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SUNU

Odamız kurulduğundan bu yana üyelerimizin bilgisel yönden her anlamda donanımlanması için büyük bir çabanın içinde oldu. Mesleklerinde uzman
çok sayıda bilim insanının ve konusunda uzman pek çok araştırmacının yapıtlarıyla üyelerimiz buluşturduk.
Odamız, açtığı Bilim Akademisi ve yayımladığı pek çok kitapla üyelerinin
ve Türkiye’de konuya ilgi duyanların bilgisel yönden gelişimine katkı sağladı
ve sağlamaya devam edecek. Yayımladığımız kitaplar şimdiden bile neredeyse tiraj olarak yüzbinlere ulaştı. Kamudan aldığımı kaynağı kamuya, üyelerimizden aldığımız kaynağı hem üyelerimize, hem de bütün Türkiye’ye verme
çabası içinde olduk.
Şu an elinize tutmakta olduğunuz TÜRK HUKUKUNDA ÜCRET ve ÜCRETİN
VERGİLEMESİ adlı çalışma, Türkiye’de bir ilk niteliğinde. Ücret ya da özlük hakları Türk hukukunda gerçekten büyük bir sırdır adeta. Kamu kesiminde kimin
nereden, ne kadar ücret aldığını bulmak, ortaya çıkarmak bu yoğun ve karmaşık mevzuat içinde adeta olanaksızdır. Doç. Dr. Ahmet EROL’un yapmış olduğu bir çalışma ile şu an güncel ve yürürlükte olan yasalarda ücrete veya özlük haklarına yönelik tüm düzenlemeler aylarca süren büyük ve titiz bir çalışma sonucunda derlendi ve bir araya getirildi. Bu çalışmanın tüm üyelerimize,
meslek mensuplarına, uzmanlara, bilim insanlarına yararlı olmasını dilerim.
Saygılarımla,
Yahya ARIKAN
İSMMMO Başkanı
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Elinizde tutmakta olduğunuz çalışmanın düşüncesi en az bir beş yıllık sürece dayanmaktadır. Özellikle, “Türk Hukukunda Ücret” adı altında değişik
yasalara yerleştirilmiş ne kadar düzenleme olduğu düşüncesi bir merak olarak yıllardır beynimde benimle birlikte dolaşıp durdu. Aslında, bilinçli bireylerin pek çoğu için de, Türkiye’de kimin ne kadar ücret aldığı tam anlamıyla
büyük bir bilinmez (muamma) durumundadır. Çalışmanın ikinci bölümünü
oluşturan “Türk Hukukunda Ücret” bir derlemedir. Ancak, bu öylesine yoğun
ve özenli bir çalışmayı gerektirdi ki, böylesi bir süreçte tümüyle telif bir çalışma
rahatlıkla yapılabilirdi. Güncel durumda olan tüm Türkiye Cumhuriyeti Kanunlar külliyatı tek tek taranarak, içlerinden ücrete veya ücret kavramı içinde
değerlendirilen mali haklara yönelik düzenlemeler teker teker ayıklandı ve kolay izlenebilmesi için belirleyici başlıklar verildi. Bu çalışma ile, Türk hukukunda ücrete ve mali haklara yönelik olarak yer alan tüm hükümler derli toplu bir
biçimde ve en güncel şekliyle okurlara sunuldu. Böylelikle, gizli ve adeta sihirli
bir karanlık içinde saklanan ve her yasaya adeta bilinçli ( ya da kasıtlı) olarak
dağıtılmış (dağınık) durumdaki düzenlemeler bir araya getirilerek gün ışığına
çıkarılmıştır. Bu konudan yararlanarak Türkiye’de uygulanan ücret sistemleri
üzerine çalışma yapacaklara çok ciddi bir bilgi kaynağı sunulmuş olmaktadır.
Çalışmanın “ Ücret ve Ücretin Vergilemesi” adlı birinci bölümü ise, tümüyle
telif ve özgün çalışma olup, bu konuda araştırma yapan veya uygulamanın
içinde bulunan meslek mensupları için tıkandıkları veya takıldıkları noktalarda kaynak oluşturacaktır.
Çalışmanın tamamı bilindiği kadarıyla Türkiye’de bir ilktir. Bu alanda makale çalışmaları veya özellikle İş Hukuku kitapları içinde kısa da olsa bölümler
vardır. Ancak, başlıbaşına konuyu ele alan herhangi bir kitap çalışması olmadığı sanılmaktadır.
Çalışmanın tüm okurlara, hukukçulara, sendikalara, araştırmacı ve uygulamacılara ve muhasebe mesleği ile uğraşan tüm meslek mensuplarına yararlı olmasını dilerim.

MEVZUAT SERİSİ 11

VII

TÜRK HUKUKUNDA ÜCRET VE ÜCRETİN VERGİLEMESİ

Çalışmanın bir ilk olması nedeniyle eksikleri, yanlışları ve yetersizlikleri
olabilir. Bu çalışmadan hareketle yeni çalışmalar ortaya konulmak suretiyle
bu eksikliklerin giderilmesine bu çalışma vesile olursa kendimi mutlu sayarım.
Kitapta yer alan tüm eksiklik ve yanlışlıklardan yazarı olarak ben sorumluyum. Kitapta ortaya konulan görüş, yaklaşım ve düşünceler tümüyle bana ait
olup; görev yaptığım hiçbir kurumun görüşü ve yaklaşımı olarak kullanılamaz
ve değerlendirilemez. Kitabın, gelecekte daha az eksikle çıkmasını ve/veya gelişmesini isteyen okurlarımın bana katkı sağlamalarından onur ve mutluluk
duyarım. Bu tür katkı sunacak okurlarımın katkılarını izleyen baskılar yapıldıkça dikkate alır ve kendilerine de kitapta teşekkür etmeyi bir görev bilirim.
Daha önce olduğu gibi bu çalışmanın da kitap olarak sizlere ulaşmasını
sağlayan İSMMMO Başkanı Sayın Yahya ARIKAN’a, İSMMMO’nun çok değerli
tüm Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine ve bu tür anlamlı ve toplumsal katkı sağlayan çalışmalara kaynakları ile destek sunan tüm İSMMMO üyesi
kıymetli meslek mensubu dostlarıma; kitabın hazırlığı, baskısı ve dağıtımında
katkı sağlayan tüm İSMMMO çalışanlarına gönüller dolusu teşekkürlerimi sunarım.
Sevgi ve Saygılarımla,
Doç. Dr. Ahmet EROL
Fenerbahçe, 03.01.2012
ahmeterol@ahmeterol.com.tr
ahmeterol@superonline.com
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TAZMİNAT KANUNU
411
1. YASANIN KAPSAMI
413
2. 3160 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
413
3201 SAYILI EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU’NA GÖRE ÜCRET 417
1. 3201 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
419
3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNU’NA GÖRE ÜCRET 421
1. YASANIN KAPSAMI
423
2. 3218 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
423
3254 SAYILI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT
ve GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’A GÖRE ÜCRET
425
1. YASANIN KAPSAMI
427
2. 3254 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
427
3269 SAYILI UZMAN ERBAŞ KANUNU’A GÖRE ÜCRET
429
1. YASANIN KAPSAMI
431
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52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

2. UZMAN ERBAŞ KANUNU’NA GÖRE ÜCRET
431
3289 SAYILI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN TEŞKİLAT ve
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’A GÖRE ÜCRET
435
1. YASANIN KAPSAMI
437
2. 3289 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
437
3292 SAYILI VATANİ HİZMET TERTİBİ AYLIKLARININ
BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN’NA GÖRE ÜCRET
439
1. YASANIN KAPSAMI
441
2. 3292 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
441
3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU’NA GÖRE ÜCRET
443
1. YASANIN KAPSAMI
445
2. 3308 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
445
3423 SAYILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI MESLEKÎ ve
TEKNİK ÖĞRETİM OKULLARI DÖNER SERMAYESİ HAKKINDA
KANUN’A GÖRE ÜCRET
447
1. YASANIN KAPSAMI
449
2. YASAYA GÖRE ÜCRET
449
3466 SAYILI UZMAN JANDARMA KANUNU’NA GÖRE ÜCRET 451
1. YASANIN KAPSAMI
453
2. 3466 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
453
3561 SAYILI MAL MEMURLARININ KAYYIM TAYİN EDİLMESİNE
DAİR KANUN’A GÖRE ÜCRET
455
1. YASANIN KAPSAMI
457
2. 3561 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
457
3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU’NA GÖRE ÜCRET 459
1. YASANIN KAPSAMI
461
2. 5233 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
461
3796 SAYILI İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT
OYUNLARI KANUNU’NA GÖRE ÜCRET
465
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60.

61.

62.

63.

64.

65.

XVIII

1. YASANIN KAPSAMI
2. 3796 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
3843 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ
ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM
KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ve
BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA
KANUN’A GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
2. 3843 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
4046 SAYILI ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI HAKKINDA
KANUN’A GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
2. 4046 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’A
GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
2. 4054 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
4059 SAYILI HAZİNE MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT ve
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’A GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
2. 4059 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA
KANUN’A GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
2. 4077 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
4123 SAYILI TABİİ AFET NEDENİYLE MEYDANA GELEN
HASAR ve TAHRİBATA İLİŞKİN HİZMETLERİN
YÜRÜTÜLMESİNE DAİR KANUN’A GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
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66.

67.

68.

69.

70.

2. 4123 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
503
4208 SAYILI KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE,
2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ
HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI
KANUNUNDA ve 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT
ve GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
505
1. YASANIN KAPSAMI
507
2. 4208 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
507
4301 SAYILI CEZA İNFAZ KURUMLARI ile TUTUKEVLERİ
İŞYURTLARI KURUMUNUN KURULUŞ VE İDARESİNE İLİŞKİN
KANUN’A GÖRE ÜCRET
509
1. YASANIN KAPSAMI
511
2. 4301 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
511
4325 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE ve KALKINMADA
ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE
YATIRIMLARIN TEŞVİK EDİLMESİ ile 193 SAYILI GELİR VERGİSİ
KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN’A
GÖRE ÜCRET
513
1. YASANIN KAPSAMI
515
2. 4325 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
515
4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU’NA GÖRE ÜCRET 517
1. YASANIN KAPSAMI
519
2. 4447 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
519
4456 SAYILI TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM
ŞİRKETİNİN KURULUŞU HAKKINDA KANUN’A GÖRE ÜCRET 525
1. YASANIN KAPSAMI
527
2. 4456 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
527
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71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

XX

4457 SAYILI TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’A GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
2. 4457 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU’NA GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
2. 4458 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
4529 SAYILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KANUNU’A GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
2. 4529 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
4562 SAYILI ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU’NA
GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
2. 4562 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
4628 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU’NA GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
2. YASAYA GÖRE ÜCRET
4634 SAYILI ŞEKER KANUNU’NA GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
2. 4634 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
4678 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE İSTİHDAM
EDİLECEK SÖZLEŞMELİ SUBAY ve ASTSUBAYLAR HAKKINDA
KANUN’A GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
2. 4678 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
4681 SAYILI CEZA İNFAZ KURUMLARI ve TUTUKEVLERİ
İZLEME KURULLARI KANUNU’NA GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
2. 4681 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
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79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU’NA
GÖRE ÜCRET
571
1. YASANIN KAPSAMI
573
2. 4686 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
573
4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU’NA
GÖRE ÜCRET
577
1. YASANIN KAPSAMI
579
2. 3091 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
579
4733 SAYILI TÜTÜN ve ALKOL PİYASASI DÜZENLEME
KURUMU TEŞKİLAT ve GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’A
GÖRE ÜCRET
581
1. YASANIN KAPSAMI
583
2. 1211 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
583
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NA GÖRE ÜCRET
585
1. YASANIN KAPSAMI
587
2. 4734 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
587
4865 SAYILI ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
KURULMASI HAKKINDA KANUN’A GÖRE ÜCRET
589
1. YASANIN KAPSAMI
591
2. 4865 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
591
4904 SAYILI TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU’NA GÖRE ÜCRET 595
1. YASANIN KAPSAMI
597
2. 4904 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
597
4924 SAYILI ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN
YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI
ile BAZI KANUN ve KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN’A GÖRE ÜCRET 603
1. YASANIN KAPSAMI
605
2. 4924 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
605
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86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

