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Uygulamasına ĠliĢkin DeğiĢiklikler 
 

7161 ve 7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına 

Dair Kanun düzenlemeleri ile   vergi  kanunlarında yapılan başlıca düzenlemelere 2019/10 

ve  2019/11 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. 15 Mart 2019 tarih ve 30715 sayılı 

Resmi Gazete'de yayınlanan  306 ve 307 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde 7161-

7162 sayılı kanunlarla yapılan düzenlemelerdeki açıklamalara yer verilmiştir. Bu 

sirkülerimizde ise tazminat ödemelerinde istisna ve ikale sözleşmesi kapsamında ödenen ek 

tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisinin iadesi konularında özet açıklamalara yer 

verilmiştir 

1- Tazminat Ödemelerinde Ġstisna Uygulaması 

İşsizlik kapsamında verilen tazminatlardan hangilerinin istisna kapsamına girdiği hususuna 

açıklık getirmek amacıyla, 7162 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununun "Tazminat ve 

Yardımlarda" başlıklı 25/1. maddesinde “Ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen 

tazminat ve yardımlara iliĢkin istisna devam ettirilmiştir.. İşten çıkarılan hizmet erbabına 

ödenen "işsizlik" tazminatlarından sadece 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca 

ödenen "iĢsizlik ödeneği" ve 4857 sayılı İş Kanununa göre ödenen "iĢe baĢlatmama 

tazminatı"na istisna uygulanacağı” hükme bağlanmıştır. Böylelikle, iĢsizlik nedeniyle, bu 

kanunlar dıĢında verilecek diğer tazminatlara istisna uygulanmayacağı açıklığa 

kavuĢturulmuĢtur.  

-4447 sayılı Kanun uyarınca yapılan işsizlik ödeneği ödemeleri ile 4857 sayılı Kanunun 21. 

maddesine göre, işverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli 

olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar 

verildiğinde, işçinin başvurusu üzerine işverenin bir ay içinde işe başlatmadığı durumda, 

işçiye, en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında ödenen tazminatların istisna 

kapsamında olduğu, 

-4857 sayılı Kanunun 2.maddesine göre, arabuluculuk faaliyeti sonucunda tarafların, işçinin 

işe başlatılmaması konusunda anlaşmaları halinde, iş sözleşmesi feshedilen hizmet erbabına 

en çok sekiz aylık ücreti tutarında ödenen işe başlatmama tazminatlarının da istisna 

kapsamında olduğu, 

-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 ise GVK’nun 25./1. maddesinde düzenlenen istisna 

kapsamında olmayıp, 27/3/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe giren 7103 

sayılı Kanunla değişik (7) numaralı bendi kapsamında değerlendirileceği belirtilmiştir.7103 
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sayılı Kanunla değişik (7) numaralı bendinde; hizmet erbabına hizmet sözleşmesi sona 

erdikten sonra, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen 

tazminatlar ile iş kaybı, iş sonu ve iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan 

ödeme ve yardımların ödenecek kıdem tazminatlarından istisna edilecek tutarın 

hesaplanmasında dikkate alınacağı ve istisnayı aşan tutarların ücret olarak değerlendirilerek 

gelir vergisine tabi tutulacağı düzenlenmişti. Buna göre "işsizlik tazminatları"  aşağıdaki 

şekilde özetlenebilir; 

-4447 sayılı Kanun uyarınca yapılan iĢsizlik ödeneği ödemeleri istisna kapsamındadır. 

-4857 sayılı Kanunun 21. maddesine göre, işverence geçerli sebep gösterilmediği veya 

gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek 

feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işçinin başvurusu üzerine işverenin bir ay içinde iĢe 

baĢlatmadığı durumda, işçiye, en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında 

ödenen tazminatlar istisna kapsamındadır. 

-4857 sayılı Kanunun 21.maddesine göre, arabuluculuk faaliyeti sonucunda tarafların, 

iĢçinin iĢe baĢlatılmaması konusunda anlaĢmaları halinde, iş sözleşmesi feshedilen 

hizmet erbabına en çok sekiz aylık ücreti tutarında ödenen iĢe baĢlatmama tazminatları 

istisna kapsamındadır. 

