanı yapar, an-
cak GEKAP ödemez. (F) ger-
çek/ tüzel kişisi orijinal eşya/ 
parça kapsamında kullanmak 
üzere (E) gerçek/ tüzel kişi-
sine verdiği lastikler için geri 
kazanım katılım pay beyanı 
yapar, ancak GEKAP ödemez.  

5) (H) gerçek/ tüzel kişisi (I) ger-
çek/ tüzel kişisinin yetkili lastik 
ithalatçısıdır. (H) gerçek/ tüzel 
kişisi ithal ettiği lastikleri, ori-
jinal eşya/ parça kapsamında 
kullanmak üzere yurt içinde 
otomobil üreten (I) gerçek/ 
tüzel kişisine vermektedir. Bu 
durumda; (H) gerçek/ tüzel 
kişisi orijinal eşya/ parça kap-
samında kullanılmak üzere (I) 
gerçek/ tüzel kişisine temin 
ettiği lastikler için “tedarikçi/ 
yetkili ithalatçı” vasfıyla GE-
KAP uygulamasından sorumlu 
değildir. (I) gerçek/ tüzel kişisi 
orijinal eşya/ parça kapsa-
mında kullanılmak üzere (H) 
gerçek/ tüzel kişisinden temin 
ettiği ürünler için GEKAP be-
yanı yapar, ancak GEKAP ö-
demez.

O.  GEKAP’a Tabi Pil 
ve Akümülatörlerin 
Tanımlanması

GEKAP uygulamasına tabi olan 
pil ve akümülatörlerin (ba-

taryalar dahil) belirlenmesinde 
31.12.2019 Tarih ve 30995 Sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan GE-
KAP Yönetmeliği’nde yer alan hu-
suslar esas alınmak sureti ile Çevre 
Kanunu Ek- 1 sayılı listede belirtilen 

ürünler üzerinden değerlendirme 
yapılır. 

Örnekler

1) (A) gerçek/ tüzel kişisi akü-
mülatör üretimi yaparak bu 
ürünleri kendi adı ve/ veya 
ticari markasıyla piyasaya arz 
etmesi halinde (A) gerçek/ tü-
zel kişisi piyasaya süren ola-
rak GEKAP’tan sorumludur.  

2) (B) gerçek/ tüzel kişisi (C) 
gerçek/ tüzel kişisine ürettir-
diği traksiyoner akümülatör-
leri kendi adı ve/ veya tica-
ri markasıyla piyasaya arz 
etmektedir. Bu durumda; (B) 
gerçek/ tüzel kişisi piyasa-
ya süren olarak GEKAP’tan 
sorumludur. (C) gerçek/ tü-
zel kişisi tedarikçi olup, GE-
KAP’tan sorumlu değildir.  

Bu yönetmelik kapsamında yer 
alan pil ve akümülatörlerin, 

araçların orijinal eşya/ parça-
sı olarak kullanılmak üzere piya-
saya arz edilmesi halinde bu pil 
ve akümülatörlerden GEKAP tahsil 
edilmez. 

Örnekler

1) (F) gerçek/ tüzel kişisi yurt 
içinde araç üretimi gerçekleş-
tirmektedir. (F) gerçek/ tüzel 
kişisinin ürettiği araçlarda ori-
jinal eşya/ parça kapsamında 
kullanacağı otomotiv pillerini 
(G) gerçek/ tüzel kişisi (F) ger-
çek/ tüzel kişisinin “yetkili it-
halatçısı” olarak yurt dışından 
ithal etmektedir. Bu durumda; 
(F) gerçek/ tüzel kişisi, orijinal 
eşya/ parça kapsamında kul-
lanmak üzere (G) gerçek/ tü-
zel kişisinden temin ettiği oto-
motiv pilleri için GEKAP beyanı 
yapar, ancak GEKAP ödemez. 
(G) gerçek/ tüzel kişisi, orijinal 
eşya/ parça kapsamında kul-
lanmak üzere (F) gerçek/ tüzel 
kişisine teslim ettiği otomotiv 
pilleri için “tedarikçi/ yetkili it-
halatçı” vasfıyla GEKAP uygu-
lamasından sorumlu değildir. 