XXII

4954 SAYILI TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU’NA
GÖRE ÜCRET
607
1. YASANIN KAPSAMI
609
2. 4954 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
609
5000 SAYILI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ ve
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’A GÖRE ÜCRET
611
1. YASANIN KAPSAMI
613
2. 5000 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
613
5084 SAYILI YATIRIMLARIN ve İSTİHDAMIN TEŞVİKİ ile BAZI
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 615
1. YASANIN KAPSAMI
617
2. 5084 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
617
5174 SAYILI TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ ile
ODALAR ve BORSALAR KANUNU’NA GÖRE ÜCRET
619
1. YASANIN KAPSAMI
621
2. 5174 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
621
5233 SAYILI TERÖR ve TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN
ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN’A GÖRE
ÜCRET
623
1. YASANIN KAPSAMI
625
2. 5233 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
626
5258 SAYILI AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU’NA GÖRE ÜCRET
629
1. YASANIN KAPSAMI
631
2. 5289 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
631
5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUN’A GÖRE ÜCRET
633
1. YASANIN KAPSAMI
635
2. İL ÖZEL İDARESİ YASASI’NA GÖRE ÜCRET
635
5362 SAYILI ESNAF ve SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARI
KANUNU’NA GÖRE ÜCRET
639
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1. YASANIN KAPSAMI
641
2. 5362 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
641
94. 5363 SAYILI TARIM SİGORTALARI KANUNU’NA GÖRE ÜCRET 643
1. YASANIN KAPSAMI
645
2. 5363 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
645
95. 5368 SAYILI VEREM SAVAŞI HAKKINDA KANUN’A GÖRE ÜCRET647
1. YASANIN KAPSAMI
649
2. 5368 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
649
96. 5393 SAYILI BELEDİYE KANUN’A GÖRE ÜCRET
651
1. YASANIN KAPSAMI
653
2. BELEDİYE YASASI’NA GÖRE ÜCRET
653
97. 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU’NA GÖRE ÜCRET
659
1. YASANIN KAPSAMI
661
2. 5411 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
661
98. 5431 SAYILI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT
ve GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’A GÖRE ÜCRET
665
1. YASANIN KAPSAMI
667
2. 5431 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
667
99. 5434 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI
KANUNU’NA GÖRE ÜCRET
669
100. 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU,
KOORDİNASYONU ve GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’A
GÖRE ÜCRET
675
1. YASANIN KAPSAMI
677
2. 5449 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
677
101. 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU’NA GÖRE ÜCRET 679
1. YASANIN KAPSAMI
681
2. 5490 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
681
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102. 5502 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU’NA
GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
2. 5502 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
103. 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK
SİGORTASI KANUNU’NA GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
2. 5510 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
104. 5523 SAYILI TÜRKİYE YATIRIM DESTEK ve TANITIM AJANSI
KURULMASI HAKKINDA KANUN’A GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
2. 5523 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
105. 5549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ
ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN’A GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
2. 5549 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
106. 5580 SAYILI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU’NA
GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
2. 5580 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
107. 5648 SAYILI TARIM ve KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME
KURUMU KURULUŞ ve GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’A
GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
2. 5648 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
108. 5684 SAYILI SİGORTACILIK KANUNU’NA GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
2. 5684 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
109. 5737 SAYILI VAKIFLAR KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

XXIV
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110.

111.

112.

113.

114.

115.

1. YASANIN KAPSAMI
2. 5737 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
5774 SAYILI BAŞARILI SPORCULARA AYLIK BAĞLANMASI ile
DEVLET SPORCUSU UNVANI VERİLMESİ HAKKINDA
KANUN’A GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
2. 5774 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
5910 SAYILI TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ ile
İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN KURULUŞ ve GÖREVLERİ
HAKKINDA KANUN’A GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
2. 5910 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
5952 SAYILI KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ
TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’A GÖRE
ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
2. 5952 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
6004 SAYILI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KURULUŞ ve
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’A GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
2. 6004 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
6083 SAYILI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLAT ve GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’A GÖRE
ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
2. 6083 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
6085 SAYILI SAYIŞTAY KANUNU’NA GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
2. 6085 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
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116. 6093 SAYILI TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI
KURULUŞ ve GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’A GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
2. 6009 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
117. 6107 SAYILI İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA
KANUN’A GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
2. 6107 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
118. 6132 SAYILI AT YARIŞLARI HAKKINDA KANUNU’NA
GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
2. 6132 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
119. 6214 SAYILI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM
ORTAKLIĞI KANUNU’NA GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
2. 6214 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
120. 6320 SAYILI ÇAVUŞ ve UZMAN ÇAVUŞ KANUNU’A
GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
2. ÇAVUŞ ve UZMAN ÇAVUŞ KANUNU’NA GÖRE ÜCRET
121. 6831 SAYILI ORMAN KANUNU’NA GÖRE ÜCRET
122. 6940 SAYILI RİYASETİCUMHUR SENFONİ ORKESTRASI
KURULUŞU HAKKINDA KANUN’A GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
2. 6940 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
123. 7163 SAYILI TÜRKİYE ve ORTA - DOĞU AMME İDARESİ
ENSTİTÜSÜ TEŞKİLAT KANUNU’NA GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
2. 7163 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET

XXVI
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124. 7269 SAYILI UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE
ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR
KANUN’A GÖRE ÜCRET
837
1. YASANIN KAPSAMI
839
2. 7269 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
839
125. 7471 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORDUSU SUBAY ve
ASTSUBAYLARININ GİYECEK ve TEÇHİZATINA DAİR
KANUN’A GÖRE ÜCRET
841
1. YASANIN KAPSAMI
843
2. 7471 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
843
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4857 SAYILI
İŞ KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