-KarĢılıklı sonlandırma sözleĢmesi veya ikale sözleĢmesi kapsamında ödenen 

tazminatlar, iĢ kaybı tazminatları, iĢ sonu tazminatları, iĢ güvencesi tazminatları, 

bonus  gibi çeşitli adlar altında yapılan toplam ödeme tutarından kıdem tazminatı tutarı 

istisna olarak düşülecek, istisnayı aşan tutarlar ise ücret olarak gelir vergisine tabi 

tutulacaktır. 

2-  GVK’nun 23/17. maddesinde yapılan düzenleme  kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk 

Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde uçuş 

maksadıyla görevlendirilen;  Hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlara, UçuĢ 

esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince 

sertifikalandırılmıĢ kabin memurlarına 01.02.2019 tarihinden itibaren nakden veya 

hesaben ödenen aylık ücretlerinin gerçek safi değerinin %70’i gelir vergisinden istisna 

edilmiĢtir. Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan 

müesseselerde görevli olmakla birlikte birinci fıkrada belirtilen görevliler dışındaki diğer 

personel, yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış veya uçak içinde hizmet 

veriyor olsa da bu istisnadan yararlanamayacaktır. 

 Örnek 1: (A) Hava yollarında çalışan ve bekâr olan pilot Bay (B)’ye, 2019 yılı Şubat 

ayında brüt 40.000 TL ücret ödenmiştir. Bay (B)’nin kendi adına ödediği 1.000 TL şahıs 

sigorta pirimi bulunmaktadır.Pilot (B)’nin 2019 Şubat ayına ilişkin ödenen ücretine 

uygulanacak gelir vergisi istisnası tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Brüt ücret 40.000,00 TL 

SGK primi  (%14 + %1)* 2.878,20 TL 

Şahıs sigorta primi 1.000,00 TL 

Safi ücret (gelir vergisi matrahı) 36.121,80 TL 

İstisna edilecek matrah (36.121,80 x 

%70) 

25.285,26 TL 

Vergiye tabi matrah 10.836,54 TL 

Hesaplanan gelir vergisi 1.625,48 TL 

Asgari geçim indirimi tutarı 191,88 TL 

Ödenecek gelir vergisi 1.433,60TL 

*2019 yılı sigorta prim tavan tutarı olan 19.188 TL dikkate 

alınarak hesaplama yapılmıştır. 

  

Örnek 2: (C) Hava yollarında çalışan ve bekâr olan kabin memuru Bayan (Ç)’ye, 2019 

yılı Şubat ayında brüt 10.000 TL ücret ödenmiştir. Bayan (Ç)’nin kendi adına ödediği 1.000 

TL şahıs sigorta pirimi bulunmaktadır. 

Kabin memuru Bayan (Ç)’nin 2019 Şubat ayına ilişkin ödenen ücretine uygulanacak 

gelir vergisi istisnası tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. 

Brüt ücret 10.000,00 TL 

SGK primi  (%14 + %1) 1.500,00 TL 

Şahıs sigorta primi 1.000,00 TL 

Safi ücret (gelir vergisi matrahı) 7.500,00 TL 

İstisna edilecek matrah (7.500 x %70) 5.250,00 TL 

Vergiye tabi matrah 2.250,00 TL 

Hesaplanan gelir vergisi 337,50 TL 

Asgari geçim indirimi tutarı 191,88 TL 

Ödenecek gelir vergisi 145,62 TL 

  

193 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeye göre, subay, astsubay, erbaş ve erlere ve ordu 

hizmetinde bulunan sivil makinistlere, uçuş, dalış gibi hizmetleri dolayısıyla verilen 

tazminatlar, gündelikler, ikramiyeler ve zamlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uçuş 

maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş 

esnasında uçak içinde hizmet veren personele fiilen uçuş hizmetleri ve kanuni veya iş 

merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde denizaltına dalış yapanlara fiilen dalış hizmetleri 

dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemelere ilişkin istisna uygulaması önceden olduğu 

şekilde devam etmektedir. 