2) Otomobil ithalatçısı olan (H) 
gerçek/ tüzel kişisi tarafından 
ithal edilen otomobilin üzerin-
de bulunan ve Çevre Kanunu 
Ek-1 sayılı listede yer alan ve 
orijinal eşya/ parça kapsa-
mında kullanılan kurşun- asitli 
akümülatörleri için (H) gerçek/ 
tüzel kişisi GEKAP beyanı ya-
par, ancak GEKAP ödemez.
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P.  GEKAP’a Tabi 
Madeni Yağların 
Tanımlanması

31.12.2019 Tarih ve 30995 Sayılı Res-
mi Gazete’de yayımlanan GEKAP 
Yönetmeliği’nde yer alan hususlar 
esas alınmak sureti ile Enerji Piya-
sası Düzenleme Kurumu (EPDK) ta-
rafından madeni yağ olarak tanım-
lanan yağlar GEKAP uygulamasına 
tabi olan ürünlerdir. Denizcil ik ve 
havacıl ık amaçlı ihrakiye olarak 
kullanılan madeni yağlar GEKAP 
Yönetmeliği kapsamı dışındadır. 
Madeni yağların tanımlanmasına 
il işkin hususlarda EPDK mevzuatı 
esas alınır. 

GEKAP’a İlişkin Yönetmeli-
ğin “Genel İlkeler” başlıkl ı 5. 

maddesinin 16. fıkrası kapsamında 
madeni yağların Çevre Kanunu 
Ek-1 Sayıl ı l istede yer alan ürün-
lerin (ambalajlar hariç) üretimin-
de hammadde olarak kullanılması 
durumunda hammadde olarak te-
darik edilen bu ürünlerin ithalat-
çıları/ üreticileri tarafından beyan 
yapılır, ancak hammadde olarak 
kullanılan bu ürünlerden GEKAP 
tahsil edilmez. 

Örnekler

1) (B) gerçek/ tüzel kişisi madeni 
yağ üretmektedir. (B) gerçek/ 
tüzel kişisinin ürettiği madeni 
yağı başka bir madeni yağ 
üreten (C) gerçek/ tüzel kişisi 
hammadde olarak kullanmak-
tadır. Bu durumda; (B) gerçek/ 
tüzel kişisi hammadde olarak 
kullanılmak üzere (C) gerçek/ 
tüzel kişisine verdiği madeni 
yağ için GEKAP beyanı yapar, 
ancak GEKAP ödemez. (C) 
gerçek/ tüzel kişisi, (B) gerçek/ 
tüzel kişisinden aldığı hammad-
de (madeni yağ) ile üreterek 
piyasaya sürdüğü madeni yağ 
için GEKAP’tan sorumludur.  

2) (D) gerçek/ tüzel kişisi madeni 
yağ üretmektedir. (D) gerçek/ 
tüzel kişisinin ürettiği madeni 
yağı, lastik üreten (E) gerçek/ 
tüzel kişisi hammadde olarak 
kullanmaktadır. Bu durumda; 
(D) gerçek/ tüzel kişisi, lastik 
üretiminde hammadde olarak 
kullanılmak üzere (E) gerçek/ 
tüzel kişisine verdiği madeni 
yağ için GEKAP beyanı yapar, 
ancak GEKAP ödemez. (E) 
gerçek/ tüzel kişisi, (D) gerçek/ 
tüzel kişisinden aldığı ham-
madde ile üreterek piyasaya 
sürdüğü “lastik” için GEKAP’tan 
sorumludur. 

Bu örnekte ifade edilen lastik-
ler “GEKAP’a Tabi Lastiklerin 

Tanımlanması” başlığı altındaki las-
tiklerdir. 

