
Vergide Gündem 
Tax Agenda 

Aralık / December 2019

ISSN: 2148-4686

Uluslararası vergi hukukunda hibrit finansal 
araçlar sorunu  
Mesut Karadağ

E-sporcuların vergilendirilmesi
Tamer Türkyılmaz

Özel maliyet bedellerinin itfasında “azalan 
bakiyeler usulüyle amortisman” yöntemi 
uygulanıp uygulanamayacağı üzerine bir 
değerlendirme
Av. Fatma Berna Alkan

English translation

Alumni Söyleşileri "Nükhet Erkekel Irmak"

Çalışma Hayatında Gündem
Dr. Hakkı Demirci

Dünyadan Vergi Haberleri
Elif Karaca

Sirküler indeks

Vergi takvimi

Pratik bilgiler

Practical information



2 Aralık 2019

Vergide Gündem
Mesut Karadağ

Uluslararası vergi hukukunda hibrit finansal 
araçlar sorunu
Giriş

Son yıllarda gelişen mobil uygulamalar özellikle uluslararası ticaretle uğraşan şirketler 
tarafından önemli ölçüde kullanılmaktadır. Bununla birlikte bilgi iletişim teknolojileri de 
şirketlerin üretim ve yönetim sürecine dahil edilmekte ve vergi planlama stratejilerini 
güçlendirme amaçlı kullanılmaktadır. Bu kapsamda özellikle Çok Uluslu Şirketler 
(ÇUŞ), ülkelerin vergi mevzuatını detaylı biçimde tanımakta ve aynı durumlarda farklı 
ülkelerde nasıl muamele yapıldığını görebilmektedir. Hibrit finansal araçlar, ülkelerin 
finansal bir aracı farklı olarak nitelendirmeleri esasına dayanır. Bu farklı nitelendirme 
sonucu şirketler, vergi planlama stratejileriyle vergisel yükümlülüklerini önemli ölçüde 
azaltabilmektedir.

Vergi gelirlerinin azalması tehdidi karşısında ülkeler, hibrit finansal araçlar üzerinden 
ve genel olarak diğer matrah aşındıran ve kâr transferine neden olan vergisel sorunlar 
karşısında bir reaksiyon oluşturmaya çalışmıştır. Bunun neticesinde OECD, 15 adet BEPS 
Eylem Planlarından ikincisini hibrit uyumsuzluklara ayırmış ve hibrit finansal araçların 
vergilendirmede meydana getirdiği sorunlara da değinmiştir.

Bu çalışmada hibrit finansal araçların ne olduğu, vergilendirme sorununa nasıl yol açtığı, 
uluslararası vergi anlaşma hukukundaki kapsamı ve OECD’nin konuya yaklaşımı ve 
çözüm önerilerine yer verilmiştir.

1. Hibrit finansal araçlar 

Türk Dil Kurumuna göre hibrit kelimesi “melez” anlamına gelmektedir1. Dolayısıyla 
hibrit; karışık, katışık, karma anlamına gelecek şekilde ifade edilebilir. Vergilendirme 
açısından karma, katışık ifadelerinin anlamı, bir finansal araçtan elde edilen gelirin farklı 
ülkeler tarafından farklı şekilde nitelendirilmesi ya da bir finansal aracın birden fazla 
finansal özellik göstermesidir. 

Finansal araç ise en genel şekliyle, bir kurumun başka bir kurumun yükümlülüğü 
kapsamında finansal bir değerini edinmesini sağlayan bir sözleşme ürünü olarak 
tanımlanabilir. Burada bir tarafın, diğer tarafın yükümlülüğü kapsamında edindiği değer, 
borç ilişkisine dayanan alacak hakkı ya da ortaklık ilişkisine dayanan şirket hakkı olabilir.

Bu tanımlardan yola çıkarak, hibrit finansal aracın en genel tanımına ulaşmak 
mümkündür. Hibrit finansal araçlar, gelir ya da vergiyi doğuran olayın tarafı iki ya da 
daha fazla ülkenin; bir kurumun, diğer bir kurumun yükümlülüğü kapsamında elde 
ettiği değeri vergisel açıdan farklı olarak nitelendirdiği; alacak hakkı ya da şirket hakkı 
özelliklerinden birisini net olarak yansıtmayan sözleşme ürünleridir. Böylece hibrit 
finansal araçların sahibine alacak ve şirket hakkını belirli ölçüde aynı zamanda veren 
ve ekonomik özellikleri dikkate alındığında alacak hakkını temsil eden tahviller ile şirket 
hakkını temsil eden hisse senetleri arasında bir noktada kaldığı ifade edilebilir2. 

Finansal araçların bu hibrit niteliği vergilendirme açısından nasıl muamele edileceğini de 
önemli ölçüde etkilemektedir. Borç ilişkisine dayanan alacak haklarının getirisi faiz iken, 
1 Türk Dil Kurumu, www.tdk.gov.tr (Erişim Tarihi:27.10.2019)
2 Emrah Ferhatoğlu, BEPS Projesinin Vergi Anlaşmaları Hukukunda Hibrit Finansal Araçlar    
   Sorununa Etkisi, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:326, Kasım 2015, s. 18
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sermaye ilişkisine dayanan şirket haklarının getirisi temettüdür 
(kâr payı). Bu durum geliri doğuran olayın birden fazla ülkeyi 
ilgilendirmesi halinde vergisel açıdan farklı muamelelerde 
bulunulmasına ve vergi kaybına yol açabilmektedir. Çalışmanın 
ilerleyen kısımlarında bu duruma ilişkin açıklamalara ve 
örneklere yer verilmiştir. 

2. Hibrit finansal araçlardan kaynaklanan vergisel sorunlar 

2.1. Hibrit finansal araçlarda nitelik problemi ve ulusal 
vergileme sorunları

Hibrit finansal araçların tek bir finansal aracın ekonomik 
özelliklerini taşımaması, vergilendirmenin niteliğinin ve 
dolayısıyla uygulanacak olan vergi oranının farklı olmasına 
neden olabilmektedir. Bu bölümde hibrit finansal araçların 
niteliğini analiz eden açıklamalara ve ulusal vergilendirme 
sorunlarına yer verilmiştir. 

Hibrit finansal araçlardan elde edilen gelirin nitelendirilmesinde 
ilk ayrım noktası, yukarıda da ifade edildiği üzere, söz konusu 
gelirin bir şirket hakkından mı yoksa alacak hakkından mı 
kaynaklandığıdır. Alacak hakları ile şirket hakları kıyaslandığında, 
alacak haklarının risk unsurunun borcun ve faizin vadesinde 
ödenememesi olduğu belirtilebilirken, şirket haklarında risk 
unsuru daha fazladır. Şirket haklarında yıllık getiri belirsiz olup; 
gelir, söz konusu şirketin kârına bağlıdır3. 

Vergilendirme açısından alacak haklarından doğan gelirler 
ile şirket haklarından doğan gelirlerin farklarından birisi 
de ödemeyi yapan açısından, alacak hakkının neması olan 
faizin giderleştirilmesi mümkün iken, şirket haklarına ilişkin 
temettünün giderleştirilmesi mümkün değildir. Ayrıca; temettü 
ödemeleri üzerinden ödeme yapan tarafın tevkifat yapması ya 
da söz konusu temettünün vergiden istisna edilmesi durumu 
gündeme gelebilmektedir4. Alacak hakları ile şirket hakları 
arasındaki farklılıklardan birisi de sermaye temini ya da şirket 
hakları üzerinden elde edilecek gelirlerdeki vergi yükünün 
alacak haklarına göre genellikle daha yüksek olmasıdır. Bu 
nedenle finansman ihtiyacı duyan taraflar, finansman maliyetini 
azaltmak için hibrit araçlara başvurabilmektedir. 

2.2. Hibrit finansal araçlardan kaynaklanan uluslararası 
vergilendirme sorunları

Mükellefler, vergi planlama stratejileri kapsamında hibrit 
finansal araçlara başvurarak finansal maliyetlerini ve vergi 
yüklerini minimize etmeye çalışmaktadır. Bu bölümde 
mükellefler açısından hibrit finansal araçlar üzerinden elde 
edilen kazanımların vergilendirme sorununa nasıl yol açtığına 
OECD Model Vergi Anlaşması ve çeşitli örnekler üzerinden yer 
verilmiştir. 

2.2.1. Hibrit finansal araçlar sorunu ve OECD Model Vergi 
Anlaşması

OECD Model Vergi Anlaşması, ülkeler için bağlayıcı olmasa 
da uluslararası vergi anlaşmaları için önemli bir “model” 
oluşturmakta ve taraflar anlaşma maddelerini burada 
belirtilen genel çerçeve kapsamında müzakere ederek 
belirleyebilmektedir. 

OECD Model Vergi Anlaşmasının 6 ile 22’nci maddeleri 
arasında, kazanç unsurlarının taraf devletler arasında 
nasıl vergilendirileceği belirlenmekte, vergilendirme 
yetkisi taraf devletlerden münhasıran birisine veya her 
ikisine de verilmektedir. OECD Model Vergi Anlaşması’nın 
10’uncu maddesi temettülerin, 11’inci maddesi ise faizlerin 
vergilendirilmesini düzenlemektedir. Her iki maddede de esas 
vergilendirme yetkisi ikamet devletine tahsis edilmiş, kaynak 
devlete sınırlı vergilendirme yetkisi tanınmıştır. 

OECD Model Vergi Anlaşmasının 10’uncu maddesine göre 
temettünün gerçek lehdarı bir şirketse ve temettü dağıtan 
şirkete en az %25 oranında iştirak gerçekleşmişse kaynak devleti 
en fazla %5, diğer hallerde de en çok %15 oranında tevkifat 
yapabilir. Model Anlaşmanın faiz gelirlerini düzenleyen 11’inci 
maddesine göre ise kaynak devletin vergilendirme yetkisi 
%10 tevkifat ile sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla hibrit finansman 
araçların uluslararası vergilendirmedeki ilk etkisi, kaynak 
devletin vergilendirme yetkisinin sınırını belirleyebilmesidir. 
Kaynak devlet, sınırlı olan vergilendirme yetkisini, temettülerde 
ve faizlerde farklı oranlarda kullanabilmektedir. 

Hibrit finansman araçlar nedeniyle uluslararası alanda oluşan 
bir diğer vergilendirme sorunu, taraf devletlerin söz konusu 
finansal araç üzerinden elde edilen geliri farklı nitelendirip 
Model Anlaşmada farklı maddeleri kullanmaları nedeniyle 
çifte vergilendirme ya da çifte vergilendirilmemeye neden 
olunmasıdır5. Çalışmanın ilerleyen bölümünde bu durumlar da 
örneklendirilmiştir. 

2.2.2. Hibrit finansal araçların neden olduğu vergilendirme 
sorunları-örnekler 

Hibrit finansal araçların neden olduğu vergilendirme sorunları 
aşağıda örnekler üzerinden açıklanmıştır: 

Örnek:16 

A şirketi A ülkesinde mukimdir ve B şirketinin hisselerinin 
tamamına sahiptir. A ülkesinin vergi mevzuatına göre söz 
konusu finansman bir sermaye aracı iken, B ülkesinin vergi 
mevzuatına göre verilen borçtur. Bu kapsamda B ülkesinde 
mukim şirket yapılan ödemeyi vergi matrahından indirebilirken, 
A ülkesinde mukim olan A şirketi iştirak kazançları istisnasından 
yararlanabilecektir. Bu durumda elde edilen gelir vergi dışında 

3 Brian Coyle, Hybrid Instruments, Fınancial Financial World Publishing, United Kingdom, 2002, s. 4
4 Faizlerin giderleştirilmesi Türk vergi mevzuatına göre Gelir Vergisi Kanunu’nun 40’ıncı ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8’inci maddesine         
   göre mümkün iken, aynı maddelerde indirilebilecek giderler arasında temettü ödemesine yer verilmemiştir. Ayrıca; Kurumlar Vergisi 
   Kanunu’nun 30’uncu maddesine göre dar mükellef kurumlara yapılan temettü ödemeleri üzerinden tevkifat yapılması gerekmektedir.        
   Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-b maddesinde ise yurt dışından elde edilen iştirak kazancı istisnası düzenlenmiştir.   
5 Konuyla ilgili detaylı açıklamalar için bkz: Emrah Ferhatoğlu, agm, s. 21, 22
6 Konuyla ilgili örnekte, OECD’nin Hibrit Uyumsuzluk Düzenlemelerini konu edinen BEPS 2 No’lu Eylem Planından yararlanılmıştır. Detaylı   
   ilgi için bkz: BEPS Action 2 Final Report: Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, s. 175, www. oecd-ilibraray.org  (Erişim  
   tarihi: 27.10.2019)
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kalacak ve çifte vergilendirmeme (double non-taxation) durumu 
ortaya çıkacaktır7. 

A Şirketi

B Şirketi

Finansman Faiz/Temettü

A Ülkesi

B Ülkesi

Örnek:2 

Örnek 1’deki şirketler yine aynı varsayımlarda A ve B ülkelerinde 
mukimdir. A şirketi B şirketine yine finansman sağlamaktadır. 
A ülkesi bu finansman aracını borç verme işlemi, B ülkesi ise 
sermaye temini olarak nitelendirmektedir. Bu durumda B ülkesi 
söz konusu temettü ödemesi üzerinden tevkifat yaptığında ve 
A ülkesi de faiz geliri üzerinden vergilendirme yaptığında, aynı 
vergi konusu üzerinden çifte vergilendirme söz konusu olacaktır.

3. Hibrit finansal araçlardan kaynaklanan sorunlara çözüm 
önerileri/BEPS 2 No’lu Eylem Planı

Hibrit finansal araçlardan kaynaklanan uyumsuzlukların 
neden olduğu vergi sorunları OECD’nin BEPS 2 No’lu Eylem 
Planı’nda detaylı olarak açıklanmış ve bu sorunlara karşı öneriler 
getirilmiştir. Bu önerilerden birisi, hibrit finansal araç kuralının 
uygulanmasıdır. 

Hibrit finansal araç kuralına göre, hibrit finansal araçlardan 
kaynaklanan uyumsuzluğun giderilmesi için; 

• Ödemeyi yapan ülkede matrahtan indirim/giderleştirme 
durumu reddedilmeli,

• Eğer ödemeyi yapan ülkede indirim/gider reddi yapılmamışsa 
söz konusu tutar ödemeyi alan ülkede vergilendirilebilir gelire 
dahil edilmeli,

• Vergi mükellefleri söz konusu işlem nedeniyle elde edilecek 
geliri makul bir zamanda vergilendirilebilir kazanca dahil 
etmelidir (makul bir zamanda mükelleflerin söz konusu 
kazancı gelirlerine dahil etmeleri halinde hibrit finansal araç 
kuralına başvurulmayacaktır)8.

Hibrit finansal araç kuralının uygulanmasında öncelik (primary 
rule), ödemeyi yapan ülkede vergi matrahından indirimin 
reddedilmesidir. Bu durumun sağlanamaması durumunda ikincil 
kural uygulanarak ödemeyi alan tarafın bulunduğu ülkede 
istisna uygulanmayacaktır (secondary/defensive rule). 

Hibrit finansal araç kuralının kapsamı, ödemenin ilişkili bir kişi 
ya da mükellefin kurgulanmış bir düzenlemenin parçası-tarafı 

olduğu durumlar olarak çizilmekte ve kaynak ülkede yatırım 
yapılmasına yönelik özel düzenlemeler varsa bu durumlar istisna 
olarak düzenlenmektedir9.

Hibrit finansal araç kuralı gibi hibrit finansal uyumsuzlukların 
neden olduğu sorunların çözümü için uluslararası alandaki 
politika önerilerden bir diğeri OECD Model Vergi Anlaşmasına 
özel hükümler konulmasıdır10. OECD Model Vergi Anlaşmasının 
ne 10’uncu maddesinde ne 11’inci maddesinde hibrit 
finansal araçları net biçimde kapsayan bir hüküm vardır. Bu 
nedenle Model Anlaşmada doğrudan bir düzenleme yapılması 
önerilmektedir. 

Finansal araçlardan kaynaklanan hibrit uyumsuzluğun 
giderilmesi için yapılan önerilerden birisi de kaynak devlet 
yorumuna üstünlük tanımasıdır11. Bu durum da esas kural 
(primary rule) gibi sorunun kaynak ülkede çözülmesine 
çalışmaktadır. 

Hibrit finansal araçların neden olduğu sorunların çözümü için 
yapılan önerilerin bazıları ülkesel ölçekte politika önerilerini 
içerir. Bunların önemli bir kısmı genel özellikler taşımaktadır. 
Örneğin; ülkelere iç hukuk kurallarının uyumlaştırılması ve 
farklılıkların giderilmesi önerilmektedir. Ayrıca, hukukun 
kötüye kullanılması ve işlemlerin gerçek mahiyetinin dikkate 
alınması gibi genel kötüye kullanma karşıtı kurallar (general 
anti-abuse rules) ile birlikte spesifik olarak hibrit araçlara yönelik 
kötüye kullanma karşıtı kurallar (spesific anti-abuse rules) da 
düzenlenmelidir12. 

Sonuç

OECD’nin BEPS 2 No’lu Eylem Planı hibrit uyumsuzluk 
düzenlemelerini konu etmektedir. Bu kapsamda hibrit finansal 
araçların meydana getirdiği vergisel sorunlar, uluslararası vergi 
hukuku alanında hibrit varlıklarla birlikte hibrit uyumsuzluk 
türlerini oluşturmaktadır.

Finansal araçların meydana getirdiği hibrit uyumsuzluk, bir 
tarafta matrahtan indirim, diğer tarafta gelire dahil edilmeme 
(deduction/non-includable) şeklinde, elde edilen gelirin 
verginin dışında kalmasına yol açmaktadır. Bu doğrultuda 
taraflara önerilen esas kural, kaynak devletteki indirimin 
uygulanmamasıdır. Bunun söz konusu olmaması halinde 
ikamet devletinde ikincil kural uygulanarak istisna hükümlerinin 
uygulanması engellenecektir. 

Finansal araçlarda hibrit uyumsuzlukların giderilmesi için 
yapılan diğer öneriler; OECD Model Vergi Anlaşmasına spesifik 
hükümler eklenmesi, uyumsuzluk durumunda kaynak devletin 
yorumuna üstünlük tanınması, ülkelerin iç hukuk kurallarının 
uyumlaştırılması, genel kötüye kullanma kurallarının etkin 
kullanılmasının yanında spesifik olarak da kötüye kullanma 
kurallarının düzenlenmesidir. 

7 OECD’nin BEPS 2 No’lu Eylem Planında bu temel örnek etrafında A ülkesinin kısmi istisna uygulaması ve B ülkesinin düşük oranlı vergi   
   uygulaması durumlarına da yer verilmekte; söz konusu durumlarda da benzer şekilde vergi kaybı olduğu açıklanmaktadır. 
8 BEPS Action 2 Final Report: Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, s. 23, https://www.oecd-ilibrary.org/   
   docserver/9789264241138-en.pdf?expires=1572171443&id=id&accname=guest&checksum=A1DB1E9E76034C1B92CADE342428F71A  
   (Erişim tarihi: 27.10.2019)
9 BEPS Action 2 Final Report: Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, s. 24, www. oecd.org  (Erişim tarihi: 27.10.2019) 
10 Emrah Ferhatoğlu, agm, s. 26
11 Emrah Ferhatoğlu, agm, s. 26
12 OECD, Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policy and Compliance Issues, s. 13, 14, 15  https://www.oecd.org/ctp/aggressive/HYBRIDS_  
   ENG_Final_October2012.pdf (Erişim Tarihi:27.10.2019) 
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E-sporcuların vergilendirilmesi
I. Giriş

Dijitalleşme hayatımızdaki pek çok şeyi değiştirdi. Küresel şirketlerin iş yapma 
şekilleri, vergi otoritelerinin mükellefleri ile olan ilişkileri, devletlerin birbirleriyle ve 
vatandaşlarıyla olan iletişimleri, hatta bireylerin kendilerini dış dünyaya anlatma şekli; 
hepsinin dijitalleşme sürecinden etkilendiğini söyleyebiliriz.

Spor ve sporcu kavramları da bu dijitalleşme dalgasından nasibini alanlar arasında. Spor 
esasında “analog” dünyaya ait olan, farklı kanallar eklendiyse de seyircisinin ağırlıklı 
olarak halen gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel araçlarla takip ettiği bir 
alan. 

E-spor başındaki “e”den de anlaşılacağı üzere geleneksel sporlardan pek çok yönüyle 
ayrılıyor. E-sporun amacını dijital, fakat adil bir rekabet ortamı sağlamak suretiyle 
oyuncuların bireysel olarak veya takım halinde organizasyonlarda mücadele etmesini 
temin etmek olarak düşünebiliriz. 

Konunun vergiyle ilişkisi ise ekonomik boyutuyla alakalı, aslında bu yönüyle 
de geleneksel sporla birbirlerine çok benzediklerini söyleyebiliriz. Zira e-spor 
ekonomisindeki paranın kaynağı ve dağıtıldığı yerler sıra dışı değil; basitçe baktığımızda 
sponsorlar, yayıncılar, reklam verenler ve izleyicilerden toplanan paraların günün 
sonunda organizatörler, takımlar, oyuncular, sunucu ve yorumculara dağıldığı bir 
yapı düşünebiliriz. Benzerliklerin olduğu noktalar için işler kolay, çünkü yerleşik vergi 
uygulamaları açısından değerlendirme yapmak sorun teşkil etmeyecektir. Ancak farklılık 
yaratan yönlerden bakıldığında geleneksel vergi bakış açısıyla bunları yorumlamak 
güçlükler yaratabilecektir. 

Şubat 2019 verilerine göre, e-spor ekonomisi 1 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmış 
görünüyor ve geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında %25’in üzerinde bir büyüme mevcut. 
Bu büyüklüğe ulaşmış bir ekonominin vergi otoritelerinin dikkatini çekmeyeceğini 
düşünmek doğru olmayacaktır. Bu çalışmada e-sporcuların Türkiye’de nasıl 
vergilendirileceklerine değineceğiz.

II. E-sporcular sporcu mudur? 

a. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın gözünden

Dijitalleşmenin önemli etkilerinden biri, geleneksel kavramların yeniden tanımlanmasına 
ilişkin bir karışıklığa yol açması. Sporun, elektronik sporu da dahil ederek yeniden 
tanımlanması üzerinde durulacak bir husus değilmiş gibi gelse de esasında vergi gibi, 
tanımlar ve kavramları temel alan bir mecra için oldukça büyük bir etki yaratabilecektir.

Vergi uygulamaları açısından “sporcu”nun tanımlanmasına duyulan ihtiyaç, sporcuların 
vergilendirilmesinin hem Türkiye’de hem de diğer ülkelerde farklılıklar yaratabilmesiyle 
ilişkilidir. Türk vergi mevzuatı, geçici veya yerleşik birtakım düzenlemelerle sporculara 
vergi avantajı sağlayan bir yapıyı ihtiva etmektedir. Dolayısıyla, e-sporcuların sporcu 
olarak nitelendirilip nitelendirilmeyeceği kazançlarının ne şekilde vergilendirileceğini 
doğrudan etkileyecektir.
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E-sporun spor olarak, icra edenlerin ise sporcu olarak anılıp 
anılmayacağı hususunun yalnızca Türkiye’ye özgü bir tartışma 
olmadığını da eklemek lazım. 2016 yılında Alman Spor 
Üniversitesi’nin yayınladığı bir çalışmaya göre, e-sporcuların 
icraları esnasında vücutlarının verdiği tepkiler maraton koşan, 
yarış aracı kullanan sporcuların vücutlarında meydana gelen 
olaylarla büyük benzerlik gösteriyor.  Üniversite, e-sporcuların 
fiziksel ve zihinsel tepkiler açısından diğer sporculardan çok da 
farklı olmadığını vurguluyor. 