Körler diyarında, tek gözlü adam kral olur.
İngiliz Atasözü

4

1

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

1. ÜCRETİN TANIMI
Üretim faktörleri; doğal kaynaklar (toprak), işgücü (emek), sermaye ve
girişimciliktir (müteşebbis). Emek ya da insangücü, bedensel olabileceği
gibi, düşünsel de olabilir. Ücret, üretim faktörlerinden işgücünün (emeğin)
karşılığı olan ekonomik değerler toplamıdır. Anayasanın 55’inci maddesi
uyarınca; ücret emeğin karşılığıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun
adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları
için gerekli tedbirleri alır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun (İK) 32’nci maddesine
göre; ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.
Ücret işveren ile işçi arasında yapılan iş sözleşmesinin doğal bir sonucudur. İş sözleşmesi işveren ile işçi arasında yapılan iki taraflı bir sözleşmedir. Bu sözleşme ile işçi, iş görme borcu ile; işveren ise, görülen iş karşılığında ücret ödeme ile yükümlüdür.
İş hukuku kuramcıları ile konunun uygulayıcıları tarafından İK’da yapılan ücret tanımının yetersizliği sürekli biçimde dile getirilen bir husustur.
Buradan hareketle daha ayrıntılı ve hukuki yönden eksiklikleri gideren bir
tanım Çelik Ahmet Çelik tarafından yapılmıştır. Bu tanıma göre ücret; işçinin gördüğü işin karşılığı olarak ödenen veya işverenin buyruğu altında iş
görmeyi bekleyerek geçirdiği zaman dilimi içerisinde ödenmesi gereken
para ve para ile ölçülebilen yararlardan oluşan bir “kazanç” türüdür .
Ücretin miktarı konusunda ilke olarak sözleşme serbestisi geçerlidir.
Ücretin alt sınırı asgari ücrettir. Ücrette sözleşme serbestisinin doğal ve
olağan sonucu olarak üst sınır söz konusu değildir.
Asgari ücret; bir iş sözleşmesinde sözleşme serbestisi gereği taraflar sözleşmenin içeriğini ilke olarak serbestçe belirleyebilirler. Ancak iş hukukunda
işçiyi koruma ve daha üst düzeyde sosyal devlet ilkesi ücret tabanı tespitini
gerekli kılar. Bu taban asgari ücrettir. Asgari ücretin belirlenmesi en geç iki
yılda bir asgari ücret tespit komisyonunca yapılır. Toplantı çağrısı çalışma
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bakanlığı tarafından yapılır. Komisyonun oluşumu beş işçi, beş işveren temsilcisi ve 5 kamu görevlisi şeklindedir. Komisyon kararları resmi gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girer ve kesindir. Komisyon kararları iş sözleşmesiyle çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan tüm işçiler için
bağlayıcıdır. Asgari ücretin belirlenmesinde tek bir işçinin mi yoksa işçi ailesinin mi dikkate alınması gerektiği tartışmalıdır. Uygulamada belirleme tek
bir işçi için yapılır. Tüm ülke genelinde asgari ücret belirlenebileceği gibi,
bölgesel olarak da belirleme yapılabilir. Ancak ülkemizde 1970 yılında beri
tek bir ücret belirlenir. Kararlar idari yargı yoluna götürülebilir.
2. ÜCRETİN ÖDENMESİ
2.1. Ücretin Ödenmesi
Ücret, işveren veya belirli durumlarda üçüncü kişiler tarafından ödenir.
Esas olan ücretin işveren tarafından ödenmesidir. Ayrık durum ise, ücretin
üçüncü kişiler tarafından ödenmesidir.
Otel, lokanta, eğlence yerleri ve benzeri yerler ile içki verilen ve hemen
orada yenilip içilmesi için çeşitli yiyecek satan yerlerden «yüzde» usulünün
uygulandığı müesseselerde işveren tarafından servis karşılığı veya başka
isimlerle müşterilerin hesap pusulalarına «yüzde» eklenerek veya ayrı şekillerde alınan paralarla kendi isteği ile müşteri tarafından işverene bırakılan yahut da onun kontrolü altında bir araya toplanan paraları işveren işyerinde çalışan tüm işçilere eksiksiz olarak ödemek zorundadır. İşveren veya
işveren vekili yukarıdaki fıkrada sözü edilen paraların kendisi tarafından
alındığında eksiksiz olarak işçilere dağıtıldığını belgelemekle yükümlüdür .
2.2. Ödeme Araçları
Ücret, para veya döviz karşılığı Türk Lirası olarak ödenebilir. İK’nın
32’nci maddesi uyarınca; ücret, kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya
özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. Ücret yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödenebilir.
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Ücretin mal (ayın) olarak ödenmesi ancak ek ücretler için olanaklıdır.
Ayni ödeme yapılan bir hususta işçi para ile ödeme talep edemez (Aksi
sözleşme ile kararlaştırılabilir). Temel ücretin para dışında bir yolla ödenmesi mümkün değildir.
İK’nın 32’inci maddesi bazı yollarla ücret ödemesi yapılamayacağını
hükme bağlamıştır. Ücret ödemesinde kullanılamayacak araçlar şunlardır:
- Emre muharrer senetler (bono)
- Kuponlu parayı temsil eden senetler
- Yurtiçinde parayı temsil eden diğer senetler
- Para dışında diğer herhangi bir vasıta
2.3. Ödeme Süreleri
İşçinin ücreti en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir. İş sözleşmelerinin
sona ermesinde, işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanundan doğan para ile
ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur .
Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden
dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir.
Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek
faiz oranı uygulanır. Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için
feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.
3. ÜCRETİN TÜRLERİ
Kuramsal olarak değişik ücret türleri söz konusudur. Ücret türleri ya da
çeşitleri, ücret sistemlerinden hareketle belirlenmiştir. Bir anlamda, bunlar
uygulamaların ortaya çıkardığı sonuçlardır. Bunları şu biçimde şemalaştırabiliriz:
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3.1. Zaman Ücret Sistemi
Bu sistemde çalışmanın karşılığı olan ücret, belli bir zaman standardı
ile hesaplanarak ödenir. Zaman ücret uygulaması, tarihsel olarak ücret sistemlerinin en eskisidir. Zaman birimi olarak saat, gün, hafta, ay gibi birimler esas alınır. Ücret tutarı ile yapılan işin sayısal ya da ölçüsel boyutu ve
verimliliği arasında değişen bir ilişki yoktur. Bu sistemde ödenen ücret belirlenmiş olduğundan onun ölçülmesi işin niteliğine göre olur. Verimin az
veya çok olması ödenecek ücrette bir değişiklik yapılmasını gerektirmez.
Ancak verim ile ücret düzeyi arasındaki kopukluğun bazı istisnaları da vardır. Bu durum işgücünün işin temposunu etkileyemediği durumlarda ortaya çıkar. Örneğin yürüyen şerit sisteminde işçi bandın hızını etkileyemez .
İşçi birim zaman esnasında (saat, gün, hafta, ay gibi) işini yapsın ya da
yapmasın ücretini alır. Zaman ücreti, hazırlanması çok uzun süren, yerine
göre kimi durumlarda incelik ve duyarlılık isteyen (kuyumculuk vb.) veya
kaba sayılan, tehlikeli görülen ve ağır olan (ticaret, endüstri, maden işletmeleri gibi) işlerde uygulanır. Ayrıca nicelik belirlemesinin ve verimin ölçülmesinin zor olduğu işlerde de zaman ücreti kullanılır .
3.2. Zaman Ücret Sistemi
Akord ücreti verime ve dolaysıyla etkinlik düzeyine bağlı olan ücret
türüdür. İşin yapılma süresi göz önüne alınmadan bir parça, bir iş(işlem)
için ücret veya gerçekleştirilen sürüm üzerinden provizyon (prim) olarak
ödenir. Dolayısıyla akord ücretlerinde zaman ücretinde olduğu gibi iş süresi değil de ortaya çıkan sayısal verimlilik değerlendirilir. Genellikle verimliliğin tartışmasız bir biçimde ölçülebileceği her türlü işte akord ücreti
uygulanabilir.
Akord ücretinde teşvik unsuru veya diğer bir deyişle fazla kazanç olanağı, iş yapanları normalin üstünde bir çalışma temposuna ve aralıksız çalışmaya itebilir. İşçi çok defa ara vermeden, dinlenmeden çalışır. Dolayısıyla
akord ücretleri ile çalışanlar zaman ücreti ile çalışanlara oranla daha fazla
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yorulmakta ve yıpranmaktadırlar. Bu yıpranma fazlalığını ücret düzeyinde
göz önüne almak gerekir. Bundan dolayı da akord ücretleri ile çalışanlarda,
ön görülen kök ücrete % 15-20 arasında değişen bir akord zammı uygulanır. Bu şekilde hesaplanan ücret düzeyine “Akord Ücreti” denir .
3.3. Hukuki Açıdan Ücret Sistemi
Ücret türleri hukuki açıdan ise ikiye ayrılır. Bunlar:
1. Çıplak Ücret (Base Pay)
2. Giydirilmiş Ücret (Wage)
Çıplak ücret; değişik adlarla işçiye ödenen ödentileri (prim, ikramiye
fazla mesai, bayram harçlığı, taşıt yardımı, teşvik ikramiyesi, temettü vb.)
içermeyen ücrete denir.
Giydirilmiş ücret; asıl ücretle birlikte işçiye verilen prim, ikramiye, sosyal haklar (bayram harçlığı, taşıt yardımı, yemek yardımı, yakacak yardımı,
aile yardımı vb.) ve diğer ek ücret ödemelerinin de dahil olduğu ücrettir .
İş Kanunu veya toplu sözleşmelerden kaynaklanarak çıplak ücrete eklenen yan unsurlar şunlardır:
1. İkramiyeler
2. Primler
3. Komisyonlar
4. Jestiyon
5. Karpayı
İkramiye; işçiye yılda iki ile altı arasında değişen sayıda ve çıplak ücret
esas alınarak yapılan bir ek ödemedir. Genel olarak ikili görüşmeye ya da
toplu sözleşmeye veya kamu kesimi bakımından yasaya dayanarak yapılan
bir ödeme türüdür. Uygulamaya bakıldığında, dini bayramlarda da çıplak
maşın yarısı oranında ikramiye ödemesi söz konusu olabilmektedir. İkramiye, daha çok sendikal hakların gelişmesi ile elde edilmiş ek bir parasal
olanaktır.
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Prim; çalışma veriminin ölçülebildiği ya da kuruşlandırılabildiği alanlarda, işgörenin verimliliğini artırmak; aynı konumda bulunan çalışanlar arasında başarı rekabeti yaratmak amacıyla verimliliğe (başarıya) bağlı olarak
ödenen bir parasal haktır. Başarı olduğu sürece ve başarı ile ölçülü biçimde ödenir. Primin, ücretin bir unsuru olarak hukukta yer bulabilmesi için
bunun devamlılık arz etmesi önemli bir ölçüttür. Devamlılık göstermeyen
prim ödemelerinin ücretin ayrılmaz parçası olduğunun ve tazminatlara da
taban oluşturması gerektiğinin ileri sürülmesi hukuken olanaklı değildir.
Komisyon; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 77’nci maddesi
4’üncü fıkrasında sözü edilen komisyon ücreti, işçinin gördüğü işin sonucu, işverene sağladığı yararların değeri üzerinden yüzde miktarı ile ödenen bir karşılıktır. Burada söz konusu olan ise, işçinin işveren yararına bir
işi veya işlemi sonuçlandırmasının karşılığında asıl ücrete ek bir ödeme
yapılmasıdır.
Karpayı; çağdaş yönetim ilkelerinin bir uzantısı olarak iş hukuku alanına girmiş bir haktır. Karar alma, yetki ve sorumlulukları paylaşma, kardan
ve verimlilikten alınan sorumluluğun ölçüsüne göre belirli bir karpayı alma
1960’lardan sonra gelişen bir süreç olmuştur. Çalışanlar lehine bir kazanım
niteliği taşıyan karpayı, elbette ki, kar olduğunda verilen bir paradır. Kar
yoksa, karpayından da söz edilemez. Ancak, ticaret hukuku ilkelerine göre
önceki yıl karlarından ayrılmış ve bilançonun pasifinde yer alan yedek akçeler hesabından zarar edilen yıllarda da genel kurul kararı ile çalışanlara
ve yöneticilere karpayı dağıtılabilir. Karpayı, iş hukuku açısından ücretin
bir unsuru olarak kazanılmış bir hak konumunda değildir. İstikrarlılığı ve
sürdürülebilirliği şirketin büyümesine ve kar etmesine bağlıdır. Karpayı,
yöneticileri ve çalışanları daha çok çalışmaya ve üretmeye özendiren bir
teşvik unsurudur.
Çıplak ücrete eklenen ve sosyal yönü yüksek bulunan ek ödendiler de
şunlardır:
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1. Yemek Yardımı
2. İaşe Yardımı
3. Yakacak Yardımı
4. Giyecek Yardımı
5. Ulaşım Yardımı
6. Kira Yardımı
7. Aile Yardımı
8. Çocuk Yardımı
9. Eğitim Yardımı
10. Sağlık Yardımı
11. Evlenme Yardımı
12. Ölüm Yardımı
Bu yardımlar genel olarak işgörene sosyal destek sağlamak amaçlı
ödentilerdir. Bu hakların çoğu sendikal örgütlenme ve toplu sözleşme
hakkının elde edilmesinde itibaren elde edilmiş kazanımlardır. Bu yardımlar parasal olarak yapılabileceği gibi, ayni (mal) olarak da yapılabilir.
Yemek yardımı; yemek fişi veya yemek abonman kartı verilerek yapılabileceği gibi, işyerinde veya müştemilatında yemek çıkarılmak suretiyle
de yapılabilir.
İaşe yardımı; genel olarak ramazanda işgörenlere toplu sözleşmeden
kaynaklanarak yapılan ve daha çok ayni nitelikte olan bir tür sosyal destek
niteliği taşımaktadır.
Yakacak yardımı; genel olarak toplu sözleşmeden kaynaklanmakta ve
yılda iki kez çıplak ücrete koşut yapılan bir sosyal ödentidir.
Giyecek yardımı; yasa ya da toplu sözleşmeden kaynaklanan ve daha
çok işyerinde giyilmesi gereken giyecekleri kapsayan sosyal bir ayni yardımdır. Bazı şirketler, giyecekleri amortismana tabi demirbaş olarak işçisine vermektedir. Bu durumda, ücretin bir unsuru olarak değerlendirilmez.
İşçiye doğrudan bu konuda çıplak ücrete bağlı veya bağımsız şekilde pa-
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rasal veya ayni olarak yapılan ve şirketin demirbaşlarıyla ilgilendirilmeyen
parasal veya ayni ödemeler giyecek yardımı kapsamına girmektedir.
Ulaşım yardımı; toplu sözleşme veya yasadan kaynaklanarak işgörenlere sunulan bir parasal veya ayni sosyal ödentidir. Özellikle İstanbul, Ankara gibi ulaşımı yoğun ve büyük mesafeler yayılmış kentlerde işverenler,
işgörenlerine ulaşım için servis veya ulaşım kartı veya ulaşım bedeli sağlamaktadır.
Kira yardımı; yine işverenin sağladığı sosyal yardımlar kapsamındadır.
Özellikle, kiraların çok yüksek olduğu büyük kentlerde işgörenlere nefes
aldıran bir katkı niteliği taşımaktadır. Kira yardımı, parasal olabildiği gibi,
lojman veya kamu konutu sağlama şeklinde ayni de olabilmektedir.
Aile yardımı; eşi çalışmayan işgörenlere yasadan ya da toplu sözleşmeden kaynaklanarak çıplak maaşın bir unsuru olarak yapılan bir yardım türüdür. Burada esas olan ölçüt, çalışmayan eştir. Eğer eş herhangi bir kayıtlı
işte çalışıyor ise, aile yardımı söz konusu olmamaktadır. Aslında, kadının
çalışma yaşamına eklenmesi yönünden bu tür yardımların verilmemesi
gerekir. Bu tür yardımlar sosyal içerik taşısalar bile, kadının çalışma özgürlüğüne ve hakkına zarar vermektedir.
Çocuk Yardımı; yasadan veya toplu sözleşmeden kaynaklanarak işgörenlere yapılan bir sosyal ödentidir. Uygulamada genel olarak iki çocuğa
kadar çocuk yardımı verilmektedir. Bu sosyal yönden doğru bir uygulamadır. Ancak, nüfus planlaması bakımından çelişkili bir ödentidir. Gerçi
uygulamada, bu tür yardımlar önemli tutarlara baliğ olmamaktadır. Bir
başka deyişle, işgören çocuk yardımı alacağım diye çocuk yapmamaktadır.
Ancak, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine bakıldığında çocuk yardımlarının yüksek olduğu ve bunun da üremeye ciddi katkı yaptığı bilinmektedir. AB gibi
nüfusu azalan ülkeler bakımından belki genç nüfus artışını özendirmesi
savunulabilir. Ancak, Türkiye gibi ülkelerde bu yardımın parasal tutarının
artırılması nüfus planlamasını ciddi olarak olumsuz yönde etkileyebilir.
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Eğitim yardımı; çocukları okuyan işgörenlere okul düzeylerine (ilköğretim, lise, üniversite, üniversite sonrası vb) göre toplu sözleşmeye dayanılarak yapılan bir sosyal yardım türüdür. Çocukların eğitim ve öğretimi
bakımından son derece yararlı bir sosyal ödentidir. Toplumsal anlamda da,
katma değeri ve nitelikli nüfusu artıran bir destektir.
Sağlık yardımı; genel olarak toplu sözleşmelere dayanarak veya işverenin gönüllü desteği ile işgörenlere özel sağlık hizmetlerinden yararlanması
için verilen sosyal bir destektir. Bu genellikle özel sağlık sigortası primlerinin işverenlerce karşılanması şeklinde olmaktadır. Devletin ve Sosyal
Güvenlik Kurumu’nun büyük ölçüde yükünü alan bir uygulamadır. İşverenlerin bu tür yararlı ve kamunun finans yükünü azaltıcı uygulamalarının
vergi yasalarıyla ve diğer yasal düzenlemelerle teşvik edilmesi gerekir.
Evlenme yardımı; genel olarak toplu sözleşemeden kaynaklanan bir
sosyal yardım türüdür. Uygulamada evlilik yardımı çıplak maaşın iki katı
tutarındadır.
Ölüm yardımı; toplu sözleşemeden kaynaklanan bir sosyal yardım türüdür. Anne, baba, eş ve çocuklarını kaybeden bir işgörene cenaze nedeniyle katlandığı giderlerine yardımcı olmak üzere çıplak maaşla bağlantılı
olarak ödenen bir tutardır.
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Arkamdan yürüme, öncülük etmeyebilirim.
Önümden yürüme, takip etmeyebilirim.
Sadece yanımda yürü ve arkadaşım ol.
Albert Camus
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1. BORÇLAR KANUNU
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK), 04.02.2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 6098 sayılı yasanın
1’inci maddesi uyarınca; sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. İrade açıklaması, açık veya örtülü
olabilir. İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir1.
Özel hukuk alanında kalan kişiler arasındaki sözleşmeler Türk Borçlar
Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenir ve anılan yasa hükümleri doğrultusunda uygulanır. İş sözleşmeleri de, bir sözleşme türü olduğu için esas
itibariyle hukuki dayanağını TBK’dan almaktadır. Ana hukuk alanı olarak
TBK’ya tabi olan iş sözleşmeleri, özelde de (ayrıntıda) İş Kanunu hükümleri
çerçevesinde işleyiş göstermektedir.
2.

