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• SERBEST BÖLGEDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN ÜCRETLERİNİN 
VERGİ MUAFİYETİ KAPSAMINA GİRMESİ HALİNDE 
KESİNTİLERİN İŞÇİYE AİT OLDUĞU 

• İŞÇİNİN VERGİ MÜKELLEFİ İŞVERENİN VERGİ 
SORUMLUSU OLDUĞU 

• VERGİ SORUMLUSU OLARAK İŞVERENİN GÖREV VE 
SORUMLULUĞUNUN İŞÇİYE AİT ÜCRETTEN KESİLEN 
VERGİNİN DEVLETE AKTARILMASINDA  ARACILIKTAN 
İBARET OLDUĞU 

• İŞ SÖZLEŞMESİNDE ÜCRETİN NET OLARAK 
BELİRLENMİŞ OLMASININ SONUCA ETKİLİ OLMADIĞI 

• ÜCRETTEN KESİLECEK VERGİNİN MÜKELLEFİNİN İŞÇİ 
OLMASI NEDENİYLE KOŞULLARIN GERÇEKLEŞMESİ 
HALİNDE MUAFİYETTEN DE İŞÇİNİN YARARLANACAĞI  
AKSİNE BİR UYGULAMANIN  YAZI VE İDARİ 
İŞLEMLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEMEYECEĞİ 

•  
 ÖZETİ 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 8. maddesinde 

mükellef “vergi kanunlarına göre kendisine vergi 
borcu terettüb eden gerçek veya tüzel kişi”; vergi 
sorumlusu ise “verginin ödenmesi bakımından, 
alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişi” 
olarak tanımlanmıştır. 
Bu durumda, teftişe konu muafiyet kapsamındaki 
verginin mükellefinin işçi ve verginin sorumlusunun 
da işveren olduğu açıktır. Vergi sorumlusu sıfatını 
taşıyan işveren, işçiye ödeyeceği ücretten devlete ait 



gelir vergisini keser ve bu kesintiyi devlete yine 
kendisinin verdiği bir muhtasar beyanname ile öder. 
Görüldüğü üzere devletle ücretli işçi arasındaki 
ilişkide işverenin rolü, işçiye ait ücretten kesilen 
verginin devlete aktarılması işindeki bir aracılıktan 
ibarettir. Bu ilişkide işçi gelir vergisi mükellefi, 
işveren ise bu verginin beyanı ve tahsili ile görevli 
vergi sorumlusudur. Bu ilişki çerçevesinde vergi 
sorumlusunun işçiden kesilen gelir vergisi üzerinde 
hiçbir hak sahipliği bulunmamakta, sadece kesilen 
bu tutarı doğru bir biçimde beyan ve vergi dairesi 
veznesine intikal ettirme görevi yerine 
getirilmektedir. 
Öte yandan, serbest bölgede üretim faaliyetinde 
bulunan işletmelerde çalıştırılan ve yıl içinde gelir 
vergisi tevkifatı yapılmış olan işçi ücretleri de, 
işverenin yılsonu itibarıyla ürettikleri ürünlerin 
%85’ini yurt dışına ihraç etme şartını 
gerçekleştirmesi halinde, gelir vergisi istisnasından 
yararlanılabilecektir. 
3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nun lafzında 
dahi işçiden kesilen gelir vergisinin işverene 
aktarılacağı düzenlenmemişken, idari yazı ve 
işlemlerle böyle bir sonuca ulaşılması mümkün 
değildir.  
Türkiye Cumhuriyeti Devletinde, vergi mevzuatına 
göre ücret ve benzeri alacaklar gelir vergisine 
tabidir. Bu nedenle, ücretin iş sözleşmesinde net 
olarak belirlenmesi vergi tahakkuk ettirilmeyeceği 
sonucunu doğurmamaktadır. Müfettiş raporunun 
dayanağı 3218 sayılı Serbest Bölgeler 
Kanunu'nungeçici 3. maddesi olup, bu maddede 
belirtilen koşulların gerçekleştiği takdirde işçinin 
ücretinden gelir vergisi kesilemeyeceği ortadadır. 
Ücretten kesilecek verginin, yukarıda ayrıntılı bir 
biçimde ifade edildiği üzere, mükellefi işçi olup, 
kanundaki koşulların gerçekleşmesi halinde 
muafiyetten yararlanacak olan da işçidir. 

 

 

 
 
 



  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen 
incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. 
Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, 
gereği konuşulup düşünüldü: 
 
