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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 06.03.2019 

         Sayı  : 2019/37 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            

   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıda açıklanmıştır. 

 

A. Konu Başlıkları 

 

 -Arabuluculuk Faaliyeti Sonucu Anlaşma Sağlanması Halinde Fesih Tarihinin 

Belirlenmesi, 

 

 -1 No’lu KDV Beyannamesinde Değişiklik Yapılmıştır. 

 

           Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     
 

B. Konu Özetleri 

 

1. Arabuluculuk Faaliyeti Sonucu Anlaşma Sağlanması Halinde Fesih Tarihinin 

Belirlenmesi 

 

         Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 

28.02.2019 tarih ve 51592363 sayılı Arabuluculuk Faaliyeti Sonucu Anlaşma Sağlanması 

Halinde Fesih Tarihinin Belirlenmesi hakkında bir genel yazı yayımlanmıştır.  

          6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na göre iş akdi 

feshedilen ve feshin geçersiz olduğu iddiası ile arabulucuya başvuran sigortalı ile 

işveren ve arabulucu tarafından imzalanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Dava Şartı 

Arabuluculuk Anlaşma Belgesinde, işçinin işe başlatılmaması hususunda tarafların 

anlaşması halinde, iş akdinin fesih tarihinin kabul tarihi konusundaki tereddütlerin 

giderilmesi hususu açıklanmaktadır.  

          Buna göre,; 

          İş akdi feshedilen ve feshin geçersiz olduğu iddiası ile arabulucuya başvuran 

sigortalının yapılacak olan arabuluculuk anlaşması sonucunda tarafların işçinin işe 

başlatılması konusunda anlaşmaları halinde; aşağıda bulunan unsurların belirlenmesi 

zorunludur. (Ek fıkra: 12.10.2017-7036/12 md)  

 * İşe başlatma tarihi,  

 * 4857 sayılı Kanunun 21/3’inci maddesinde düzenlenen ücret ve diğer hakların 

parasal miktarı,  

 * İşçinin işe başlatılmaması durumunda 4857 sayılı Kanun’un 21/2’inci 

maddesinde düzenlenen tazminatın parasal miktarı,  
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 Belirtilen unsurların eksikliği söz konusu olduğunda anlaşmaya varılamamış 

sayılacak ve nihai tutanak buna göre düzenlenecektir.  

 

          İşçinin kararlaştırılan tarihte işe başlamaması halinde ise işveren tarafından 

gerçekleştirilen fesih geçerli hale gelecektir.  

 

          Bu konu hakkında diğer bir durum ise İş akdi feshedilen ve feshin geçersiz olduğu 

iddiası ile arabulucuya başvuran işçinin, işçi ve işverenin anlaşması ile işe başlamaması 

kararı alınması halinde, işveren tarafından gerçekleştirilen fesih geçerli hale 

gelmektedir.  

 

          Yukarıda sayılan iki durumda da, işveren tarafından gerçekleştirilen fesih geçerli 

hale gelecek ve işveren sadece bu durumun hukuki sonuçlarıyla sorumlu olacaktır.  

 

          Dolayısıyla işçinin iş sözleşmesinin fesih tarihi, işverence işçinin işten çıkartıldığı tarih 

olduğundan ve işçiye 4857 sayılı İş Kanunu’nun 21/1 ve 3’üncü maddesinde yer alan iş 

güvencesi tazminatı ile en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer 

haklarının ödenmesi söz konusu olmayacağından iş akdinin feshinden sonraki süreçte 

işverenin boşta geçen süreye ilişkin 4 aylık, aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve 

prim hizmet beyannamesi verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.  

 

         Yukarıda özetlenen Genel Yazı kapsamında arabuluculuk faaliyetleri sonucunda 

işçinin işe başlatılmama konusunda anlaşma sağlanması halinde arabuluculuk 

sözleşmesi, işe iade anlamına gelmeyecektir.  

 

          Bu kapsamda ödenecek olan bedel varsa bu bedel boşta geçen süreye ilişkin 

ücret olmayacak ve ayrıca sözleşmede işe başlama tarihi bulunmayacağından 

SGK’ya boşta geçen süreye ilişkin aylık prim hizmet veya muhtasar ve prim hizmet 

beyannamesi verilmeyecektir. Ayrıca işten ayrılış tarihinde değişiklik yapılıp 

yapılmayacağı durumu da açıklığa kavuşturulmuştur.  