BORÇLAR KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

2.1. Hizmet Sözleşmesi
Hizmet sözleşmesi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli
olmayan süreyle işgörmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe
göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir2. Hizmet sözleşmesi, kanunda
aksine bir hüküm olmadıkça özel bir şekle bağlı değildir. Bir kimse, durumun gereklerine göre ancak ücret karşılığında yapılabilecek bir işi belli bir
zaman için görür ve bu iş de işveren tarafından kabul edilirse, aralarında
hizmet sözleşmesi kurulmuş sayılır3.
2.2. İşverenin Borçları
TBK’ya göre, işverenin pek çok sosyal ve hukuki borcu söz konusudur;
ancak, işverenin ana borcu, işçiye gördüğü hizmetin karşılığı olarak ücret
ödemektir. Bir başka deyişle, iş sözleşmesi uyarınca işverenin en temel edimi ve borcu ücret ödemektir.
1 4857 sayılı İş Kanunu, 8. Md.
2 6098 sayılı Yasa, 393/1. Md.
3 6098 sayılı Yasa, 394/1. Md.
MEVZUAT SERİSİ 11

17

TÜRK HUKUKUNDA ÜCRET VE ÜCRETİN VERGİLEMESİ

2.3. İşverenin Ücret Borcu
İşveren, işçiye sözleşmede veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen ücreti; sözleşmede hüküm bulunmayan durumlarda ise, asgari ücretten az
olmamak üzere emsal ücretini ödemekle yükümlüdür4.
2.4. İşverenin Ödeyeceği Ücretin Unsurları
2.5. Fazla Çalışma Ücreti
İşveren, fazla çalışma için işçiye normal çalışma ücretini en az yüzde elli
fazlasıyla ödemekle yükümlüdür5.
İşveren, işçinin rızasıyla fazla çalışma ücreti yerine, uygun bir zamanda
fazla çalışmayla orantılı olarak izin verebilir6.
2.6. İkramiye
İşveren, bayram, yılbaşı ve doğum günü gibi belirli günler dolayısıyla
işçilerine özel ikramiye verebilir. Ancak, işçilerin ikramiyeyi istem hakları
bu konuda anlaşmanın veya çalışma koşullarının ya da işverenin tek yanlı
üstleniminin varlığı hâlinde doğar7.
Hizmet sözleşmesi ikramiyenin verildiği dönemden önce sona ermişse,
ikramiyenin çalıştığı süreye yansıyan bölümü ödenir8.
İşçi ile işveren arasında sendikal hakların kullanılmasıyla yapılan toplu
sözleşmelerde genel olarak ödenecek ikramiye sayısı yılda 2 ila 4 ikramiye arasında değişmektedir. 12 Eylül 1980 öncesinde toplu sözleşmelere
konulan koşullara göre ikramiye sayısı genel olarak altıydı. 12 Eylül askeri
müdahalesi sonrasında, sendikal haklardaki geriye gidişe koşut olarak işçilere ödenen ikramiye sayılarında da azalma olmuştur.

4
5
6
7
8

6098 sayılı Yasa, 401. Md.
6098 sayılı Yasa, 402/1. Md.
6098 sayılı Yasa, 402/2. Md.
6098 sayılı Yasa, 405/1. Md.
6098 sayılı Yasa, 405/2. Md.
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2.7. Kardan Pay Alma
Yönetim bilim ilkelerine göre, işçiye üretimin sonuçlarından pay verme
genel olarak verimliliği artırır. Dünyada bu konuda yapılmış pek çok araştırma sonuçları da bunun böyle olduğunu göstermektedir. İşçinin kara
ortak edilmesi, üretim sürecindeki tüm sorumluluk ve yükümlülüklere de
ortak edilmesi anlamını taşımaktadır. İşte bu anlam, doğrudan üretim artışı, etkinlik ve verimlilik artışı olarak hayata geçmektedir. İş sözleşmesine
dayanarak veya toplu sözleşmeye dayanarak veya işverenin kendi takdiri
ile işçilerine kardan pay verilmesi halinde bu da ücretin bir unsurudur.
Sözleşmeyle işçiye ücretle birlikte üretilenden, cirodan veya kârdan
belli bir pay verilmesi kararlaştırılmışsa, hesap dönemi sonunda bu pay,
yasal hükümler veya genellikle kabul edilmiş ticari esaslar göz önünde tutularak belirlenir9.
İşçiye belli bir pay verilmesi kararlaştırılan hâllerde, payın hesaplanmasında uyuşulamazsa işveren, işçiye veya onun yerine, birlikte kararlaştırdıkları ya da hâkimin atadığı bilirkişiye bilgi vermek ve bilginin dayanağını
oluşturan işletmeyle ilgili defter ve belgeleri incelemesine sunmak; kârdan
bir pay verilmesi kararlaştırılmışsa, işveren işçiye, istemi üzerine ayrıca yıl
sonu kâr zarar cetvelini vermek zorundadır10.
2.8. Aracılık Ücreti
İşçiye belli işlerde aracılık yapması karşılığında işverence bir ücret ödeneceği kararlaştırılmışsa, aracılık yapılan işlemin üçüncü kişi ile geçerli olarak kurulmasıyla işçinin istem hakkı doğar11.
İşçinin aracılığı suretiyle işveren ile üçüncü kişi arasında kurulan sözleşme, işveren tarafından kusuru olmaksızın ifa edilmezse veya üçüncü kişi
borçlarını yerine getirmezse, ücret istemine yönelik hak sona erer. Sadece
kısmi ifa hâlinde, ücretten orantılı olarak indirim yapılır12.
9
10
11
12

6098 sayılı Yasa, 403/1. Md.
6098 sayılı Yasa, 403/2. Md.
6098 sayılı Yasa, 404/1. Md.
6098 sayılı Yasa, 404/3. Md.
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Sözleşmeyle işçiye, kendisine ödenecek aracılık ücretinin hesabını tutma yükümlülüğü getirilmemişse, işveren işçiye ücretin muaccel olduğu
her dönem için, bu ücrete tabi işlemleri de içeren yazılı hesap vermekle
yükümlüdür13.
2.9. Birim Ücreti
İşçi, sözleşme gereğince parça başına veya götürü olarak çalışmayı üstlendiği takdirde işveren, her işin başlamasından önce ona ödenecek birim
ücretini bildirmekle yükümlüdür14.
Bu bildirimi yapmayan işveren, aynı veya benzer bir iş için belirlenmiş
olan birim ücretini ödemekle yükümlüdür15.
2.10. Yıllık İzin Ücreti
İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık ücretli izin süresine
ilişkin ücretini, ilgili işçinin izne başlamasından önce peşin olarak ödemek
veya öndelik (avans) olarak vermekle yükümlüdür16.
İşçi, hizmet ilişkisi devam ettiği sürece, işverenden alacağı para ve başka menfaatler karşılığında yıllık ücretli izin hakkından feragat edemez17.
Hizmet sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde, işçinin hak kazanıp da kullanamadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine
ödenir. Bu ücrete ilişkin zamanaşımı, hizmet sözleşmesinin sona erdiği tarihte işlemeye başlar18.

13
14
15
16
17
18

6098 sayılı Yasa, 404/4. Md.
6098 sayılı Yasa, 412/1. Md.
6098 sayılı Yasa, 412/2. Md.
6098 sayılı Yasa, 425/1. Md.
6098 sayılı Yasa, 425/2. Md.
6098 sayılı Yasa, 425/3. Md.
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2.11. Ücrete İlişkin Diğer Düzenlemeler
2.12. Ödeme Süresi
Tersine âdet olmadıkça, işçiye ücreti her ayın sonunda ödenir. Ancak,
hizmet sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesiyle daha kısa ödeme süreleri
belirlenebilir19.
Daha kısa bir ödeme süresi kararlaştırılmamışsa veya tersine âdet yoksa, aracılık ücreti her ayın sonunda ödenir. Ancak, işlemlerin yapılması altı
aydan daha uzun bir süre gerektirdiği takdirde, aracılık ücreti asıl ücrete
ek olarak kararlaştırılmışsa, yazılı anlaşmayla ödeme daha ileri bir tarihe
bırakılabilir20.
Asıl ücrete ek olarak üretilenden (kardan) pay verilmesi öngörülen
hâllerde, ürün payı belirlenir belirlenmez, cirodan veya kârdan pay verilmesi kararlaştırılan hâllerde ise payın, hesap dönemini izleyen en geç üç
ay içinde belirlenerek ödenmesi şarttır21.
İşveren, işçiye zorunlu ihtiyacının ortaya çıkması hâlinde ve hakkaniyet gereği ödeyebilecek durumda ise, hizmetiyle orantılı olarak öndelik
(avans) vermekle yükümlüdür22.
2.13. Ücretin Korunması
Çalıştırılan işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde ödenenlerin özel olarak açılan banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenmesi hususunda; tabi olduğu vergi mükellefiyeti türü,
işletme büyüklüğü, çalıştırdığı işçi sayısı, işyerinin bulunduğu il ve benzeri
unsurları dikkate alarak iş sahiplerini zorunlu tutmaya, banka hesabına yatırılacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın, brüt ya
da kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net miktar üzerinden olup
19
20
21
22

6098 sayılı Yasa, 406/1. Md.
6098 sayılı Yasa, 406/2. Md.
6098 sayılı Yasa, 406/3. Md.
6098 sayılı Yasa, 406/4. Md.
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olmayacağını belirlemeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanlığı müştereken
yetkilidir. Çalıştırdığı işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her
çeşit istihkakını özel olarak açılan banka hesapları vasıtasıyla ödeme zorunluluğuna tabî tutulan iş sahipleri, işçilerinin ücret, prim, ikramiye ve bu
nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka hesapları dışında
ödeyemezler. Her ödeme döneminde, işçiye hesap pusulası verilir. İşçilerin
ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaklarının özel olarak
açılan banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenmesine ilişkin diğer ûsul
ve esaslar, anılan bakanlıklarca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir23.
İşveren, işçiden olan alacağı ile ücret borcunu işçinin rızası olmadıkça
takas edemez. Ancak, işçinin kasten sebebiyet verdiği yargı kararıyla sabit
bir zarardan doğan alacaklar, ücretin haczedilebilir kısmı kadar takas edilebilir24.
Ücretin işveren lehine kullanılacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir25.

23 6098 sayılı Yasa, 407/1. Md.
24 6098 sayılı Yasa, 407/2. Md.
25 6098 sayılı Yasa, 407/3. Md.
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1. ÜCRETİN TANIMI
854 sayılı Deniz İş Kanunu, denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk Bayrağını taşıyan ve yüz ve daha yukarı grostonilatoluk gemilerde bir hizmet
akti ile çalışan gemiadamları ve bunların işverenleri hakkında uygulanır26.
Aynı işverene ait gemilerin grostonilatoları toplamı yüz veya daha fazla
olduğu veyahut işverenin çalıştırdığı gemiadamı sayısı 5 veya daha fazla
bulunduğu takdirde birinci bent hükmü uygulanır27.
Bu kanunun uygulanmasında; sandal, mavna, şat, salapurya gibi olanlar da (gemi) sayılır28.
854 sayılı Yasanın uygulanmasında gemi sahibine veya kendisinin olmayan bir gemiyi kendi adına ve hesabına işleten kimseye işveren denir29.
Aynı yasaya göre; bir hizmet aktine dayanarak gemide çalışan kaptan, zabit ve tayfalarla diğer kimselere gemiadamı denir30.
Hukukta ücretin en önemli kurucu unsuru, hizmet sözleşmesi (akti)dir.
854 sayılı yasaya göre; hizmet akti işveren veya işveren vekiliyle gemiadamı arasında yazılı olarak iki nüsha yapılır ve taraflardan her birine birer
nüsha verilir31.
Ücret; gemiadamına işi karşılığında işveren veya işveren vekili tarafından nakden ödenen meblağdır32,33.
Ücretin gemiadamına hizmet aktine gösterilen yer ve devrelerde tam
olarak ödenmesi zorunludur34.
26 854 sayılı Kanun, 1/1. Md.
27 854 sayılı Kanun, 1/2 . Md.
28 854 sayılı Kanun, 1/3. Md.
29 854 sayılı Kanun, 2/1-A. Md.
30 854 sayılı Kanun, 2/1-B. Md.
31 854 sayılı Kanun, 5. Md.
32 854 sayılı Kanun, 29/1. Md.
33 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gemiadamlarının ücret kapsamına giren her türlü ödemesinin bankalarda gemiadamları adına açılan kişisel hesaplara yatırılmasını zorunlu tutmuştur. Buna ilişkin Yönetmelik,
18.11.2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
34 854 sayılı Kanun, 29/2. Md.
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Ücret ödeme devresi bir aydan fazla olamaz35.
Hizmet aktinin sona ermesi veya bozulması halinde işveren veya işveren
vekili gemiadamının ücretini derhal ve tam olarak ödemek zorundadır36.
Haklı bir neden olmaksızın işini yapmayan gemiadamı, keyfiyet gemi
jurnalina kaydedilmek ve jurnalı yoksa bir tutanakla belgelenmek koşuluyla bu süreye ait ücretten mahrum edilir. Bu yüzden uğradığı zararın telafisi
için işverenin tazminat istemek hakkı saklıdır37.
Deniz İş Kanununa tabi olarak Türkiye genelinde en az 10 gemi adamı
çalıştıran işverenler veya işveren vekilleri, çalıştırdıkları gemi adamına, o
ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten
sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler38.
2.14. ÜCRETE İLİŞKİN DİĞER DÜZENLEMELER
2.15. Ücret Defteri
Her gemide, noterlikçe onaylı bir ücret ödeme defteri tutulur. Liman
seferi yapan gemilerde bu defter işveren bürosunda da tutulabilir39.
Hizmet sözleşmeleri gereğince gemiadamlarına yapılacak her çeşit
ödemelerin bu deftere kaydedilmesi ve kayıtların imza veya makbuzla belgelenmesi zorunludur40.
İstek halinde, bu kayıtların onaylı bir örneği gemiadamına verilir. Bu
işlemler her türlü resimden muaftır41.
Belgeye dayanmaksızın yapılan ödeme iddiaları hukuken geçerli değildir42.
35
36
37
38
39
40
41
42