A) Davacı İsteminin Özeti: 
Davacı vekili, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri tarafından müvekkiline 
ait işyerinde programlı teftiş kapsamında 07/06/2012 tarihinde inceleme başlattıklarını 
10/09/2012 tarihli noksanlık ve mevzuata aykırılıklara ilişkin tespit tutanağı düzenlendiğini, 
müvekkilinin söz konusu eksiklikleri yerine getirmesine rağmen müvekkili hakkında 31/12/2012 
tarih 5609 - G-48- 6040- G -36 sayılı rapor düzenlendiğini iddia ederek bu müfettiş raporunun 
iptalini talep etmiştir. 
B) Davalı Cevabının Özeti: 
Davalı vekili, davacı Şirketin itirazının yersiz ve hukuki dayanaktan yoksun olduğunu savunarak 
davanın reddini talep etmiştir. 
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti: 
Mahkeme, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanarak; davacı Şirketin aleyhine kesilen 
idari para cezalarının iptaline ilişkin Gebze 1 Sulh Ceza Mahkemesinin 2013/999 D.iş sayılı 
kararı ile yaptıkları itirazın reddedilerek kesinleştiği, davacı tarafça aynı nitelikte olan Gebze 2 İş 
Mahkemesinin 2012/480 esas 2013/295 karar sayılı ilamının dosya içine alındığı, 11/07/2014 
havaletarihli bilirkişi raporunda, yıllık izin konusunda kesilen ceza yönünden idari para cezasını 
gerektiren fiilin tüm unsurları ile tespitinin yapılamadığı, brüt ve net ücretin farklı farklı 
gösterilmesinin gerektiğini ücret üzerindeki vergilerin işçilere yansıtılmasına gerek ve olanak 
bulunmadığı, teknoloji bölgesinde geçen çalışmadan doğan ücretin kural olarak bordroda 
gösterilme zorunluluğunun bulunmadığının değerlendirildiği, davacının haklarında kesilen idari 
para cezasının iptali yönünden Gebze 1. Sulh Ceza Mahkemesine başvurduğu, Mahkeme’nin 
2013/999 D.iş sayılı kararı ile davacıya verilen 2.114.360,00 TL'lik idari para cezasının iptaline 
karar verdiği,yine aynı kararda verilen 73.920 TL lik idari para cezasının iptali talebinin 
reddedildiği, işçilerin yıllık ücretli izinlerini yasalara aykırı olarak bölünerek ve eksik 
kullandırıldığından davacı aleyhine hazırlanan raporun yıllık izin kısmındaki taleplerinin reddin 
gerektiği, ancak davacı işverenin Teknoloji Geliştirme Bölgesinde çalıştığı, mevzuat davacıya 
vergi istisnası ve muafiyetleri tanıdığından davacı aleyhine hazırlanan raporun VI. Bölümünün 4 
numaralı bendinin 4.2,4.5-3, 5, 6 ve 7 numaralı maddelerinin iptali gerektiği gerekçesiyle davanın 
kısmen kabulüne karar verilmiştir. 
D) Temyiz: 
Kararı taraflar temyiz etmiştir.  
E) Gerekçe: 
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, 
davacının tüm davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde 
değildir. 
2-Uyuşmazlık serbest bölgelerde istihdam edilen işçilerin ücretlerine yönelik muafiyetin 
kapsamındaki vergilerin işçinin ücretine mi yansıtılması yoksa işveren uhdesinde bırakılması 
gerektiği noktasında toplanmaktadır.  
5810 Sayılı Kanun'un 7. maddesi ile değiştirilen ve 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere 
yürürlüğe giren 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nun geçici 3. maddesinde bu bölgelerde 



üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85'ini yurtdışına ihraç eden mükelleflerin istihdam 
ettikleri personele ödedikleri ücretlerin gelir vergisinden müstesna olduğu ve bu oranı %50'ye 
kadar indirmeye ve kanuni seviyesine kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu'nun yetkili olduğu ve 
yıllık satış tutarı bu oranın altında kalan mükelleflerden zamanında tahsil edilmeyen vergilerin 
cezasız olarak gecikme zammı ile birlikte tahsil edileceği belirtilmiştir. İstisna uygulamasından 
yararlanan mükelleflerin yurtdışı ihracat tutarının toplam satış tutarına oranının %85 veya 
üzerinde gerçekleştiğini, faaliyet raporu ile tespit edilmesi halinde vergi dairesince tescil edilen 
verginin terkin edileceği ve öte yandan serbest bölgede üretim faaliyetinde bulunan işletmelerde 
çalıştırılan ve yıl içerisinde gelir vergisi tevkifatı yapılmış olan işçilerin de işverenin yılsonu 
itibariyle ürettikleri ürünlerin %85'ini yurtdışına ihraç etme şartını gerçekleştirmesi halinde gelir 
vergisi istisnasından yararlanabileceği belirtilmiştir. 
Bu yasa maddelerine dayanılarak Maliye Bakanlığı tarafından çıkanları 1 seri nolu 3218 Sayılı 
Serbest Bölgeler Kanunu tebliğinde ise, işverenin gerekli koşulları yerine getirmesi halinde yıl 
içinde verilen muhtasar beyannameler üzerinden hesaplanan ve ödenen ücretlere ilişkin gelir 
vergisi tevkifat tutarları, bu tebliğ ile belirlenen koşullar ile ilgili vergi dairesi tarafından 213 
sayılı kanun hükümlerine göre düzeltme işlemi yapılarak mükellefe ret ve iade edileceği 
düzenlemesi yapılmıştır. 
Yasal düzenlemelere ve usule bakıldığında; serbest bölgede faaliyet gösteren üretici işverenin, 
işçilerin ücretlerinden gerekli gelir vergisi kesintisini yapması, bunu bağlı bulunduğu vergi 
dairesine beyan etmesi, beyan edilen bu verginin tecili ve işverenin yeminli mali müşaviri 
tarafından hazırlanan raporla kanunda aranan koşulları sağladığının tespiti halinde, bu verginin 
düzeltme fişi ile terkin edilmesi gerekmektedir. 
Terkinle sonuçlanan bu süreçte kesinti ve terkin konusu bu gelir vergisi üzerinde, işverenin mi 
yoksa işçinin mi hakkının olduğu sorusu ile karşılaşılmaktadır.  
213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 8. maddesinde mükellef “vergi kanunlarına göre kendisine vergi 
borcu terettüb eden gerçek veya tüzel kişi”; vergi sorumlusu ise “verginin ödenmesi bakımından, 
alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişi” olarak tanımlanmıştır. 
Bu durumda, teftişe konu muafiyet kapsamındaki verginin mükellefinin işçi ve verginin 
sorumlusunun da işveren olduğu açıktır. Vergi sorumlusu sıfatını taşıyan işveren, işçiye 
ödeyeceği ücretten devlete ait gelir vergisini keser ve bu kesintiyi devlete yine kendisinin verdiği 
bir muhtasar beyanname ile öder. Görüldüğü üzere devletle ücretli işçi arasındaki ilişkide 
işverenin rolü, işçiye ait ücretten kesilen verginin devlete aktarılması işindeki bir aracılıktan 
ibarettir. Bu ilişkide işçi gelir vergisi mükellefi, işveren ise bu verginin beyanı ve tahsili ile 
görevli vergi sorumlusudur. Bu ilişki çerçevesinde vergi sorumlusunun işçiden kesilen gelir 
vergisi üzerinde hiçbir hak sahipliği bulunmamakta, sadece kesilen bu tutarı doğru bir biçimde 
beyan ve vergi dairesi veznesine intikal ettirme görevi yerine getirilmektedir. 
Nitekim yukarıda yer verilen genel tebliğ hükümleri gereği işveren tarafından kesilen vergi tutarı 
YMM raporuyla işverenin teşvik kapsamında olduğunun belirlenmesine kadar yine işveren 
uhdesinde kalmakta, rapor olumluysa vergi dairesine hiç intikal etmeksizin düzeltme işlemiyle 
reddedilmektedir. YMM raporuna göre işverenin teşvik kapsamında olmadığının anlaşılması 
halinde ise bu tutar gecikme zammı ile beraber vergi dairesine yatırıldığından işçinin de işverene 
yöneltebileceği bir talep hakkı kalmamaktadır. İstisna uygulamasından yararlanan mükelleflerin 
yurt dışı ihracat tutarının toplam satış tutarına oranı, %85 veya üzerinde gerçekleştiğinin YMM 
faaliyet raporu ile tespit edilmesi halinde, vergi dairesince tecil edilen vergi terkin edilecektir. 



Öte yandan, serbest bölgede üretim faaliyetinde bulunan işletmelerde çalıştırılan ve yıl içinde 
gelir vergisi tevkifatı yapılmış olan işçi ücretleri de, işverenin yılsonu itibarıyla ürettikleri 
ürünlerin %85’ini yurt dışına ihraç etme şartını gerçekleştirmesi halinde, gelir vergisi 
istisnasından yararlanılabilecektir. 
3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nun lafzında dahi işçiden kesilen gelir vergisinin işverene 
aktarılacağı düzenlenmemişken, idari yazı ve işlemlerle böyle bir sonuca ulaşılması mümkün 
değildir.  
Türkiye Cumhuriyeti Devletinde, vergi mevzuatına göre ücret ve benzeri alacaklar gelir vergisine 
tabidir. Bu nedenle, ücretin iş sözleşmesinde net olarak belirlenmesi vergi tahakkuk 
ettirilmeyeceği sonucunu doğurmamaktadır. Müfettiş raporunun dayanağı 3218 sayılı Serbest 
Bölgeler Kanunu'nungeçici 3. maddesi olup, bu maddede belirtilen koşulların gerçekleştiği 
takdirde işçinin ücretinden gelir vergisi kesilemeyeceği ortadadır. Ücretten kesilecek verginin, 
yukarıda ayrıntılı bir biçimde ifade edildiği üzere, mükellefi işçi olup, kanundaki koşulların 
gerçekleşmesi halinde muafiyetten yararlanacak olan da işçidir. 
Açıklanan nedenlerle, yukarıda zikredilen mevzuat hükümlerine göre müfettiş raporuyla vergi 
muafiyetinin işçiler lehine olduğundan hareketle yapılan tespit yerinde olup, iş sözleşmelerinde 
işçi ücretinin net olarak belirlenmesi de sonuca etkili olmadığından aksi yönde değerlendirmeyle 
yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. 
3-Kabule göre, Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmesine rağmen sadece davacı 
lehine vekâlet ücretine hükmedilip, yargılama giderlerinin tamamından davalının sorumlu 
tutulması daisabetsizdir. 
F) Sonuç: 
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 09.01.2019 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 
 
 
 