GEKAP Yönetmeliği’nin “Genel 
İlkeler” başlıklı 5. Maddesinin 

16. fıkrası kapsamında madeni ya-
ğların piyasaya arz edilecek ara-
çlarda orijinal eşya/ parça ola-
rak kullanılması şartıyla piyasaya 
sürenler tarafından beyan yapılır 
ancak bu ürünlerden GEKAP tah-
sil edilmez. Orijinal eşya/ parça 
tanımına uymasına rağmen münfe-
rit olarak piyasaya arz edilen Ka-
nun’un Ek-1 sayılı listesinde yer alan 
madeni yağlar için GEKAP beyanı 
yapılır ve GEKAP ödenir.

Örnekler

1) (F) gerçek/ tüzel kişisi yurt için-
de ürettiği madeni yağları, yurt 
içerisinde otomobil üreten (G) 
gerçek/ tüzel kişisine ilk dolum 
yağı olarak kullanılmak üzere 
vermektedir. Bu durumda; (F) 
gerçek/ tüzel kişisi ilk dolum 
yağı olarak kullanılmak üzere 
(G) gerçek/ tüzel kişisine ver-
diği madeni yağ için GEKAP 
beyanı yapar ancak GEKAP ö-
demez. (G) gerçek/ tüzel kişisi, 
(F) gerçek/ tüzel kişisinden ilk 
dolum yağı olarak kullanılmak 
üzere aldığı madeni yağ için 
GEKAP beyanı yapar ancak 
GEKAP ödemez. (F) gerçek/ 
tüzel kişisi, (G) gerçek/ tüzel 
kişisinin bayilerinde satışa/ kul-
lanıma sunulmak üzere verdiği 
diğer (ilk dolum yağı dışındaki) 
madeni yağları için ise GEKAP 
beyanı yapar ve GEKAP öder. 

2) Madeni yağ ithalatçısı olan 
(X) gerçek/ tüzel kişisi, it-
hal ettiği madeni yağlar için 
GEKAP’tan sorumludur.  

3) (I) gerçek/ tüzel kişisi ham-
madde olarak kullanılmak 
şartıyla madeni yağ ithal et-
mektedir. (I) gerçek/ tüzel kişisi 
hammadde olarak kullanılmak 
üzere ithal ettiği madeni yağı, 
başka bir madeni yağ üreticisi 
olan (J) gerçek/ tüzel kişisine 
hammadde olarak kullanılmak 
üzere vermektedir. Bu durum-
da, Yönetmeliğin 5. Madde-
sinin 16. fıkrası gereğince; (I) 
gerçek/ tüzel kişisi hammad-
de olarak kullanılmak üzere 
ithal ettiği madeni yağ için 
GEKAP beyanı yapar ancak 
GEKAP ödemez. (J) gerçek/ 
tüzel kişisi ise (I) gerçek/ tü-
zel kişisinden aldığı hammad-
de ile üreterek piyasaya sür-
düğü madeni yağ için GEKAP 
beyanı yapar, GEKAP öder.  

4) (K) gerçek/ tüzel kişisi lastik 
üretiminde hammadde olarak 
kullanılmak şartıyla madeni 
yağ ithal etmektedir. (K) ger-
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çek/ tüzel kişisinin ithal ettiği 
madeni yağı, lastik üreten (L) 
gerçek/ tüzel kişisi hammadde 
olarak kullanmaktadır. Bu du-
rumda, Yönetmeliğin 5. Mad-
desinin 16. fıkrası gereğince 
(K) gerçek/ tüzel kişisi, lastik 
üretiminde hammadde olarak 
kullanılmak üzere (L) gerçek/ 
tüzel kişisine verdiği madeni 
yağ için GEKAP beyanı ya-
par ancak GEKAP ödemez. (L) 
gerçek/ tüzel kişisi, (K) gerçek/ 
tüzel kişisinden hammadde 
kapsamında temin ettiği ma-
deni yağ ile üreterek piyasaya 
sürdüğü lastikler için GEKAP 
beyanı yapar, GEKAP öder. 

