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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 26.06.2018 

         Sayı  : 2018/45 
  

Değerli Müşterimiz;                                                                   

 

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıdadır. 

 

 Konu başlıkları; 

 

 -Kağıt Ortamındaki Defterlerin Kapanış Tasdikleri 30 Haziran 2017 Tarihine Kadar 

Yapılmalıdır. 

 

 -Muhtasar Beyanname, Damga Vergisi Beyannamesi ile Katma Değer Vergisi 

Beyannamesinin verilme süreleri 26 Haziran 2018 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.  

 -Hizmet Erbabına Hizmet Sözleşmesi Sona Erdikten Sonra Yapılan Ödemeler ve 

Yardımların Vergilendirilmesine İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 

 Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz. 

 

 Konu özetleri; 

 

1. Kağıt Ortamındaki Defterlerin Kapanış Tasdikleri 30 Haziran 2017 Tarihine Kadar 

Yapılmalıdır. 

 

          Ticari defterlere ilişkin tebliğin 15 inci maddesince; yevmiye defterinin, izleyen 

hesap döneminin altıncı(Haziran) ayının sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın 

altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması 

zorunludur.  

 

          Türk Ticaret Kanunu’nda kapanış tasdikleri sadece yevmiye defteri ve yönetim 

kurulu karar defteri ile sınırlandırılmıştır. Envanter defteri ile defteri kebir için bir zorunluluk 

yer almamaktadır. Ancak muhtemel ticari ihtilaflarda, defterlerin delil olma özelliği 

bulunduğundan kapanış tasdikinde yarar bulunmaktadır. 

 

          Türk Ticaret Kanunu’nun 562/1-c maddesine göre; gerekli onayları 

yaptırmayanların, 2018 yılı için 6.190 TL idari para cezasıyla cezalandırılacağını 

hatırlatırız. 

 

          Defter kapsamında tutulan yevmiye ve defteri kebir için; elektronik defter beratı 

kapanış onayı olduğundan, başkaca onay yapılmayacaktır. 
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2. Muhtasar Beyanname, Damga Vergisi Beyannamesi ile Katma Değer Vergisi 

Beyannamesinin verilme süreleri 26 Haziran 2018 Salı günü sonuna kadar 

uzatılmıştır.  

          25 Haziran 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyanname, 

Damga Vergisi Beyannamesi ile Katma Değer Vergisi Beyannamesinin verilme süreleri 

26 Haziran 2018 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.  

         Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, 

mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (26 Haziran 2018 Salı) 

ödeyecekleri tabiidir.  

3. Hizmet Erbabına Hizmet Sözleşmesi Sona Erdikten Sonra Yapılan Ödemeler ve 

Yardımların Vergilendirilmesine İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 

(11.06.2018 tarih ve 30448 sayılı R.G seri no:303 G.T) 

          7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Gelir Vergisi Kanunundaki tazminat ve 

yardımlarda değişiklik yapılmıştır. (GVK md:25/7) 

          Buna göre hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra;  

         -Karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen 

tazminatlar,  

         -İş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar 

altında yapılan ödemeler ve yardımlar ücret sayılan ödemeler arasına dahil edilmiştir. 

          Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale 

sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, 

iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar gelir 

vergisinden istisna edilmiştir.  

          Her iki düzenleme de Kanun’un yayım tarihi olan 28.03.2018 itibariyle yürürlüğe 

girmiştir.  

          Böylece, iş akdi ikale yoluyla sona eren çalışana ikale sözleşmesinde yapılması 

öngörülen ödemelerin hangi adla yapıldığına bakılmaksızın toplam ödeme tutarından 

yasal kıdem tazminatına tekabül eden tutar istisna olarak düşülecek ve kalan tutar 

üzerinden gelir vergisi hesaplanacaktır.  

 3.1.Kıdem tazminatında istisna uygulaması değiştirilmemiştir. 

 Tebliğde 1475, 854 ve 5953 sayılı Kanunlara göre ödenen kıdem tazminatlarına 

uygulanacak istisnaya ilişkin düzenlemenin aynen korunduğu belirtilmiştir.  