854 sayılı Kanun, 29/3. Md.
854 sayılı Kanun, 29/4. Md.
854 sayılı Kanun, 29/5. Md.
18.11.2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Yönetmelik’in 8. Md.
854 sayılı Kanun, 31/1. Md.
854 sayılı Kanun, 31/2. Md.
854 sayılı Kanun, 31/3. Md.
854 sayılı Kanun, 31/4. Md.
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2.16. Gemiadamı Ücretinden Kesinti Yapılamayacak Bölüm
Gemiadamının ücretinin ayda 240 lirası haczedilemez veya başkasına
devir ve temlik olunamaz. Ancak gemiadamının bakmak zorunda olduğu
aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Bu kayıtlamalar, nafaka borcu alacaklılarının haklarını kaldırmaz43.
2.17. Gemilerde Asgari Ücret
Gemilerde İş Kanunu dışında özel olarak belirlenmiş ayrı bir asgari ücret uygulaması söz konusu değildir. Gemiadamlarının asgari ücretleri, İş
Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince tespit olunur.44
2.18. Gemilerde Öndelik (Avans) Uygulaması
Gemiadamları, uzun süreli yolculukları boyunca ülkelerinden ve ailelerinden ayrı kalabilmektedirler. Bu durum, özellikle aile bireylerinin geçimleri bakımından alınacak ücrete karşılık öndelik müessesini bu alanda
önemli kılmaktadır. Başka bir iş kolunda öndelik, denizadamlarında olduğu kadar önemli olmayabilir. Ancak, işin özelliği gereği bu iş kolunda
öndelik ciddi anlamda önemlidir. Bu bakımdan öndelik konusu 854 sayılı
yasa ile hükme bağlanmış durumdadır. Buna göre; işveren veya işveren
vekili, gemiadamlarının istekleri halinde kendilerine hizmet aktinde yazılı
esaslara göre avans ödemeye zorunludur45.
2.19. Gemilerde Asgari Ücret Uygulaması
Gemiadamlarının asgari ücret uygulaması, İş Kanunu’nun asgari ücrete
ilişkin hükümlerine göre belirlenmektedir46. Bir başka deyişle, İş Kanunu
uyarınca belirlenen asgari ücret, aynen gemiadamları içinde uygulanmaktadır.
43
44
45
46

854 sayılı Kanun, 32. Md.
854 sayılı Kanun, 37. Md.
854 sayılı Kanun, 30. Md.
854 sayılı Kanun, 37. Md.
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2.20. Ücret Kesintisi
İşveren veya işveren vekili toplu iş sözleşmesi ve hizmet akitlerinde
gösterilmiş olan sebepler dışında gemiadamına ücret kesintisi cezası uygulayamaz. Gemiadamı ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin
gemiadamına hemen sebepleriyle bildirilmesi gerekir. Gemiadamı ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda üç gündelikten fazla olamaz. Gemiadamlarından kesilen ücret kesimi cezaları hakkında İş Kanununun aynı konuya ilişkin diğer hükümleri uygulanır47.
2.21. Ücretten Zarar Karşılığı Kesinti
Hizmet akitlerinde işveren veya işveren vekilinin tazminat karşılığı olarak gemiadamı ücretlerinden geçici olarak alıkoyacağı miktar on haftada
eşit taksitlerle kesilmek üzere gemiadamının on günlük ücret tutarından
fazla olamaz. Tazminat karşılığı bu kesintiler, bütün iş süresi içindir ve bundan bir miktar mahsubedilince yeniden aynı esaslar dairesinde kesinti
yapılabilir. Tazminat kesintileri, mahsup yapılmasını gerektirecek bir zarar yapılmadan işten ayrılma hallerinde gemiadamına kesintisiz olarak
geri verilir. Tazminat karşılığı geçici olarak alıkonan paradan, mahsup yapılması gerektiği zaman gemi adamı isterse işveren kendisine mahsubun
hangi esaslara göre yapıldığını anlatmak ve buna ait hesaplarla fatura ve
başka belgeleri göstermek zorundadır. Tazminat karşılığı olarak alıkonulan
paradan ancak o gemiadamı tarafından yapılan zarar için mahsup yapılır.
Tazminat kesintileri milli bankalardan birisine en geç üç ay içinde yatırılır.
Banka faizleriyle diğer gelirleri işçilere iadesine kesinti ile birlikte ödenir48.
2.22. Hafta Tatili Ücreti
Bu kanunun uygulandığı gemilerde, haftanın tatilden önceki günlerinde sürekli olarak çalışmış bulunan gemiadamlarına çalışılmayan hafta tatili
günü için işveren veya işveren vekili tarafından bir iş karşılığı olmaksızın ve
ücret ödeme şekline bakılmaksızın bir gündelik tutarında ücret ödenir49.
47 854 sayılı Kanun, 38. Md.
48 854 sayılı Kanun, 39. Md.
49 854 sayılı Kanun, 42/1. Md.
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Gemide işin bir haftadan fazla süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya çıktığı zaman, bu süreye rastlayan hafta tatili ücreti,
yarım gündelik tutarında ödenir50.
Kısa, yakın ve uzak sefer yapan gemilerde çalışan gemiadamlarına işveren veya işveren vekili tarafından geminin seferde bulunduğu müddete
rastlayan hafta tatili günleri için yukarıdaki şartlar aranmaksızın ve bir iş
karşılığı olmaksızın, ayrıca bir gündelik tutarında hafta tatili ücreti ödenir51.
2.23. Genel Tatil Ücreti
Deniz İş Kanunu kapsamına giren gemilerde çalışan gemiadamlarına,
2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu ile anılan kanuna ek
3466 ve 221 sayılı kanunlarda yazılı bulunan ulusal bayram ve genel tatil
günlerinde, bir iş karşılığı olmaksızın bir günlük ücreti tutarında tatil ücreti,
ücret ödeme şekline bakılmaksızın ayrıca ödenir52.
Fazla çalışma karşılığı olarak alınan ücret ve primlerle sosyal yardımlar,
ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri için verilen ücretlerin tespitinde hesaba katılmaz53.

50
51
52
53

854 sayılı Kanun, 42/4. Md.
854 sayılı Kanun, 42/5. Md.
854 sayılı Kanun, 43. Md.
854 sayılı Kanun, 44. Md.
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Sahip olduğunuz tek şey çekiçse,
her şey size çivi gibi görünmeye başlar.
Abraham Maslow
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1. YASANIN KAPSAMI
5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, Türkiye’de yayınlanan gazete ve süreli yayınlarla (mevkutelerle) haber ve fotoğraf ajanslarında her türlü fikir
ve sanat işlerinde çalışan ve İş Kanunundaki “işçi” tarifi kapsamı dışında kalan kimselerle bunların işverenleri hakkında uygulanır. Yasanın kapsamına
giren fikir ve sanat işlerinde ücret karşılığı çalışanlara gazeteci denir54.
2. YASAYA GÖRE ÜCRET
Gazeteci ile işvereni arasında kararlaştırılan ücret, her ay peşin olarak
ödenir. Gazeteciye olağan ücretin ek olarak verilen ücretlerin sigorta primlerinin ödenmesi zorunludur. Çalıştırılan gazetecinin ücret, prim, ikramiye
ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının özel olarak açılan banka hesabına
yatırılmak suretiyle ödenmesi hususunda; tabi olduğu vergi mükellefiyeti
türü, işletme büyüklüğü, çalıştırdığı gazeteci sayısı, işyerinin bulunduğu il
ve benzeri gibi unsurları dikkate alarak işverenleri zorunlu tutmaya, banka
hesabına yatırılacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın, brüt ya da kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net miktar üzerinden olup olmayacağını belirlemeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı’ndan sorumlu Devlet Bakanlığı
müştereken yetkilidir. Çalıştırdığı gazetecilerin ücret, prim, ikramiye ve
bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka hesapları aracılıgıyla ödeme zorunluluğuna tabi tutulan işverenler, gazetecilerin ücret,
prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaklarını özel olarak açılan
banka hesapları dışında ödeyemezler. Gazetecinin ücret, prim, ikramiye ve
bu nitelikteki her çeşit istihkaklarının özel olarak açılan banka hesaplarına
yatırılmak suretiyle ödenmesine ilişkin diğer usûl ve esaslar anılan bakanlıklarca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir55.
54 5953 sayılı Yasa, 1. Md.
55 5953 sayılı Yasa, 14. Md. Söz konusu Yönetmelik, 18.11.2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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5953 sayılı Kanuna tabi olarak Türkiye genelinde en az 10 gazeteci çalıştıran işverenler, çalıştırdıkları gazeteciye o ay içinde yapacakları her türlü
ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar
aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler56.
Gazetecilere ücretlerini vaktinde ödemeyen işverenler, bu ücretleri,
geçecek her gün için yüzde beş fazlasıyla ödemeye mecburdurlar57.
Mukavele müddeti sona ermeden evvel kendisine atfedilebilecek bir
kusuru olmaksızın işine son verilen gazeteci, peşin almış olduğu ücretin
henüz işlememiş bulunan kısmını iade etmeye mecbur tutulamaz58.
Gazeteciler her hizmet yılı sonunda işverenin sağladığı karın emeklerine düşen nispi karşılığı olarak asgari birer aylık ücret tutarında ikramiye
alırlar59.
3. ÜCRET ile İLGİLİ ÖZELLİKLİ DURUMLAR
3.1. Sözleşme Dışı Yazıların Ücreti
Gazeteci, sözleşme hükümleri dışında işveren tarafından verilen işler
veya sipariş edilen veya yayımlanması kabul edilen yazılar için ayrıca ücrete hak kazanır. Bu işlerle ilgili ilave ücretlerin sigorta primlerinin ödenmesi
zorunludur60.
3.2. Askerlikte Ücret
Eğitim veya manevra dolayısıyla silah altına alınan gazeteci, bu süre
içerisinde ücret hakkını muhafaza eder. Ancak, yedeksubay olarak veya
başka nedenlerle askeri hizmet karşılığı aylık alan gazetecinin almakta bulunduğu bu aylık kendi işinden aldığı ücretten az ise, işveren, gazeteciye
yalnız aradaki farkı ödemekle mükelleftir. Kısmi veya genel seferberlik do56
57
58
59
60

18.11.2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik’in 6. Md.
5953 sayılı Yasa, 14/2. Md.
5953 sayılı Yasa, 14/3. Md.
5953 sayılı Yasa, 14/4. Md.
5953 sayılı Yasa, 15. Md.
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layısıyla silah altına alınan gazeteci için ise 3 ay süreyle ücret hakkı saklı kalır. İlk muvazzaf askerlik hizmeti için silah altına alınan gazeteciye normal
askerlik süresince son aldığı ücretin yarısı oranında ücret ödenir61.
3.3. Gebelikte Ücret
Kadın gazeteci, hamileliğin 7’nci ayından itibaren doğumun ikinci ayının sonuna kadar izinli sayılır. Bu süre içerisinde çalıştığı kurum, gazeteciye son aldığı ücretin yarısını öder. Doğum meydana gelmez veya çocuk ölü
dünyaya gelirse, bu olayın meydana geldiği andan itibaren bir ay süreyle
bu ücret ödenir. Gazetecinin sigortadan veya bağlı bulunduğu teşekküllerden alacağı yardım, bu ödemeye etki etmez62.
3.4. Tutukluluk ve Mahkumiyette Ücret
Mensup olduğu süreli yayındaki bir yayın nedeniyle özgürlüğü bağlayıcı cezaya uğrayan gazeteci, ücretini işverenden almaya devam eder.
Ancak, özgürlüğün bağlanmasına neden olan yayın, anılan gazeteci tarafından süreli yayın sorumlu müdürünün veya sahibinin haberi olmadan
yapıldığı veya yaptırıldığı yahut sorumlu müdürün incelemesinden geçirilerek yayını yineleyecek biçimde bozma (tahrifat), değişiklik (tadilat),
bağlama (tay) veya eklemeler (ilaveler) yapmak veya yaptırmak yoluyla
meydana geldiği takdirde anılan gazeteci bu hükümden yararlanamaz63.
Özgürlüğü bağlanan gazeteci, bağlı bulunduğu kadroya yapılacak
toplu zamlardan eşiti gibi yararlanır64.
Özgürlüğü bağlayıcı ceza gazetecinin o süreli yayından ayrılmasından
sonra meydana gelmişse, gazetecinin söz konusu süreli yayından son aldığı ücreti miktarındaki tazminat, özgürlüğü bağlı kaldığı sürece her ay
yayının yapılmış olduğu süreli yayın sahibi tarafından gazeteciye ödenir65.
61
62
63
64
65

5953 sayılı Yasa, 16. Md.
5953 sayılı Yasa, 16. Md.
5953 sayılı Yasa, 17/1. Md.
5953 sayılı Yasa, 17/2. Md.
5953 sayılı Yasa, 17/3. Md.
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3.5. Süreli Yayının Durdurulması Halinde Ücret
Her ne nedenle olursa olsun, yayını durdurulan süreli yayında çalışanlar tatil tarihinden itibaren iki ay süreyle ücretlerini alırlar. Bu gazetecilerin
yasal ödencesi (tazminatı) de istendiği takdirde ödenir.
3.6. Ölüm Ödencesi (Tazminatı)
Gazetecinin ölümü nedeniyle iş akdinin sona ermesi durumunda, eşi
ve çocuklarına ve bunlar bulunmadığı takdirde geçimi kendisine düşen ailesi bireylerine ölenin aylık ücretinin üç katından az olmamak üzere, kıdem
hakkı tutarında ölüm ödencesi verilir66.