İşin, bir de sosyal ve ekonomik boyutu mevcut. E-spor 
organizasyonları büyük salonlarda çevrimdışı veya internet 
üzerinde çevrimiçi olarak organize edilebilmekte, büyük bir 
rekabete ve seyircileri tarafından milyonlarca saatlik izlenmeye 
konu olmaktadır (izlenme, tüm seyircilerin izlerken harcadığı 
toplam zaman olarak hesaplanmaktadır). Bahsi geçen devasa 
e-spor turnuvalarına ilgi küresel nitelikte olup pek çok farklı 
ülkeden takımlar ve sporcular havuzda toplanan para ödülü için 
mücadele etmektedir.

E-sporun her geçen gün daha büyük kitlelere ulaşması, 
büyüyen ekonomisi ve sosyal boyutu otoritelerin de e-sporu ve 
e-sporcuyu daha yakından tanımasına imkân vermiştir. E-spor, 
Güney Kore’nin öncülüğünde pek çok ülke tarafından (Çin, 
Rusya, Almanya, İtalya, Güney Afrika bunlardan birkaçı) resmen 
spor olarak tanınmış ve bu ülkelerde bu şekilde muamele 
görmeye başlamıştır. Türkiye’de ise bu şekilde bir resmi 
tartışma olmasa da e-sporcular, kurulan Türkiye Dijital Oyunlar 
Federasyonu’nun 2013 yılında lağvedilerek Gelişmekte Olan 
Spor Branşları Federasyonu’na devrolması sonucunda uzun bir 
süre faaliyetlerini bu çatı altında sürdürmüşlerdir. Nisan 2018’de 
ise Türkiye E-Spor Federasyonu’nun resmen kurulmasını 
takiben Nisan 2019 itibariyle, 55 lisanslı kulüp ve 546 lisanslı 
sporcunun faaliyetlerde bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı oluruyla kurulan ve faaliyetlerini 
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak sürdüren 
federasyonun, yine Gençlik ve Spor Bakanlığı onayıyla 
hakemlerin görev, yetki ve sorumluklarını ve sporcuların vize, 
lisans, transferler işlemlerini hangi esaslara göre yapacaklarını 
belirleyen talimatları da yayınladığı, merkez ve il teşkilatlarını 
kurduğu görülmektedir. Bu anlamda e-sporun, sporun üst 
otoritesince tanındığını, federasyonunun kurulduğu ve 
teşkilatlandığı, sporcularının ve hakemlerinin lisanslandığı bir 
ortamda, devletin kendilerini spor olarak tanımadığını iddia 
etmek çok da makul bir yaklaşım olmayacaktır. 

Ancak öte yandan, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, Temmuz 2019 
tarihli bir özelgesinde e-spor şöyle tanımlanmış olup yer verilen 
tanım uyarınca da e-sporcuların gelir vergisi kanununda yer alan 
avantajlı oranlardan faydalanamayacağı ifade edilmiştir:

“Diğer taraftan, elektronik spor (e-spor); bilgisayar, konsol ve 
mobil platformlar üzerinden çevrimiçi ve çevrimdışı bireysel ve 
takım olarak oynanan, rekabetçi çok oyunculu, dijital oyunların 
çeşitli modlarıyla oynanan bir alan olarak tanımlanmaktadır. 
Kısaca e-spor, bilgisayar, konsol ve mobil platformlar vasıtasıyla 
oynanan, çok oyunculu dijital oyunlara verilen genel addır.”

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bu yaklaşımıyla birlikte diğer amatör 
dallardaki sporculara yapılan ödemelerle e-sporculara yapılan 
ödemeler arasında vergileme açısından bir fark oluşacağını 
söyleyebiliriz. Sporcuların vergilendirilmesi konusu esasında 

kamuoyunda mali güce göre vergilendirme ve eşitlik ilkeleri 
açısından çokça eleştiriye konu olan bir hadise ve avantajlı 
oranlar 31.12.2019’da süresi dolacak olan geçici bir 
düzenlemeye dayanıyordu. 31.12.2017’de kanunda belirtilen 
sürenin dolduğunu ve 31.12.2019’a kadar uzatıldığını da not 
edelim. 

Ekim ayında TBMM başkanlığına sunulan ve geçtiğimiz 
günlerde TBMM genel kurulunda kabul edilen kanunda, 
kulüpleriyle 1 Kasım 2019 sonrasında sözleşme imzalamış 
veya eski sözleşmelerini bu tarihten sonra yenilemiş sporcular 
için; üst liglerde uygulanan %15 stopaj oranının, %20 olarak 
düzenlenmesini, geçici madde süresinin 2023 sonuna kadar 
uzatılmasını ve yıllık kazançlarının gelir vergisi tarifesinin 
son diliminde belirtilen haddi (2020 için güncellenmek üzere 
2019’da 500.000 TL) aşması durumunda yıllık beyanname 
ile gelirlerini beyan etmelerini öngören bir hüküm mevcut. 
Bu gelişmeyle birlikte kulüpleriyle 1 Kasım 2019 sonrasında 
sözleşme imzalayan sporcular ve e-sporcular arasındaki 
vergilendirmeye ilişkin farklılık azalacak olsa da ortadan 
kalkmayacaktır. 1 Kasım öncesinde sözleşme imzalayan 
sporcular içinse vergilendirilmedeki farklılık sözleşmelerin 
bitimine kadar devam edecektir.

Yeni düzenlemeyle birlikte değerlendirdiğimizde sporcu – 
e-sporcu ayrımı nedeniyle oluşan farklılıkları 3 ana başlıkta 
inceleyebiliriz.

• 1 Kasım 2019 tarihi öncesinde kulüpleriyle sözleşme 
imzalamış e-sporcu ve sporcunun ödedikleri nihai vergiye 
bakıldığında, e-sporcu aleyhine 7-8 kata kadar bile 
ulaşabilecektir. Örneğin lig usulünün olmadığı bir spor dalında 
vergileme %5 ile sınırlıyken, e-sporcular %40’a kadar vergi 
ödeyebilecekler.

• 1 Kasım 2019 sonrasında sözleşme imzalamış sporculardan 
yıllık kazançları, gelir vergisi tarifesinin son diliminde 
belirtilen tutarı aşmayanlar beyanname vermeyecekleri için 
tabi oldukları oran (%5, %10 veya %20) nihai vergi tutarını 
belirleyecektir. Ancak e-sporcular tarifenin son diliminde 
belirtilen tutarı aşmasalar ve beyanname yükümlülükleri 
bulunmasa dahi stopaj yoluyla vergilendirildikleri oran %40’a 
kadar çıkabilecektir. 

• 1 Kasım 2019 sonrasında sözleşme imzalamış sporculardan 
yıllık kazançları, gelir vergisi tarifesinin son diliminde 
belirtilen tutarı aşanlar yıllık beyanname vererek %40’a 
kadar vergilendirileceklerinden, esasında aynı durumdaki 
e-sporcularla nihai vergi açısından aralarında herhangi bir 
fark bulunmayacak. Ancak, yine de e-sporcu kaynakta %40’a 
kadar vergi öderken (stopaj), sporcu tabi olduğu orana göre 
kaynakta vergilendirilecek (%5, %10 veya %20), ayrıca takip 
eden yılın mart ayında yıllık beyanname vererek normal 
tarifeye göre hesaplanacak vergiyle (%40’a kadar) halihazırda 
yapılan vergi kesintisi arasındaki farkı vergi dairesine mart 
ve temmuz sonunda iki eşit taksitte ödeyecektir. Dolayısıyla 
nihai vergi açısından fark olmasa bile, sporcu vergisinin bir 
kısmını, bir sonraki yıl ve iki taksitte ödeyecektir. Bu durum da 
e-sporcu aleyhine fırsat maliyeti oluşturan bir durum olarak 
karşımıza çıkmaktadır.   

Belirtmekte fayda olan bir diğer husus da idareye yapılan 
özelge başvurusu Türkiye E-spor Federasyonu kurulmadan 



Aralık 20198

önce, e-spor faaliyetlerinin Gelişmekte Olan Spor Branşları 
Federasyonu çatısı altında yapıldığı dönemde yapılmış. Yani 
idare görüşünü, e-sporcuların henüz ayrı bir federasyon 
olarak örgütlenmediği, fakat gelişmekte olan bir spor branşı 
olarak kuraş, paintball, kriket, korfbol, squash ve dalga sörfü 
gibi diğer sporlarla beraber, ilgili faaliyetleri yürüten bir çatı 
federasyon altında faaliyet göstermekte olduğu bir döneme 
ilişkin bilgiler ışığında vermiştir. Dolayısıyla, belki de yeni 
bilgiler ışığında konunun idarece tekrar değerlendirilmesi fayda 
sağlayacaktır. Fakat yine de söz konusu özelgede e-sporun 
federasyon yapısına odaklanılmadığı ve bir e-spor tanımına yer 
verilerek bu tanımdan hareketle açıklama yapıldığı göz önünde 
bulundurulduğunda, idarenin yaklaşımının e-sporun yürütülme 
ve yönetilme şekliyle değil, fakat icrasıyla ilgili olduğu da öne 
sürülebilecektir. 

b. OECD’nin gözünden

Bilindiği üzere Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), 
bünyesinde Türkiye’nin de katıldığı çalışma grupları vasıtasıyla 
çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına baz olan model 
vergi anlaşmasına ilişkin güncellemeleri ve bu model 
anlaşmanın maddelerinin yorumlanması işlerini yerine getiriyor. 
Model anlaşmanın sporcuların vergilendirilmesine ilişkin 17. 
maddesinde geçen sporcu kavramının, yorumlarda şöyle 
açıklandığını görüyoruz:

“’Sporcu’ teriminin hiçbir kesin bir tanımı verilmezken terim, 
geleneksel atletizm müsabakaları katılımcılarıyla (örneğin 
koşucular, atlayıcılar, yüzücüler) sınırlı değildir. Sporcu terimi 
aynı zamanda, örneğin golfçüleri, jokeyleri, futbolcuları, 
kriketçileri ve tenis oyuncuları ile otomobil yarışçılarını da 
kapsamaktadır.”

Madde, aynı zamanda, bilardo, snooker bilardo, satranç ve briç 
turnuvalarındaki gibi genellikle gösteri niteliğinde görülen diğer 
faaliyetlerden gelen gelirlere de uygulanmaktadır. 

Yorumlarda yer verilen sporcu kavramının geleneksel atletlerle 
sınırlanmadığı ve geniş bir şekilde tanımlandığı anlaşılmaktadır. 
Hatta spor kavramı da aynı genişlikte yorumlanmış, geleneksel 
anlamda sporun dışına çıkıp gösteri olarak nitelendirilebilecek 
faaliyetleri de spor olarak değerlendirilmiştir. Her ne kadar 
e-spor özelinde bir tartışma şimdilik mevcut değilse de yaygın 
kanaat, oldukça geniş tutulan “sporcu” tanımının e-sporcuları da 
kapsayacağı şeklindedir. 

Gelir İdaresi’nin “sporcu” kavramını dar bir perspektiften 
yorumlama refleksiyle, OECD’nin “sporcu” kavramını 
mümkün olduğunca geniş tutma arzusunu bir çelişki 
olarak görmemek gerekir. Zira, Gelir İdaresi’nin sporculara 
uygulanan avantajlı gelir vergisi oranlarına ilişkin uygulamanın 
kapsamını sınırlı tutma eğilimi göstermesi, konudan ve 
haklılık – haksızlık bağlamından bağımsız olarak makul bir 
istem gibi görünmektedir. Ancak öte yandan, OECD’nin model 
vergi anlaşması ve buna ilişkin uygulamalardaki en büyük 
motivasyonu genel anlamda küresel vergi sorunlarını çözüme 
kavuşturmak, sporcular özelinde ise vergileme hakkının hangi 
ülkede olduğunun tespitini kolaylaştırmaktır. Bu nedenle, 
kavramsal olarak spor ve sporcuyu tartışmaya açmak yerine, 
vergisel açıdan birbiriyle benzeşen grupları bir araya getirerek 
uluslararası düzeyde daha yalın ve basit bir vergilemeyi olanaklı 
hale getirmeyi amaçladığını söyleyebiliriz. 

Dolayısıyla, vergileme hakkının tespiti açısından Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması hükümlerine bakmak 
gerektiğinde sporcuların vergilendirilmesine ilişkin olan 
17. maddeye göre işlem tesis edilmesi gerekeceği, ancak 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın “sporcuların” 
vergilendirilmesi ilişkin olan 17. maddeye  göre işlem 
tesis edildiği için Gelir Vergisi Kanunu’na göre sporcuların 
faydalandıkları avantajlı oranlardan faydalanılabileceği şeklinde 
bir yanılgıya düşmemek gerekeceği düşünülmektedir.

III. E-sporcular nasıl vergilendirilir

Vergilendirmenin nasıl yapılacağıyla ilgili temel iki problem 
mevcut; bunlardan biri gelir unsuru ve vergi türü, diğeri de 
mükellefiyet türü. Bu iki hususa kısaca değinmek vergilendirme 
açısından daha sağlıklı bir tespit yapabilmeyi olanaklı kılacaktır.

a. Gelir unsuru ve vergi türü

Gelir Vergisi Kanunu’nun 2. maddesinde gelir unsurları şu 
şekilde sayılmıştır:

• Ticari kazançlar

• Zirai kazançlar

• Ücretler

• Serbest meslek kazançları 

• Gayrimenkul sermaye iratları

• Menkul sermaye iratları

• Diğer kazanç ve iratlar

Dolayısıyla kanun kapsamında bir kazancın “gelir” olarak 
nitelendirilebilmesi için yukarıda sayılan gelir unsurlarından biri 
olması gerekmektedir. 

Esasında sporcuların aldıkları ödemelerle ilgili pek tartışmalı 
bir durum mevcut değil. Zira, Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. 
maddesinde ücretin, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı 
olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar 
ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler olduğu 
belirtildikten sonra şu hükümlere yer verilmiştir:

Bu kanunun uygulanmasında, aşağıda yazılı ödemeler de ücret 
sayılır:
…
6. Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler 
ve sağlanan menfaatler.
… 
Yer verilen hüküm göz önüne alındığında sporculara transfer 
ücreti veya diğer adlarla yapılan ödemelerin veya sağlanan 
menfaatlerin ücret olarak nitelendirileceği açıkça ifade 
edilerek sporcuların aldıkları ödemelere ilişkin bir gelir 
unsuru tartışmasının önüne geçilmiştir. Ancak, Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nın Temmuz 2017’de verdiği ve yukarıda bahsi geçen 
özelgede e-sporcuların sporcu olarak nitelendirilmiyor olması, 
gelir unsuruyla ilgili bir tartışmayı da beraberinde getirecektir. 

“Madem ki e-sporcular sporcu olarak nitelendirilmiyor, elde 
ettikleri gelir, hangi gelir unsurunun kapsamına giriyor?” sorusu 
ise tek cevabı bulunmayan bir soru gibi görünüyor. Bu durumda 
vaka bazında değerlendirme yapmak uygun olacaktır. 
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Bu makalede yer alan açıklamalar, yazarının konu hakkındaki kişisel 
görüşünü yansıtmaktadır. Makaledeki bilgi ve açıklamalardan dolayı 
EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye sorumluluk 
iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla 
yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama 
yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını 
tavsiye ederiz.

Çalışmanın amacının, yalnızca e-sporculuk kapsamında yapılan 
faaliyetlerden elde edilen gelirleri değerlendirmek olduğunu 
bu noktada hatırlatalım. Zira e-sporcular çoğu durumda bu 
faaliyetle yetinmeyip pek çok farklı faaliyetlerde bulunabilmekte 
ve bunlardan gelir elde edebilmektedirler (örneğin YouTube 
yayıncılığı, yayıncılar kanalıyla gösteri amaçlı oyun oynayarak 
bağış toplamak vb.). Bu faaliyetlerin vergisel açıdan ayrıca 
değerlendirilmesi gerekecektir.

E-sporcular çoğunlukla bir takımın parçası olmak, takımın 
antrenörleriyle birlikte günlük çalışmalar yapmak ve takımın 
katıldığı lig ve turnuvalarda kadroda yer almak suretiyle faaliyet 
göstermektedirler. Bu yönüyle bakıldığında yukarıda bahsi 
geçen Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesinde yer alan ve 
ücretin tanımının yapıldığı hükümler uyarınca, kulübüyle kişi 
arasında bir işçi – işveren ilişkisi bulunduğu ve kulüp tarafından 
e-sporcuya yapılan ödemelerin ücret olarak nitelendirilmesi 
gerekeceği söylenebilir. Nitekim, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 
anılan özelgesinde de kulübün e-sporculara yapılan ödemeleri 
61. madde bağlamında değerlendirmesi ve buna göre de stopaj 
yapması gerekeceği belirtilmiştir. 

Uygulamada e-sporcular kulüplerinden aylık maaş alabilmekte, 
buna ek olarak lig dereceleri, turnuva başarılarına göre lig ve 
turnuvalardan takımın alacağı ödüle göre performans esaslı 
prim de alabilmektedirler. Kulübün kendilerine yapacağı prim, 
aylık maaş gibi ödemelerin tamamının ücret kabul edilerek gelir 
vergisine konu edilmesi gerekeceği düşünülmektedir. Kulüpler 
söz konusu durumda e-sporculara yapacakları ödemelerden 
yıllık gelir vergisi kesintisi yapacaklar, kişiler ise aynı yıl 
içerisinde başka bir işverenden ücret geliri elde etmemeleri 
durumunda bu gelirleri için yıllık beyanname vermeyecekler ve 
farklı gelirleri için yıllık beyanname veriyorlarsa bu gelirlerini 
beyannameye eklemeyeceklerdir (çalışmamızın yayımlandığı 
tarih itibariyle komisyonda bulunan bir kanun teklifinde gelir 
vergisi tarifesinin 4. dilimini aşan gelirler için yıllık beyanname 
verilmesi gerekeceğine dair bir hüküm mevcuttur, yasama 
sürecinin takibi gerekecektir.). Ancak yıl içinde başka bir 
işverenden de ücret geliri elde etmişlerse (örneğin kulüp 
değiştirmişlerse, farklı bir alanda ayrı bir işverenle çalıştılarsa 
vb.) beyan yükümlülüklerinin olabileceğini unutmamalıdırlar. 

Öte yandan e-sporun herhangi bir takıma bağlı olmaksızın 
bireysel olarak yapılabildiği, bireysel katılıma açık turnuvaların 
düzenlendiği görülmektedir. Bu durum ise bir kafa karışıklığına 
neden olabilecektir. Zira, e-sporcular sporcu olarak 
değerlendirilmiş olsaydı, kendilerine ödeme yapanla aralarında 
işçi işveren ilişkisi olmasa bile yapılabilecek ödemeler 61. madde 
uyarınca “ücret” olarak nitelendirilebilecekti. Ancak, idareye 
göre e-sporcular sporcu olmadıklarına göre bireysel olarak 
turnuvalara katılım gösterenlerin, başarılı olmaları durumunda 
turnuva organizatöründen alacağı ödemenin hangi geliri unsuru 
içerisinde değerlendirilmesi gerekeceği konusuna da açıklık 
getirilmelidir. Bu ödemelerin ticari veya zirai kazanç, menkul 
veya gayrimenkul sermaye iradı olmadığını söylemek mümkün. 
Diğer kazanç ve iratlar başlığı altında ise değer artış kazancı ve 
arızi kazançlar mevcut. Değer artış kazancı da duruma uygun 
bir kazanç türü değil. Arızi kazançlar, sürekli olmayan faaliyetler 
nedeniyle elde edilen kazançlar, ancak e-sporun doğası gereği 
tek seferlik bir faaliyetle kazanç elde etmek mümkün değil. 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 65. maddesinde aşağıdaki hüküm yer 
almaktadır:

“Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest 
meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi 
veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette 
olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında 
kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.“

Tanım itibariyle herhangi bir işverene tabi olmaksızın şahsi 
olarak yapılması ve şahsi mesaiye dayanan bir husus olması 
vesilesiyle bireysel olarak faaliyet gösteren e-sporcuların 
-idarenin e-sporu, spor olarak değerlendirmemesi nedeniyle- 
serbest meslek faaliyeti yürüttükleri iddia edilebilecektir. 
Buna göre turnuvalardan elde ettikleri gelirler serbest meslek 
kazancı olarak nitelendirilecek ve aldıkları ödüller için makbuz 
düzenlemeleri ve KDV hesaplamaları gerekecektir. Ancak 
bakıldığında bunun biraz zorlama bir yorum olacağını da iddia 
etmek mümkün. Zira aslında buradaki ödül turnuvada bir 
başarıya bağlanmış durumda, yani serbest meslek hizmeti 
vererek karşılığında gelir elde ettiğiniz bir durum mevcut değil. 
Bu, bir kurumun yüzlerce mali müşavirden hizmet alıp yalnızca 
5 tanesine ödeme yapması, bir avukatın yüzlerce davaya girip 
yalnızca lehte sonuçlanan davalar için vekalet ücreti alması gibi 
bir durum olurdu. Dolayısıyla bireysel olarak faaliyet gösteren 
e-sporcular yılda belki onlarca turnuvaya katılabilecekler ancak 
günün sonunda hiçbir ödül kazanamamaları da söz konusu 
olabilir. Bu şekilde bakıldığında konuyu serbest meslek faaliyeti 
şeklinde ele almak güçlük yaratmaktadır. Bu itibarla, bu türden 
faaliyetler sonucu elde edilen gelirlerin serbest meslek faaliyeti 
sonucu elde edilmiş olarak değerlendirilmemesi gerekeceği 
düşünülmektedir. 

7 gelir unsurundan herhangi birinin kapsamında 
değerlendirilemeyen gelirlerin, gelir vergisinin konusuna 
girmediğini, bir diğer ifadeyle gelir vergisi açısından bakıldığında 
vergilendirilmeyeceğini hatırlatalım. Dolayısıyla, bu karışıklığı 
önlemek adına kanun koyucunun bu kısım için bir düzenleme 
yapması faydalı olacaktır.

Öte yandan bireysel olarak yarışmalara katılan e-sporculara 
verilen ödülleri veraset ve intikal vergisi açısından 
değerlendirmek de fayda sağlayacaktır (gelir vergisinin 
konusuna girseydi ayrıca veraset ve intikal vergisiyle 
ilgilenmeyecektik, zira genel bir prensip olarak aynı konu 
üzerinden iki ayrı vergi hesaplanmayacaktır).  