 Buna göre;  

 -1475 ve 854 sayılı Kanunlar uyarınca ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının 

tamamı ile,  

 -5953 sayılı Kanun uyarınca yapılan ve çalışanın son brüt ücreti üzerinden 

hesaplanan ve ödenen 24 aylık tutarı aşmayan kıdem tazminatları,  

eskiden olduğu gibi gelir vergisinden istisna edilecektir.  
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 1475 ve 854 sayılı Kanunlara göre, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle 

belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en 

yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir 

hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez. Bu tutar, 02.01.2018 

tarihi itibariyle 5.001,76 TL’dir.  

 1475 ve 854 sayılı Kanunlar uyarınca, hizmet erbabının çalıştığı süre ve kıdem 

tazminatına esas ücreti dikkate alınarak hesaplanan ve ödenen kıdem tazminatları 

istisna kapsamına girmekte olup hesaplanan bu tutarları aşan ilave ödemeler ise ücret 

kapsamında değerlendirilmek suretiyle vergilendirilecektir.  

 Dolayısıyla, hizmet erbabının kıdem tazminatına esas ücretine göre hesaplanan 

ve en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen azami emekli ikramiyesi 

tutarını aşan ödemelerde ise en yüksek Devlet memuruna ödenen azami emekli 

ikramiyesi kadarlık kısmı istisnaya konu edilecek, aşan kısmı ise ücret olarak 

vergilendirilecektir.  

 Tebliğ’de kıdem tazminatında istisna uygulamasına ilişkin örnekler yeterince açık 

olup, aşağıda aynen paylaşılmıştır. 

“Örnek 1: (A) Anonim şirketinde 10 yıl süreyle çalıştıktan sonra 15.01.2018 tarihinde işten 

ayrılan Bay (B)’ye, 1475 sayılı Kanun uyarınca işvereni tarafından, kıdem tazminatına 

esas ücreti olan 4.000 TL üzerinden 40.000 TL kıdem tazminatı ödenmiştir.  

 Buna göre, Bay (B)’ye 1475 sayılı Kanun kapsamında hesaplanarak ödenen ve 

en yüksek Devlet memuruna ödenen azami emeklilik ikramiyesinin (5.001,76x10=) 

50.017,60 TL’nin altında kalan 40.000 TL kıdem tazminatının tamamı, gelir vergisinden 

istisna edilecektir.  

Örnek 2: (C) Anonim şirketinde 20 yıl süreyle çalıştıktan sonra 05.02.2018 tarihinde işten 

ayrılan Bay (D)’ye, işvereni tarafından 854 sayılı Kanun uyarınca, kıdem tazminatına 

esas ücreti olan 7.500 TL üzerinden hesaplanan 150.000 TL kıdem tazminatı ödenmiştir.  

 Hesaplanan kıdem tazminatı tutarı 150.000 TL olsa da, istisna edilecek tutar, en 

yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen azami emekli ikramiyesi tutarı ve 

çalışma süresi dikkate alınarak hesaplanan tutarı aşamayacaktır.  

          Buna göre, Bay (D)’nin 20 yıl çalışması karşılığı istisna edilecek azami tutar 

(5.001,76x20=) 100.035,20 TL dir. Bu nedenle Bay (D)’ye ödenen 150.000 TL kıdem 

tazminatının 100.035,20 TL lik kısmı gelir vergisinden istisna edilecek, aşan kısım olan 

(150.000-100.035,20=) 49.964,80 TL ise ücret olarak vergiye tabi tutulacaktır.  

 3.2.Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra yapılan ödemeler ve yardımlarda 

istisna uygulaması, 

 Çalışma hayatında hizmet erbabına işten ayrılma, emekli olma, dava 

açılmaması vb. nedenlerle karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi 

kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi 

tazminatları gibi ödemeler yapılabilmektedir.  