66 5953 sayılı Yasa, 18. Md.
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Gerçek arkadaşlık, sağlıktan farksızdır. Değeri,
ancak elden gittikten sonra anlaşılır.
Golti
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1. BORÇLAR KANUNU
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK), 04.02.2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 6098 sayılı yasanın
1’inci maddesi uyarınca; sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. İrade açıklaması, açık veya örtülü olabilir. İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer
tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir67.
Özel hukuk alanında kalan kişiler arasındaki sözleşmeler Türk Borçlar
Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenir ve anılan yasa hükümleri doğrultusunda uygulanır. İş sözleşmeleri de, bir sözleşme türü olduğu için esas
itibariyle hukuki dayanağını TBK’dan almaktadır. Ana hukuk alanı olarak
TBK’ya tabi olan iş sözleşmeleri, özelde de (ayrıntıda) İş Kanunu hükümleri
çerçevesinde işleyiş göstermektedir.
2.

BORÇLAR KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

2.1. Hizmet Sözleşmesi
Hizmet sözleşmesi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli
olmayan süreyle işgörmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe
göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir68. Hizmet sözleşmesi, kanunda
aksine bir hüküm olmadıkça özel bir şekle bağlı değildir. Bir kimse, durumun gereklerine göre ancak ücret karşılığında yapılabilecek bir işi belli bir
zaman için görür ve bu iş de işveren tarafından kabul edilirse, aralarında
hizmet sözleşmesi kurulmuş sayılır69.
2.2. İşverenin Borçları
TBK’ya göre, işverenin pek çok sosyal ve hukuki borcu söz konusudur;
ancak, işverenin ana borcu, işçiye gördüğü hizmetin karşılığı olarak ücret
ödemektir. Bir başka deyişle, iş sözleşmesi uyarınca işverenin en temel edimi ve borcu ücret ödemektir.
67 4857 sayılı İş Kanunu, 8. Md.
68 6098 sayılı Yasa, 393/1. Md.
69 6098 sayılı Yasa, 394/1. Md.
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2.2.1. İşverenin Ücret Borcu
İşveren, işçiye sözleşmede veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen ücreti; sözleşmede hüküm bulunmayan durumlarda ise, asgari ücretten az
olmamak üzere emsal ücretini ödemekle yükümlüdür70.
2.2.2.

İşverenin Ödeyeceği Ücretin Unsurları

2.2.2.1. Fazla Çalışma Ücreti
İşveren, fazla çalışma için işçiye normal çalışma ücretini en az yüzde elli
fazlasıyla ödemekle yükümlüdür71.
İşveren, işçinin rızasıyla fazla çalışma ücreti yerine, uygun bir zamanda
fazla çalışmayla orantılı olarak izin verebilir72.
2.2.2.2. İkramiye
İşveren, bayram, yılbaşı ve doğum günü gibi belirli günler dolayısıyla
işçilerine özel ikramiye verebilir. Ancak, işçilerin ikramiyeyi istem hakları
bu konuda anlaşmanın veya çalışma koşullarının ya da işverenin tek yanlı
üstleniminin varlığı hâlinde doğar73.
Hizmet sözleşmesi ikramiyenin verildiği dönemden önce sona ermişse,
ikramiyenin çalıştığı süreye yansıyan bölümü ödenir74.
İşçi ile işveren arasında sendikal hakların kullanılmasıyla yapılan toplu
sözleşmelerde genel olarak ödenecek ikramiye sayısı yılda 2 ila 4 ikramiye
arasında değişmektedir. 12 Eylül 1980 öncesinde toplu sözleşmelere konulan koşullara göre ikramiye sayısı genel olarak altıydı. 12 Eylül askeri müdahalesi sonrasında, sendikal haklardaki geriye gidişe koşut olarak işçilere
ödenen ikramiye sayılarında da azalma olmuştur.

70
71
72
73
74

6098 sayılı Yasa, 401. Md.
6098 sayılı Yasa, 402/1. Md.
6098 sayılı Yasa, 402/2. Md.
6098 sayılı Yasa, 405/1. Md.
6098 sayılı Yasa, 405/2. Md.
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2.2.2.3. Kardan Pay Alma
Yönetim bilim ilkelerine göre, işçiye üretimin sonuçlarından pay verme
genel olarak verimliliği artırır. Dünyada bu konuda yapılmış pek çok araştırma sonuçları da bunun böyle olduğunu göstermektedir. İşçinin kara
ortak edilmesi, üretim sürecindeki tüm sorumluluk ve yükümlülüklere de
ortak edilmesi anlamını taşımaktadır. İşte bu anlam, doğrudan üretim artışı, etkinlik ve verimlilik artışı olarak hayata geçmektedir. İş sözleşmesine
dayanarak veya toplu sözleşmeye dayanarak veya işverenin kendi takdiri
ile işçilerine kardan pay verilmesi halinde bu da ücretin bir unsurudur.
Sözleşmeyle işçiye ücretle birlikte üretilenden, cirodan veya kârdan
belli bir pay verilmesi kararlaştırılmışsa, hesap dönemi sonunda bu pay,
yasal hükümler veya genellikle kabul edilmiş ticari esaslar göz önünde tutularak belirlenir75.
İşçiye belli bir pay verilmesi kararlaştırılan hâllerde, payın hesaplanmasında uyuşulamazsa işveren, işçiye veya onun yerine, birlikte kararlaştırdıkları ya da hâkimin atadığı bilirkişiye bilgi vermek ve bilginin dayanağını
oluşturan işletmeyle ilgili defter ve belgeleri incelemesine sunmak; kârdan
bir pay verilmesi kararlaştırılmışsa, işveren işçiye, istemi üzerine ayrıca yıl
sonu kâr zarar cetvelini vermek zorundadır76.
2.2.2.4. Aracılık Ücreti
İşçiye belli işlerde aracılık yapması karşılığında işverence bir ücret ödeneceği kararlaştırılmışsa, aracılık yapılan işlemin üçüncü kişi ile geçerli olarak kurulmasıyla işçinin istem hakkı doğar77.
İşçinin aracılığı suretiyle işveren ile üçüncü kişi arasında kurulan sözleşme, işveren tarafından kusuru olmaksızın ifa edilmezse veya üçüncü kişi
borçlarını yerine getirmezse, ücret istemine yönelik hak sona erer. Sadece
kısmi ifa hâlinde, ücretten orantılı olarak indirim yapılır78.
75
76
77
78

6098 sayılı Yasa, 403/1. Md.
6098 sayılı Yasa, 403/2. Md.
6098 sayılı Yasa, 404/1. Md.
6098 sayılı Yasa, 404/3. Md.
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Sözleşmeyle işçiye, kendisine ödenecek aracılık ücretinin hesabını tutma yükümlülüğü getirilmemişse, işveren işçiye ücretin muaccel olduğu
her dönem için, bu ücrete tabi işlemleri de içeren yazılı hesap vermekle
yükümlüdür79.
2.2.2.5. Birim Ücreti
İşçi, sözleşme gereğince parça başına veya götürü olarak çalışmayı üstlendiği takdirde işveren, her işin başlamasından önce ona ödenecek birim
ücretini bildirmekle yükümlüdür80.
Bu bildirimi yapmayan işveren, aynı veya benzer bir iş için belirlenmiş
olan birim ücretini ödemekle yükümlüdür81.
2.2.2.6. Yıllık İzin Ücreti
İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık ücretli izin süresine
ilişkin ücretini, ilgili işçinin izne başlamasından önce peşin olarak ödemek
veya öndelik (avans) olarak vermekle yükümlüdür82.
İşçi, hizmet ilişkisi devam ettiği sürece, işverenden alacağı para ve başka menfaatler karşılığında yıllık ücretli izin hakkından feragat edemez83.
Hizmet sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde, işçinin hak kazanıp da kullanamadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine
ödenir. Bu ücrete ilişkin zamanaşımı, hizmet sözleşmesinin sona erdiği tarihte işlemeye başlar84.

79
80
81
82
83
84

6098 sayılı Yasa, 404/4. Md.
6098 sayılı Yasa, 412/1. Md.
6098 sayılı Yasa, 412/2. Md.
6098 sayılı Yasa, 425/1. Md.
6098 sayılı Yasa, 425/2. Md.
6098 sayılı Yasa, 425/3. Md.
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2.2.3. Ücrete İlişkin Diğer Düzenlemeler
2.2.3.1. Ödeme Süresi
Tersine âdet olmadıkça, işçiye ücreti her ayın sonunda ödenir. Ancak,
hizmet sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesiyle daha kısa ödeme süreleri
belirlenebilir85.
Daha kısa bir ödeme süresi kararlaştırılmamışsa veya tersine âdet yoksa, aracılık ücreti her ayın sonunda ödenir. Ancak, işlemlerin yapılması altı
aydan daha uzun bir süre gerektirdiği takdirde, aracılık ücreti asıl ücrete
ek olarak kararlaştırılmışsa, yazılı anlaşmayla ödeme daha ileri bir tarihe
bırakılabilir86.
Asıl ücrete ek olarak üretilenden (kardan) pay verilmesi öngörülen
hâllerde, ürün payı belirlenir belirlenmez, cirodan veya kârdan pay verilmesi kararlaştırılan hâllerde ise payın, hesap dönemini izleyen en geç üç
ay içinde belirlenerek ödenmesi şarttır87.
İşveren, işçiye zorunlu ihtiyacının ortaya çıkması hâlinde ve hakkaniyet gereği ödeyebilecek durumda ise, hizmetiyle orantılı olarak öndelik
(avans) vermekle yükümlüdür88.
2.2.3.2. Ücretin Korunması
Çalıştırılan işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde ödenenlerin özel olarak açılan banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenmesi hususunda; tabi olduğu vergi mükellefiyeti türü,
işletme büyüklüğü, çalıştırdığı işçi sayısı, işyerinin bulunduğu il ve benzeri
unsurları dikkate alarak iş sahiplerini zorunlu tutmaya, banka hesabına yatırılacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın, brüt ya
da kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net miktar üzerinden olup
85
86
87
88

6098 sayılı Yasa, 406/1. Md.
6098 sayılı Yasa, 406/2. Md.
6098 sayılı Yasa, 406/3. Md.
6098 sayılı Yasa, 406/4. Md.
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olmayacağını belirlemeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanlığı müştereken
yetkilidir. Çalıştırdığı işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her
çeşit istihkakını özel olarak açılan banka hesapları vasıtasıyla ödeme zorunluluğuna tabî tutulan iş sahipleri, işçilerinin ücret, prim, ikramiye ve bu
nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka hesapları dışında
ödeyemezler. Her ödeme döneminde, işçiye hesap pusulası verilir. İşçilerin
ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaklarının özel olarak
açılan banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenmesine ilişkin diğer ûsul
ve esaslar, anılan bakanlıklarca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir89.
İşveren, işçiden olan alacağı ile ücret borcunu işçinin rızası olmadıkça
takas edemez. Ancak, işçinin kasten sebebiyet verdiği yargı kararıyla sabit
bir zarardan doğan alacaklar, ücretin haczedilebilir kısmı kadar takas edilebilir90.
Ücretin işveren lehine kullanılacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir91.

89 6098 sayılı Yasa, 407/1. Md.
90 6098 sayılı Yasa, 407/2. Md.
91 6098 sayılı Yasa, 407/3. Md.

