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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 13.11.2018 

         Sayı  : 2018/87 

                                            

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            

  

           Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıdadır. 

 

A. Konu Başlıkları; 

 

-İnteraktif Vergi Dairesinde Sunulan Hizmetlere 10 Yeni Hizmet Eklenmiştir. 

 

-Yönetmelik Değişikliği Işığında Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğinde Son 

Durum(09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı R.G.) 

-Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. (Elektrik enerjisi üretim 

yatırımcılarında tamamlama vizesi, No:2018/4) 

Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

 

B. Konu Özetleri; 

 

-İnteraktif Vergi Dairesinde Sunulan Hizmetlere 10 Yeni Hizmet Eklenmiştir. 

 

Aşağıda belirtilen işlemlere ait başvuruların online olarak İnteraktif Vergi Dairesi ile 

gerçekleştirilmesi mümkün hale gelmiştir. Başvuru sahipleri işlemlerine ilişkin işlem 

adımlarını yine İnteraktif Vergi Dairesi ile takip edebilecekler ve söz konusu işlemlerin 

sonuçlarına sistem üzerinden erişim sağlayabileceklerdir. 

 

Sisteme eklenen yeni hizmetler; 

 

-Vergi türü değişikliğine ilişkin dilekçe verilmesi, 

-Kasko değerine göre MTV düzeltme talebinde bulunulması, 

-İletişim bilgilerinin güncellenmesi, 

-Sermaye artırımına ilişkin dilekçe verilmesi, 

-Engelli vergi indirimi başvurusunda bulunulması, 

-Mukimlik belgesi talebinde bulunulması, 

-Mahkeme kararına istinaden trafik para cezası tahakkukunun kaldırılması 

talebinde bulunulması, 

-Gayrimenkul sermaye iradına konu malın elden çıkarılması ile gelirin son bulmasına 

ilişkin dilekçe verilmesi, 

-Vergi ceza ihbarnamesinin düzeltilmesi/kaldırılması talebinde bulunulması, 
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-Adınıza düzenlenen e-Arşiv faturalarının sorgulanması. 

Ayrıca devam eden çalışmalar sonucunda aşağıda sayılan işlemlerin de İnteraktif 

Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirebilmesi mümkün hale getirilmiştir. 

-406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu kapsamında ödenmesi gereken hazine 

payına ilişkin özelge talebinde bulunulması, 

-Ödeme kaydedici cihaz bilgilerinin sorgulanması, 

-Belge basım bilgilerinin sorgulanması, 

-Ödeme ve alındı sorgulanması, 

-Defter beyan sistemine erişim, 

İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerine https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden 

ulaşabilirsiniz. 

1. Yönetmelik Değişikliği Işığında Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğinde Son 

Durum(09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı R.G.) 

        Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından “Kısa Çalışma ve Kısa 

Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte” çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Değişiklikler 

ışığında kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği ile ilgili aşağıdaki açıklanmalara yer 

verilmiştir. (09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı R.G.) 

Bilindiği üzere kısa çalışma; üç ayı geçmemek üzere 4447 sayılı Kanun’un Ek 2 

nci maddesinde sayılan gerekçelerle, işyerinde uygulanan çalışma süresinin, işyerinin 

tamamında veya bir bölümünde geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılmasını 

veya süreklilik koşulu aranmaksızın en az dört hafta süreyle faaliyetin tamamen veya 

kısmen durdurulmasını ifade etmektedir.  

Yapılan Yönetmelik değişikliği ile zorlayıcı unsurlara eklemeler yapılarak kapsam 

genişletilmiştir. 

Bu çerçevede zorlayıcı sebepler; 

-İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan,  

-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 hastalık, seferberlik, 

gibi durumları olarak tanımlanmıştır. 

Söz konusu düzenleme ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlarda 

oluşabilecek zorlayıcı sebepler karşısında işverenleri piyasa koşullarına karşı korumak ve 

istihdamın korunması amaçlanmıştır.  

https://ivd.gib.gov.tr/
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Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa 

çalışma yapılmasını talep eden işveren, Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı 

işçi sendikasına yazılı bildirimde bulunacaktır.  