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun 1'inci 
maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara 
ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset yoluyla 
veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir 
şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi 
olduğu, bu verginin Türk uyruğunda bulunan şahısların yabancı 
memleketlerde aynı yollardan iktisap edecekleri mallara da 
şamil olacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hükümlere göre, malların veraset yoluyla veya her ne suretle 
olursa olsun ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali 
ya da Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan bir kişinin 
yabancı ülkelerde aynı yollardan edineceği mallar veraset ve 
intikal vergisinin konusuna girmektedir.
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Öte yandan, aynı Kanun’un 2. maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendinde "Mal" tabirinin, mülkiyete mevzu olabilen menkul ve 
gayrimenkul şeylerle mameleke girebilen sair bütün hakları 
ve alacakları ifade ettiği hükme bağlanmıştır. Kanunun 16. 
maddesinde ise gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve 
çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin %20 oranında vergileneceği 
hükmü yer almaktadır. Yer verilen hükümler uyarınca e-spor 
organizasyonlarının ödüllü yarışmalar olarak nitelendirilmesi ve 
bireysel katılım gösteren sporcuların ödül almaları halinde %20 
oranında intikal vergisi ödemeleri gerekeceği düşünülmektedir 
(2019 yılı için 5.760 TL’lik ödül tutarı intikal vergisinden 
istisnadır). Ancak, yurt içindeki yarışmalardan alınan ödüller için 
kesintinin yapılarak verginin vergi dairesine yükümlülüğünün 
ödülü verene ait olduğunu belirtmekte fayda var. Yabancı 
organizasyonların ise böyle bir yükümlülükleri olmayacağından, 
buralardan alınan ödüllere ilişkin vergi yükümlülüğü varsa bu 
ödülü alan kişiye ait olacaktır. 

b. Mükellefiyet türü

Bilindiği gibi hem bizim Gelir Vergisi Kanunumuz hem de küresel 
uygulamalara göre mükellefler ikiye ayrılırlar. Gelir Vergisi 
Kanunu’nda bu ayrımı tam mükellef (Türkiye’de yerleşik kişiler) 
ve dar mükellef (Türkiye’de yerleşik olmayan kişiler) olarak 
görebiliriz.

Bu noktada Türkiye’de yerleşiklerin (tam mükellef) ve Türkiye’de 
yerleşik olmayanların (dar mükellef) neye göre belirlendiğine ve 
nasıl vergilendiğine ilişkin kısaca bilgi vermekte fayda var. 

Bu husus Gelir Vergisi Kanunu’nda, Kanun’un “Türkiye’de 
Yerleşme” başlıklı 4. maddesinde düzenlenmiştir: 

“Aşağıda yazılı kimseler Türkiye'de yerleşmiş sayılır:

1. İkametgâhı Türkiye'de bulunanlar (İkametgâh, Kanunu 
Medeninin 19'uncu ve müteakip maddelerinde yazılı olan 
yerlerdir);
2. Bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak altı aydan 
fazla oturanlar (Geçici ayrılmalar Türkiye'de oturma süresini 
kesmez.)”

Aynı Kanun’un 3. Maddesi’nde ise şöyle denilmiştir:

“Aşağıda yazılı gerçek kişiler Türkiye içinde ve dışında elde 
ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler:

1. Türkiye'de yerleşmiş olanlar;
…”

Yukarıda yer verilen maddeler uyarınca vergisel anlamda 
Türkiye’de yerleşik sayılmanız için iki ayrı koşul mevcut ve 
bunlardan herhangi birinin tek başına bulunması yeterli sayılmış. 
Yani ikametgâhınız Türkiye’deyse, Türkiye’de yerleşiksiniz, dünya 
üzerinde nereden gelir elde ederseniz edin Türkiye’de vergi 
vermeye mecbursunuz; eğer ikametgâhınız Türkiye’de değil ama 
6 aydan fazla Türkiye’de bulunuyorsanız yine dünya üzerinde 
nereden gelir elde ederseniz edin Türkiye’de vergi vermeye 
mecbursunuz. Geçici ayrılmalar 6 aylık sürenin hesabında 
dikkate alınıyor, ancak belirli ve geçici iş için Türkiye’ye gelen 
kimseler ile tahsil, tedavi, seyahat ve istirahat amaçlı Türkiye’de 
bulunanların kalış sürelerinin 6 ayı geçmesi durumunda bile bu 
kimseler Türkiye’de yerleşik sayılmıyorlar.

Peki, ikametgâhın Türkiye’de bulunması ne anlam ifade ediyor? 
Kanun burada Türk Medeni Kanunu’nun 19 Maddesi’ne atıf 
yapmış. İlgili madde ise şöyle:

“Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu 
yerdir. Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri 
olamaz.
…”

Yukarıda Kanun’un yaptığı tanımlama elbette adres değişikliği 
yaptırmak için ziyaret edilen nüfus müdürlükleri veya dış 
temsilciliklerce etraflıca yapılan bir soruşturmaya temel teşkil 
etmiyor. Zira gerektiği durumlarda adres değişikliği yaptırmak 
kişilerin sorumluluğunda olup ilgili işlemler beyana dayalı olarak 
yapılıyor (bazı durumlarda kişi adına ilgili adrese düzenlenmiş 
fatura, çalışma / oturma izni vb. belgeler talep edilebiliyor). 
Ancak böyle bir işlemle ikametgâhı yurt dışında göstermenin, 
fakat aslında Kanun’da ifade edildiği şekilde “Türkiye’de sürekli 
kalma niyetiyle oturmaya” devam etmenin kişiyi dar mükellef 
konumuna getirmeyeceğini söyleyebiliriz. 

Öte yandan, ilgili kişilerin Gelir Vergisi Kanunu’na göre 
Türkiye’de yerleşik sayılırken, aynı dönemde farklı bir ülkede, o 
ülkenin yerel mevzuatına göre yerleşik sayılması durumu da söz 
konusu olabilmektedir. Böyle bir durumda ise, mevcutsa ilgili 
ülkeyle Türkiye arasında akdedilmiş çifte vergilendirmeyi önleme 
anlaşması maddelerine göre mukimlik (yerleşik olma) sorunu 
çözümlenecektir.

Türkiye’nin akdettiği tüm anlaşmalarda mukimlik 4. maddede 
düzenlenmiştir. Bu maddede sorunun çözümü için belirlenmiş, 
birbirini takip eden 5 kıstas mevcuttur. Kişinin nerede 
mukim olduğuna, bu 5 kıstası takip ederek karar vermek 
gerekmektedir:

1. Daimi ev kriteri (kişi, daimi evinin bulunduğu devletin 
mukimi sayılır. Her iki devlette de daimi ev varsa 2. kıstasa, 
her ikisinde de yoksa 3. kıstasa geçilir).

2. Soysal ve ekonomik ilişki kriteri (kişinin sosyal ve ekonomik 
ilişkilerinin daha yoğun olduğu devlet, hayati menfaatlerin 
merkezi olan devlettir. Bunun tespiti için de ailenin hangi 
devlette yaşadığı, kişinin yatırımlarının nerede yoğunlaştığı 
vb pek çok durum değerlendirilir). Tespitin yapılamadığı 
durumda, 3. kıstasa geçilir).

3. Kalmayı adet edinilen ev kriteri (kişi basit bir matematik 
hesabıyla hangi devlette daha fazla kaldıysa, o ülkenin 
mukimi olarak değerlendirilir, eşitlik vb durumlarda 4. 
kritere geçilir).

4. Vatandaşlık kriteri (kişi vatandaşı olduğu ülkenin mukimi 
sayılır, ancak çifte vatandaşlık veya her ülkenin de vatandaşı 
olmadığı bir durum mevcutsa 5. kıstasa geçilir).

5. Karşılıklı anlaşma (bu mukimlik sorununu iki devlet 
otoriteleri karşılıklı anlaşma yoluyla çözümleyeceklerdir).

Yürürlükte bir anlaşma bulunmaması durumunda ise, her 
iki ülke otoritesinin de kişiyi kendi ülkesinde yerleşikmiş gibi 
değerlendirerek vergilemesi söz konusu olabilecektir.

Genel vergileme prensibi olarak, Türkiye’de yerleşik kişiler 
nereden gelir elde ederlerse etsinler bütün gelirleri üzerinden, 
Türkiye’de yerleşik olmayan kimseler ise yalnızca Türkiye’den 
elde ettikleri gelirler üzerinden Türkiye’de vergi ödemektedirler.
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Dolayısıyla e-sporcular açısından değerlendirme yaparken de 
öncelikle kişilerin Türkiye’de yerleşik olup olmadığı sorusuna 
odaklanılması gerekmektedir. Türkiye’de yerleşik olanlar için 
gelirin nerede elde edildiğine bakılmaksızın Türkiye’de vergi 
ödeneceğini, yerleşik olmayanlar içinse sadece Türkiye’den elde 
edilen gelirin burada vergileneceğini bilmekte yarar var.

IV. Uluslararası turnuvalardan elde edilen 
kazançlar

a. Türkiye’de yerleşik olup yurt dışındaki turnuvalara katılım 
gösterenler

E-sporcuların yabancı takımlara transfer olması, yurt dışında 
düzenlenen turnuva ve liglerde performans sergilemesi de söz 
konusu olabilecektir. Bu ligler ve turnuvalar çevrimiçi olarak 
düzenlenebilmekle beraber, çevrim dışı olarak da organize 
edilebilmektedir. Çevrimiçi olarak düzenlenen organizasyonlarda 
bilgisayarınız vasıtasıyla bulunduğunuz herhangi bir yerden bu 
organizasyona katılım göstermeniz mümkün, ancak çevrimdışı 
olarak organize edilen turnuvalarda fiili olarak organizasyonun 
yapıldığı salonda bulunmanız gerekmektedir. 

Yukarıda çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının 17. 
maddesinden bahsetmiştik. Bu madde uyarınca, başka bir 
ülkede düzenlenen turnuva dolayısıyla elde ettiğiniz gelir, o 
ülkeye atfedilebilecek ve herhangi bir gün sınırlamasına tabi 
olmadan ilgili ülkede vergilendirilmesi söz konusu olabilecektir. 
Bu nedenle, Türkiye ile arasında çifte vergilendirmeyi önleme 
anlaşması akdedilmiş ülkelerden birinde organize edilen 
turnuva – lig nedeniyle elde ettiğiniz gelirler için anlaşmanın 
ilgili maddesi uyarınca söz konusu ülkenin de vergileme 
hakkının olabileceğini unutmamak gerekir. Burada fiili olarak 
ilgili ülkeye gidilerek katılım gösterilmesi durumunda 17. 
madde kapsamında vergilendirilmeye ilişkin durum daha açık, 
ancak çevrimiçi düzenlenen organizasyonlara ilgili ülkede 
bulunmadan katılma durumuna ilişkin küresel anlamda da 
tartışmalar mevcut. Yarışmaya hangi ülkede bulunarak 
katıldığınız, organizasyonun hangi ülkede düzenlendiği, 
ödemenin nereden yapıldığı, organizasyonu düzenlemeyi 
sağlayan sunucuların (server) nerede bulunduğu gibi pek çok 
konu tartışılıyor. Dolayısıyla bir kesinlik yok, ancak ülkelerin 17. 
maddeden kaynaklanan vergileme hakkını bir şekilde kullanmak 
isteyecekleri düşünülüyor. Dolayısıyla uluslararası turnuvalara 
katılmadan önce karşı taraftaki ülkelerin ne şekilde bir 
vergilendirme yapacağını göz önünde bulundurmak gerekiyor. 

Turnuvaya katıldığınız ülke ile Türkiye arasında bir çifte 
vergilendirmeyi önleme anlaşması yoksa, burada tamamen ilgili 
ülkenin, kendi mevzuatına göre hareket edileceğini bilmekte 
fayda var. 

Türkiye’de yerleşik kişilerin nerede gelir elde ederse etsinler, bu 
gelirleri için Türkiye’de vergilendirileceklerini ifade etmiştik. Yurt 
dışındaki takımlardan ve organizasyonlardan gelir elde edilmesi 
durumunda, yurt dışındaki kurumların Türkiye’ye karşı bir stopaj 
yükümlülükleri olamayacağını hatırlamak gerekiyor. Dolayısıyla 
bu tür gelirler üzerinde beyan yükümlülüğü geliri elde eden 
kişiye ait olacaktır. Gelirin elde edildiği takvim yılını takip 
eden mart ayında yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi 
ve verginin mart ve temmuzda iki taksit halinde ödenmesi 
gerekecektir. 

Ancak yukarıda anıldığı gibi, faaliyet gösterilen ülkenin de 
ayrıca vergi alması durumunda öncelikle, vergilendirme yapan 
ülke ile Türkiye arasında bir çifte vergilendirmeyi önleme 
anlaşması bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Eğer varsa, ilgili 
anlaşmanın çifte vergilendirmeyi önleme ile ilgili hükümlerine 
göre hareket edilmesi gerekecektir. Türkiye’de yerleşik kişilerin 
çifte vergilendirmeyi ortadan kaldırmasını isteyecekleri 
ülkenin Türkiye olduğunu belirtelim. Yani, sizi birden fazla ülke 
vergiliyorsa, hangi ülkede yerleşik sayılıyorsanız o ülke çifte 
vergilemeyi ortadan kaldırmakla yükümlüdür. 

Çifte verginin önlenmesi ile ilgili olarak Türkiye’nin akdettiği 
anlaşmaların bir kısmında istisna, bir kısmında ise mahsup 
yöntemi belirlenmiştir. İstisna yöntemi belirlenen bazı 
anlaşmalarda da gelirin istisna edildiği, ancak yine de vergi oranı 
belirlenirken dikkate alınabileceği ifade edilmektedir. Söz konusu 
ülkelerde vergilenen gelirler için istisna yöntemi belirlendiyse 
Türkiye’de ayrıca beyan edilmeyeceğini söyleyebiliriz (diğer 
gelirlere uygulanacak oran açısından dikkate alınmalı diyorsa 
dikkat edilmelidir). Ancak mahsup yöntemi belirlenmişse, bu 
mahsup işleminin Türk Gelir Vergisi Kanunu’na uygun şekilde 
yapılması gerekecektir. Buna göre, yıllık beyanname verirken 
yurt dışında ödediğiniz vergileri mahsup edebilirsiniz (ancak 
vergi oranı yurt dışında daha yüksekse, Türkiye’de uygulanan 
orana kadar olan kısım mahsup edilebilir), ancak bunu 
Türkiye’nin belirlediği şekle uygun yapmak gerekecektir. 

Yurt dışında ödenen vergilerin mahsubu Gelir Vergisi 
Kanunu’nun 123. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, kişi 
ödediği vergiye ilişkin olarak söz konusu ülke otoritesinden bir 
belge temin etmeli, bu belgeyi de ilgili Türk konsolosluğunda 
tasdik ettirmelidir. Ayrıca yabancı dilde düzenlenecek vesikaların 
konsolosluk / noter onayıyla Türkçeye çevrilmesi gerekeceği 
de tabiidir. Belgenin Türkiye’deki beyan sırasında ilgili ülke 
otoritesinden temin edilememiş olması halinde, Kanun belgenin 
sunulabilmesi için 1 yıllık bir süre vermektedir.

Mahsup yönteminin Türkiye ile ilgili ülke arasında bir anlaşma 
akdedilmemiş olması durumunda da kullanılabileceğini 
hatırlatalım.

Yukarıdaki açıklamaları bir takımla işçi-işveren ilişkisi 
içerisinde yapılan faaliyetler açısından okumak gerekmektedir. 
Zira, bireysel turnuvalardaki durumun farklı olduğundan 
bahsetmiştik. Bireysel turnuvalara katılıp ödül alan Türkiye’de 
yerleşik kimselerin (hatta Türkiye’de yerleşik olmayan fakat 
T.C. vatandaşı olan kimseler de buna dahildir) aldıkları ödüllere 
ilişkin olarak Türkiye’de veraset ve intikal vergisi beyannamesi 
vermeleri gerekecektir. Ancak, yukarıda bahsedilen 17. madde 
kapsamında bu kişilerin aynı ödemeler üzerinden yurt dışında 
da vergi ödemeleri durumunda bu ödemelerin Türkiye’de 
ödeyecekleri intikal vergisinden mahsubu tartışmalı hale 
gelecektir.

Zira Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 12. maddesinde şu 
hüküm yer almaktadır:

İktisabedilen malların değerlerinden veya değerleri yekunundan 
aşağıda yazılı borçlar ve masraflar, beyannamede gösterilmek 
şartiyle tenzil olunur:
…
c) Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olan şahıslara ait mallardan 
yabancı memleketlerde bulunanlara taalluk eden borçlar ve 
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yabancı memleketlerde bu mallar dolayısiyle alınan Veraset ve 
İntikal Vergileri (Tevsik edilmek şartiyle);
…
Yurt dışında ödenen veraset ve intikal vergisinin mahsubuna 
izin verildiği anlaşılmakla beraber, yurt dışında ödenen verginin, 
aynı gelir üzerinden alınan intikal vergisi gibi bir vergi yerine 
gelir üzerinden alınan bir gelir vergisi olması da söz konusu 
olabilecektir. Böyle bir durumda kanunun lafzından, Türkiye’nin 
bir mahsuba izin vermeyeceği yorumu da yapılabilecektir.

b. Yurt dışında yerleşik olup Türkiye’deki turnuvalara katılım 
gösterenler

Türkiye dışında yerleşik e-sporcuların Türk takımlarına transfer 
olması, Türkiye’de düzenlenen turnuva ve liglerde performans 
sergilemesi de söz konusu olabilecektir. 

Türkiye’de yerleşik olmayan, yani bir diğer ifadeyle dar mükellef 
olarak nitelendirilen kişilerin, yalnızca Türkiye kaynaklı gelirleri 
üzerinden Türkiye’de vergi ödeyeceklerinden bahsetmiştik. 
Ancak “Türkiye kaynaklı” ifadesinden ne anlamamız gerektiğine 
bu aşamada bir göz gezdirelim.

Kazancın Türkiye’de elde edilmesinden kastın ne olduğuna Gelir 
Vergisi Kanunu’nun 7. maddesinde açıklık getirilmiştir: 

“Dar mükellefiyete tabi kimseler bakımından kazanç ve iradın 
Türkiye'de elde edildiği aşağıdaki şartlara göre tayin olunur:
…
3. Ücretlerde: 

a) Hizmetin Türkiye'de ifa edilmiş veya edilmekte olması veya 
Türkiye'de değerlendirilmesi;
…
4. Serbest meslek kazançlarında: Serbest meslek faaliyetlerinin 
Türkiye'de icra edilmesi veya Türkiye'de değerlendirilmesi; 
… “

Yukarıda bahsi geçen “değerlendirme” sözcüğüne ise yine 
aynı maddenin 7. bendinde açıklık getirilmiştir: “ödemenin 
Türkiye'de yapılması veya ödeme yabancı memlekette 
yapılmışsa, Türkiye'de ödeyenin veya nam ve hesabına 
ödeme yapılanın hesaplarına intikal ettirilmesi veya kârından 
ayrılmasıdır”.

Bu hükümlere göre, yurt dışında yerleşik kimselerin Türk 
takımları tarafından transfer edilmesi, Türk liglerinde 
oynatılması halinde kendilerine yapılacak ücret ödemelerinin 
hem faaliyetin Türkiye’de gerçekleşmesi hem de ödemenin 
Türkiye’de yapılması yönünden (oysa yalnızca birinin 
gerçekleşmesi de yeterliydi), Türkiye’de elde edilmiş sayılacağı 
ve ödemeyi yapan kulübün tıpkı Türk e-sporcularda olduğu gibi 
yurt dışında yerleşik e-sporculara yapılan ödemeler üzerinden 
gelir vergisi stopajı yapması gerekecektir. Kişilerin yerleşik 
oldukları ülkelerle Türkiye arasında bir çifte vergilendirmeyi 
önleme anlaşması bulunuyorsa, ilgili anlaşma hükümlerine 
de başvurmak gerekebilecektir. Ancak, genel olarak, ilgili 
ödemelerin anlaşmaların sporcuların vergilendirilmesine ilişkin 
hükümleri altında değerlendirilmesi gerekeceği ve burada da 
genel olarak herhangi bir gün kriteri vb. vergilendirme hakkını 
sınırlayan bir hüküm bulunmaması nedeniyle yukarıda bahsi 
geçen şekilde vergilendirilme yapılacağını söylemek yanlış 
olmayacaktır. 

Yurt dışında yerleşik bireysel katılımcıların durumunun, yine 
yukarıda anılan gelir unsuru tartışmasına idarenin veya kanun 
koyucunun açıklık getirmesiyle netliğe kavuşacağını belirtmekte 
fayda var. 

Ancak öte yandan, serbest meslek kapsamında 
değerlendirilmeyecekse veraset ve intikal vergisi açısından 
kişiler adına Türkiye’de organizasyonu düzenleyenlerin intikal 
vergisi kesintisi yaparak vergi dairesine ödemeleri gerekeceği 
düşünülmektedir. Fakat, genel bir prensip olarak çifte 
vergilendirmeyi önleme anlaşmaları Türkiye açısından gelir 
ve kurumlar vergisini kavramaktadır. Dolayısıyla, Türkiye’de 
ödenen intikal vergisinin çifte vergilendirmeyi önleme 
anlaşması kapsamında yurt dışında ödenecek vergiden mahsup 
edilememesi ihtimali söz konusu olabilecektir. Bu durumda 
ayrıca ilgili ülkedeki yerel mevzuata bakılması gerekecektir.  

V. Ayni ödemelerin durumu

Bazı durumlarda, e-sporculara yarışmalar neticesinde bir 
takım ayni menfaatler de sağlanabilmektedir. Örneğin, bir 
lig veya turnuvanın sonucunda gösterilen başarılara göre 
e-sporculara bilgisayar, kulaklık vb teknoloji gereçleri verildiği 
gözlemlenmektedir. Takımları tarafından sporculara sağlanacak 
bu tür menfaatlerin de vergisel sonuçları olacağını hatırlatmakta 
fayda var.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 63. maddesinde “Hizmet erbabına 
verilen ayınlar, verildiği gün ve yerdeki ortalama perakende 
fiyatlarına göre; konut tedariki ve sair suretle sağlanan 
menfaatler, konutun emsal kirasına veya menfaatin emsal 
bedeline göre değerlenir” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm 
uyarınca, e-sporculara sağlanan bu türden menfaatlerin de 
verildiği gün ve yerdeki ortalama perakende fiyatına göre 
belirlenecek değer üzerinden vergilendirilmesi gerekecektir.

Aynı şekilde, turnuvalarda bireysel e-sporculara hediye edilecek 
benzer nitelikteki malların da veraset ve intikal vergisi açısından 
değerlendirilmesi gerekecektir. Veraset ve İntikal Vergisi 
Kanununun 16. maddesinde “ikramiyenin ayni olarak ödenmesi 
halinde, fatura değeri esas alınır” denilmiştir. Dolayısıyla 
fatura bedeli üzerinden %20 intikal vergisi hesaplanması 
gerekebilecektir.

VI. Çocuk sporcuların durumu

Türkiye E-spor Federasyonu’na göre e-spor lisansı alabileceğiniz 
alt yaş sınırı 6, ve e-sporcular arasında ciddi oranda 18 yaşın 
altında yer alan kimselerin bulunduğu söylenebilir. Bu ortam 
çocuk yaşta büyük kazançlar sağlanmasını da mümkün hale 
getirebilmektedir.

Ancak, çocuk olmak vergiden muaf olmak anlamını taşımıyor. 
Vergi Usul Kanunu’nun 9. Maddesi’nde, “Mükellefiyet ve 
vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet şart değildir” hükmü 
yer almaktadır. Aynı kanunun 10. maddesinde ise bu kişilerin 
ödevlerinin kimler tarafından yerine getirileceği hüküm altına 
alınmıştır:

 “Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler 
gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi 
sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevler kanuni 
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temsilcileri, tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri idare edenler ve 
varsa bunların temsilcileri tarafından yerine getirilir.” 