5) (M) gerçek/ tüzel kişisi yuıt 
içerisinde otomobil üreten (N) 
gerçek/ tüzel kişisinin “yetkili 
ithalatçısı” olarak ithal ettiği 
madeni yağları ilk dolum yağı 
kapsamında tedarik etmekte-
dir. Bu durumda; (M) gerçek/ 
tüzel kişisi ilk dolum yağı ola-
rak kullanılmak üzere (N) ger-
çek/ tüzel kişisine verdiği ma-
deni yağ için “tedarikçi/ yetkili 
ithalatçı” vasfıyla GEKAP uy-
gulamasından sorumlu de-
ğildir. (N) gerçek/ tüzel kişisi, 
(M) gerçek/ tüzel kişisinden ilk 
dolum yağı olarak kullanılmak 
üzere aldığı madeni yağ için 
GEKAP beyanı yapar, ancak 
GEKAP ödemez.

Madeni yağ piyasaya süren iş-
letmeler, piyasaya sürdükleri 

madeni yağları, başka bir üretici-
den tedarik etmesi durumunda GE-
KAP’tan sorumludur. 

Örnekler

1) (O) gerçek/ tüzel kişisi, (P) 
gerçek/ tüzel kişisi için madeni 
yağ üretmektedir. (P) gerçek/ 
tüzel kişisi, (O) gerçek/ tüzel 
kişisine ürettirdiği madeni yağı 
kendi markasıyla piyasaya 
arz etmektedir. Bu durumda; 
(P) gerçek/ tüzel kişisi kendi 
markası ile piyasaya arz ettiği 
madeni yağlar için GEKAP be-
yanı yapar ve öder. (O) ger-
çek/ tüzel kişisi, (P) gerçek/ 
tüzel kişisi için ürettiği made-
ni yağlar için GEKAP beyanı 
yapmaz ve ödemez. Ancak, 
(O) gerçek/ tüzel kişisi, kendi 
markası ile kendi adına ürete-
rek piyasaya sürdüğü madeni 
yağlar için GEKAP beyanı ya-
par ve öder. 

Ağırlık bazında GEKAP tuta-
rı belirlenen madeni yağların 

ağırlığının hesaplanmasında, net 
ağırlığı dikkate alınır. Ambalaj vb. 
ağırlıklar ürün ağırlığına dâhil edil-
mez. Madeni yağların ambalajları 
için GEKAP uygulamasındaki am-
balajlar için yapılan açıklamalar 
geçerlidir. Madeni yağ olarak ta-
nımlanan ürünlere, katkı maddele-
ri ilave edilmesi suretiyle üretime 
dahil edilerek elde edilen made-
ni yağın toplam ağırlığı üzerinden 
GEKAP tutarı tahsil edilir.

Q.  GEKAP Bildirim ve 
Beyanları

GEKAP Yönetmeliği 10. Maddesi 
kapsamında;

“Sürekli bir çevre görevlisi istihdam 
eden veya çevre danışmanlık firma-
larından çevre yönetimi hizmeti alan 
veya çevre yönetim birimi kurma 
zorunluluğu bulunan piyasaya süren 
işletmeler ile ödeyecekleri GEKAP 
miktarı 50.000 Türk Lirası’ndan fazla 
olan piyasaya süren işletmelerce bu 
Yönetmelik kapsamında yapılacak 
bildirim ve beyannamelerine esas 
veriler 2872 Sayılı Çevre Kanunu 
kapsamında tanımlanan çevre gö-
revlisi tarafından incelenip onaylanır. 