3- 27.03.2018 Tarihinden Önce KarĢılıklı Sonlandırma SözleĢmesi(Ġkale SözleĢmesi 

Kapsamında )Ödenen Ek Tazminatlar Üzerinden Kesilen Gelir Vergisinin Ġadesi  

306 seri nolu  Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 27.03.2018 tarihinden önce işten ayrılan hizmet 

erbabına, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında yasal 

haklarına ek olarak ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş 

güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlardan yapılan 

gelir vergisi kesintisinin red ve iadesini sağlamaya yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir. 



a- Ġade talebi ve ibraz edilecek belgeler: 

İade işleminin yapılabilmesi için yeni başvurularda Ek-1’de yer alan iade talebi dilekçe 

örneği ile birlikte, kesintiyi yapmakla sorumlu olan iĢverenden temin edilen, ikale 

sözleĢmesi örneği, söz konusu sözleĢmeye istinaden yapılan ödemelere iliĢkin kesinti 

tutarlarını gösterir belge (ücret bordrosu vb.) ve ilgili vergi dairesince gerekli görülen 

diğer belge ve bilgilerin ibrazı  zorunludur.  30.01.2019 tarihinden önceki başvurular için de 

varsa eksik belgelerin tamamlanması gerekmektedir. Söz konusu hizmet erbabının iade 

talebine konu ödemenin işten ayrılma karşılığı yapılan ek ödeme niteliğinde olduğunu kesin 

olarak ispatlayan diğer belgeleri de ibraz etmeleri gerekmektedir. 

b- BaĢvuru yapılacak  vergi dairesi : 

Bu kapsamda başvuruda bulunacaklar başvuru dilekçelerini; işverenin muhtasar beyanname 

yönünden mükellefi olduğu vergi dairesine elden veya posta yoluyla ya da İnteraktif Vergi 

Dairesi üzerinden elektronik ortamda da verebilecektir. Diğer taraftan, şubeleri nedeniyle 

ayrı vergi dairelerinin mükellefi olan işyerlerinde, ilgili şubenin mükellefi olduğu yer vergi 

dairesine başvuru yapılması gerekmektedir. Söz konusu ödemeler üzerinden kesilen 

vergilerin vergi dairesine ödenmiş olması gerekmektedir. 

c- ĠĢverenin yapması gereken  iĢlemler: 

İşverenler, iade işleminin yapılabilmesi için, hizmet erbabı, vekilleri veya ilgili vergi 

dairesince istenilen bilgi ve belgeleri, ivedi bir şekilde temin ve ibraz etmekle 

yükümlüdürler. 

d- Uygulamanın geçerli olduğu tarihler: 

Uygulama 27/3/2018 tarihinden önce yapılmış olan ödemeleri kapsamaktadır. 27/3/2018 

tarihinden (bu tarih dahil) sonra düzenlenen sözleşmeler ile bu tarihten önce düzenlenmiş 

olmakla birlikte öngörülen ek tazminat ödemesinin 27/3/2018 tarihinden (bu tarih dahil) 

sonra yapıldığı durumlarda, geçici madde hükmünden faydalanılması mümkün 

değildir.Ayrıca, düzeltme zamanaşımı süresi dolduktan sonra yapılan başvurular üzerine red 

ve iade yapılması söz konusu değildir. Yeni başvurularda 1/1/2014 tarihinden önceki 

dönemler zamanaĢımına uğradığından, bu dönemlere ilişkin başvurular kabul 

edilmeyecektir. Düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde yapılmış olması şartıyla, maddenin 

yürürlüğe girdiği 30/1/2019 tarihinden önce yapılan ve düzeltme veya şikayet aşamasında 

bulunan düzeltme talepleri üzerine de gerekli red ve iade işlemleri yapılacaktır. 

e- Ġiade iĢlemi yapıldıktan sonra, bu iade iĢleminden dolayı dava açılabilir mi? 

Düzeltme talepleri üzerine red/ iade işlemlerinin yapılabilmesi için bu iade işlemlerine ilişkin 

dava açılmaması şarttır. Vergi dairesince iade işlemi yapıldıktan sonra her ne sebeple olursa 

olsun bu iade işleminden dolayı dava açılması halinde, yapılmış olan iade haksız iade 

kapsamında değerlendirilerek iade edilen tutarlar ceza/ faiz uygulanmak suretiyle geri 

alınacaktır. 

f- Dava aĢamasında bulunan iade taleplerinde nasıl uygulama yapılacaktır? 

Düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde düzeltme başvurusunda bulunmuş ve düzeltme talebi 

kabul edilmediği için dava açmış olan hizmet erbabının, mahkemelerde ihtilafı devam eden 

(henüz kesinleşmeyen) davalarından feragat etmeleri, mahkemeden feragat ettiklerini 

gösterir şerhli dilekçe örneğini veya bu belge temin edilemediği takdirde mahkemenin 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190315-14-1.pdf


feragat nedeniyle davanın reddine dair vereceği karar örneğini, tarha yetkili vergi dairesine 

ibraz etmeleri kaydıyla gerekli red ve iade işlemleri yapılacaktır. Bu madde hükümlerinden 

yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla ilgili olarak idare veya davacı lehine ya da aleyhine 

yargılama giderleri ve vekâlet ücretine hükmedilmeyecektir. 

Düzeltme zamanaşımı süresi dolduktan sonra yapılmış olan düzeltme başvurularının reddi 

üzerine dava açmış ve mahkemelerde ihtilafı devam eden hizmet erbabına, davalarından 

feragat edip etmediklerine bakılmaksızın red ve iade yapılması mümkün olmayıp, 

mahkemelerce verilen kararlara göre işlem tesis edilecektir.  Hakkında kesinleşmiş yargı 

kararı bulunan iade talepleriyle ilgili olarak kesinleşen yargı kararına göre işlem tesis 

edilmesi gerekmekte olup, verilen kararlar aleyhine olan hizmet erbabının, yeniden düzeltme 

başvurusunda bulunmak suretiyle madde ile getirilen düzenlemeden faydalanması mümkün 

değildir. Davasından feragat etmek suretiyle iade talebinde bulunan hizmet erbabınca, 

yukarıda belirtilen belgelerden daha önce ibraz edilmemiş olanların da tamamlanması 

gerekmektedir. 

g- Ġade kapsamındaki ödemeler: 

Düzenleme kapsamında yapılacak iadeler, 27.03.2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma 

sözleşmesi ve ikale sözleşmesi gibi sözleşmeler kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı 

tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları, bonus ödemesi, hizmet ödülü, ek 

ödeme gibi çeşitli adlar altında yapılan ve ek tazminat niteliğinde olan ödemelerden kesilen 

gelir vergisiyle sınırlı bulunmaktadır. 

Karşılıklı sonlandırma sözleşmesi ve ikale sözleşmesinde, işten ayrılma nedeniyle verildiği 

açık olan ek tazminat niteliğindeki ödemelerin ücret bordrosunda değişik adlarla (prim, iyi 

niyet ödemesi, teşekkür ödemesi, bonus, paket ödemesi, Ek-1, Ek-2 vb.) görünmesi, bu 

ödemeler üzerinden kesilen vergilerin iadesine engel teşkil etmeyecektir. Karşılıklı 

sonlandırma sözleşmesi ve ikale sözleşmesinde ayrı ayrı görünmekle birlikte, kıdem 

tazminatı, ihbar tazminatı, prim, ek ödeme ve izin ücreti gibi ödemelerin, ücret bordrosunda 

(ikale tazminatı, ek ödeme, ek tazminat ve paket ödemesi gibi adlarla) toplu bir halde 

gösterildiği durumlarda ise, toplam ödeme içerisindeki ek tazminat ödemesinin belirlenmesi 

ve bu tutara isabet eden verginin iadesinin sağlanması gerekmektedir. 

Karşılıklı sonlandırma sözleşmesi ve ikale sözleşmesinde yer verilen veya bu sözleşmeler 

kapsamında yapılan ödemelerin dahil edildiği ilgili ayın ücret bordrosunda yer alan ve ek 

tazminat niteliğinde olmayan ihbar tazminatı, normal ücret, mesai ücreti, resmi tatil ücreti, 

yıllık izin ücreti, yol ücreti, yemek ücreti, sigorta ödemeleri, sosyal yardımlar, geçmiş veya 

mevcut dönemdeki çalışmalar karşılığı yapılan hizmet primi ve ikramiye ödemeleri ile ücret 

kapsamında olan benzeri ödemelerden kesilen gelir vergisinin iade edilmesi söz konusu 

değildir. 