Ek olarak, Türk Medeni Kanunu’nun 335. maddesinde yer alan 
hüküm uyarınca ergin olmayan çocuğun, ana ve babasının 
velâyeti altında olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla yer verilen 
hükümler göz önüne alındığında bu durumdaki çocukların 
vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeye ilişkin ödev de anne 
ve babaya ait olacaktır (eğer yıllık beyanname veya veraset ve 
intikal vergisi beyannamesi vermeleri gerekirse).

VII. Sonuç

E-spor konusu 1,1 milyar dolara ulaşan ekonomisiyle 
önümüzdeki zamanlarda vergi otoritelerinin gündemini meşgul 
edeceğe benziyor. Hem Gelir İdaresi Başkanlığının hem de kanun 
koyucunun yakın geçmişte dijital dünyada elde edilen gelirlere 
ilişkin pek çok adımı, düzenlemesi oldu; yakın zamanda da bu 
konu gündemi oldukça meşgul edeceğe benziyor.

Ancak, dijital dünyayı anlarken geleneksel reflekslerin etkisi 
altında kalınabildiği, bu reflekslerin de vergi uygulamalarında 
karmaşıklığa neden olduğunu söylemek yanlış olmaz. 
E-sporcuların daha iyi anlaşıldığı ve genel olarak sporcularla 
eşit muamele gördükleri bir vergileme yapısının dijital dünyayı 
iyi anlayan ve gereklerini yerine getiren bir ülke görünümü 
sunacağı düşünülmektedir.
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Özel maliyet bedellerinin itfasında “azalan 
bakiyeler usulüyle amortisman” yöntemi 
uygulanıp uygulanamayacağı üzerine bir 
değerlendirme
Giriş

Özel maliyet bedelleri, gayrimenkullerin, elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının ve 
gemilerin kiracıları veya işletme hakkı sahipleri tarafından bunların iktisadi kıymetlerini 
artırmak amacıyla yapılan giderler bütünüdür. Yazımızın devamında “özel maliyet 
bedellerinin itfası başlıklı” Kanun maddesi hükmünün öncelikle vergi dairelerince 
ne şekilde anlaşıldığı ve uygulamadaki durumu açıklanacak olup sonrasında ise 
madde hükmünde yer verilen “eşit yüzdelerle itfa edilme” kavramı hukuki boyutta 
irdelenecektir.

Özel maliyet kavramı

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK), “Gayrimenkullerde veya elektrik üretim ve 
dağıtım varlıklarında maliyet bedelinin artması” başlıklı 272. maddesinde:

“Normal bakım, tamir ve temizleme giderleri dışında, gayrimenkulü veya elektrik üretim 
ve dağıtım varlıklarını genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak 
maksadıyla yapılan giderler, gayrimenkulün veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının 
maliyet bedeline eklenir.
…

Gayrimenkuller kira ile tutulmuş ise veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının işletme 
hakkı verilmiş ise kiracı veya işletme hakkına sahip tüzel kişi tarafından yapılan bir ve 
ikinci fıkralardaki giderler bunların özel maliyet bedeli olarak ayrıca değerlenir. Kiracının 
veya işletme hakkına sahip tüzel kişinin faaliyetini icra için vücuda getirdiği tesisata ait 
giderler de bu hükümdedir.”

ifadesine yer verilmiş olup, bu hüküm uyarınca “özel maliyet” kavramı; bir iktisadi 
işletme tarafından faaliyetini yürütmek amacıyla kiralanan gayrimenkullerle ilgili olarak, 
kiracı tarafından yapılan ve kiralanan gayrimenkulün iktisadi değerini ve ekonomik 
ömrünü devamlı suretle artıran harcamaların toplamı şeklinde tanımlanabilecektir.

Özel maliyet bedellerinin itfası

Yine VUK’un, “Özel maliyet bedellerinin itfası” başlıklı 327. maddesinde, 
gayrimenkullerin, elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının ve gemilerin iktisadî 
kıymetlerini artıran ve 272’nci maddede yazılı özel maliyet bedellerinin, kira veya 
işletme hakkı süresine göre eşit yüzdelerle itfa edileceği düzenlenmiştir.

İşletmelerin, kiraladıkları taşınmazın iktisadi faaliyetini artırması maksadıyla yapmış 
olduğu harcamalar duran varlık niteliğinde olduğundan bu harcamalar dönem gideri 
şeklinde doğrudan kaydedilmeyerek amortisman yöntemi ile itfa edilirler.1

1 Mazhar HİÇŞAŞMAZ, Genel Muhasebe ve Teorisi ve Uygulama Esasları, Banka ve Ticaret  
   Hukuku Enstitüsü, Ankara, 1969, s. 226.
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Söz konusu maddede belirtildiği üzere gayrimenkullerin, elektrik 
üretim ve dağıtım varlıklarının ve gemilerin kiracıları veya 
işletme hakkı sahipleri tarafından yapılan ve bunların iktisadi 
kıymetlerini devamlı olarak artıran giderler, özel maliyet bedeli 
olarak aktifleştirilecektir. Bu giderlerin ne şekilde itfa edileceği 
hususunda kanun maddesinde “eşit yüzdeler” ifadesi kullanılmış 
olup kira süresine göre eşit yüzdelerce itfa edilecektir. 

333 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde kira 
süresi belirlenmemiş gayrimenkullere ilişkin özel maliyet 
bedellerinin ne şekilde itfa edileceği düzenlenmiştir. Buna göre 
söz konusu özel maliyet bedelleri faydalı ömrü beş yıl kabul 
edilerek her yıl %20 oranıyla itfa edileceklerdir. Gayrimenkulün 
uzun süreli kiralamalarında ise nasıl itfa edileceği konusu 
tartışmalıdır. Ancak Kanun’un ruhuna uygun olan kira süresi 
boyunca amortismana tabi tutulmasıdır. 

Kanun maddesinde amortisman yöntemi normal veya azalan 
bakiye şeklinde belirlenmemiş olup yalnızca eşit yüzdelerle itfa 
edilmesi ifadesi kullanılmakla yetinilmiştir. Bu hususta öncelikle 
amortisman yöntemlerine bakmamız gerekecektir.

Amortisman yöntemleri

Özel maliyet bedellerinin itfa edilmesi hususunda biri normal 
amortisman diğeri azalan bakiyeler usulüyle amortisman olmak 
üzere iki amortisman yöntemini değerlendirebiliriz. 

VUK’un “Normal amortisman” başlıklı 315. maddesinde; 
“Mükellefler amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye 
Bakanlığının tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. 
İlân edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı 
ömürleri dikkate alınır.” şeklinde açıklanmıştır.

Normal amortismanı, iktisadi kıymetin belirli süre içerisinde, 
eşit miktarlarda olmak suretiyle her yıl itfa edilmesi olarak 
tanımlamak mümkündür.

Diğer bir yöntem olarak azalan bakiyeler yöntemiyle ilgili 
ise VUK’un “Azalan bakiyeler usulüyle amortisman” başlıklı 
mükerrer 315. maddesinde; 

“Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden dileyenler, 
amortismana tabi iktisadi değerlerini, azalan bakiyeler üzerinden 
amortisman usulü ile yok edebilirler.
Bu usulün tatbikinde;
1. Her yıl, üzerinden amortisman hesaplanacak değer, evvelce 
ayrılmış olan amortismanlar toplamının tenzili suretiyle tespit 
olunur.
2. Bu usulde uygulanacak amortisman oranı %50'yi geçmemek 
üzere normal amortisman oranının iki katıdır.
3. Bu usulde amortisman süresi normal amortisman nispetlerine 
göre hesaplanır.
Bu sürenin son yılına devreden bakiye değer, o yıl tamamen yok 
edilir.” 

hükümlerine yer verilmiştir.

Azalan bakiyeler usulü yöntemi yatırım ve teşvikin 
desteklenerek üretim ve verimliliğin artırılması amacıyla 

getirilmiştir. Bu yöntemde oran, normal amortisman oranının 
iki katı olacak olup her yıl aynı oran, önceki yıllara ait birikmiş 
amortismanların indirildiği değere uygulanması şeklinde 
gerçekleşir.2 Azalan bakiyeler usulünde de her yıl eşit yüzde 
uygulanmaktadır. Son yıl ise kalan tutar tamamen yok edilir. 
Ancak burada da son yıla isabet eden tutarın yine aynı yüzdelik 
içinde kaldığı düşünülebilir.

Özel maliyetlerin itfası maddesinde hangi amortisman yöntemi 
uygulanacağı veya hangisinin uygulanmayacağı noktasında 
bir belirleme yapılmamıştır. Eşit yüzde ifadesini göz önüne 
aldığımızda iki amortisman yönteminin de uygulanabileceği 
hususu değerlendirmeye alınabilecektir. 

Vergi idaresinin görüşü

Vergi idaresinin özelgelerinde yer alan ve tartışmaya 
yer verilmeyecek şekilde kabul edilen ortak görüş kanun 
maddesindeki eşit yüzdelerle itfa hükmünün eşit miktar ve 
tutarda anlaşılması gerektiği ve bu sebeple azalan bakiyeler 
usulü ile amortisman yönteminin uygulanamayacağı 
yönündedir. 

Nitekim Adana Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen özelgede özel 
maliyet bedellerinin kira süresince eşit tutarlarda amortismana 
tabi tutulması gerektiği açıkça ifade edilmiştir.“…Yukarıdaki 
açıklamalara göre; şirketinizce kiralanan arsa üzerine yapılan 
fabrika binası ile idari bina inşaatına ait normal bakım, tamir ve 
temizleme giderleri dışındaki harcamaların, iktisadi kıymet için 
yapılan değer artırıcı nitelikteki giderlerden olması nedeniyle, 
özel maliyet bedeli şeklinde aktifleştirilmesi (264-Özel 
Maliyet Hesabında izlenmesi) ve kira süresince eşit tutarlarda 
amortisman yoluyla itfa edilmesi mümkün bulunmaktadır.” 
şeklinde görüş bildirilmiştir.3

Vergi idaresince kabul edilen görüş bu olmakla birlikte 
uygulamada da vergi inceleme elemanları tarafından eşit 
tutarlarda amortismana tabi tutulması gerektiği ve bu sebeple 
azalan bakiyeler yönteminin uygulanmayacağı hususunda görüş 
birliği bulunmaktadır. 

Türk vergi hukukunda yorum

VUK’un “Vergi kanunlarının uygulanması ve ispat” başlıklı 3. 
maddesinde; “Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. 
Lafzın açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, 
konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri 
ve diğer maddelerle olan bağlantısı göz önünde tutularak 
uygulanır.” hükmü yer almaktadır. 

Bu düzenlemeden de anlaşıldığı gibi lafzın açık olmadığı 
durumlarda yorum müessesesi gündeme gelir. 

Yorum kavramı ise kanunun bütününe hâkim olan esaslara 
göre belirli bir kanun hükmünün ifade ettiği gerçek anlamın 
meydana çıkarılması için yapılan faaliyet olarak tanımlanabilir.4 
Söz konusu hükmün lafzına baktığımızda eşit yüzde denilmesi 
suretiyle itfa yöntemi belirtilmiştir. Bu ifadenin eşit miktarı mı 
kastettiği yoksa diğer madde hükümlerinden farklı olarak eşit 
yüzde demesinin başka bir anlamı mı olduğu konusunda lafzın 

2 Şükrü KIZILOT, Vergi Usul Kanunu ve Uygulaması, Ankara, Yaklaşım Yayıncılık, 1994, s. 2738-2743.
3 Adana Vergi Dairesi Başkanlığının 21/05/2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.01.17.02-VUK.272.327-11 sayılı özelgesi  
4 Turgut AKINTÜRK, Medenî Hukuk, Yeni Medenî Kanuna Uyarlanmış Genişletilmiş Onüçüncü (13.) Bası, İstanbul: Beta, 2008
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açık olmadığı düşünülürse bu sefer bu hükmün konuluş amacına 
ve diğer maddelerle olan bağlantısına bakmak gerekecektir.

Neden “eşit yüzde” ifadesi?

Eşit yüzde kavramının değerlendirilebilmesi için Kanun’da 
itfa yöntemlerinde başka bir ifade kullanılıp kullanılmadığına 
bakılmalıdır. 

VUK’un “İlk tesis ve taazzuv giderlerinin ve peştemallıkların 
itfası” başlıklı 326. maddesinde,

“Kurumların aktifleştirdikleri ilk tesis ve taazzuv giderleri ile 
peştemallıklar mukayyet değerleri üzerinden eşit miktarlarda ve 
beş yıl içinde itfa olunur.” 

hükmü bulunmaktadır.

Yine VUK’ta mükerrer madde 320. maddenin 3. fıkrasında;

“3. Bir iktisadi değer üzerinden azalan bakiyeler usulüne 
göre amortisman ayrılmaya başlandıktan sonra normal 
amortisman usulüne geçilebilir. Bu suretle usul değiştirenler 
keyfiyeti beyannamelerinde veya eki bilançolarda belirtmeye 
mecburdurlar. Kabul edilen yeni usul bu bildirimin yapıldığı 
beyannamenin taallük ettiği dönemden itibaren nazara alınır. 
Bu takdirde henüz yok edilmemiş olan değer kısmı, bakıye 
amortisman süresine bölünmek suretiyle eşit miktarlarla yok 
edilir.”

şeklinde hüküm bulunmaktadır.

Bu iki madde hükmü doğrultusunda özel maliyet bedellerinin 
itfası başlıklı maddede, kanun koyucunun eşit miktar ifadesinden 
bilerek uzaklaşarak eşit yüzde ifadesini kullanmış olduğu 
düşünülebilir. 

Nitekim kanun koyucu eşit miktar veya tutar anlamını 
kastedecek olsaydı VUK mükerrer madde 320 ve “İlk tesis ve 
taazzuv giderlerinin ve peştemallıkların itfası” başlıklı madde 
326’da açıkça belirttiği gibi “Özel maliyet bedellerinin itfası” 
başlıklı 327. maddede de yine eşit miktar ifadesini kullanabilirdi.

Diğer bir açıdan ise şayet kanun koyucu özel maliyet bedellerinin 
eşit miktarlarda itfa edileceğini amaçlasaydı, özel maliyet 
ifadesini 326. maddeye dahil eder ve 327. maddede ayrıca 
“Özel maliyet bedellerinin itfası” hükmüne yer vermeyebilirdi.

Sonuç

Söz konusu madde hükmü uyarınca, özel maliyet bedellerinin 
itfasında, azalan bakiyeler usulüyle amortisman yönteminin 
uygulanamayacağı ya da eşit miktarlarda uygulanacağına dair 
yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır. Böyle bir yorum yasal 
düzenlemelere aykırılık teşkil edebilecektir.

Nitekim her iki amortisman yönteminin de eşit yüzdelerle 
uygulandığı gerçeğini dikkate aldığımızda, muğlak ifadelerin 
hukuk tekniği açısından doğru olmadığı hususu karşısında, 
kanun koyucunun özel maliyet bedellerinin itfasında normal 
amortisman yönteminin uygulanması gerektiğini açık bir 
ifadeyle belirtmesi gerekirdi.

Bu makalede yer alan açıklamalar, yazarının konu hakkındaki kişisel 
görüşünü yansıtmaktadır. Makaledeki bilgi ve açıklamalardan dolayı 
EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye sorumluluk 
iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla 
yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama 
yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını 
tavsiye ederiz.
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Vergide Gündem
English Translation

The problems of hybrid financial instruments 
in international tax law

Taxation of e-athletes

Increasing opportunities for companies' tax planning strategies have been evaluated 
within the scope of matters requiring measures on national and regional scale 
following the introduction of the Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) action 
plans developed by the OECD since 2013. 

OECD's BEPS Action Plan 2 deals with Hybrid Mismatch Arrangements. 

Hybrid financial instruments within the scope of hybrid mismatch arrangements are 
causing the usage of different allocation rules in the OECD Model Tax Convention of 
the states of residence and source, in other words, the hybrid financial instruments 
cause determination of earnings types differently. 

In this study, taxation problems caused by hybrid financial instruments in 
international tax law are explained and some proposals of solution under BEPS 
Action Plan 2 are given. 

Digitalization has changed so many things in our lives. The global corporations’ 
way of doing business, tax administrations’ relationship with taxpayers, the 
communication of states with each other and their citizens and even the way 
individuals express themselves to the external world; the whole is impacted by the 
process of digitalization.

The concepts of sports and athletes are among those impacted by this wave of 
digitalization.

According to February 2019 data, the e-sports economy seems to have reached $ 1 
billion in size and a growth of over 25% is performed compared to last year. It would 
not be right to think that an economy that has reached that size will not attract the 
attention of tax authorities. In this study, we briefly deal with how the e-athletes will 
be taxed in Turkey.
 
One of the important effects of digitalization is that it leads to confusion about the 
redefinition of traditional concepts. For an environment based on definitions and 
concepts, such as tax, such an impact can be considered significant. Because, there 
are some regulations that provide advantages to the athlete in implementations 
of taxes. Whether e-sport qualifies as sports or not is one of the issues discussed 
throughout the world, not only in Turkey.

The Revenue Administration, within its ruling in July 2019, indicated that e-athletes 
will not be considered athletes and will not benefit from the advantageous tax 
rates provided to athletes. With that attitude, it’s possible to say that the e-sports 
athletes will be taxed at source 2 to 5 times more compared to the traditional 
athletes. This approach of the Administration may also lead to confusion about the 
taxation of e-athletes, as well. 
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Assessment on the term of 
equal percentage in redemption 
of leasehold improvement 
amounts, stated in TPL
As per Article 272 of the Tax Procedure Law no.213 (TPL) 
titled as “Cost increase in real estate or electricity generation 
and distribution assets”; leasehold improvements can be 
defined as the sum of expenditures continuously increasing 
the economic value and economic life of the property made 
and leased by the lessee, regarding the real estates rented by 
an economic enterprise to carry out its activities. 

Also, within Article 327 of VUK no.213 titled as “Redemption 
of Leasehold Improvements Amounts”, it is regulated that 
the leasehold improvements amounts which increase the 
economic value of real estates, electricity generation and 
distribution assets and ships and which are indicated in 
Article 272 will be amortized in equal percentages according 
to the lease or operating right period.

The depreciation method is not defined as normal or 
declining balance in the article of the law and only the 
wording of equal percentages has been used. We will first 
need to look at depreciation methods.

It is possible to define the ordinary depreciation as the 
amortization of the economic asset every year by equal 
amounts in a given period. 

In the declining balances method, the ratio will be twice the 
normal depreciation rate; the same rate applies to the value 
from which the accumulated depreciation of previous years 
is deducted. Equal percentage is applied every year in the 
declining balances method and the remaining amount is 
completely destroyed in the last year. However, here it can 
be considered that the amount that hit the last year remains 
within the same percentage. Considering the wording 
of equal percentage, it is possible to consider that both 
depreciation methods can be applied. 

The common opinion which is included in the tax 
administration's rulings and accepted in a non-controversial 
manner, is that the redemption provision should be 
understood in equal quantities and amounts in line with the 
Law’s article and therefore the depreciation method cannot 
be applied with declining balances method.

In cases where the wording is not clear, in accordance with 
VUK’s Article 3, titled as “The implementation of Tax Laws 
and Evidence”, the commentary method shall be brought into 
the agenda.

Therefore, if it is not clear whether the phrase in the article 
refers to an equal amount or if it is different in meaning 
from the provisions of the other clauses; this time it will 
be necessary to look at the purpose of this provision and 
its relation to other articles.  For this reason, in order to 
evaluate the term of equal percentage, it should be checked 
whether any other expression is used or not to cover 
redemption methods within the law. 

However, from the perspective of international taxation, 
since the commentary of OECD’s Model Tax Convention 
deals with the concept of athlete in details, in the presence 
of double taxation treaties, it is considered that e-athletes 
will need to be taxed as per the Article 17 of Model Tax 
Convention regulating the taxation of athletes.

Since the Administration does not consider e-sports as 
sports, we can say that a discussion may arise in terms of the 
income factor. Considering that people can do e-sports either 
as part of a team or individually, both cases will need to be 
assessed separately in terms of taxation. 

It’s thought that the income acquired by persons who are 
part of a team, working under the orders and instructions 
of the team and receiving a monthly salary and a premium 
for league-tournament performance should be considered 
as wage income; however it is thought that the status of 
those who win prizes from tournaments by doing sports 
individually will need to be evaluated in terms of inheritance 
and inheritance tax, not income tax. 

However, it should be kept in mind that e-athletes 
participating in international competitions are taxed in 
the country of residence due to the income they obtain 
through the world, but the countries where the income is 
obtained have the right to tax that income as source country. 
Therefore, as the Article 17 of the Model Tax Convention 
does not introduce a restrictive minimum number of day 
criteria for the taxation of income, e-athletes will need to 
try to comply with the tax rules of the country in which they 
generate income. 

On the other side, issue of preventing double taxation may 
create problems for e-athletes performing internationally. 
Some countries’ applying different types of taxes to the 
income of e-athletes (eg income tax, inheritance and gift tax, 
etc.), crediting of different types of taxes from each other 
stands as a problematic issue. 

It is known that e-athletes may earn income through 
sponsorship contracts, activities of being youtubers and 
gamers. We would like to point out that such revenues will 
need to be evaluated separately in terms of income type.
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Explanations in this article reflect the writer's personal view on the 
matter. EY and/or Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. disclaim any 
responsibility in respect of the information and explanations in the 
article. Please be advised to first receive professional assistance from 
the related experts before initiating an application regarding a specific 
matter, since the legislation is changed frequently and is open to different 
interpretations.

Through the Article 326 of VUK, on the circumstances 
mentioned in paragraph 3 of the repetitive Article 320, it’s 
indicated that the relevant values will be redeemed in equal 
amounts, as well. 

In accordance with the provisions of these two articles, in the 
article titled as “The redemption of leasehold improvements 
amounts”, the legislator can be considered to have used the 
expression of equal percentage by deliberately moving away 
from the expression of equal amount.

If the lawmaker meant equal quantity or amount, it could 
have been using the wording of equal quantity again 
in Article 327 titled as “The Redemption of Leasehold 
Improvements” as it was clearly indicated in Article 326 of 
VUK and VUK’s repetitive Article 320.

From another perspective, if the if the legislator intended 
that the cost of leasehold improvements leasehold 
improvements would be redeemed in equal amounts, it 
would have included the wording of leasehold improvements 
into Article 326 and might not include the provision of 
“Redemption of Leasehold Improvements” within Article 327 
additionally. 

Consequently, pertaining to the aforementioned provision, 
there is not a legal requirement indicating that the 
amortization with declining balances method cannot be 
applied in the redemption of leasehold improvements or it 
should be applied in equal amounts. Such a commentary may 
be in violation of legal regulations. 