Bakanlıkça gerekli görülmesi ha-
linde; piyasaya sürenler/ itha-

latçılar ve satış noktaları bu Yönet-
melik kapsamındaki bildirimlerinin 
ve beyannamelerinin ayrı ayrı 
veya birlikte karşılaştırmalı olarak 
Yeminli Mali Müşavirlere inceletil-
mesi ve/ veya doğrulatılmasını sa-
ğlamak veya bağımsız denetim ku-
ruluşlarına inceletilmesini sağlamak 
ve inceleme/ sonuç/ değerlendir-
me raporlarını Bakanlığa sunmak 
zorundadırlar. 

Bu Yönetmelik kapsamında yürü-
tülen iş ve işlemlere yönelik ve-

riler en az beş yıl süreyle muhafa-
za edilir.” ifadelerine yer verilmiştir.

Çevre görevlisi; 2872 Sayılı Çev-
re Kanunu ve Kanun’a göre 

yürürlüğe konulan düzenlemeler 
uyarınca denetime tâbi tesislerin 
faaliyetlerinin mevzuata uygunlu-
ğunu, alınan tedbirlerin etkili ola-
rak uygulanıp uygulanmadığını de-
ğerlendiren, tesis içi yıllık denetim 
programları düzenleyen birim ya 
da çevre mühendislerini, mevcut 
çevre görevlilerini ve Bakanlıkça 
usul ve esasları ilgili Yönetmelikle 
belirlenen görevliyi ifade etmektedir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından ilerleyen zaman 

zarfında GEKAP beyanlarına ilişkin 
bilgi ve belge taleplerinin olması 
ihtimali göz önünde bulundurula-
rak mükellefler tarafından beyana 
konu ürünlere ilişkin dayanak teşkil 
edecek kayıt ve belgelerin uygun 
bir şekilde tasnif edilmesi, deneti-
me hazır hale getirilmesi önem arz 
etmektedir. GEKAP Beyannamesi 
ile kayıt ve hesaplamalar arasın-
daki uygunluk sağlanarak kayıtların 
mevzuat kapsamında 5 yıl muhafa-
za edilmesi gerekmektedir.

GEKAP beyanlarına ilişkin bilgi-
ler Çevre ve Şehircilik Bakan-

lığı ile paylaşılır. Bakanlık GEKAP 
beyannamesinin süresinde beyan 
edilmediğinin veya eksik beyan 
edildiğinin tespiti hâlinde beyan 
edilmeyen veya eksik beyan edilen 
katılım payının her bir dönemi ayrı 
ayrı belirtilmek üzere tebliğ tarihin-
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den itibaren bir ay içinde öden-
mesi gerektiğine ilişkin yazı ilgiliye 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 
tebliğ edilir. Ayrıca söz konusu ya-
zının bir örneği ile tebliğ edildiği 
tarihi içeren bilgi vergi dairesi ile 
paylaşılır. Bir aylık ödeme süresinin 
son günü vade tarihi kabul edile-
rek vergi dairesince GEKAP’ın taki-
bine 21.07.1953 Tarih ve 6183 Sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun’un 55. maddesine 
göre düzenlenecek ödeme emri-
nin tebliği ile başlanılır. Söz konusu 
alacak beyan edilmesi gereken son 
günden ödendiği tarihe kadar ge-
çen süre için 6183 Sayılı Kanun’un 
51. maddesine göre hesaplanacak 
gecikme zammı oranında faiz uy-
gulanarak aynı Kanuna göre tahsil 
edilir. 

GEKAP Beyannamesi’nin süre-
si içinde verilmesine rağmen 

beyan edildiği ayın sonuna ka-
dar katılım payının ödenmemesi 
hâlinde vergi dairesince 6183 Sa-
yılı Kanun’un 55. maddesi uyarın-
ca düzenlenecek ödeme emrinin 
tebliği ile ve söz konusu alacağa 
vade tarihinden itibaren Kanun’un 
51. maddesi kapsamında gecikme 
zammı tatbik edilmek suretiyle ta-
kip işlemlerine başlanılır. 