Ayrıca işveren bildiriminde; genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile 

zorlayıcı sebeplerin işyerine etkilerini ve zorlayıcı sebebin ne olduğunu belirtmek, 

işyerinin unvanını, adresini, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasını, işyeri İŞKUR 

numarasını ve sosyal güvenlik işyeri sicil numarasını belirtmek ve manyetik ve yazılı 

ortamda Kurumca belirlenen formatta hazırlanan kısa çalışma yaptırılacak işçilere 

ilişkin bilgileri içeren listeyi Kurum birimine teslim etmek zorundadır.  

İşverenin kısa çalışma talebi, öncelikle Kurum birimi tarafından sebep ve şekil 

yönünden değerlendirilecek, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal 

etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerin varlığı, 

işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarının iddia etmesi ya da bu yönde kuvvetli 

emarenin bulunması halinde, Yönetim Kurulunca karara bağlanacaktır.  

          Kısa çalışma uygulamasına ihtiyaç duyulması halinde uygunluk tespiti İş 

Müfettişlerince gerçekleştirilecektir. Uygunluk tespiti sonuçları Kurum birimince işverene 

bildirilecektir. İşveren durumu, işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan edecek ve 

varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirecektir. İlan yoluyla işçilere duyuru 

yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı olarak bildirim yapılacaktır.  

         Uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanacak işçi listesinin 

değiştirilmesine ve/veya işyerinde uygulanan kısa çalışma süresinin arttırılmasına 

yönelik işveren talepleri ise yeni başvuru olarak değerlendirilecektir.  

         Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı; 

-4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesine göre işçiler için uygulanan aylık 

asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçmemek üzere,  

-Sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan 

günlük ortalama brüt kazancının % 60’ı olacaktır. 

Kısa çalışma ödeneği, 4447 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesine aykırı olmamak 

koşuluyla aynı Kanunun 50 nci maddesindeki esaslara göre ödenecektir.  

Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma süresi kadar 

olacaktır. Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini 

tamamlayacak şekilde, çalışılmayan süreler için aylık olarak hesaplanacaktır. Kısa 

çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı 

işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenecektir.  

Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan 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 ödenecektir. 

Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, 

herhangi bir sebeple silâh altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi 

nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması 

durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih 
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itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilecektir. Kısa çalışma yapan işveren, işçilerin çalışma 

sürelerine ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi halinde ibraz etmek zorundadır.  

İşverenin, ilan ettiği süreden önce normal faaliyetine başlamaya karar vermesi 

halinde durumu; Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve 

işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildirmesi zorunludur. 

Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erecek ve geç bildirimlere 

ilişkin oluşan yersiz ödemeler, işverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan 

fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden, işçinin kusurundan kaynaklanan fazla 

ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilecektir.  

2. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. (Elektrik enerjisi üretim 

yatırımcılarında tamamlama vizesi No:2018/4) 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde 

(Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/4) ile, Yatırımlarda 

Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'in 

tamamlama vizesine ilişkin maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. (md:23) 

 

"(9) Genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine 

yönelik yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili 

kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit 

yatırım tutarının sağlandığına ilişkin EK-11'de yer alan "Elektrik Enerjisi Üretimi 

Yatırımlarında Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali 

Müşavir Raporu"nu Bakanlığa ibraz etmesi halinde yapılmış sayılır."  

 

          Bu düzenleme uyarınca, genel teşvik uygulamasından yararlanan elektrik 

enerjisi üretim yatırımcılarının, tamamlama vizesi için aranan belgeleri sıralayan 

Tebliğ’in 5 no.lu ekindeki belgelere ilaveten yukarıda belirtilen “geçici kabul belgesinin 

tasdikli sureti” ile “yeminli mali müşavir raporu” nu da Bakanlığa sunmaları gerektiği 

anlaşılmaktadır.  

 

 

                             Saygılarımızla 

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