44

MEVZUAT SERİSİ 11

6

ÜCRET VE ÜCRETİN
VERGİLENDİRİLMESİ

Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler,
elinden büyük iş gelmeyenlerdir.
Eflatun
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1. ÜCRET
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na (GVK) göre ücret; işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar (mal) ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen (araç, harcama kredisi, konut, cep telefonu, tatil vb.) maddi boyutu olan çıkarlardır (menfaatlerdir)92.
Gerçek kişilerin iş sözleşmesine dayanarak ve işverene tabi olarak bir
takvim yılı içinde elde etmiş oldukları ücret gelirleri gelir vergisine tabidir.
Üretim faktörleri; doğal kaynaklar (toprak), işgücü (emek), sermaye ve
girişimciliktir (müteşebbis). Emek ya da insangücü, bedensel olabileceği
gibi, düşünsel de olabilir. Ücret, üretim faktörlerinden işgücünün (emeğin)
karşılığı olan ekonomik değerler toplamıdır. Anayasanın 55’inci maddesi
uyarınca; ücret emeğin karşılığıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun
adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları
için gerekli tedbirleri alır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun (İK) 32’nci maddesine
göre; ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.
Ücret işveren ile işçi arasında yapılan iş sözleşmesinin doğal bir sonucudur. İş sözleşmesi işveren ile işçi arasında yapılan iki taraflı bir sözleşmedir. Bu sözleşme ile işçi, iş görme borcu ile; işveren ise, görülen iş karşılığında ücret ödeme ile yükümlüdür.
Ücret bedensel ya da zihinsel bir emek karşılığında işverenden elde
edilen hasılayı ifade eder. Bu hasıla para şeklinde olabileceği gibi ayni veya
para ile temsil edilebilen menfaat şeklinde de olabilir.
Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı),
tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya
başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık ilişkisi niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması
ücretin niteliğini değiştirmez93.
92 GVK, 161/1. Md.
93 193 sayılı Yasa, 61/2. Md.
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2. ÜCRETİN UNSURLARI
GVK yönünden bir ödemenin ücret ya da başka bir gelir unsuru olarak
vergilendirilip, vergilendirilmeyeceği aşağıda sayılan üç unsura göre belirlenir. Ücret gelirini oluşturan üç öge şöyledir:
İşverene Tabi (Bağlı) Olma: Herhangi bir ödemenin ücret olarak kabul
edilebilmesi için gerekli olan ilk unsur çalışanın işverene tabi olmasıdır.
İşveren, hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dâhilinde çalıştıran
gerçek ve tüzel kişilerdir94. GVK’nın 61’inci maddesinin 1 ila 6 numaralı
bentlerinde yazılı ödemeleri yapanlar, GVK’da yazılı ödevleri yerine getirmek bakımından işveren hükmündedir95. İşgörenin, işverene bağlılığı, fiili
olabileceği gibi yasa, tüzük, yönetmelik veya sözleşmelerle de saptanmış
olabilir.
İş Yerine Bağlı Olma: İş yeri ticari, sınai, zirai ve mesleki bir faaliyetin
yürütülmesi için tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerlerdir. Bu
yerlere bağlılık, hukuki anlamda bir bağlılıktır. Hizmetin mutlaka eylemli
olarak (fiilen) işyerinde yapılması zorunlu değildir. İşgörenin uygun gördüğü her yerde iş görülebilir. İş Kanunu’na (İK) göre bir iş sözleşmesine
dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye
yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren
arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte
örgütlendiği birime işyeri denir96. işyeri; işin yapıldığı yerdir. İşin niteliği
ve yürütme bakımından iş yerine bağlı bulunan yerler ile dinlenme, çocuk
emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım beden veya mesleki
eğitim yerleri gibi eklentiler ve araçlar da iş yerinden sayılır97. Buna göre iş
yeri, işin yapıldığı yer olan asıl iş yeri ile iş yerine bağlı yerler ve eklentiler ile
94
95
96
97

193 sayılı Yasa, 62/1. Md.
193 sayılı Yasa, 62/2. Md.
4857 sayılı Yasa, 2/1. Md.
4857 sayılı Yasa, 2/2.
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araçlardan oluşan ve her bakımdan işverenin yönetimi altındaki yerlerdir.
Buna göre, işyeri sadece sınai ve ticari amaç güden yerleri değil, hizmet kesimine giren ve ayrıca serbest meslek faaliyetlerinin de görüldüğü bütün
yerleri kapsar.
Verilen Emeğin Karşılığında Bir Ödeme Olması: Ödeme bir hizmet
karşılığı değilse ücret sayılmasına imkân yoktur. Hizmet karşılığı olarak yapılan ödeme, nakit (haftalık, aylık vb.), ayın (hizmet karşılığının mal olarak
verilmesi) veya para ile temsil edilebilen menfaatler (konut, araç sağlanması gibi) şeklinde olabilir.
Ücret, para veya döviz karşılığı Türk Lirası olarak ödenebilir. İK’nın
32’nci maddesi uyarınca; ücret, kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya
özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. Ücret yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödenebilir.
Ücretin mal (ayın) olarak ödenmesi ancak ek ücretler için olanaklıdır.
Ayni ödeme yapılan bir hususta işçi para ile ödeme talep edemez (Tersi
sözleşme ile kararlaştırılabilir). Temel ücretin para dışında bir yolla ödenmesi mümkün değildir.
İK’nın 32’inci maddesi bazı yollarla ücret ödemesi yapılamayacağını
hükme bağlamıştır. Ücret ödemesinde kullanılamayacak araçlar şunlardır:
- Emre muharrer senetler (bono)
- Kuponlu parayı temsil eden senetler
- Yurtiçinde parayı temsil eden diğer senetler
- Para dışında diğer herhangi bir vasıta
İşçinin ücreti en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir. İş sözleşmelerinin
sona ermesinde, işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanundan doğan para ile
ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur98.

98 4857 sayılı Yasa, 32. Md.
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3. ÜCRETİN VERGİLENDİRİLMESİ
GVK’ya göre ücret gelirleri iki şekilde vergilendirilmektedir. Bunlar:
a) Gerçek ücretler
b) Diğer ücretler
3.1. Gerçek Ücretler
GVK’nın 63’üncü maddesi uyarınca, ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde ilke olarak gerçek usul kabul edilmiştir. Gelir Vergisi, gelirin gerçek ve
net (safi) tutarı üzerinden alınmaktadır.
3.1.1. Ücretin Net Tutarının Belirlenmesi
Ücretin net (safi) tutarı, işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan yararlar toplamından (yani ücretin gayrisafi tutarından) belli indirimlerin yapılmasından sonra kalan miktardır99.
Bu indirimler şunlardır:
ü Emekli aidatı ve sosyal sigorta primleri
ü OYAK ve benzeri kamu kurumlarınca yapılan yasal kesintiler
ü Sosyal güvenlik destekleme primi
ü Şahıs sigorta primleri
ü Bireysel emeklilik katkı payları
ü Sendikalara ödenen aidatlar (işçi ve memur sendikaları)
ü Sakatlık indirimi
Ücretin gerçek ve safi tutarlarının tespitinde gelir vergisi gibi kişisel
vergiler ve ücret dolayısıyla ödenen damga vergisi gibi ücretle ilgili vergiler, ücretin gayrisafi tutarından indirilemez100.
3.1.1.1. Emekli Aidatı ve Sosyal Sigorta Primleri101
Yasayla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu99 193 sayılı Yasa, 63/1. Md.
100 193 sayılı Yasa, 63. Md.
101 193 sayılı Yasa, 63/2. Md.
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nu’nun geçici 20’nci maddesinde belirtilen bankalar, sigorta ve reasürans
şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birliklerin personellerinin malullük, yaşlılık ve ölümlerinde yardım
yapmak üzere kurulan sandıklara ödenen aidat ve primler ücretin gayrisafi
tutarından indirilebilir.
Emeklilik aidatı ve sosyal sigorta primlerinin gider olarak indirilmesi,
yasal olarak kabul edilmiş bulunan kurumlara, yasalarında öngörülen şekilde ücretten kesilmek suretiyle ödenen borçlanma aidat ve primlerinin
tutarına ve oranına bakılmaksızın, kesildiği aya ait gelir vergisi matrahının
tespitinde indirim olarak dikkate alınmaktadır.
Aidat peşin olarak toptan ödenmiş ise, ödenen tutarın tamamı indirim
konusu yapılıncaya kadar gayrisafi ücret tutarından indirim konusu yapılması gerekir.
Ücretin gerçek ve safi tutarının tespitinde indirim konusu yapılan aidat
ve primleri, herhangi bir nedenle geri alan ve kendilerine toptan ödeme
yapılanların, yeniden iştirakçi durumuna girmeleri nedeniyle ilgili kuruma
peşin ya da borçlanma suretiyle iade ettikleri aidat ve primleri tekrar ücret
matrahından indirim konusu yapmaları olanaklı değildir.
3.1.1.2. Sosyal Güvenlik Destekleme Primi102
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre
hesaplanarak işçiden kesilen sosyal güvenlik destekleme primi de ücretin
gerçek net tutarının hesaplanması sırasında indirim unsuru olarak dikkate
alınabilecektir.
3.1.1.3. Şahıs Sigorta Primleri ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları103
Sigortanın ve emeklilik sözleşmesinin Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olma102 193 sayılı Yasa, 63/2. Md.
103 193 sayılı Yasa, 63/3. Md.
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sı şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm,
kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta
poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, ücretin gerçek safi tutarının tespitinde
indirim konusu yapılabilecektir.
İndirim konusu yapılacak bireysel emeklilik katkı payları, ödendiği ayda
elde edilen ücretin % 10’unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerde, ödendiği ayda elde edilen ücretin
%5’ini) ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.
3.1.1.4. Sendikalara Ödenen Aidatlar104
İşçi sendikalarına ödenen aidatlar, aidatın ödendiğinin sendika tarafından verilecek bir makbuzla belgelendirilmesi kaydıyla, vergi matrahının
tayininde gayrisafi ücret tutarından indirilebilecektir.
Sendika aidatı işverenler tarafından ücretlerden kesilmek suretiyle
ödenmekte ise ve bu şekilde ödenen aidatın ücret bordrosunda gösterilmesi durumunda makbuz aranmaz.
Diğer taraftan, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarından birisine üye olup, kendisinden sendika tarafından belirlenen tutar kadar kesilen sendika aidatının,
ücretin safi tutarının tespitinde matrahtan indirim konusu yapılabilecektir.
3.1.1.5. Sakatlık İndirimi105
GVK’nın 31’inci maddesi uyarınca; çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgari % 60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgari % 40’ını kaybetmiş
bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve elde ettikleri ücret gelirlerinden aşağıda belirtilen aylık sakatlık indirimi tutarları düşülür.
104 193 sayılı Yasa, 63/4. Md.
105 193 sayılı Yasa, 31. Md.
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2012 Yılı için sakatlık indirimi tutarları şöyledir:
Birinci derece sakatlar için		
770 TL
İkinci derece sakatlar için		
380 TL
Üçüncü derece sakatlar için		
180 TL
Ücretli kişinin kendisi özürlü ise sakatlık indirimi tutarı gelir vergisi kesintisi yapılırken ücret matrahından indirilerek uygulanır. Bu indirimden
bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan hizmet erbabı da yararlanır.
Ayrıca, ücret gelirlerini yıllık beyanname ile beyan eden ve bakmakla
yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan hizmet erbabı da sakatlık indiriminden yararlanabilecektir.
Ücret geliri yıl içinde kesintiye tabi olmadığı için gelir vergisi beyannamesi veren hizmet erbapları da bu indirimi yıllık olarak hesaplayıp beyanname üzerinden indirebilirler. Ancak, yıl içinde ücret matrahından indirim
konusu yapılan sakatlık indirimi tutarının ikinci kez yıllık beyannamede
indirim konusu yapılması olanaklı değildir.
3.1.2. Gerçek Usule Tabi Ücretlerin Vergilendirilmesi
Gerçek usule tabi ücretlerin vergilendirilmesi iki şekilde yapılmaktadır:
a) Ücretten işveren tarafından vergi kesintisi yapılması
b) Elde edilen ücretin yıllık beyanname ile beyan edilmesi.
3.1.2.1. Kesinti Yoluyla Vergilendirme
Ücretin ödenmesi sırasında vergi sorumluları106 tarafından verginin
kesilerek vergi dairelerine yatırılmasına kesinti (stopaj, tevkifat) usulü denilmektedir. Gerçek usulde elde edilen ücretlerin vergilendirilmesi esas
olarak bu yöntemle yapılmaktadır.
3.1.2.2. Ücretin Yıllık Beyanname ile Beyan Edilmesi
Tek işverenden alınmış ve kesinti suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirleri için tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilmeyecek, diğer gelirler
106 213 sayılı Yasa, 8/2. Md.
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için beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dâhil edilmeyecektir.
Kesintiye tabi tutulmamış ücret gelirleri için (Diğer Ücretler hariç), tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilecektir.
Diğer Ücretler107: Bir kısım hizmet erbabının gerçek ücret üzerinden
vergilendirilmesi ücretin saptanmasındaki güçlük nedeniyle mümkün
olmamaktadır. Buna göre aşağıda yazılı hizmet erbabının safi ücretleri,
takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından
büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının %25’i olarak
tespit edilecektir.
ü Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar
ü Özel hizmetlerde çalışan şoförler
ü Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri
ü Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar
ü Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması nedeniyle, Danıştayıın olumlu görüşü ve Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar
Diğer ücretler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dâhil edilmez108.
4. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
Ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulanır109.
4.1. Asgari Geçim İndiriminden Yararlanacak ve Yararlanamayacak Olan Ücretliler
Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler asgari geçim indiriminden yararlanabilecektir.
107 193 sayılı Yasa, 64/1. Md.
108 193 sayılı Yasa, 64/2. Md.
109 193 sayılı Yasa, 32/1. Md.
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Ancak;
ü Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı,
ü Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler,
ü Başka bir kanun hükmü (4490 Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu,
4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu v.b.) uyarınca ücretlerinden
gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar,
ü Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler,
Asgari geçim indiriminden yararlanamazlar.
4.2. Asgari Geçim İndirimi Tutarının Hesaplanması
Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli
olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan
asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;
ü Mükellefin kendisi için % 50’si,
ü Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u,
ü Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5’i,
ü Diğer çocuklar için % 5›i,
olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın,
gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15›lik oranla
çarpımı sonucunun 12’ye bölünmesiyle her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek gelir vergisinden mahsup edilir.
Hesaplamada kullanılan formül aşağıda olduğu gibidir:
A.G.İ. Yıllık Tutarı = (Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı X A.G.İ. Oranı) X %15
Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için asgarî ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamayacak ve yılı içerisinde asgari
ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, asgari geçim indirimi uygulamasında dikkate alınmayacaktır.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 16 yaşından büyükler için
asgari ücret 2012 yılının birinci altı aylık döneminde aylık brüt 886,50 TL,
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ikinci altı aylık dönemi için ise aylık brüt 940,50 TL olarak tespit edilmiştir.
Dolayısıyla, asgari geçim indirimi tutarının hesaplanmasında, yukarıdaki
formülde yer alan asgari ücretin yıllık brüt tutarı olarak, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından
büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarı olarak (886,50 X
12=) 10.638 TL’nin dikkate alınması gerekir. Hesaplamalarda bu tutar 12 ay
boyunca kullanılacak olup, 2012 yılının ikinci yarısında asgari ücretin farklı
uygulanması bu hesaplamaları etkilemeyecektir.
ÖRNEK 10: �������������������������������������������������
Asgari ücretle çalışan, eşi ücretli olarak çalışmayan ve iki çocuğu olan Bayan Berrin YAY’ın 2012 yılı
asgari geçim indirimi tutarı şu şekilde hesaplanacaktır:
2012 yılında Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı (886,50 TL
X 12)
Mükellefin Asgari Geçim İndirimi Oranı
- Mükellefin kendisi için %50
- Mükellefin eşi için %10
- Mükellefin çocukları için %15