Mali İdare tarafından Gekap 
Beyanname ve Kılavuzu ya-

yımlanmış olup mükelleflerin gün-
cel beyanname düzenleme prog-
ramlarını bilgisayarlarına indirip 
bu doğrultuda beyan işlemlerini 
gerçekleştirmeleri önem arz et-
mektedir.

R.  GEKAP Özellikli 
Durumlar

GEKAP beyan ve ödemesinin 
yapılması için üretilmiş ürün-

lerin piyasaya sürülmesi esastır. 
Diğer bir ifadeyle üretimi gerçek-
leştirilen bir ürünün piyasaya sürül-
memesi durumunda GEKAP beyan 
ve ödeme sorumluluğunun doğma-
yacağı aşikardır. 

GEKAP beyanı ambalajlı ürü-
nün piyasaya sürüldüğü/ ithal 

edildiği beyan dönemini takip eden 
ayın son günü saat 23.59’a kadar 
yetkili vergi dairesine elektronik 
ortamda gönderilmesi gerekmek-
tedir. Bu durumda GEKAP tutarları 
izleyen ayın sonunda beyan edilip 
ve ödendiği için, fiilen ilişkili oldu-
ğu ürünün (satılan mal) maliyeti ile 
ilişkilendirilmesi mümkündür. GEKAP 
payının doğrudan gider olarak ku-
rum kazancından indirilmesi ile sa-
tılan mal maliyeti ile ilişkilendirile-
cek kurum kazancından indirilmesi 
arasında gelir tablosundaki dönem 
karına etkisi aynı olmakla birlikte 
mükelleflerin işletmelerinde kullan-
dığı ERP Programları kapsamında 
değerlendirme yaparak (Örneğin 
SAP programı kullananlar açı-
sından maliyetin belli bir oranda 
stoklara da dağıtılmaması için) gi-
der olarak kayıtlara alma tercihini 
seçmesi daha uygun olacaktır.

İ thal edilen GEKAP uygulama-
sına tabi emtialarla ilgili olarak 

ise, GEKAP payına ilişkin beyan 
ve ödemeler ithalatın gerçekleşti-
ği işlem tarihi esas alınarak yapı-
lacaktır. GEKAP listesine dahil bir 
ürün/ malzeme ithal edildiğinde, 
söz konusu emtianın değerlemesi 
VUK 274. madde kapsamında ma-

liyet bedeli esas alınarak yapıla-
caktır. Bu çerçevede ithal olunan 
malzemelerle ilgili olarak yapılan 
GEKAP paylarının emtianın maliyet 
bedeline dahil edilmesi gerektiği 
düşüncesindeyiz. İthal edilen ürün-
ler açısından da zaman zaman 
mükelleflerin ithal ettikleri ürünleri 
finansal nedenlerle maliyetine kat-
lanarak gümrüklü sahada/ antre-
poda tuttuğu görülmekte olup bu 
ürünler açısından da millileştirilerek 
mükelleflerin depolarına ürünlerin 
çekildiği tarihi dikkate almanın uy-
gun olacağı kanaatindeyiz.

S.  GEKAP Genel 
Değerlendirme

Yazımızda ifade edilen hususlar, 
güncel mevzuat ve yorumlar 

değerlendirildiğinde; 

 ► GEKAP uygulaması mükellefler 
açısından yeni dönemde ciddi 
sorumluluklar getirecek olup hali 
hazırda yeterli farkındalık oluş-
mamıştır. Usul ve esaslar, ilgili 
yönetmelikler, verilen örnekler 
detaylı olmakla birlikte birçok 
mükellef açısından özel durum-
ların varlığı söz konusu olup bil-
gi kirliliği de ortaya çıkmaktadır. 
Neredeyse bütün mükellefleri 
kapsayacak şekilde genişletilen 
uygulama ile gerek işletmeler 
gerekse de işletmelere des-
tek olan Mali Müşavir ve/ veya 
Danışmanlar açısından ciddi 
bir iş yükü ortaya çıkacaktır. 