Hence considering the fact that both depreciation methods 
are applied with equal percentages, as the ambiguous 
statements are not favourable in terms of the legal 
technique, the legislator should have clearly stated that 
the ordinary depreciation method should be applied in 
redemption of leasehold improvements.
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Alumni
Söyleşileri

“EY’de öğrendiğim zaman ve ilişki yönetimi 
becerileri, kariyer yolculuğumda bana her zaman 
yardımcı oldu”

Nükhet Erkekel Irmak uzun süre Novartis Türkiye’de Vergi ve Hazine 
Ülke Müdürü olarak görev yapmasının ardından, 2017 yılında 
Novartis Global Vergi Direktörü olarak şirketin, İsviçre’nin Basel 
kentinde bulunan genel merkezine atandı. Novartis Türkiye’ye 
2010 yılında katılan Nükhet, Nisan 2017’den bu yana merkezi vergi 
biriminde yenilikçi ilaçlar bölümü vergi iş ortağı olarak tüm vergi 
konularını yönetip, şirketin global vergi risk yönetimi mükemmellik 
stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasına liderlik etmekle 
görevli. Eş zamanlı olarak son dönemde Novartis`in global ölçekte 
yapmış olduğu tüm şirket ve portföy satın almalarında da vergi 
yönetiminin entegrasyonu konusundan sorumlu.

ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan 
ve Galatasaray Üniversitesi’nde Kamu Maliyesi yüksek lisansını 

tamamlayan Nükhet’in 2000 yılında başlayan kariyeri, 2007 yılına kadar EY’de devam etti. Nükhet, EY’de çalıştığı 
dönemde çok sayıda banka ve finans kuruluşuna vergi denetimi ve danışmanlığı alanında hizmet verip, kurum içinde ve 
müşterilere eğitimler verdi. 2007’de vergiden sorumlu başkan yardımcısı olarak atandığı Citigroup Türkiye’de kurumsal 
ve bireysel bankacılık, leasing ve menkul kıymetler birimlerinde vergi stratejilerine yön verdi. 

Nükhet, aralarında YASED’in ve AIFD`in (Araştırmacı İlaç Şirketleri Derneği) de bulunduğu çeşitli oluşumlarda vergi 
konulu çalışma gruplarının kurucu ve üyeleri arasında yer alıyor. IFA (International Fiscal Association) 2019 Londra 
Konferansı’nda Türkiye ülke raportörü olarak görev alan Nükhet, “Uluslararası Vergi Hukuku Konularına Türkiye 
Yaklaşımı” isimli kitabın yayına hazırlanmasında okuma kurulu üyesi olarak katkıda bulunmuştur. EY Türkiye’nin 
düzenlediği, genç yeteneklerin yarıştığı Vergi Maratonu’nun jüri üyeleri arasında da uzun süre yer alan Nükhet ikiz kız 
çocuğu annesi.  

Annesi Sebahat Torolsan ve kızları Ela ve Ada ile.

Novartis Global Vergi Direktörü    

Nükhet Erkekel Irmak
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Novartis’in küresel genel merkezi İsviçre’nin Basel’de her bir binası dünya çapında ünlü, farklı mimarlar tarafından inşa edilen bir kampüs içinde yer alıyor. 

Vergide Gündem: Arthur Andersen’da başlayan kariyerini 
uzun süre EY’de devam ettirmiş bir yönetici olarak, 
Novartis’te global bir pozisyonda önemli bir göreve 
getirilmeniz, EY Türkiye için olduğu kadar ülkemiz adına 
da gurur verici. Novartis İsviçre kökenli büyük bir şirket. 
Sadece Türkiye’de yaklaşık 2500 çalışanı var ve buradan 
çok sayıda ülkeye ihracat yapılıyor. Vergi küçük ya da büyük 
her işletme için en önemli konulardan biri. Siz de büyük bir 
organizasyonda uzun yıllardır önemli sorumluluklar üstlenmiş 
durumdasınız. Bu çerçevede bizlere neler yaptığınızdan söz 
edebilir misiniz, ofiste bir gününüz nasıl geçiyor?

Nükhet Erkekel Irmak: Novartis’in geçmişi, kaderleri aynı 
noktada kesişen üç firmaya uzanıyor: 18. yüzyıl ortalarında 
İsviçre’nin Basel kantonunda kimyasal madde ve boya 
ticaretiyle faaliyet gösteren Geigy, 1859 yılında boya 
üretimine başlayan Ciba ve 1886 yılında Basel’de kurulan 
kimyasal madde firması Sandoz. Bu üç firmanın ortak özelliği 
olan; bilim ve sağlık alanında ilerlemeler yoluyla insanlığın 
gelişimine katkıda bulunan yeni ürünler geliştirme ve pazara 
sunma tutkusu bugün Novartis’te vücut bulmuştur. Novartis, 
bu mirası devam ettirerek yenilik alanındaki cesaretini 
dünyanın her yerinde, hastaların karşılanmamış ihtiyaçlarına 
yanıt vermeye odaklamaktadır. 

1996’da Ciba-Geigy ile Sandoz’un birleşmesiyle Novartis 
adını alan şirket, 200 milyar doların üzerinde piyasa değerine 
sahip ve şirketin dünya genelinde yaklaşık 130 bin çalışanı 
bulunuyor. Dünya ilaç sektörünün en büyüklerinden biri 
olan Novartis, operasyonlarını ve yatırımlarını güçlendirerek 
tamamladığı 2018 yılında net satışlarını yüzde 5 artırarak 
51,9 milyar dolara ulaştırmış durumda. Aynı yıl için dünya 
çapında ulaşılan toplam hasta sayısı 817 milyon. Yeni ve 
daha iyi ilaçları mümkün olan en çabuk şekilde hastalara 
sunmak için çalışan Novartis, bilimi takip ederek kanserden 
dejeneratif hastalıklara kadar çok farklı sağlık sorunları 
için yenilikçi tedaviler keşfediyor. Bu yaklaşım sayesinde 
de sektörün en güçlü ve üretken araştırma portföylerinden 
birine sahip olan Novartis, sadece geçtiğimiz yıl ABD, Avrupa 
ve Japonya’da toplam 16 ruhsat aldı. 

Novartis’in küresel genel merkezi, İsviçre’nin Basel şehrinde 
çok güzel bir kampüs içerisinde yer alıyor. İçerisinde 
bulunduğumuz kampüsün konumu çok ilginç, üç kapısı 
bulunuyor; bir kapısına Basel’den girilirken, diğer kapıların 
biri Fransa, diğeri ise Almanya’ya açılıyor. Burası gerçekten 
çok özellikli bir şehir, tam üç ülkenin birbirine dokunduğu 
bir bölge. Üniversite hissiyatını tekrar yaşatan bir yer. 
İçerisinde bir orman var, pek çok aktivite yapılabiliyor. Çok 
konforlu ve güzel bir kampüs olmasının yanı sıra çok fazla 
sanat eseri de var. Novartis geçmişte ciddi manada sanata 
yatırım yapmış. Her bir binası dünya çapında ünlü, farklı 
farklı mimarlar tarafından inşa edilen kampüsün içine hafta 
sonları turlar düzenleniyor. İçerisindeki botanik ortam, 
mimari dokusu ve sanat eserlerinin çeşitliliğinin yanı sıra 
üniversite kampüsüymüş gibi enerjik bir ortamın bulunuyor 
olması, benim her gün işe gelirkenki motivasyonum üzerinde 
çok etkili ve elbette bu faktörler kendimi şanslı hissetmemi 
sağlıyor. Tabii ki İsviçre’de yaşamanın, kültürel farklılıkların 
birtakım zorlukları olsa da dip toplamda baktığımızda 
Novartis kampüs yaşantısının inkâr edemeyeceğim bir konfor 
sağladığını söylemek mümkün.

Öte yandan ofise geldiğimde çok yoğun bir ajanda beni 
bekliyor. Günde 8, 10 toplantıya girdiğim oluyor, seyahat 
programlarım ardı ardına olabiliyor. Bir yandan ikiz 
kızlarım ve annem ile yaşıyorum; bu kapsamda, zaman ve 
enerji yönetimi benim için burada gerçekten çok önemli. 
Novartis`te sorumlu olduğum iş kolları çok dinamik, çok farklı 
coğrafyalar, çok farklı kültürler söz konusu. 

Genel merkezde global iş ortağı olmak, iş kollarının 
hedeflerini anlamak ve mümkün olduğu oranda çözümler, 
alternatifler üretmek için çalışıyoruz. Latincede Novartis’in 
kelime anlamı bilgiyi keşfetmek. Dünyadaki tek parça dinozor 
kalıntılarından biri de bizim kampüsün içinde. Tek parça, 
gerçek dinozor fosili. Bir neslin sona ermesi ve ardından 
“re-imagine medicine” mottosuyla insanlığı tedavi etmeyi 
kendine hedef seçmiş bir şirket. O yüzden kampüsün 
içerisinde yer alan bu dinozor fosili de bu hedefi çok iyi ifade 
ediyor.
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Vergide Gündem: Mevzuatın sık sık değiştiği Türkiye gibi 
bir ülkede çalışmak finans profesyonellerinin işini biraz 
zorlaştırsa da deneyimlerine güç kattığını biliyoruz. Vergi 
konularında son yıllarda iyice artan küresel hareketliliği de 
dikkate alarak, aynı şirketin bünyesinde burada ve İsviçre’de 
görev yapmanın farklı taraflarından söz edebilir misiniz? 

Nükhet Erkekel Irmak: Ülke, daha operasyonel, ancak işin 
mutfağı ve temel pek çok şeyin öğrenildiği yer. Global bir 
şirketin genel merkezi ise ölçek olarak çok farklı, çok stratejik 
ve çok net olarak önceliklendirme ve kesin kararlar gerektiren 
bir yer. Coğrafyaların da ötesinde global kurumsal kimliğin 
etik kuralları çerçevesinde gözetildiği ve önceliklendirildiği bir 
ortam. 

Küresel anlamda aslında o hareketliliğin birkaç sebebi var. 
Dünyada OECD BEPS eylem planları olarak adlandırılan bir 
aksiyonlar serisi var. Toplam 15 aksiyon adımı var ve her 

bir eylem planı verginin ayrı bir konusuna temas ediyor. 
Uluslararası vergi dünyasında gerçekten bir dönüm noktası. 
Geçmişte bizim için klasik hale gelmiş pek çok kavramın 
değiştiği bir dönem yaşıyoruz. Her bir uluslararası şirket 
de bu eylem planlarına göre kendi bünyelerini gözden 
geçirip yapılması gerekenler için harekete geçiyorlar. Belki 
benim buraya gelişimde de OECD BEPS eylem planlarının 
bir etkisi olabilir, çünkü ben Türkiye’deki görevime devam 
ederken Novartis aslında BEPS çerçevesinde bir analiz 
sürecine geçmişti. Her ne kadar ülkede çalışsam da ben o 
projelerde de yer almaya başlamıştım. Türkiye’deki kurumsal 
vergi bölümünü de 2010 yılında ben kurdum. Novartis’te 
bu kurumsal vergi departmanı dediğimiz oluşum esasında 
dünyada sadece 12 ülkede var ve Türkiye de bunlardan biri. 
Novartis’in Türkiye ile ilişkisi, taahhütleri çok yüksek ve 
kapsamlı. Türkiye Novartis için büyük yatırımlarının ve büyük 
taahhütlerinin olduğu bir ülke. Operasyon hacmi de arttığı 
için Türkiye bu 12 ülkeden biri haline gelmişti. 

Vergide Gündem: Novartis 2016 yılında Türkiye’nin en 
iyi işverenlerinin sıralandığı bir listede Kadın İstihdamında 
Sürdürülebilirlik Özel Ödülü’nü almıştı. Yönetici 
pozisyonundaki kadın çalışanların oranı globalde yüzde 42 
seviyesinde. Ancak küresel boyutta kadınların istihdama 
katılımı, ücret farklılıklarının giderilmesi gibi konularda 
gelişmiş ekonomilerde bile bugün hala istenilen seviyelerin 
çok uzağındayız. Bu konuda neler söylemek istersiniz? 

Nükhet Erkekel Irmak: İsviçre’de 3 yıldır çalışan, yaşayan 
ve gözlemleyen bir kadın olarak şunu gururla söyleyebilirim 
ki Türkiye’de kurumsal hayatta kadın gerçekten önemli ve 
üst konumlarda. Son 3 yılda pek çok kadın iş arkadaşım da 
yurtdışında farklı pozisyonlar aldılar ve buna İstanbul’daki 
başarılı iş hayatları olanak sağladı. Türkiye’de sağlanan 
olanaklar sayesinde başarılı olmuş ve bu başarılarını Türkiye 
sınırları dışına taşımış pek çok kadın var. Türkiye ve biraz 
daha yukarıda Balkanlar ve daha kuzeye doğru da gittikçe 
o bölgede coğrafi bir kuşak var. Bu kuşak içerisinde kadın 
kurumsal hayat içerisinde oldukça önemli. Ben buraya 
geldiğimde bunu daha da yakından gördüm, Türkiye’nin de bu 
kuşağa ait olduğunu görmek beni çok mutlu etti. 

Dünyadaki tek parça, gerçek dinozor fosillerinden biri de Novartis kampüsü içinde yer alıyor.
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Vergide Gündem: Meslek seçimini yaparken dikkate aldığınız 
parametreler nelerdi? Seçiminizi bugünkü bilincinizle 
yapsaydınız yine aynı doğrultuda mı olurdu?

Nükhet Erkekel Irmak: ODTÜ’deki son yıllarımda ODTÜ 
Kültür ve Kongre Merkezinde kariyer günlerinde yarı 
zamanlı çalışıyordum. Denetim firmaları da gelip tanıtımlar 
yapıyorlardı. Benden bir yıl önce denetim firmalarında işe 
başlayan arkadaşlarım da vardı. Oradaki arkadaşlarımdan 
hem şirket olanaklarını hem de denetim şirketlerindeki 
öğrenme fırsatlarını öğrendim. Mezun olduğunuzda hem 
hamsınız hem de güzel bir başlangıç yapmak istiyorsunuz. 
İlk başlangıç yaptığınız yerin daha sonraki adımlarınızda 
etkili olacağının farkındaysanız akıllıca bir tercih yapmanız 
gerekiyor. Gittiğiniz yerin size gerçekten fazlaca ve zengince 
öğrenme imkânı sunup sunmadığı çok önemli. Gerek Arthur 
Andersen gerekse EY’de çalışmanın en güzel kısmı “hala 
okulun devamıymış gibi” olmasıydı. Hem genç ortamı vardı 
hem de usta çırak ilişkisi. Bütün bunlar inanılmaz değerli. 
Bir yandan da çok çalıştığımızı, çok şikâyet ettiğimizi de 
hatırlıyorum, ancak yine de kısa zamanda edindiğiniz tecrübe 
ilerde hepimize inanılmaz bir rekabet avantajı sağladı. O 
rekabet avantajını kariyeriniz içinde kullanma isteğiniz varsa 
çok doğru bir tercih. Çokça kullandığım bir deyiş var; her 
tercih bir vazgeçiştir. Her tercihte bir şeyler kazanıyorsunuz 
ama siz sadece vazgeçtiklerinize odaklanırsanız her 
daim mutsuz olursunuz. Tercihlerinizin size kattıklarına 
odaklanırsanız da her zaman kazanan taraf olursunuz. Bu iki 
kurumda çok kısa sürede çok şey öğrendim, farklı insanlarla 
kısa süre içerisinde iletişim kurabilmeyi öğrendim. Ayni 
zamanda çok güzel, çok sağlam dostluklar edindim.
“Dünyaya yeniden gelsem yine bu işi yapardım” çok uzun 
yıllardır kurduğum bir cümledir. Hayat ne getirir bilmek 
mümkün değil ancak hangi işi yaparsanız yapın, aslında onu 
nasıl bir çerçeveye oturtacağınız tamamen sizin elinizde. 
Kendi değer setiniz konusunda kendiniz ile samimi bir 
muhabbet içinde olma gayretiniz var ise yaptığınız işte de 
o değer seti ile örtüşen tüm kısımları keşfetmekte zorluk 
çekmeyeceğinizi düşünüyorum hep. Vergi konusunu gri bir 

çerçeveye de oturtabilirsiniz ya da istediğiniz renk ya da 
renkleri de katarak hayatınızın içinde konumlandırabilirsiniz. 
Hepsi tercihlerden ibaret sanırım. Ben hep multi-disipliner 
bir alan olarak gördüm vergiyi. Hatta verdiğim eğitimlerde 
de hep vergi sadece kanun değil daha çok bir kamu maliyesi 
aracı olarak düşünün derim, bu nedenle de hep çok değişken 
olmaya mahkumdur doğası itibariyle diye düşünürüm. 
Çok farklı noktaları birleştirip, anlamlı bir resim çıkarmaya 
çalışıyoruz sürekli değişen bir ortamda, bu da aslında işin en 
keyifli kısmı bence, biz vergicilerin hayatı sürekli heyecanlı.

Vergide Gündem: Söyleşimizi okuyan genç arkadaşlarımıza 
neler tavsiye edersiniz. Kariyerinizin en başına dönseniz 
yapmalıydım/iyi ki yapmışım dedikleriniz neler? Nasıl bir 
lidersiniz, yönetim anlayışınızı nasıl tanımlıyorsunuz? 

Nükhet Erkekel Irmak: Çok yoğun çalışma temposu kariyerin 
ilk günlerinde oldukça zorlasa da kısa sürede çok fazla 
konuya eş zamanlı odaklanma ve buna rağmen kaliteli iş 
çıkarma arzusu çok şey öğretti. Çalışma hayatımın ilk yıllarını 
iyi ki Arthur Andersen ve EY’de geçirmişim. Çok kısa sürede 
çok şey öğrenme ve farklı insanlar ile iletişim kurabilmeyi bu 
iki kurumda öğrendim.

Novartis şu anda kültürel bir dönüşüm geçiriyor. Yeni 
ilkelerimiz olan unbossed, curious ve inspired esasen 
benim de yönetim anlayışım ile çok örtüşen temalar. 
Çocukluğumdan beri kendini nasıl tanımlarsın diye 
sorulduğunda “meraklı” diyen ve akabinde bulunduğu 
ortamda kahkahaların yükselmesine neden olan bir kişi 
olarak 20 yıllık meslek hayatımda şimdi memnuniyetle 
meraklı olduğumu söyleyebilmek bana çok keyif veriyor. 
Meraklı olmanın yanı sıra değişime açık olmak, öğrenme 
heveslisi olmak, pes etmemek, alternatifler aramak ve 
değer katmak önemli. İş kollarına yakın olmak, onların 
dilini konuşabiliyor olmak da oldukça değerli meziyetler. 
Vergicilerin karşılaştıkları zorluklardan biri iş kolları ile aynı 
lisanı konuşamıyor olmak. Her iş kolunun farklı hedefleri, 
kendilerine ait terminolojileri var. Biz vergicilerin de bir 

Cenk Orhan ve Murat Bergi ile.
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terminolojisi var. Ama iş ortağı olduğunuz zaman vergi 
terminolojisiyle konuşmanızın bir anlamı olmuyor. Onların 
dilini konuşmanız, onların şifrelerini çözmeniz, ancak ondan 
sonra kendi dünyanızdaki fikirlerinizi, önerilerinizi karşı 
tarafın dilinde onlara aktarmanız gerekiyor. Aslında fark 
yaratan şey de bu oluyor, aynı dili konuşabilmek. 

Bir de Türklerin kasları çok esnek ve esneyebilmek 
uluslararası iş ortamında çok önemli bir maharet. Kültürel 
olarak zaten adaptasyon özelliği kanımızda var ve bunu 
gerçekten çok güzel kullanabiliyoruz. Bir de gerçekten 
çalışkanız. Kurumsal hayatta belli bir yere gelmiş ve 
uluslararası arenada çalışmayı arzulayan insanlar zaten çok 
çalışkan insanlar ve bu çalışkanlık da yurtdışında çok net 
olarak görülebiliyor. Temel teknik ve yönetsel veri setinizin 
üzerine bir de adaptasyon kabiliyeti eklenince dikkat 
çekiyorsunuz. Benim son yıllarda o kadar çok Türkiye’den 
gelen arkadaşım var ki.    

Vergide Gündem: EY’de çalıştığınız dönemde kariyerinizin 
gelişiminde önemli bir payı bulunduğunu düşündüğünüz 
durumlar olmuştur mutlaka, bunlardan söz etmek ister 
misiniz? Hiç unutamadığınız bir anınız var mı?

Nükhet Erkekel Irmak: Vergi uzmanı olarak farklı bir 
dil kullanıyor olsanız dahi, iş kolları ile anlaşabilmenin 
önemine değindim. Gülümseyerek anımsadığım bir telefon 
görüşmem olmuştu çalışmaya ilk başladığım ilk yıl. Malum 
vergi dünyasının kendine has, yer yer ağır ve ağdalı bir dili 
var. Ben de ODTÜ`den mezun olmuş yarı Türkçe, okuldan 
dolayı yarı İngilizce kafası karışık bir genç olarak; vergi 
diline uyum sağlamaya çalışıyordum o dönemde. ODTÜ`lü 
ve çokça havalı danışmanlık şirketlerinden birinde çalışan 
arkadaşım beni arayıp bir partiye davet etmişti hafta 
sonu için; ben de telefonda “parti neye istinaden?” diye 
sormuştum; o da ‘ tamam tamam kapat Nükhet, bu kafa ile 
partiye davetli değilsin’ demişti, ben de nerede yanlış yaptım 
diye düşünmüştüm :) Bir de Beytem Plaza’nın dehlizlerine 
inip, kırtasiyeleri tam tekmil hale getirip, denetim için 
bavullarımızı hazırlamamızı; denetim için sarı kâğıtların 
kulaklarına küpeleri takmamızı her daim hatırlarım; bir nevi 
yemek yapmadan evvel soğan doğramayı öğrenmek olarak 
düşündüm sonrasındaki profesyonel hayatımda.

Vergide Gündem: İsviçre’de, iş dışında sosyal hayat nasıl? 
Nelere zaman ayırdığınızı, ekibiniz ya da ailenizle birlikte 
hangi aktivitelerde bulunduğunuzu paylaşabilir misiniz? 
Etkilendiğiniz ve paylaşmak isteyeceğiniz bir kitap ya da 
izlediğiniz bir film var mı? 
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Nükhet Erkekel Irmak: Görece olarak aile, ev, her şey 
ile kendinizin ilgilenmesi gerektiği bir sistem kurgulanmış 
İsviçre’de; İstanbul kurumsal hayatının sunduğu konforların 
pek çoğundan uzak temelde. Bu sebeple iş dışındaki 
zaman hassas bir planlama ve oldukça da yüksek bir efor 
gerektiriyor. Genel kabul görmüş önyargının tersine aile ve 
ev hayatı burada çok önemli. Eş zamanlı olarak doğa ile insan 
çok iç içe yaşıyor, kültür olarak da şehirli kültürü çok hakim 
değil. Buna paralel olarak da Basel çok büyük bir şehir değil. 
Öte yandan festivallerle çok sık çehresi değişen, renklenen 
bir şehir. ArtBasel, Faschnact ve Herbstmesse buraya 
yolunuz düşerse kesinlikle görmenizi tavsiye edeceğim 
dönemler; hatta yolunuzun kesişmesi için gayret gösterin bile 
diyebilirim. Almanya ve Fransa`ya Basel’in içinden tramvay 
ile geçebiliyorsunuz, o kadar yakın. Harika gölleri ve dağları 
olan, kartpostal tadında manzaralara sahip bir ülke. Kısacası 
hafta içi yoğun iş ve ev gündemi, hafta sonu ailem ve 
dostlarım ile keyifli kısa geziler şeklinde geçiyor zaman.
 