 

          Ancak 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’na göre, işçi ve işverenler arasında 

hizmet akdinden, Toplu İş Sözleşmesinden veya İş Kanunu’na dayanan her türlü hak 

iddialarından doğan hukuki uyuşmazlıkların kesin çözüme bağlanma merci İş 

Mahkemeleridir.  

 

          Arabuluculuk belgesinin imzalandığı tarihten sonra iş akdinin feshinin geçersiz 

olduğuna dair mahkeme tarafından karar verilmesi halinde, her ne kadar arabuluculuk 

sözleşmesinde farklı bir karar alınmış olsa bile 4857 sayılı Kanunu’nun 21 inci 

maddesinde belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır.  

 

 2.1 No’lu KDV Beyannamesinde Değişiklik Yapılmıştır. 

 

             Gelir İdaresi Başkanlığının 05.03.2019 tarihli duyurusu aşağıdaki gibidir. 

 

“KDV Kanunun’da 7104 sayılı Kanunla yapılan değişiklik hükümlerinin uygulamasına 

yönelik olarak 1 No.lu KDV Beyannamesinin "Matrah" kulakçığında "Diğer İşlemler" 
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tablosuna 505 kod numaralı "VUK 322 Kapsamına Giren Borçlara Ait KDV" satırı ve 

"İndirimler" kulakçığında yer alan "İndirimler" tablosuna 111 kod numaralı "Değersiz Hale 

Gelen Alacaklara İlişkin İndirilecek KDV" satırı eklenmiştir.  

 

Uygulamaya ilişkin bilgiler 15.02.2019 tarih ve 30687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

"23 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Tebliğ'de açıklanmıştır. 

  

Buna göre 01.01.2019 tarihinden itibaren değersiz hale gelen alacaklara ilişkin KDV'nin, 

satıcı tarafından alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde, 1 no.lu KDV 

beyannamesinde indirim konusu yapılması mümkün hale gelmiştir.  

 

Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen ve daha önce 

indirim konusu yapılmış KDV'nin, satıcının alacağı zarar yazdığı vergilendirme 

döneminde, alıcı tarafından 1 No.lu KDV Beyannamesinin "Matrah" kulakçığında "Diğer 

İşlemler" tablosunda 505 kod numaralı "VUK 322 Kapsamına Giren Borçlara Ait KDV" 

satırı aracılığıyla beyan edilmesi gerekmektedir.  

 

Beyannamenin "Ekler" bölümüne "107 ve 111 Kodlu İndirim Türleri İçin Bildirimler" 

kulakçığı eklenmiştir. "İndirimler" kulakçığında yer alan "İndirimler" tablosunda indirim 

türü olarak 111 kod numaralı "Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin İndirilecek KDV" 

satırının kullanılması durumunda "Ekler" bölümünde "107 ve 111 Kodlu İndirim Türleri İçin 

Bildirim" kulakçığına eklenen "Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin Bildirim" tablosunun 

doldurulması gerekmektedir.  

 

KDV Kanunun (11/1-c) ve geçici 17. maddelerinden doğan iadelerin indirim yoluyla 

telafisi için beyannameye "107 Kod Numaralı Satır Aracılığıyla İndirim Konusu Yapılan 

KDV Alacağının Dönemi" tablosu eklenmiştir.  

 

"İndirimler" kulakçığında yer alan "İndirimler" tablosunda "107-Kanunun (11/1-c) ve 

Geçici 17. Maddelerinden Doğan İadelerin İndirim Yoluyla Telafisi Nedeniyle İndirilecek 

KDV" alanına bilgi girişi yapan mükelleflerin, hangi dönemlere ilişkin iade haklarını 

kullandıklarını "Ekler" bölümünde "107 ve 111 Kodlu İndirim Türleri İçin Bildirimler" 

kulakçığına eklenen "107 Kod Numaralı Satır Aracılığıyla İndirim Konusu Yapılan KDV 

Alacağının Dönemi" tablosu ile beyan etmeleri gerekmektedir.” 

 

 

                                    Saygılarımızla 

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