 ► Mevzuatta yer verilen idari ve 
adli yaptırımlar özellikle yeni 
uygulamaya alınan bu tip bir 
sorumluluk için fazlasıyla ağır-
dır. GEKAP ödemeyenler, beyan 
etmeyenler, yanlış ve yanıltıcı 
bilgi verenler açısından hapis 
cezasına ve ciddi mali yüklere 
neden olabilecek yaptırımlar söz 
konusudur.

 ► Atık türüne göre kimi zaman 
sadece beyan kimi zaman 
beyan ve ödeme söz konu-
su olacağı için bu durumun 
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varlığı da mükellefler açısın-
dan kafa karıştırıcı olacaktır.  

 ► Daha pratik ve kolay, belki de 
kademeli bir şekilde atıklara iliş-
kin sorumlulukların artırıldığı bir 
işleyiş mükellefler açısından daha 
fazla benimseyici olabilecektir. 

 ► Yönetmelikte yer alan “Muha-
sebe Sorumlusu” kavramı açık 
değildir. Kastedilen hali hazır-
da mükelleflerin bordrosunda 
yer alan muhasebe personeli 
tarafından hesaplamaların yapı-
lıp beyan edilmesi ve ödenme-
si midir? Ya da harici bir onay 
mercii mi kastedilmektedir? Veya 
Mali Müşavir ya da Yeminli Mali 
Müşavirlerin tasdiğine tabi bir 
işlem mi olacaktır? Bağımsız 
Denetim firmaları bu kapsam-
da nasıl bir görev alacaktır? 

 ► Hali hazırda istihdam eden-
ler ve aylık GEKAP beyanı 
50.000 TL’yi geçenler açısın-
dan çevre görevlisi tarafından 
incelenme ve onay işlemle-
ri ne şekilde gerçekleşecek? 
Söz konusu maliyet ne olacak?  

 ► Özellikle içecek şirketleri başta 
olmak üzere birçok şirket söz ko-
nusu atık bedellerini maliyetlere 
ekleyerek nihai tüketiciye yan-
sıtmış durumdadır. Sonuçta mü-
kellefler açısından getirilen söz 
konusu uygulamanın tüm yükünü 
nihai tüketiciler mi taşımalıdır?  

 ► Kanaatimizce ihraç kayıtlı sa-
tışlara ilişkin GEKAP sorumlu-
luğunun ihraç kaydıyla satışı 
gerçekleştirenler tarafından ye-
rine getirilmesinin uygun ola-
cağını değrlendirmekle birlik-
te mevzuat açısından henüz 
bir netlik bulunmamaktadır. 

 ► Mevzuat kapsamında ödenen 
GEKAP bedellerinin matrahın 
tespitinde gider olarak dikkate 
alınmasının uygun olacağı ka-
naatinde olmakla birlikte he-
nüz bir netlik bulunmamaktadır. 

 ► GEKAP’a tabi ürünlerin alıcı 
tarafından hammadde olarak 
kullanımında GEKAP ödeme-
si bulunmamaktadır. Alıcı hem 
hammadde hem de sarfiyat için 
kullanacaksa söz konusu kulla-
nımın ayrı ayrı tespit edilmesi 
gerekmektedir. Kanaatimizce 
alış fiyatına göre kayıtlara alı-
nan hammaddelerin daha sonra 
sarf edilmesi halinde satış fiya-
tı üzerinden GEKAP beyanın-
da bulunulması gerekmektedir. 

 ► Promosyon amaçlı ve/ veya 
“tester, sample, deneme ürü-
nü vb.” her ne nam ve ad 
altında bilabedel verilen 
ürünlere ilişkin de GEKAP yüküm-
lülüğü doğduğu düşüncesindeyiz. 

 ► Uygulamaya ilişkin usul ve 
esaslarda “...herhangi bir söz-
leşmede aksi bir durum belir-
tilmediği sürece...” şeklinde yer 
alan ifadenin GEKAP yüküm-
lülüğünün devredilmesine im-
kan tanıdığı düşüncesindeyiz.  