Burada genel olarak hayat, ebeveynin evin ve çocukların 
bütün sorumluğunu aldığı bir sistem üzerine kurulu. 
Çocuğunuzu sizin okula bırakıp almanız, beslenmesini evden 
koymanız gerekiyor. Benim burada çocuklarımla ilgili en çok 
hoşuma giden de bütün bunların ilişkiyi çok sıcak ve yakın 
tutması. Servisle okula gidiyor olmaları yerine “beni okula 
annem bırakır, annem alırdı” hatırasını bile bırakabilmekten 
çok memnunum ben. Burada hizmet satın alabilmeniz çok 
zahmetli ve çok maliyetli, örneğin bir yardımcının maliyeti 
çok yüksek ve bu nedenle de dışardan alabileceğiniz destek 
çok çok kısıtlı. Öte yandan bu durumun beni çok mutlu eden 
tarafı ise, çocuklar da erken yaşta hayatın sorumluluklarıyla 
yüzleşmiş oluyorlar; yeri geliyor tüm ev işlerinde ellerinden 
geldiğince yardımcı oluyorlar ya da kendi gündelik hayat 
akışlarına dair plan, programlar için kafa yoruyorlar.
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Çok etkilendiğim film olarak çok severek takip ettiğim 
yönetmen Darren Aronofsky`nin 3 katmandan oluşan; 
hayat ve varoluşa dair her izleyicinin kendine has anlamlar 
çıkarmasına olanak sağlayan ve eşzamanlı olarak da kafanızı 
karmakarışık edebilen ‘The Fountain’i önerebilirim. Kitap 
olarak da hem İngilizce hem farklı Türkçe çevirilerini okusam 
da her daim Can Yücel versiyonuna hayran olduğum; metafor 
ve simgelerle bezenmiş Francis Scott Fitzgerald `in The Great 
Gatsby kitabini önerebilirim.

Vergide Gündem: Profesyonel kariyerinizin bundan sonraki 
kısmı için yapmak istedikleriniz, geleceğe dair hedefleriniz 
neler? 

Nükhet Erkekel Irmak: 2020 itibarıyla 20 yıllık vergi 
hayatımı geride bırakmış olacağım. Benimle aynı işi yapan 
genç arkadaşlar ile birlikte olmak bana çok keyif veriyor. 
İlerleyen dönemlerde buna yönelik bir alanda yer almak beni 
çok mutlu eder.    

Vergi Maratonu yarışması jüri üyeliği benim çok keyif aldığım, 
her yerde de gururla anlattığım bir organizasyondu. Yanlış 
hatırlamıyorsam üç yıl kadar yaptım ve yeniden katılmayı çok 
isterim; çünkü gerçekten çok seviyorum gençlerle beraber 
olmayı ve bu başarılı, alanında öncü organizasyonda yer 
almayı. Şu an itibarıyla İsviçre’deki yaşantımıza devam etmeyi 
tercih ediyorum, ancak hayatın ne getireceğini kim bilebilir 
ki?

Cenk Orhan ve Ahu Kani ile.

IFA 2019 Londra Konferansı’nda Türkiye ülke raportörü olarak görev 
alan Nükhet, ‘Uluslararası Vergi Hukuku Konularına Türkiye Yaklaşımı’ 
isimli kitabın yayına hazırlanmasında okuma kurulu üyesi olarak katkıda 
bulundu.
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Çalışma Hayatında Gündem
Dr. Hakkı Demirci

Yeni bir yılın arifesinde sosyal güvenlik alanında en çok merak edilen konular; bireysel 
olarak; emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusu; işletmeler açısından ise kıdem 
tazminatı fonu ve BES uygulaması, asgari ücret desteği, istihdam teşviklerinin geleceği 
ile yurt çapında uygulanması 01.01.2020 tarihine ertelenen muhtasar ve prim hizmet 
beyannamesinin geleceğinin ne olacağı hususlarıdır. Bunlardan EYT ve kıdem tazminatı 
ile ilgili hususlara önceki sayılarımızda yer verildiği ve bu konularda yeni bir değişiklik 
olmadığı için bu sayımızda değinmeyeceğiz.

Bu kapsamda Aralık sayısındaki sosyal güvenlik köşemizde;

➢• Muhtasar ve aylık prim hizmet beyannamesi, istihdam teşvikleri ve asgari ücret 
desteğinde son durum,

➢• Vergi kimlik numarası ile işyeri sicil numarasının eşleştirilmesi,

➢• Yabancı uyruklu sigortalıların eksik gün bildirimlerine ilişkin uygulama değişikliği,

➢• 4447 sayılı Kanun’un geçici 19'uncu maddesinde yapılan hatalı tanımlamalar 
hakkında düzenlemeler.

Bu aya özgü bir değişiklik içermemekle birlikte ayrıca; 

•➢ Belge türü hatalı seçilen aylık prim ve hizmet bildirgelerinin sonradan verilen 
belgelerle düzeltme işleminde idari para cezası uygulanıp uygulanmayacağı 
hususlarına

İş hukuku köşemizde ise;

➢• İş arama izni hakkında işçi ve işveren sorumlulukları hususlarında açıklayıcı bilgilere 
ve örnek Yargıtay Kararına yer verilmiştir.

A) Sosyal Güvenlik

1. Muhtasar ve aylık prim hizmet beyannamesi, istihdam teşvikleri, asgari ücret 
desteği

Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı 
ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla, vergi kanunlarına göre vergi 
dairesine verilmesi gereken "Muhtasar Beyanname" ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü 
olanlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken "Aylık Prim ve 
Hizmet Belgesi"nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan "Muhtasar ve Prim Hizmet 
Beyannamesi"; Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 1/6/2017 tarihinden itibaren; 
Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler 
(281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için de 1/1/2018 
tarihinden itibaren uygulanmaktadır. 

27 Temmuz, 2019 tarih ve 30844 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğ ile diğer 
illerde uygulamaya geçilmesi 01.01.2020 tarihine ertelenmiştir. Uygulamanın tekrar 
ertelenip ertelenmeyeceği konusunda henüz bir netlik oluşmasa da gelen sinyaller 
bu kez erteleme yapılmayacağı yönündedir. Bu nedenle beyannamelerini elektronik 
ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükelleflerin/işverenlerin Muhtasar 
ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda mevcut e- beyanname şifresinden 
ayrı olarak alınacak ilave bir şifre ile gönderebilmesi için GİB’e başvurmaları ve 
ayrıca vergi kimlik numarası ile SGK işyeri sicil numarası uyumluluklarını sağlamaları 
gerekmektedir. “Münhasıran Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Elektronik 
Ortamda Gönderilmesine İlişkin Talep Formu”nu doldurarak bağlı olunan vergi dairesine 
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müracaat edilmesi halinde ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve 
şifre verilmektedir. Ücret gizliliğinin sağlanması hususunda 
ikincil bir şifre üretilmesi sorunları çözmekte yeterli olmamakla 
birlikte örgüt organizasyonu içerisinde işverenlerin gerekli ikincil 
önlemleri almaları gerekmektedir.

İstihdam teşviklerinin geleceği

+6 puanlık teşvik uzatılıyor

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan 51 il ile 
Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde faaliyet gösteren özel 
sektör işverenleri için uygulanan bu indirim kapsamında; 
sigortalıların öncelikle prime esas kazanç üst sınırına kadar olan 
kazançlar üzerinden 5 puanlık indirim, ardından prime esas 
kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanan 
malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 6 puanlık indirim 
sağlanmaktadır.

Bu teşvik mevcut düzenlemede 31.12.2019 tarihinde sona 
erecek olup, alınan bilgiler (resmi olarak henüz imzalanmamış 
olup) 1 yıl daha uzatılmasının kararlaştırıldığı yönündedir.

6111 ve 7103 sayılı Kanun’daki teşvikler

Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına 
Yönelik Sigorta Primi Desteği (6111) ile imalat veya bilişim 
sektöründe faaliyet gösteren işyerlerindeki ilave istihdamlara 
sağlanan (7103) sayılı teşvikler mevcut düzenlemeye göre 
31.12.2020 yılı sonuna kadar devam edecektir. 2021 ve 
sonrası için uygulanması kararının gelecek yıl sonunda alınması 
beklenmektedir.

Asgari ücret desteği

Bilindiği üzere; 7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10 uncu 
maddesi ile 5510 sayılı Kanuna ek 78’inci madde eklenmiştir. 
Anılan madde ile;

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları 
hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce; 

a) 2018 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim 
ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet 
beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 102 Türk 
lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme 
gün sayısını geçmemek üzere, 2019 yılında cari aya ilişkin 
verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve 
prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin 
toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2019 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan 
işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim 
ödeme gün sayısının, 2019 yılı ocak ilâ aralık ayları/dönemi 
için bu maddede belirtilen tutarlar ile çarpımı sonucu 
bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri 
sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik 
Sigortası Fonundan karşılanır. Ancak (a) bendinde belirtilen 
prime esas günlük kazanç tutarı 18/10/2012 tarihli ve 
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 
hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör 
işverenlerine ait işyerleri için 203 Türk lirası olarak esas 
alınır.

 Birinci fıkrada belirtilen işyerlerinin tespitinde; 2018 
yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde uzun vadeli sigorta 

kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar 
ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan 4’üncü 
maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı 
sayısının ortalaması esas alınır. Ortalama sigortalı sayısı; 
beş yüzün altında olan işyerleri için günlük 5 Türk lirası, beş 
yüz ve üzerinde olan işyerleri için günlük 3,36 Türk lirası 
destek sağlanır.

Çok önemli bir destek kalemini içeren asgari ücret desteği, 
şartları taşıyan işverenlere başvuru şartı aranmadan otomatik 
olarak SGK tarafından yansıtılmaktadır. Yeni dönemde uygulanıp 
uygulanmayacağı henüz netleşmemiştir. Ancak kanaatimiz 
odur ki; destek asgari ücret artışından kaynaklanan maliyetlerin 
kısmen bertaraf edilmesine ilişkin olduğu için 2020 yılı için 
belirlenecek asgari ücret miktarındaki artış oranı bu konuda 
belirleyici olacaktır. Enflasyon (%8-10) düzeyinde yapılacak bir 
artış durumunda desteğin yenilenmeyeceği, ancak %15-20 
bandında ve üzerinde yapılacak artışlarda, artan maliyetleri 
azaltmak amacıyla tekrar uzatılabileceği değerlendirilmektedir.

2. Vergi kimlik numarası ile işyeri sicil numarasının 
eşleştirilmesi

Mükelleflerin aylık veya üçer aylık olarak beyan ettikleri 
muhtasar beyanname ile aylık olarak beyan ettikleri SGK prim 
bildirgelerinin tek bir beyanname olarak Muhtasar ve Prim 
Hizmet Beyannamesi adı altında verebilmesi için söz konusu 
mükelleflerin bir defaya mahsus olmak üzere vergi kimlik 
numarası ile işyeri sicil numaralarını eşleştirmeleri zorunlu 
hale getirilmiştir. Eşleştirme GİB internet vergi dairesi sistemi 
üzerinden yapılması gerekmektedir. Yeni yıl ile birlikte ülke 
çapında ertelemenin sonlandırılması halinde, özellikle aynı 
vergi kimlik numarası altında birden fazla işyeri dosyasının 
bulunduğu mükellefler bakımından bir an önce bu kontrol ve 
eşleştirilmelerin yapılması gerekmektedir.

3. Yabancı uyruklu sigortalıların eksik gün bildirimlerine 
ilişkin uygulama değişikliği

18/3/2019 tarihli SGK Genel Yazısı ile sınırlandırılmış olan 
yabancı uyruklu sigortalılar için seçilebilecek eksik gün 
nedenlerine ilişkin uygulamada değişikliğe gidilmiş ve aşağıda 
yer verilen bazı durumlara ilişkin yabancı uyruklu sigortalılar için 
belirlenen ilave eksik gün nedenlerinin de seçilebilmesi mümkün 
hale gelmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 18.03.2019 tarihinde 
yayımlanan Genel Yazı ile yabancı uyruklu sigortalılar için 
seçilebilecek eksik gün nedenleri aşağıda yer verilen kodlar ile 
sınırlandırılmıştı: 

1-İstirahat,

4-Gözaltına Alınma,

5-Tutukluluk,

8-Grev,

9-Lokavt,

10-Genel Hayatı Etkileyen Olaylar,

11-Doğal Afet

 Ancak, SGK tarafından yayımlanan 12.11.2019 tarihli 
Genel Yazı ile gerek sigortalının birden fazla belge ya da 
kanun türünden bildirilmesinin gerektiği hallerde (5746 
AR-GE teşviki, yeraltında ve yer üstünde çalışan sigortalılar, 
sağlık hizmet sunucularında fiili hizmete tabi çalışan 
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sigortalılar vs.) gerekse de yabancı uyruklu öğrencilerin 
bildirimlerinde birtakım sorunların ortaya çıktığına 
değinilmiştir. Bu doğrultuda SGK tarafından aşağıda yer 
verilen durumlar için eksik gün kontrolü uygulamasında 
değişikliğe gidilmiştir.

1. Üniversitelerde kısmi zamanlı çalışan ya da okullarında 
staja tabi tutulan yabancı uyruklu öğrenciler için 7, 22, 42, 
43, 49 ve 50 no’lu belge türleri ile sınırlı olmak üzere söz 
konusu eksik gün kontrolü kaldırılmıştır.

2. Malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenmeksizin 
sadece genel sağlık sigortası primi ya da kısa vadeli sigorta 
kolları primi ödenen yabancı uyruklu sigortalılar için 19 ve 
46 no’lu belge türleri ile sınırlı olmak üzere söz konusu eksik 
gün kontrolü kaldırılmıştır.

3. Aynı sigortalının birden fazla belge ya da kanun türünden 
bildirilmesinin gerektiği hallere (5746 ARGE teşviki, 
yeraltında ve yer üstünde çalışan sigortalılar, sağlık hizmet 
sunucularında fiili hizmete tabi çalışan sigortalılar vs.) 
ilişkin olmak üzere eksik gün nedenlerine “25-Diğer belge/
kanun türlerinden gün tamamlama” adında bir eksik gün 
nedeni ilave edilmiştir. Bu kapsamda bildirimi yapılacak 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sigortalılar ile yabancı 
uyruklu sigortalılar için bu eksik gün nedeninin seçilmesi 
gerekecektir.

4. Çalışmakta iken işyeri ile ilişiği kesilmeksizin geçici olarak 
yurtdışına giden yabancı uyruklu sigortalıların eksik 
günleri ile ilgili olarak “21-Diğer Ücretsiz İzin” kodunun 
seçilebilmesi yönünde e-Bildirge altyapısına gerekli 
kontroller ilave edilmiştir.

4. 4447 sayılı Kanun’un geçici 19'uncu maddesinde yapılan 
hatalı tanımlamalar hakkında SGK Genel Yazısı yayımlandı.

Bir işyerinde çalışan işçiler adına 17103 /27103 kanun 
numaralı teşvik kapsamında tanımlama yapıldıktan sonra, 
destek süresi (12 ay-18 ay) bitmeden bu işyerinden ayrılarak 
başka bir işyerinde çalışmaya başlayan işçilerin kalan süre kadar 
bu teşvikten yararlanmaları gerekirken yeniden tam sürelerle 
yararlandırıldıkları tespit edilenler, haksız yararlanılan tutarları 
tebliğ tarihinden itibaren 5 işgünü içerisinde SGK’ ya gecikme 
zammı ve gecikme faizi olmadan ödeyebileceklerdir.

Bilindiği üzere;4447 sayılı Kanunun geçici 19'uncu maddesinin 
ikinci fıkrasında "bu maddeyle sağlanan prim desteği 2020/
Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren 
sigortalılar için 12 ay olarak uygulanır. Ancak bu süre; işe giriş 
tarihi itibariyle 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 
25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak 
kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanır." hükmü yer 
almaktadır.

2018/22 sayılı Genelgenin "4-Destekten yararlanma süresi" 
başlıklı bölümünde ise; sigortalının destek kapsamında işe 
başladığı işyerinden 12 ay/18 ay destek süresi dolmadan işten 
ayrılıp aynı işyerinde veya aynı işverene ait farklı bir işyerinde 
veyahut farklı bir işverene ait işyerinde yeniden işe başlaması 
durumunda, yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate 
alınarak, 4447 sayılı Kanunun geçici 19'uncu maddesinde 
aranılan şartların sağlanması kaydıyla, sonradan işe girdiği işyeri 
işverenlerince bu sigortalıdan dolayı kalan süre kadar destekten 
yararlanılabilmesinin mümkün bulunduğu açıklanmıştır.

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İstihdam Teşvikleri Daire 
Başkanlığı tarafından 08/11/2019 tarih ve E17331001 sayı ile 

yayımlanan 4447 sayılı Kanunun Geçici 19 uncu Maddesi Hatalı 
Tanımlamalar yazısına göre;

Özetle, SGK tarafından sistem üzerinde yapılan incelemeler 
neticesinde çalışanlardan daha önce;

• 17103 kanun numaralı teşvik tanımlaması yapılan 
işyerinden destek süresi bitmeden ayrılarak 27103 teşviki 
kapsamında başka bir işyerine girdiklerinde,

• 27103 kanun numaralı teşvik tanımlaması yapılan 
işyerinden destek süresi bitmeden ayrılarak 17103 teşviki 
kapsamında başka bir işyerine girdiklerinde, ikinci işe 
girdikleri işyeri işvereni tarafından yapılan tanımlama 
sırasında sigortalı için ilk tanımlama yapılan işyerinden 
kalan teşvik süresi yerine tam faydalanma sürelerinin 
(12 ay ya da 18 aylık sürelerin) verildiği, dolayısıyla prim 
teşvikinden ya da prim teşviki ile birlikte ücret desteğinden 
yersiz yararlanıldığı tespit edilmiştir. Belirtilen hatalı 
uygulamalara SGK sistemi de izin verdiğinden; bu şekilde 
haksız teşviklerden yararlandığı tespit edilen işverenlerin 
listeleri Sosyal Güvenlik Kurumu ilgili müdürlüklerine 
gönderilmiştir. Hatalı teşvik listelerindeki hatalı dönemler 
05510 kanun numaralı teşvike ya da işverence talep edilen 
farklı kanun numaralı teşvike dönüştürülecektir. Bu şekilde 
tespit edilen haksız teşvik tutarları ile ilgili tahakkuk edecek 
borcun gecikme cezası ve gecikme zammı olmaksızın 
ödenebilmesi için;

 İlgili SGK ünitesi tarafından ilgili işverene 5 iş günü 
içerisinde tebliğ edilmesi ve işverenlerce 5 iş günü içinde 
SGK’ ya ödenmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde fark 
tutarların ödenmemesi halinde bu defa 2019/10 dönemine 
ait teşvikli bildirgenin verilmesi sırasında işveren borçlu 
gözükebilecek ve ayrıca hesaplanan tutarlara gecikme 
cezası ve gecikme zammı ilave edilebilecektir.

5. Belge türü hatalı seçilen aylık prim ve hizmet 
bildirgelerinin sonradan verilen belgelerle düzeltme 
işleminde idari para cezası uygulanmaz.

İşverenler çalıştırdıkları her sigortalı için 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Sigortalı İşlemleri 
Yönetmeliği ve İşveren Uygulama Tebliğ’inde belirtilen 
Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin düzenlenmesi, verilmesi ve 
saklanmasına dair usul ve esaslara uymakla mükelleftir.

Biz de bu yazımızda belge türü hatalı seçilen APHB (Aylık Prim 
Hizmet Belgesi) düzeltme işlemlerinde hangi hallerde idari para 
cezasının uygulanıp, uygulanmayacağını açıklayacağız.

İşverenler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası 
kanunun 4. ve 5. maddesine ve sosyal güvenlik destek primine 
tabi tutulan sigortalıları üzerinde sigortalının ad ve soyadı, T.C. 
kimlik numarası, prime esas kazancı ve prim ödeme gün sayıları 
ile prim günlerinin olduğu belgeyi kurumca belirlenecek günün 
sonuna kadar yine kurum tarafından belirlenen şekle (e-bildirge) 
uygun olarak vermek zorundadır.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 102.maddesinde ise 
aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi, verilmesi ve 
saklanmasına ilişkin olarak;

“Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 
sigortalı sayılanlar için cari aya ilişkin düzenlenecek asıl, ek veya 
iptal nitelikteki örneği Ek-9’da bulunan aylık prim ve hizmet 
belgesini;
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• Özel nitelikteki işyeri işverenleri, en geç belgenin ilişkin 
olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde,

• Resmî nitelikteki işyeri işverenleri ise en geç belgenin ilişkin 
olduğu ayı takip eden ayın 23’ünde,

• Bazı özel nitelikteki işyeri işverenleri ayın 15’i ile müteakip 
ayın 14’ü arasında; bazı resmî nitelikteki işyeri işverenleri 
ise ayın 1’i ile 30’u arasında ücret alan sigortalılar 
çalıştırdığından bu nitelikteki işyeri işverenlerince;

1) Ayın 1’i ile 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan 
sigortalılar için en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen 
ayın 23’ünde,

2) Ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları 
karşılığı ücret alan sigortalılar için en geç belgenin ilişkin 
olduğu ayı takip eden ayın 23’ünde, saat 23.59’a kadar 
e-Sigorta kanalıyla Kurum’a göndermek zorundadırlar.” 
şeklinde ifade edilmektedir. 

 Bununla birlikte işverenler sigortalıların çalışmalarının 
niteliğine göre, belirlenen süreler içerisinde belge türlerini 
seçmek ve bu belge türlerine göre kuruma bildirim yapmak 
zorundadır.