 Tebliğde, Gelir Vergisi Kanununun 25/1-7 maddesinde yapılan düzenleme ile bu 

ödemelerin çalışanın tabi olduğu mevzuata göre kıdem tazminatına ilişkin istisna 

tutarının hesabında dikkate alınması gerektiği hususuna açıklık getirilmiştir. 
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          Bu nedenle, 7103 sayılı Kanunla konuya ilişkin yapılan düzenlemelerin yürürlüğe 

girdiği tarihten önce kendisine ikale sözleşmesi kapsamında tazminat ödenen ve bu 

tazminat üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılan kişiler, Vergi Usul Kanununun 116 ila 126 

ncı maddeleri kapsamında düzeltme yoluyla işverenin vergi dairesinden iade 

talebinde bulunabilirler.  

          Bu taleplerinin açıkça veya 60 gün içinde cevap verilmeyerek zımnen reddi 

halinde Maliye Bakanlığına şikâyette bulunma hakları vardır. Bu şikâyetin yazı ile açıkça 

reddi veya 60 gün içinde cevap verilmeyerek zımnen reddi üzerine de 30 gün içinde 

vergi mahkemesinde dava açabilir ve haksız olarak kesilen vergileri yasal faizi ile birlikte 

geri isteyebilirler.  

          Yeni düzenlemelere göre, ödenecek kıdem tazminatlarında gelir vergisinden 

istisna edilecek tutar hesap edilirken, hangi adla yapılmış olursa olsun ödemelerin 

toplamı üzerinden bir defa istisna uygulanacak, istisnayı aşan tutarlar üzerinden ise 

ücret olarak gelir vergisi hesaplanacaktır.  

          1475 ve 854 sayılı Kanunlar uyarınca bu Tebliğin 10 uncu maddesinde belirtildiği 

şekilde hesaplanan kıdem tazminatı tutarı dışında ilave bir tazminat ödemesi yapılması 

halinde, bu ödemenin; bu tutar ile kıdem tazminatı tutarı toplamının, en yüksek Devlet 

memuruna ödenen azami emekli ikramiyesi tutarını aşmayan kısmı istisnaya konu 

edilecektir.  

 “Örnek 10: (Ç) A.Ş.’de 10 yıl süreyle çalıştıktan sonra 12.01.2018 tarihinde işten ayrılan 

Bay (H)’ye, işvereni tarafından 1475 sayılı Kanun uyarınca, kıdem tazminatına esas 

ücreti olan 3.000 TL üzerinden 30.000 TL kıdem tazminatı ile karşılıklı sonlandırma 

sözleşmesine (ikale) istinaden 50.000 TL iş güvencesi tazminatı olmak üzere toplam 

80.000 TL ödeme yapılmıştır. 

 

 02.01.2018 tarihi itibariyle 657 sayılı Kanuna tabi en yüksek Devlet memuruna bir 

hizmet yılı için ödenecek azami emekli ikramiyesi tutarı 5.001,76 TL dir.  

 Bay (H)’ye yapılan 80.000 TL lik ödemenin gelir vergisinden istisna edilecek tutarı 

aşağıdaki gibi olacaktır.  

 Kıdem tazminatı tutarı ……………………30.000,00 TL  

 İş güvencesi tazminatı ……………………50.000,00 TL  

 Ödenen toplam tutar…………………….. 80.000,00 TL  

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

 Vergiye tabi tutar (80.000-50.017,60=) 29.982,40 TL  
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Örnek 11: (K) A.Ş.’de 854 sayılı Kanuna tabi olarak, 15 yıl süreyle çalıştıktan sonra ikale 

sözleşmesi ile 02.02.2018 tarihinde işten ayrılan Bayan (L)’ye, işvereni tarafından 55.000 

TL iş kaybı tazminatı ödenmiş olup ayrıca kıdem tazminatı ödemesi yapılmamıştır.  

 Bayan (L)’ye yapılan 55.000 TL lik ödemenin gelir vergisinden istisna edilecek 

tutarı aşağıdaki gibi olacaktır.  

         İş kaybı tazminatı…………………………………..55.000,00 TL  

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

         Vergiye tabi tutar (55.000-50.017,60=)…………..4.982,40 TL  

                   

       Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