4-Evde Ġmal Edilen Bazı Ürünlerin Ġnternet Üzerinden Satılması Durumunda Esnaf 

Muafiyetinin Kaybedilmemesine Yönelik Açıklamalara 306 Seri No.lu Gelir Vergisi 

Genel Tebliğinde Yer VerilmiĢtir. 

 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Vergiden Muaf Esnaf” başlıklı 9/6. Maddesindeki 

değişiklik ile evde imal ettikleri bazı ürünleri, yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmayacak 

şekilde internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların, esnaf muafiyetini 

kaybetmemeleri sağlanmıştır. Bu muaflıktan faydalanılabilmesi için, internet ve benzeri 

elektronik ortamlar üzerinden yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli 

olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması gerekmektedir. GVK’nun 9.maddesinde 



sayılan ürün çeşitlerinden, birden fazlasının üretilerek internet ve benzeri elektronik ortamlar 

üzerinden satılması durumunda, satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin 

yıllık brüt tutarını aşmaması şartı, her bir ürün cinsi için ayrı ayrı değil tüm ürünlerin toplam 

satış tutarı için geçerlidir. Satışların bir kısmının internet ve benzeri elektronik ortamlar 

üzerinden, bir kısmının muafiyet kapsamında diğer şekillerde yapılması halinde, satış 

tutarının ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartı, sadece 

internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlar için geçerli olup, diğer 

şekillerde yapılan satışlarda tutar sınırlaması bulunmamaktadır. İnternet ve benzeri 

elektronik ortamlar üzerinden yıl içerisinde yapılan satışların ilgili yılda geçerli olan asgari 

ücretin yıllık brüt tutarını geçmesi halinde, esnaf muafiyeti kaybedilecek ve izleyen takvim 

yılı başı itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilecektir. 

 

5-Vergiye Uyumlu Mükellef Uygulamasına ĠliĢkin DeğiĢiklikler: 

 

GVK’nun mükerrer 121. maddesinde yapılan düzenleme ile, 2018 yılına ilişkin olup 

2019 yılında ve sonraki dönemlere ilişkin verilecek gelir ve kurumlar vergisi 

beyannamelerinde vergi indiriminden faydalanılıp faydalanılamayacağının tespitinde her 

bir beyanname itibarıyla 250 TL’ye kadar yapılan eksik ödemeler, söz konusu 

beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiĢ 

olması Ģartının ihlali anlamına gelmeyecektir. Diğer taraftan, ilgili vergi kanunu gereğince 

tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde terkin edilecek vergilerin, söz konusu 

şartların sağlanamaması durumunda, kanunlarında öngörülen tecil süresinin bitiminden 

itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde, tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi 

içerisinde ödenmiş olması şartı ihlal edilmiş sayılmayacaktır. 

Örnek 4: (L) A.Ş., 2018 hesap dönemine ilişkin olarak 25.04.2019 tarihinde vermiş 

olduğu kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden tahakkuk eden kurumlar vergisini vadesinde 

ödemiştir.(L) A.Ş., 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin tüm vergi beyannamelerini kanuni 

süresi içerisinde vermiş ve 2017 yılı Mayıs ayına ilişkin verilen muhtasar beyanname üzerine 

tahakkuk eden 33,90 TL’lik vergi hariç, tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiştir. 

Buna göre, diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla, Mayıs 2017 dönemine ait 

muhtasar beyannameye ilişkin tahakkuk eden 33,90 TL’lik verginin süresinde ödenmemesi, 

(L) A.Ş.’nin vergi indiriminden yararlanmasına engel teşkil etmeyecektir.” 

  

Bilgilerinize Sunulur. 

 

 

                                                                            ĠHSAN AKAR    

              YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠR  

                                         ULUDAĞ BAĞIMSIZ DENETĠM VE Y.M.M A.ġ 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya iliĢkin genel bilgiler içermekte olup 

konu hakkında ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmeniz önerilir. 

 

 