Sigortalıların Niteliği Belge 
Türü Sigortalıların Niteliği Belge 

Türü Sigortalıların Niteliği Belge 
Türü Sigortalıların Niteliği Belge 

Türü

Hizmet Akdi İle Tüm Sigorta 
Kollarına Tabi Çalışanlar 
(Yabancı uyruklu sigortalılar 
dahil)

1

Ceza İnfaz Kurumları İle 
Tutukevleri Bünyesinde 
Oluşturulan Tesis Atölye ve 
Benzeri Ünitelerde Çalıştırılan 
Hükümlü ve Tutuklular

19

Harp Malulleri İle 3713 
ve 2330 Sayılı Kanunlara 
Göre Vazife Malullüğü Aylığı 
Alanlardan Kısa ve Uzun 
Vadeli Sigorta Kollarına Tabi 
Olup 90 Gün Fiili Hizmet 
Süresi Zammına Tabi 
Çalışanlar

34
İşsizlik Sigortası Hariç 180 
Gün Fiili Hizmet Süresi 
Zammına Tabi Çalışanlar

36

Sosyal Güvenlik Destek 
Primine Tabi Çalışanlar 2 Geçici 20 nci Maddeye Tabi 

Olanlar 12
İstisna Akdine İstinaden 
Almanya’ya Götürülen Türk 
İşçiler

20

Harp Malulleri İle 3713 
ve 2330 Sayılı Kanunlara 
Göre Vazife Malullüğü Aylığı 
Alanlardan Kısa ve Uzun 
Vadeli Sigorta Kollarına 
Tabi Olup 180 Gün Fiili 
Hizmet Süresi Zammına Tabi 
Çalışanlar

37

Yer Altında Sürekli Çalışanlar 
(Maden işyerlerinde 
1/10/2008 öncesi çalışması 
olanlar için)

4
Tüm Sigorta Kollarına Tabi 
Olup İşsizlik Sigortası Primi 
Kesilmeyenler

13

Türk İşverenler Tarafından 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 
İmzalanmamış Ülkelere 
Götürülerek Çalıştırılan Türk 
İşçiler

21

Birleşik Krallıkta İkamet 
Edenler ve İsviçre 
Vatandaşı Olanlardan Uzun 
Vadeli Sigorta Kolunun 
Uygulanmasını Talep 
Etmeyenler

39

Yer Altında Gruplu Çalışanlar 
(Maden işyerlerinde 
1/10/2008  öncesi çalışması 
olanlar için)

5

Ceza İnfaz Kurumları İle 
Tutukevleri Bünyesinde 
Oluşturulan Tesis Atölye ve 
Benzeri Ünitelerde Çalıştırılan 
Hükümlü ve Tutuklular

19

Meslek Liselerinde 
Okumakta İken veya Yüksek 
Öğrenimleri Sırasında Staja 
Tabi Tutulan Öğrenciler ile 
2547 Sayılı Kanun Uyarınca 
Üniversitelerde Kısmi Zamanlı 
Çalıştırılan Öğrencilerden 
Bakmakla Yükümlü Olunanlar

22 Kamu İdarelerinde İş Akdi 
Askıda Olanlar 41

er Üstü Gruplu Çalışanlar 
(Maden işyerlerinde 
1/10/2008 öncesi  çalışması 
olanlar için

6

Tüm Sigorta Kollarına Tabi 
Çalışıp 60 Gün Fiili Hizmet 
Süresi Zammına Tabi 
Çalışanlar

29

Harp Malulleri İle 3713 
ve 2330 Sayılı Kanunlara 
Göre Vazife Malullüğü Aylığı 
Alanlardan Kısa Vadeli 
Sigorta Kollarına Tabi Olanlar

23

3308 Sayılı Kanunda 
Belirtilen Aday Çırak, Çırak 
ve İşletmelerde Mesleki 
Eğitim Gören Öğrencilerden 
Bakmakla Yükümlü 
Olunmayanlar

42

3308 Sayılı Kanunda 
Belirtilen Aday Çırak, Çırak 
ve İşletmelerde Mesleki 
Eğitim Gören Öğrencilerden 
Bakmakla Yükümlü   
Olunanlar

7
İşsizlik Sigortası Hariç 60 Gün 
Fiili Hizmet Süresi Zammına 
Tabi Çalışanlar

30

Harp Malulleri İle 3713 
ve 2330 Sayılı Kanunlara 
Göre Vazife Malullüğü Aylığı 
Alanlardan Kısa ve Uzun 
Vadeli Sigorta Kollarına Tabi 
Olanlar

24

Meslek Liselerinde 
Okumakta İken veya Yüksek 
Öğrenimleri Sırasında Staja 
Tabi Tutulan Öğrenciler 
İle 2547 Sayılı Kanun 
Uyarınca Üniversitelerde 
Kısmi Zamanlı Çalıştırılan 
Öğrencilerden Bakmakla 
Yükümlü Olunmayanlar

43

Geçici 20 nci Maddeye Tabi 
Olanlar 12

Harp Malulleri İle 3713 
Ve 2330 Sayılı Kanunlara 
Göre Vazife Malullüğü Aylığı 
Alanlardan Kısa Ve Uzun 
Vadeli Sigorta Kollarına Tabi 
Olup 60 Gün Fiili Hizmet 
Süresi Zammına Tabi 
Çalışanlar

31

Türkiye İş Kurumu Tarafından 
Düzenlenen Eğitimlere 
Katılan Kursiyerlerden 
Bakmakla Yükümlü Olunanlar

25

Türkiye İş Kurumu Tarafından 
Düzenlenen Eğitimlere 
Katılan Kursiyerlerden 
Bakmakla Yükümlü 
Olunmayanlar

44

Tüm Sigorta Kollarına Tabi 
Olup İşsizlik Sigortası Primi 
Kesilmeyenler

13

Tüm Sigorta Kollarına Tabi 
Çalışıp 90 Gün Fiili Hizmet 
Süresi Zammına Tabi 
Çalışanlar

32
4046 Sayılı Kanunun 21 İnci 
Maddesi Kapsamında İş Kaybı 
Tazminatı Alanlar

28 İtibari Hizmet Süresine Tabi 
Olarak Çalışanlar 90

Libya’da Çalışanlar 14
İşsizlik Sigortası Hariç 90 Gün 
Fiili Hizmet Süresi Zammına 
Tabi Çalışanlar

33

Tüm Sigorta Kollarına 
Tabi Çalışıp 180 Gün Fiili 
Hizmet Süresi Zammına Tabi 
Çalışanlar

35

60 gün Fiili Hizmet Süresi 
Zammına Tabi Olanlardan 
İtibari Hizmet Süresine Tabi 
Olarak Çalışanlar

91

90 gün Fiili Hizmet Süresi 
Zammına Tabi Olanlardan 
İtibari Hizmet Süresine Tabi 
Olarak Çalışanlar

92

Tablo1: Belge türleri
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İşverenler çalıştırdıkları sigortalılar için 5510 Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 86.maddesi, Sosyal Sigorta 
İşlemleri Yönetmeliği 102.maddesi ve İşveren Uygulama 
Tebliği 2.maddesinde belirtilen usullere göre bildirim 
yapılması sırasında belge türünü veya Kanun numarasını 
hatalı seçebilmektedir. Sonradan tespit edilen hata ile ilgili 
düzenlenecek iptal ve ek belgelere bağlı olarak işverenlerin 
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 103. Maddesine 
göre işlem yapmaları gerekmektedir. Yönetmeliğin 103. 
maddesinin 4. fıkrasında ‘’Daha önce Kuruma belge türü veya 
kanun numarası hatalı seçilerek verilmiş olan aylık prim ve 
hizmet belgelerine ilişkin düzeltme amaçlı olarak yasal süresi 
dışında verilen aylık prim ve hizmet belgeleri, düzeltme ile fiili 
hizmet süresi zammı kazandırma hali hariç, belgede kayıtlı 
sigortalılar ve bu sigortalıların prim ödeme gün sayısı ile prime 
esas kazanç tutarının aynı olması kaydıyla, ayrıca incelemeye 
gerek kalmaksızın işleme alınır. Bu nitelikte verilen aylık prim 
ve hizmet belgelerine idarî para cezası uygulanmaz. Sonradan 
düzeltme amaçlı verilen belge ile fiili hizmet süresi zammı 
kazandırılması halinde, söz konusu belgenin işleme alınmasında 
bu maddenin yukarıdaki fıkralarında belirtilen usul izlenir.’’ 
ifadeleri yer almaktadır.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, belge türünün hatalı 
seçilmiş olması ve fiili hizmet süresi kazandırma halleri hariç, 
prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazançları aynı olması 
halinde herhangi bir incelemeye gerek kalmadan idari para 
cezası uygulanmaksızın işleme alınacağıdır.

B) İş Hukuku

İş hukuku köşemizde bu ay iş arama izni ve iş arama izninin ne 
şekilde kullanılacağı konularına ilişkin dikkat çekici hususları 
sizlere sunmak isteriz. 

Bilindiği üzere işsizlik bir önceki yıla oranla 2.9 puanlık artış ile 
Ağustos 2019 verilerine göre yüzde 14’e ulaşmış durumdadır. 
Son 15 yılın zirvesi olan bu işsizlik rakamları ile işçi ve işveren 
açısından iş sözleşmelerinin öneminin artması ile birlikte ilgili 
hak ve borçlar hususunda “iş arama izni” başlıklı makale ile 
konuya ilişkin Yargıtay Kararına yer vermiş bulunmaktayız.

1. İş arama izni 

a. Amaç

İş arama izni, işçi açısından bildirim süreleri sonunda iş 
sözleşmesi sona erecek olduğundan yeni bir iş bulabilmesinin 
sağlanması ve işçiyi fesihten sonraki hayata hazırlaması yönleri 
ile; yasa koyucu tarafından, bildirim süresi içinde işverence 
işçiye yeni iş araması için izin verilmesini öngören düzenlemedir. 
Yapılan düzenleme, işveren açısından ise bildirim süreleri 
içerisinde işin aksamaması ile ilgili önlem alabilmesi yönünden 
adına oldukça önemli bir husustur.

b. Yasal dayanak

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 27’nci maddesi uyarınca, 

“Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için 
gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi 
yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde 
iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini 
birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu 
kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki 
günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır. 
İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa 

o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir. İşveren, iş arama izni 
esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma 
karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin 
ücretini yüzde yüz zamlı öder.

Türk Borçlar Kanunu’nun 421’nci maddesi uyarınca,

“İşveren belirsiz süreli hizmet sözleşmesinin feshi halinde, 
bildirim süresi içinde işçiye ücretinde bir kesinti olmaksızın, 
günde iki saat iş arama izni vermekle yükümlüdür. İzin 
saatlerinin ve günlerinin belirlenmesinde, işyerinin ve işçinin 
haklı menfaatleri göz önünde tutulur.”

c. İşçinin yasal bir hakkı olan iş arama izni kullanımı için 
işverenden talepte bulunması gerekli değildir.

İş Kanunu’nun 27. maddesi ve Borçlar Kanunu’nun 421. 
maddesi gereğince; işçinin söz konusu olan iş arama iznini 
işverenden talep etmesi gerekmez. 27. maddede talepten 
söz edilmeksizin işverenin işçiye bildirim süreleri içinde yeni iş 
arama süresi vermeye “mecburdur” ibaresi ve 421. maddede 
yer alan “yükümlüdür” ibaresi suretiyle emredici bir ifade 
kullanılmıştır. Talepte bulunulmadığında işveren açısından 
sorumluluğun ortadan kalkması söz konusu değildir.

d. İş arama izni çalışılan günler içerisinde günlük iki saatten 
az olmamalıdır.

İş arama izni, çalışılan günler ve çalışma saatleri içerisinde 
günlük iki saatten az olmamak kaydıyla, ücret kesintisi 
yapmadan, ihbar öneli içinde ve çalışanın talebine bağlı olmadan 
kullandırılmaktadır. Günlük iki saat kullandırılan iş arama izni 
için iki saatlik süre asgari süre olup, işverence daha fazla süre 
tanınması mümkün olduğu gibi işçi talebi ile toplu olarak da 
kullandırılabilmektedir. 

Günün hangi saatlerinde kullandırılacağı konusunda işyerinin 
ve işçinin haklı menfaatleri dikkate alınarak mesai saatleri 
içerisinde kullandırılması uygun olacaktır.

e. İş arama izni süreleri toplu şekilde kullanılabilir.

İşçi, fesih bildiriminin yapıldığı gün veya en geç ertesi gün 
işverene iş arama izinlerini toplu olarak kullanabilme talebini 
bildirdiğinde ve bu süre işten ayrılacağı günden önceki günlere 
rastladığında, işçiye iş arama izinlerini toplu kullanma hakkı da 
tanınmaktadır. İşçiden iş arama izin sürelerini toplu kullanma 
talebi gelmediği sürece işveren kendisi işçiye iş arama izin 
sürelerini toplu şekilde kullandıramaz.

f. İhbar süreleri kıdem sürelerine göre değişmektedir.

İhbar sürelerinden bahsetmek gerekirse, haklı feshe imkan 
veren gerekçeler söz konusu değilse; iş sözleşmesi işçi ya da 
işveren tarafından belli bir süre önceden sonlandırılamaz. 
İşçinin ve işverenin, diğer tarafa belli bir süre önce bildirmesi 
gerekmektedir, bu süreye ihbar süresi denir. 

Asgari bildirim süreleri 4857 sayılı İş Kanunu madde 17’de, şu 
şekilde belirtilmiştir:

Hizmet Süresi 6 Aydan Az Sürmüş İşçi İçin: 2 Hafta (14 gün)

Hizmet Süresi 6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin: 4 Hafta 
(28 gün)

Hizmet Süresi 1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin: 6 Hafta 
(42 gün)

Hizmet Süresi 3 Yıldan Fazla Sürmüş İşçi İçin: 8 Hafta (56 gün)
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g. İhbar süreleri içerisinde iş arama izni ile ilgili özel 
durumlar ayrıca düzenlenmiştir.

Sürelere uymak istemeyen taraflardan biri, bu sürenin 
ücretini “ihbar tazminatı” olarak karşı tarafa öder. Kanunda 
belirtilmiş olan bu süreler asgari bildirim süreleridir. İşçi ve 
işveren bu süreleri iş sözleşmesi yolu ile arttırabilirler fakat 
azaltmaları mümkün değildir. İşveren, işçiye yeni bir iş bulması 
için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret 
kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İhbar süresi takvim 
günü olarak hesaplansa, iş arama izinleri ihbar süresinin 
hesaplanma yönteminden farklı olarak iş günleri üzerinden 
hesaplanmaktadır.

İşçinin ihbar süresi içerisindeyken raporlu olduğu durumlarda; 
işçinin raporlu olduğu süreler, ihbar süresinden sayılmamaktadır. 
İhbar süresi içinde istirahat raporu alınması durumunda, ihbar 
süresi raporlu istirahat süresi kadar uzamaktadır.

İşçinin ihbar süresi içerisindeyken yıllık izin kullanmak istediği 
durumlarda; yıllık izinin ihbar süresinden önce kullandırılması 
asıl olup hiçbir şekilde ihbar süresi ile yıllık izin iç içe 
girmemelidir. Çalışanın ihbar süresi içerisinde yıllık iznini 
kullandığında ihbar süresi yıllık izin süresi kadar uzayacaktır. 
İhbar süresinin bir kısmının süre bir kısmının ise tazminat olarak 
ödenmek istenmesi durumu Yargıtay kararlarının birçoğunun 
dikkat çektiği “ihbar süresinin bölünmezliği” ilkesi ile karmaşa 
önlenmiş ve durum netlik kazanmıştır.

h. İş arama izninin kullandırılmadığı durumlardan işveren 
işçiye ödediği ücretin iki katını ödemekle yükümlüdür.

İş arama izninin kullandırılmadığı durumlarda 4857 sayılı 
İş Kanunu’nun 27. Maddesi doğrultusunda, iş arama izni 
vermeyen veya bu izni eksik kullandıran işveren o süreye ait 
ücreti işçiye iki katı olarak ödemekle yükümlüdür. “İşveren, iş 
arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir 
çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı 
sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder.”

2. Örnek Yargıtay Kararları

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

Esas Numarası:2007/30128, Karar Numarası:2009/243

Özet: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 27. Maddesinde, yeni iş 
arama izni vermeyen veya eksik kullandıran işveren, o süreye 

ait ücreti işçiye ödemekle yükümlüdür. Aynı maddenin 
3. Fıkrasında, işveren yeni iş arama izni esnasında işçiyi 
çalıştırırsa, işçinin çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete 
ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı ödemesi 
gerektiği kuralı getirilmiştir. Buna göre 4857 sayılı İş Kanunu 
sistemine göre iş arama izni verilmemesi ihbar tazminatı 
ödenmesi gerektirmez. Mahkemece aksine düşünceyle isteğin 
kabulü hatalı olup kararın bu yönden bozulması gerekmiştir.

Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, hafta 
tatili bayram, genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar 
verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm 
altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalılardan M. K. Dağ. ve Tic. A.Ş. avukatı 
tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik 
Hakimi Ş. Çil tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra 
dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

a) Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı  
kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin 
kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

b) Davacı işçi ihbar tazminatı isteğinde bulunmuş, davalı 
işveren ihbar öneli kullandırıldığını savunmuştur. Hükme 
esas alınan bilirkişi raporunda ihbar öneli kullandırılmasına 
rağmen iş arama izni verilmediği gerekçesiyle ihbar 
tazminatı hesaplanmış ve mahkemece istek doğrultusunda 
karar verilmiştir.

Davacının iş sözleşmesi 28.1.2004 tarihli yazıyla ihbar öneli 
tanınmak suretiyle feshedilmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 27. 
maddesinde, yeni iş arama izni vermeyen veya eksik kullandıran 
işveren, o süreye ait ücreti işçiye ödemekle yükümlüdür. Aynı 
maddenin 3. fıkrasında, işveren yeni iş arama izni esnasında 
işçiyi çalıştırırsa, işçinin çalışma karşılığı olmaksızın alacağı 
ücrete ilaveten çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı 
ödemesi gerektiği kuralı getirilmiştir. Buna göre 4857 sayılı 
İş Kanunu sistemine göre iş arama izni verilmemesi ihbar 
tazminatı ödenmesini gerektirmez. Mahkemece aksine 
düşünceyle isteğin kabulü hatalı olup kararın bu yönden 
bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten 
BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde 
ilgiliye iadesine, 20.1.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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"OECD’nin dijital vergi planı işe yaramayacak"
Fransa’nın Ekonomik İnceleme Konseyi (CEA), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütü’nün (OECD) dijital hizmetlerin vergilendirilmesine ilişkin planlarının işe 
yaramayacağı uyarısında bulundu. Fransa hükümetine danışmanlık da yapan bağımsız 
bir kuruluş olan CEA, iddia edildiği gibi Fransa, Almanya, ABD ve Çin gibi ülkelerin vergi 
gelirlerinde önemli bir değişiklik olmayacağını ileri sürdü. 

Konsey tarafından yapılan açıklamada, OECD planının hayata geçmiş olduğunun farz 
edildiği bir simulasyon hazırlandığı ve oluşturulan senaryoya göre hükümetlerin vergi 
gelirlerinde anlamlı bir artış gerçekleşmediği belirtildi. 

Konsey’e göre Fransa’nın şu anda çok uluslu şirketlerin vergilerin düşük olduğu 
ülkelere kâr aktarımları nedeniyle yılda 5 milyar euro dolayında kaybı bulunuyor ve 
bu kabaca yıllık kurumlar vergisi gelirlerinin yüzde 10’unu oluşturuyor. OECD’nin çok 
uluslu şirketlerin vergiden kaçınmalarının önüne geçmeyi ve uluslararası vergilendirme 
sistemine kapsamlı bir değişiklik getirmeyi amaçlayan planına tamamıyla bağlı kalınarak 
hazırlanan senaryoya göre, Fransa ve Almanya’nın kurumlar vergisi gelirlerinde sadece 
yüzde 0,3’lük bir artış gerçekleşecek ve plan ayrıca bürokratik karmaşıklıklara da 
neden olacak.

Global minimum kurumlar vergisinde ilk defa oran telaffuz edildi 

Örneğin Fransa Facebook, Apple, Amazon, Netflix ve Google gibi şirketler için daha 
fazla vergilendirme hakkı kazanırken, OECD planı gerçekleşirse moda devi Louis 
Vuitton gibi Fransız sermayeli bazı şirketlere ilişkin vergilendirme haklarının bir kısmını 
kaybedecek. 

OECD tarafından kısa süre önce açıklanan plan iki bölümden oluşuyor. Uluslararası 
vergi uzmanları, OECD’nin dijital hizmetlerin vergilendirilmesine ilişkin tasarısından 
ziyade, kurumun iki numaralı tasarısı olarak da adlandırılan global minimum kurumlar 
vergisi oranı belirlenmesini öngören girişimin daha fazla gelir artışı getirebileceğine 
dikkat çekiyorlar. Ancak daha fazla vergi gelir artışı potansiyeli barındıran bu ikinci 
tasarı siyasi açıdan üzerinde mutabakat sağlanması zor olan bir model olarak da 
görülüyor. Uzun süredir üzerinde konuşulan ortak bir global minimum kurumlar vergisi 
için geçtiğimiz günlerde ilk defa bir oran telaffuz edildi. Fransa Maliye Bakanı Bruno le 
Maire yüzde 12,5 seviyesinde bir global kurumlar vergisi önereceklerini, bunun iyi bir 
başlangıç ve referans noktası olacağını söyledi. 

Etki analizinin devam ettiğini belirten OECD’den yapılan açıklamada ise Konsey’in 
minimum kurumlar vergisinin daha çok vergi geliri getireceği şeklindeki görüşü kabul 
edildi. Ancak birinci tasarı yani dijital hizmetlerin vergilendirilmesi planının sağlayacağı 
katkının CAE’nin belirlediği tahminlerin çok daha üzerinde olacağı ifade edildi.

Dünyadan Vergi Haberleri
Elif Karaca
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Transfer Fiyatlandırması ve Uluslararası Vergi Anketi 2019 
yayınlandı

EY tarafından yapılan Transfer Fiyatlandırması ve Uluslararası Vergi Anketi, değişimin 
işletmelerin ticari faaliyetleri açısından gelinen noktada son derece gerekli olduğunu 
ortaya koydu. EY tarafından 1995’ten bu yana düzenli olarak yapılan ve 700’ün 
üzerinde katılımcının yanıtlarıyla gerçekleştirilen çalışmaya göre, bu alanda çalışan 
üst düzey yöneticiler de daha temel ve stratejik bir yaklaşım benimsenmesinin 
gerekliliğinin farkında. Anket sonuçları artan riskler ve belirsizliğin önemini son 
derece güçlü bir biçimde vurgulasa da EY transfer fiyatlandırması uzmanlarına göre 
risk düzeyi anketin gösterdiğinden bile daha yüksek. EY Transfer Fiyatlandırması ve 
Uluslararası Vergi Anketi 2019’dan öne çıkan önemli sonuçların bir kısmı şu şeklide: 

➢• Katılımcıların yüzde 79’u (10 kişiden 8’i) günümüzün uluslararası vergi ortamında 
belirsizliğin hakim olduğu görüşünde. Yüzde 40’lık bir grup ise belirsizliğin çok 
ciddi boyutta olduğunu düşünüyor. 

➢• Vergiyle ilgili riskler, katılımcıların yüzde 64’üne göre transfer fiyatlandırması 
stratejilerinin belirlenmesinde en kritik unsur. 

➢• Bilgi paylaşımı ve buna bağlı riskler, vergi makamlarının taleplerine cevap vermede 
tutarlı ve merkezileştirilmiş bir kontrol mekanizmasının eksikliği vergi riskinin 
ardından en kritik konular.

➢• Şirketlerin yüzde 37’si vergi risklerini azaltmak için Peşin Fiyatlandırma 
Anlaşmalarından (APA) faydalanıyor. Bu yönteme yakın zamanda başvurma 
ihtimali yüksek olanların oranı yüzde 43.

➢• Şirketlerin sadece üçte biri her ülke operasyonu için transfer fiyatlandırmasında 
güncel dokümantasyonun korunmasına özen gösteriyor, yüzde 45’i sadece yüksek 
risk grubundaki ülkeler için tutuyor, yüzde 22’lik bir grup ise sadece gerekli 
projeler için böyle bir hassasiyet gösteriyor.

➢• Şirketlerin yüzde 19’u transfer fiyatlandırması süreçlerini kendi içinde yönetiyor, 
yüzde 48’i outsource hizmet alırken, yüzde 33’ü bir ya da daha fazla sayıda hizmet 
sağlayıcı ile çalışıyor. 

➢• Katılımcıların yüzde 40’ı son üç yılda transfer fiyatlandırması sorunlarının çifte 
vergilendirmeye neden olduğunu belirtiyor.

➢• Vergi uyuşmazlıkları bakımından en kritik alanlar malların transfer fiyatlandırması 
(%64), grup içi finansal hizmetler (%41), KDV ya da mal ve hizmet vergisi (%34).