 ► İthal edilip Türk Gümrük sahasına 
girmeden ihraç edilen diğer bir 
ifadeyle Transit Ticaret ’e konu 
olan mallarda GEKAP yükümlü-
lüğü doğmadığı kanaatindeyiz. 

 ► Kırılan, bozulan, vb. nedenlerle 
zayi olan ürünler için net bir iza-
hat olmamakla birlikte özü itiba-
riyle geri kazanımdan kaynaklı 
bir katılım payı beyanı ve öden-
mesi amaçlandığı için söz konu-
su işleme tabi olan ve mevzuatta 
yer alan tüm ürünler için GE-
KAP sorumluluğu söz konusudur. 

 ► Üçüncül ambalaj kapsamında 
değerlendirilen paletlerin (ah-
şap, plastik vb.) özellikle birden 
fazla kullanımında ve hatta söz 
konusu işlemi kurumsal bir çatı 
altında yapan işletmeler açı-
sından GEKAP uygulamasının 
geçerli olmadığı düşüncesin-
deyiz. Mevzuatta yer alan ifa-
deden malların piyasaya sürül-
mesi esnasında mal ile birlikte 
gönderilen ve daha sonra geri 
alınmayan (bazen bedeli de 
alınan) paletler açısından ge-
çerli olacağı düşüncesindeyiz.  

 ► Atık Elektrikli ve Elektronik Eş-
yaların Kontrolü Yönetmeliği 
kapsamına giren mükellefler açı-
sından GEKAP uygulamasının ek 
bir maliyet getireceği açık olup 
bu kapsamındaki mükelleflerin 
uygulamada ne şekilde hareket 
edeceğinin henüz net olmadığı 
açıktır. 
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IV. SONUÇ

Kamuoyunda ilk kez marketler-
de müşteriler tarafından alı-

nan poşetler için bedel ödenece-
ğinin açıklanması ile yer alan ve 
zamanla mükellefler ile vatandaş-
lar tarafından özellikle çevre bilin-
cinin artırılması, çevrenin korunma-
sı, daha az atık ve gelecek nesiller 
açısından daha temiz bir çevrenin 
hedeflenmesi saikleriyle hızlıca be-
nimsenen uygulama 2020 yılı ba-
şınan itibaren yeni bir boyut ka-
zandı. Bu minvalde de söz konusu 
uygulamaya ilişkin kaynakçada yer 
alan mevzuat ve açıklamalardan 
fazlasıyla yararlanarak değerlen-
dirmelerimize yer verdik.

Tüm açıklamalardan da görül-
düğü üzere ilk olarak “poşet 

beyannamesi” şeklinde başlayan 
uygulamanın hemen hemen tüm 
mükellefleri kapsayacak şekilde 
genişletilmiş olması 2020 yılından 
başlamak üzere ciddi bir takip ve 
sorumluluk ortaya çıkarmıştır. Hali 
hazırda halen birçok mükellefin 
konudan bihaber olması, özellik-
le kapsama giren ve fakat hiçbir 
fikri olmayan küçük işletmeler açı-
sından ilerleyen dönemlerde de 
sorunlara sebebiyet vereceği dü-
şüncesindeyiz.

Bu cümleden olarak tavsiyemiz; 
mükellefler tarafından GEKAP’a 

ilişkin Mali Müşavir, Yeminli Mali 
Müşavir ve Danışmanları ile gerekli 
değerlendirmeleri yapmaları, kap-
sama giren yükümlülüklerine ilişkin 
gerçekleştirilecek hesaplamaların 
izlenebilir ve sistematik olması adı-
na bir alt yapı geliştirmeleri, beyan 
tutarları ile hesaplamalarına ilişkin 
mutabakatları sağlayarak her ay 
düzenli kontroller sonrası beyan-
name ve ödeme işlemlerini gerçek-
leştirmeleridir.
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