➢• Yetkili makamlardan destek alanların oranı yüzde 20, ancak sadece yüzde 15’lik bir 
grup bu tür süreçlere güven duyuyor. 

Çek Cumhuriyeti’nde dijital hizmetler vergisi %7 olacak  

Çek Cumhuriyeti’nde hükümet dijital hizmetlerin yüzde 7 oranında 
vergilendirilmesini öngören tasarıyı kabul etti. Maliye Bakanlığı’ndan yapılan 
açıklamada, verginin on-line reklamlardan elde edilen gelirleri kapsayacağı, söz 
konusu platformun kullanıcı sayısı 200 binin üzerindeyse aracılık hizmetlerinden 
elde edilen gelirlerin de dijital hizmetler vergisine tabi olacağı belirtildi. 

Parlamento tarafından da onaylanması gereken ve gelecek yılın yaz aylarında 
yürürlüğe girmesi beklenen dijital hizmetler vergisi, küresel gelirleri 750 milyon 
euro, Çek Cumhuriyeti’ndeki gelirleri 3,9 milyon euroyu aşan şirketleri kapsayacak. 
Bir şirketin toplam vergilendirilebilir satışlarının yüzde 10’undan daha azı Avrupa 
ülkelerinde gerçekleştiriliyorsa, söz konusu şirket dijital verginin kapsamına 
girmeyecek. 

Dijital verginin hükümete yılda 200 milyon euro ek kaynak sağlaması bekleniyor. 
Maliye Bakanlığı ayrıca, 2020’de yürürlüğe girmesi beklenen dijital vergi yasasının 
2024’te yürürlükten kaldırılacağını, o tarihte Avrupa Birliği içerisinde ya da 
uluslararası kapsamda bir dijital hizmetler vergisi benimsenmişse buna dahil 
olunacağını da belirtti.
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İtalya ve Meksika da görüşüyor

İtalya Ekonomi Bakan Yardımcısı Antonio Misiani geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada 
dijital platformlar üzerinden hizmet veren büyük şirketlerin, İtalya’da elde ettikleri 
gelir üzerinden vergilendirilmesi konusunda geri adım atmayacaklarını söyledi. 
Misiani taslak bütçenin onaylandığını ve bu konuda bir değişiklik planlamadıklarını 
belirtti. İtalya'nın bütçe taslağına göre, internet devleri 2020’den itibaren bu ülkede 
elde ettikleri gelir üzerinden yüzde 3 oranında vergilendirilecek. Meksika’da da 2020 
yılı bütçe taslağında dijital hizmetler vergisine yer verildi, ancak oran ve detaylar 
henüz bilinmiyor.

Avrupa Birliği'nden askeri projelere teslimlerde KDV istisnası

Avrupa Parlamentosu askeri operasyonlarda kullanılacak ürünlerin teslimlerinde 
KDV istisnası öngören tasarıyı kabul etti. Silahlı kuvvetlerin ulusal sınırların dışında 
konuşlandırıldıkları sırada yapılacak teslimleri kapsayan ve 2022’de yürürlüğe 
girecek olan tasarı 78’e karşı 528 oyla kabul edilirken 61 milletvekili çekimser kaldı. 

EY Young Tax Professional of the Year’da birincilik Hollanda'nın

EY Türkiye tarafından da uzun süredir düzenlenen Vergi Maratonu yarışmasının 
uluslararası etabı olan EY Young Tax Professional of the Year’da birincilik Hollandalı 
finalist Jelle Canters’in oldu. 

Rusya’nın adayı Alina Ivanova ikinci olurken üçüncü sıraya Yeni Zelandalı yarışmacı 
Joyeeta Bhakta yerleşti. Onursal olarak verilen Kapsayıcı Liderlik Ödülü’nü ise 
İspanya’dan katılan Borja Rosel Ruiz de Gaona aldı. Yarışmada EY Türkiye’yi, Vergi 
Maratonu 2019 birincisi Dilara İnal temsil etti. 
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        Sirküler indeks
No Tarih                                                               Konu
95 25.11.2019 Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklikler içeren Yasa Teklifi, Genel Kurulda kabul 

edilerek yasalaştı.

94 20.11.2019 Yabancı merkezi saklama kuruluşu ve genel saklama yetkisi bulunan yatırım kuruluşlarında açılan 
hesaplarda tevkifat sorumluluğu ve hesaplardan çıkan sermaye piyasası araçlarında maliyet bildirimine 
ilişkin düzenleme yapıldı.

93 14.11.2019 YMM KDV İadesi Tasdik Raporlarının 1 Nisan 2020’den itibaren elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin 
zorunluluk getirildi.

92 11.11.2019 Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklikler içeren Yasa Teklifi, Plan ve Bütçe 
Komisyonunda kabul edildi.

91 08.11.2019 Türkiye’de ikamet etmeyenlere yapılan satışlarda uygulanan KDV istisnasının kapsamına ilişkin düzenleme 
yapıldı.

90 06.11.2019 TÜBİTAK 1501 ve 1507 programlarının yılda iki kez açılacak çağrılarla yürütüleceği duyuruldu.

89 04.11.2019 “Turizm payı”nın beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

88 25.10.2019 Yıllık tecil faizi oranı %19’a düşürüldü.

87 24.10.2019 Gelir Vergisi Kanunu ve diğer vergi kanunlarında değişiklikler içeren Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu.

86 22.10.2019 İş yeri değişikliği ve nakil işlemleri ile elektronik tebligat uygulamasında bazı değişiklikler yapıldı.

85 21.10.2019 E-fatura, e-arşiv fatura ve elektronik olarak düzenlenmesi gereken diğer belgelerle ilgili Tebliğ yayımlandı.

84 21.10.2019 Elektronik defter uygulamasında bazı değişiklikler yapıldı.

83 15.10.2019 KDV Kanunu’nun 13. maddesindeki bazı istisnalar ile İTUS ve HİS sertifikalarının iptali uygulamasında 
değişiklikler yapıldı.

82 11.10.2019 Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan reeskont işlemlerinde kullanılan oran %18,25 olarak belirlendi.

81 04.10.2019 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ve Öncelikli Ürün Listesi Tebliğleri yayımlandı.

80 02.10.2019 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar’da bazı değişiklikler yapıldı.

79 02.10.2019 Bazı davalar kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde KDV oranı %8’e düşürüldü.

78 02.10.2019 Gecikme zammı oranı aylık %2’ye indirildi.

77 16.09.2019 Propilen üretiminde kullanılan sıvılaştırılmış propan teslimlerinde 1 Ekim’den itibaren ÖTV alınmayacak.

76 02.09.2019 İhracat bedellerinin yurda getirilmesi zorunluluğuna ilişkin uygulamanın süresi 6 ay daha uzatıldı.

75 16.08.2019 Bazı sigara ve tütün mamullerinin ÖTV oranları, asgari maktu ve maktu ÖTV tutarları yeniden belirlendi.

74 15.08.2019 Başta malul ve engellilerin taşıt alımındaki istisna uygulaması olmak üzere ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama 
Genel Tebliği’nde bazı değişiklikler yapıldı.

73 08.08.2019 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar’da bazı değişiklikler yapıldı.

72 08.08.2019 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da bazı değişiklikler yapıldı.

71 02.08.2019 7186 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen “Varlık barışı” hükmünün uygulanmasına ilişkin 
esaslar belirlendi.

70 29.07.2019 “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulaması 1 Ocak 2020 tarihine ertelendi.

69 23.07.2019 Bankaların; altın, gümüş veya platin kredisi kullandırılabileceği kişilerle ilgili yeni düzenleme yapıldı.

68 23.07.2019 Hasılat esaslı kazanç, varlık barışı ve yurt dışına çıkış harcına ilişkin düzenlemeleri içeren 7186 sayılı Kanun 
Resmî Gazete’de yayımlandı.

67 22.07.2019 “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı”nın kurulması ile “turizm payı”na ilişkin düzenlemeler içeren 
7183 sayılı Kanun Resmî Gazete’de yayımlandı.

66 22.07.2019 Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı 1.500 TL olarak yeniden belirlendi.

65 10.07.2019 Hasılat esaslı kazanç, varlık barışı ve yurt dışına çıkış harcı konusunda düzenlemeler içeren Kanun Teklifi 
TBMM’ye sunuldu.
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2 Aralık 2019 Pazartesi Ekim 2019 dönemine ilişkin haberleşme vergisinin beyanı ve ödenmesi
 Veraset ve intikal vergisi 2. taksit ödemesi
 Emlak vergisi ve çevre temizlik (konut dışı binalar için) vergilerinin 2. taksit ödemesi
 Ekim 2019 dönemi mal ve hizmet alım/satımlarına ilişkin bildirim formlarının (Form Ba-Bs) elektronik olarak  
 gönderilmesi
 Ekim 2019 dönemine ilişkin sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi
10 Aralık 2019 Salı 16-30 Kasım 2019 dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin   
 elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi
16 Aralık 2019 Pazartesi Kasım 2019 dönemine ait özel tüketim vergisine tabi içecekler ve tütün mamullerine ilişkin ÖTV    
 beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi
 Kasım 2019 dönemine ait dayanıklı tüketim ve diğer mallara ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin   
 elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi
 Kasım 2019 dönemine ait tescile tabi olmayan motorlu taşıt araçlarına ilişkin özel tüketim vergisi   
 beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi
 Kasım 2019 dönemine ait banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesinin elektronik ortamda   
 gönderilmesi ve verginin ödenmesi
 Kasım 2019 dönemine ait özel iletişim vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin  
 ödenmesi
 Kasım 2019 dönemine ait kaynak kullanımı destekleme fonu kesintilerinin bildirimi ve ödenmesi
20 Aralık 2019 Cuma Kasım 2019 dönemine ait şans oyunları vergisi beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve   
 verginin ödenmesi
23 Aralık 2019 Pazartesi Kasım 2019 dönemine ait sosyal güvenlik primlerinin elektronik ortamda beyan edilmesi
25 Aralık 2019 Çarşamba 1-15 Aralık 2019 dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin   
 elektronik ortamda gönderilmesi ve verginin ödenmesi 
26 Aralık 2019 Perşembe Kasım 2019 dönemine ait gelir ve kurumlar vergisi stopajının (muhtasar) beyanı ve ödenmesi
 Kasım 2019 dönemine ait damga vergisinin beyanı ve ödenmesi
 Kasım 2019 dönemine ait katma değer vergisinin beyanı ve ödenmesi
31 Aralık 2019 Salı Kasım 2019 dönemine ilişkin haberleşme vergisinin beyanı ve ödenmesi
 2020 yılında kullanılacak olan yasal defterlere ilişkin açılış tasdiki  
 Kasım 2019 dönemi mal ve hizmet alım/satımlarına ilişkin bildirim formlarının (Form Ba-Bs) elektronik   
 olarak gönderilmesi
 Kasım 2019 dönemine ilişkin sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi

Vergi Takvimi

2019 Aralık ayı mali yükümlülükler takvimi
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Gelir vergisi tarifesi- 2019 (Ücretler)

Gelir dilimi
18.000 TL’ye kadar
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası
148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası
148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL, fazlası

Vergi oranı
% 15

% 20
% 27
% 35

Gelir vergisi tarifesi- 2019 (Diğer gelirler)

Gelir dilimi
18.000 TL’ye kadar
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası
98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası
98.000 TL’den fazlasının 98.000 TL’si için 22.760 TL, fazlası

Vergi oranı
% 15

% 20
% 27
% 35

Gelir vergisinden istisna günlük yemek yardımı (KDV hariç)

Uygulandığı yıl
2017
2018
2019

Tutar (TL)
14,00
16,00
19,00

Gecikme zammı ve gecikme faizi oranları (Aylık)

Uygulandığı dönem
05.09.2018 - 30.06.2019
01.07.2019 - 01.10.2019
02.10.2019 tarihinden itibaren

Oran (%)
2,00
2,50
2,00

Tecil faizi oranları (Yıllık)

Uygulandığı dönem
21.10.2010 - 05.09.2018
06.09.2018 - 24.10.2019
25.10.2019 tarihinden itibaren

Oran (%)
12
22
19

Yeniden değerleme oranları

Yıl
2016
2017
2018

Oran (%)
3,83

14,47
23,73

Yıllık brüt asgari ücret

Uygulandığı yıl
2017
2018
2019

Tutar (TL)
21.330,00
24.354,00
30.700,80

Fatura düzenleme sınırı

Uygulandığı yıl
2017
2018
2019

Tutar (TL)
900

1.000
1.200

Amortisman sınırı

Uygulandığı yıl
2017
2018
2019

Tutar (TL)
900

1.000
1.200

Azami damga vergisi (Her bir kağıt için)

Uygulandığı yıl
2017
2018
2019

Tutar (TL)
1.865.946,80
2.135.949,30
2.642.810,00

İstisnalar (2019)

Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras 
hisselerinde
Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde 
kazanılan ikramiyelerde

250.125 TL
500.557 TL

5.760 TL

5.760 TL

Vergi tarifesi (2019)

Matrah dilim tutarları
Vergi Oranı

Veraset yoluyla intikal İvazsız intikal

İlk 290.000 TL için
Sonra gelen 700.000 TL için
Sonra gelen 1.500.000 TL için
Sonra gelen 2.700.000 TL için
Matrahın 5.190.000 TL’yi aşan 
bölümü için 

% 1
% 3
% 5
% 7

% 10

% 10
% 15
% 20
% 25

% 30

Sosyal güvenlik primine esas aylık kazançların alt ve üst sınırları 

Uygulandığı dönem
01.01.2019-31.12.2019

Alt sınır (TL)
2.558,40

Üst sınır (TL)
19.188,00

Damga vergisi oran ve tutarları (2019)

Damga vergisine tabi kağıtlar
Sözleşmeler
Ücretler (Avanslar dâhil)
Kira sözleşmeleri
Bilanço
Gelir tablosu
Yıllık gelir vergisi beyannamesi
Kurumlar vergisi beyannamesi
Katma değer vergisi ve muhtasar beyannameler
SGK sigorta prim bildirgesi

Oran/Tutar
Binde 9,48
Binde 7,59
Binde 1,89

56,10 TL
26,90 TL
72,70 TL
97,10 TL

48,00 TL
35,70 TL

Engellilik indirimi (2019)

Engellilik derecesi
Birinci derece engelliler için
İkinci derece engelliler için
Üçüncü derece engelliler için

Tutarı (TL)
1.200
650
290

Konut kira geliri istisnası

Gelirin elde edildiği yıl
2017
2018
2019

Tutar (TL)
3.900
4.400
5.400

Değer artış kazançlarında istisna (Menkul kıymetler hariç)

Kazancın sağlandığı yıl
2017
2018
2019

Tutar (TL)
11.000
12.000
14.800

Arızi kazançlara ilişkin istisna

Kazancın sağlandığı yıl
2017
2018
2019

Tutar (TL)
24.000
27.000
33.000

Gelir Vergisi

Vergi Usul Kanunu ve 6183 Sayılı Kanun

Damga Vergisi

Veraset ve İntikal Vergisi

Asgari Ücret ve Sosyal Güvenlik
Asgari ücret ve yasal kesintiler

Ödemeler / kesintiler
Brüt asgari ücret
Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14)
İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1)
Gelir vergisi matrahı 
Hesaplanan gelir vergisi (% 15)
Asgari geçim indirimi (Bekâr) (-)
Kesilecek gelir vergisi 
Damga vergisi (binde 7,59)
Kesintiler toplamı 
Net asgari ücret

01.01.2019 - 31.12.2019 (TL)
2.558,40

358,18
25,58

2.174,64
326,20
191,88
134,32
19,42

537,50
2.020,90

Reeskont ve avans işlemlerinde iskonto ve faiz oranları

Reeskont işlemlerinde
Avans işlemlerinde
VUK kapsamındaki reeskont işlemlerinde

% 17,25
% 18,25
% 18,25

Not: Bu oranlar 11.10.2019 tarihinden itibaren yapılan işlemler için geçerlidir.

Asgari geçim indirimi-TL (2019)

Eşin çalışma 
durumu

Çocuk sayısı
Yok 1 2 3 4 5 veya fazla

Çalışıyor
Çalışmıyor

191,88
230,26

220,66
259,04

249,44
287,82

287,82
326,20

307,01
326,20

326,20
326,20

Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı

Uygulandığı dönem
01.01.2019 - 30.06.2019
01.07.2019 - 31.12.2019

Tutar (TL)
6.017,60
6.379,86
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Income tax tariffs- 2019 (Salaries)

Income bracket
Up to TRL 18.000
For TRL 40.000; for the first TRL 18.000, TRL 2.700, for above
For TRL 148.000; for the first TRL 40.000, TRL 7.100, for above
For more than TRL 148.000, for TRL 148.000, TRL 36.260, for above

Tax rate
15 %

20 %
27 %
35 %

Income tax tariffs- 2019 (Other income)

Income bracket
Up to TRL 18.000
For TRL 40.000; for the first TRL 18.000, TRL 2.700, for above
For TRL 98.000; for the first TRL 40.000, TRL 7.100, for above
For more than TRL 98.000, for TRL 98.000, TRL 22.760, for above

Tax rate
 15 %
20 %
27 %
35 %

Daily meal allowance exempt from income tax (VAT excluded)

Year
2017
2018
2019

Amount (TRL)
14,00
16,00
19,00

Depreciation limit

Year
2017
2018
2019

Amount (TRL)
900

1.000
1.200

Maximum stamp duty (For each paper)

Year
2017
2018
2019

Amount (TRL)
1.865.946,80
2.135.949,30
2.642.810,00

Exemptions (2019)

For shares of inheritance corresponding to each descendant 
including adopted children and the spouse
For share of inheritance corresponding to the spouse if 
there is no descendant
For transfers conducted without any consideration
For prizes won in competitions and lotteries held for money and property

TRL 250.125 

TRL 500.557
TRL 5.760 
TRL 5.760

Stamp duty rates and amounts (2019)

Papers subject to stamp duty
Contracts
Wages (Including advances)
Rental contracts 
Balance sheet
Income statement
Annual income tax return
Corporate tax return
Value added tax and withholding tax returns
Social Security Institution insurance premium declarations

Rate/Amount
9,48 per thousand
7,59 per thousand
1,89 per thousand

TRL 56,10 
TRL 26,90 
TRL 72,70 
TRL 97,10 

TRL 48,00 
TRL 35,70 

Discount and interest rates to be applied in rediscount and advance transactions

In rediscount transactions
In advance transactions 
In rediscount transactions under TPL

 17,25 %
  18,25 %
  18,25 %

Note: These rates are applicable to the transactions conducted as of 11.10.2019.

Disability allowance (2019)

Degree of disablement
For 1st degree disabled
For 2nd degree disabled
For 3rd degree disabled

Amount (TRL)
1.200
650
290

Exemption for house rental income 

Year when the income is derived
2017
2018
2019

Amount (TRL)
3.900
4.400
5.400 

Exemption in capital gains (Except securities)

Year when the gain is derived
2017
2018
2019

Amount (TRL)
11.000
12.000
14.800

Exemption in incidental income

Year when the income is derived
2017
2018
2019

Amount (TRL)
24.000
27.000
33.000

The upper limit of severance pay exempt from income tax

Period
01.01.2019 - 30.06.2019
01.07.2019 - 31.12.2019

Amount (TRL)
6.017,60
6.379,86

Income Tax

Tax Procedures Law (TPL) and Law No. 6183 

Stamp Duty

Inheritance and Transfer Tax

Minimum Wage and Social Security
Minimum wage and withholdings

Payments / withholdings
Gross minimum wage
Social security premium employee’s 
contribution (14 %)
Unemployment insurance premium 
employee’s contribution (1 %)
Income tax base 
Income tax calculated (15 %)
Minimum living allowance (Single) (-)
Income tax to be withheld 
Stamp duty (7,59 per thousand)
Total withholdings 
Net minimum wage

01.01.2019 - 31.12.2019 (TRL)
2.558,40

358,18

25,58
2.174,64

326,20
191,88
134,32
19,42

537,50
2.020,90

Delay charge and delay interest rates (Monthly)

Period
05.09.2018 - 30.06.2019
01.07.2019 - 01.10.2019
Since 02.10.2019

Rate (%)
2,00
2,50
2,00

Deferral interest rates (Annual)

Period
21.10.2010 - 05.09.2018
06.09.2018 - 24.10.2019
Since 25.10.2019

Rate (%)
12
22
19

Revaluation rates

Year
2016
2017
2018

Rate (%)
3,83

14,47
23,73

Limit for issuing invoice

Year
2017
2018
2019

Amount (TRL)
900

1.000
1.200

Annual gross minimum wage

Year
2017
2018
2019

Amount (TRL)
21.330,00
24.354,00
30.700,80

The lower and upper limits of monthly earnings that will be the basis for 
social security premium

Period
01.01.2019-31.12.2019

Lower limit (TRL)
2.558,40

Upper limit (TRL)
19.188,00

Tax tariff (2019)

Tax base bracket amounts
Tax rate

Transfer through 
inheritance

Transfer without 
any consideration

For the first TRL 290.000
For the next TRL 700.000 
For the next TRL 1.500.000
For the next TRL 2.700.000 
For the tax base portion exceeding 
TRL 5.190.000 

1 %
3 %
5 %
7 %

10 %

10 %
15 %
20 %
25 %

30 %

Minimum living allowance-TRL (2019)

Status of 
spouse

Number of children

No 1 2 3 4 5 or more

Employed
Unemployed

191,88
230,26

220,66
259,04

249,44
287,82

287,82
326,20

307,01
326,20

326,20
326,20
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EY Hakkında

EY bağımsız denetim, vergi, kurumsal finansman ve danışmanlık 
hizmetlerinde bir dünya lideridir. Anlayışımız ve kaliteli hizmetlerimiz 
dünya ekonomisi ve sermaye piyasalarında güvenin oluşmasına katkıda 
bulunmaktadır. EY, güçlü yönetim ekibiyle tüm paydaş gruplarına 
verdiği sözleri yerine getirmekte ve bu şekilde çalışanları, müşterileri 
ve içinde yer aldığı diğer çevreler için daha iyi bir çalışma hayatı 
oluşturulmasında önemli bir rol üstlenmektedir.   

EY adı küresel organizasyonu temsil eder ve Ernst & Young Global 
Limited’in her biri ayrı birer tüzel kişiliğe sahip olan, bir veya daha çok 
üye firmasını temsil edebilir. Sınırlı sorumlu bir Birleşik Krallık şirketi 
olan Ernst & Young Global Limited müşteri hizmeti sunmamaktadır. 
Daha fazla bilgi için lütfen ey.com adresini ziyaret ediniz.   

EY’nin sunduğu vergi hizmetleri

İşleriniz gerçek potansiyellerine güçlü temeller üzerinde yapılandırılarak 
ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirilerek ulaşabilir. EY olarak vergi 
yükümlülüklerinizi sorumlu ve zamanında yerine getirmenizin önemli bir 
fark ortaya çıkaracağını düşünüyoruz. Bu nedenle 140’tan fazla ülkedeki 
32,000 vergi çalışanlarımız nerede olursanız olun ve vergi ihtiyaçlarınız 
ne olursa olsun kaliteli hizmet anlayışımıza duyduğumuz tereddütsüz 
bağlılık temelinde sizlere teknik bilgi, iş tecrübesi ve tutarlı metodolojiler 
sunmaktadır.

© 2019 EY Türkiye.
Tüm Hakları Saklıdır.

ey.com/tr
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