10.638 TL

% 75

Asgari Geçim İndirimine Esas Tutar (10.638,50 TL X % 7.978,50 TL
75)
Asgari Geçim İndiriminin Yıllık Tutarı (10.638,50 TL X % 1.595,77 TL
15)
4.5. Medeni Hal ve Çocuk Sayısının Değişmesi Durumunda Asgari
Geçim İndirimi
Ücretliler, medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında “Aile Durumu Bildirimi” ile işverenlerine bildirimde bulunacaklardır. Durumlarında herhangi bir değişiklik olması halinde (evlenme,
boşanma, ölüm, doğum vb.) bu değişiklikleri işverene bir ay içerisinde
bildireceklerdir. Asgari geçim indirimi oranını etkileyen değişiklikler, söz
konusu değişikliğin işverene bildirildiği tarih itibariyle uygulanacaktır.
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4.6. Yıllık Beyanname Veren Ücretlilerde Asgari Geçim İndirimi
Uygulaması
Gelir Vergisi Kanununun 95 inci maddesi gereği ücretlerinden vergi
kesintisi yapılmayan ve bu nedenle ücretlerini yıllık beyanname ile beyan
etmek zorunda olan ücretlilerde asgari geçim indirimi, yıllık beyannamede
hesaplanan gelir vergisinin ücret gelirlerine isabet eden tutarından mahsup edilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. Bu kapsamdaki ücretliler, yıllık
beyannamelerine Gelir Vergisi Kanunu 265 Seri No.lu Genel Tebliği ekinde
yer alan “Aile Durumu Bildirimi”ni doldurarak ekleyeceklerdir.
Kesintiye tabi olmayan ücretlerini yıllık beyanname ile beyan etmek
zorunda olan ücretliler bu beyannameye diğer gelir unsurlarını da dâhil
etmeleri halinde asgari geçim indirimi, yıllık beyannamede sadece ücret
gelirlerine isabet eden gelir vergisinden mahsup edilecektir.
Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilen ücret geliri elde
edilmesi dolayısıyla ücret gelirinin yıllık beyanname ile beyan edilmesi halinde, yıl içinde işveren aracılığıyla asgari geçim indiriminden yararlanılması nedeniyle, yıllık beyannamede asgari geçim indiriminden yararlanılması
mümkün değildir.
Ücretlerinden vergi kesintisi yapılan ve işverenler aracılığıyla yıl içinde
asgari geçim indiriminden yararlanan mükelleflerin, kesintiye tabi ücret
gelirlerini yıllık beyannameye dâhil etmeleri halinde, beyan edilen gelir
üzerinden hesaplanan vergiden, yıl içinde kendisine ödenen ücret üzerinden kesilen gelir vergisinin asgari geçim indirimi mahsup edilmeden
önceki tutarı mahsup edilecektir. Böylelikle, kaynakta vergileme sırasında
ücretliye ödenmiş olan asgari geçim indirimi tutarlarının, yıllık beyanname
üzerinden yapılan vergileme sonucunda da ücretlide kalması sağlanmış
olacaktır.
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5. ÜCRET GELİRLERİNİN BEYANINA VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE
İLİŞKİN ÖRNEKLER
5.1. Birden Fazla İşverenden Ücret Geliri Elde Edilmesi Hali
Eşi çalışan ve iki çocuğu olan Özgür TOROMAN, 2011 yılında birinci işverenden brüt 72.000 TL, ikinci işverenden ise brüt 60.000 TL ücret geliri
elde etmiştir. Ücretlerin tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunmaktadır.
Birden sonraki işverenden alınan ücret (60.000 TL), 2011 yılı için 22.000
TL’lik beyan sınırını aştığı için, (72.000 + 60.000)=132.000 TL’lik brüt ücret
gelirinin tamamı beyan edilecektir.
Asgari geçim indirimi tutarı, ücretlinin yıl içinde net ücreti hesaplanırken tevkif edilen vergi tutarından mahsup edilmek suretiyle mükellefe
yansıtılmıştır.
Ücret Geliri (72.000 +60.000)
Sigorta Prim Ödemesi (SSK + İşsizlik Sigortası)

132.000.-TL
18.556.-TL

Kalan (132.000 – 18.556)

113.444.-TL

Vergiye Tabi Gelir (MATRAH)

113.444.-TL

Hesaplanan Gelir Vergisi

31.225.-TL

Mahsup Edilecek Gelir Vergisi (14.780 + 11.690)

26.470.-TL

Ödenecek Gelir Vergisi

4.755.-TL

*Gelir vergisi hesaplanırken, %15 oranında sigorta primi ve işsizlik sigortası prim kesintisi yapılmıştır.
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5.2. Brüt Ücretin Değişik Konumlara Göre Dağılım Hesapları
Medeni Durumu: Bekar
2012 Brütten Nete Maaş Hesabı
Brüt

SSK
Pirimi

İşsizlik
Sigortası

Aylık
Gelir
Vergisi

Damga
Vergisi

Kümülatif
Vergi
Matrahı

Net

Asgari
Geçim
İndirimi

Topla Ele
Geçen

Ocak

6000

806,74

57,62

770,35

39,60

5.135,64

4.325,69

66,49

4.392,18

Şubat

6000

806,74

57,62

783,91

39,60

10.271,28

4.312,13

66,49

4.378,62

Mart

6000

806,74

57,62

1.027,12

39,60

15.406,92

4.068,92

66,49

4.135,40

Nisan

6000

806,74

57,62

1.027,13

39,60

20.542,56

4.068,91

66,49

4.135,40

Mayıs

6000

806,74

57,62

1.074,60

39,60

25.678,20

4.021,44

66,49

4.087,92

Haziran

6000

806,74

57,62

1.386,63

39,60

30.813,84

3.709,41

66,49

3.775,90

Temmuz

6000

806,74

57,62

1.386,62

39,60

35.949,48

3.709,42

66,49

3.775,91

Ağustos

6000

806,74

57,62

1.386,62

39,60

41.085,12

3.709,42

66,49

3.775,91

Eylül

6000

806,74

57,62

1.386,63

39,60

46.220,76

3.709,41

66,49

3.775,90

Ekim

6000

806,74

57,62

1.386,62

39,60

51.356,40

3.709,42

66,49

3.775,91

Kasım

6000

806,74

57,62

1.386,62

39,60

56.492,04

3.709,42

66,49

3.775,91

Aralık

6000

806,74

57,62

1.386,62

39,60

61.627,68

3.709,42

66,49

3.775,90

TOPLAM

72.000,00

9.680,88

691,44

14.389,47

475,20

61.627,68

46.763,01

797,88

47.560,86
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Medeni Durumu: Evli

Eş: Çalışmıyor

Çocuk Sayısı: 0

2012 Brütten Nete Maaş Hesabı
Brüt

SSK Pirimi

Aylık
İşsizlik
Gelir
Sigortası
Vergisi

Kümülatif
Damga
Vergi
Vergisi
Matrahı

Net

Asgari
Geçim
İndirimi

Toplam Ele
Geçen

Ocak

6000

806,74

57,62

770,35

39,60

5.135,64

4.325,69

79,78

4.405,48

Şubat

6000

806,74

57,62

783,91

39,60

10.271,28

4.312,13

79,78

4.391,92

Mart

6000

806,74

57,62

1.027,12

39,60

15.406,92

4.068,92

79,78

4.148,70

Nisan

6000

806,74

57,62

1.027,13

39,60

20.542,56

4.068,91

79,78

4.148,69

Mayıs

6000

806,74

57,62

1.074,60

39,60

25.678,20

4.021,44

79,78

4.101,22

Haziran

6000

806,74

57,62

1.386,63

39,60

30.813,84

3.709,41

79,78

3.789,20

Temmuz

6000

806,74

57,62

1.386,62

39,60

35.949,48

3.709,42

79,78

3.789,21

Ağustos

6000

806,74

57,62

1.386,62

39,60

41.085,12

3.709,42

79,78

3.789,20

Eylül

6000

806,74

57,62

1.386,63

39,60

46.220,76

3.709,41

79,78

3.789,20

Ekim

6000

806,74

57,62

1.386,62

39,60

51.356,40

3.709,42

79,78

3.789,21

Kasım

6000

806,74

57,62

1.386,62

39,60

56.492,04

3.709,42

79,78

3.789,20

Aralık

6000

806,74

57,62

1.386,62

39,60

61.627,68

3.709,42

79,78

3.789,20

TOPLAM

72.000,00

61.627,68

46.763,01

957,36

47.720,43

9.680,88

691,44

Medeni Durumu: Evli

14.389,47 475,20

Eş: Çalışmıyor

Çocuk Sayısı: 1

2012 Brütten Nete Maaş Hesabı
Brüt

SSK
Pirimi

İşsizlik
Sigortası

Aylık
Gelir
Vergisi

Damga
Vergisi

Kümülatif
Vergi
Matrahı

Net

Asgari
Toplam Ele
Geçim
Geçen
İndirimi

Ocak

6000

806,74

57,62

770,35

39,60

5.135,64

4.325,69

89,76

4.415,45

Şubat

6000

806,74

57,62

783,91

39,60

10.271,28

4.312,13

89,76

4.401,89

Mart

6000

806,74

57,62

1.027,12

39,60

15.406,92

4.068,92

89,76

4.158,67

Nisan

6000

806,74

57,62

1.027,13

39,60

20.542,56

4.068,91

89,76

4.158,67

Mayıs

6000

806,74

57,62

1.074,60

39,60

25.678,20

4.021,44

89,76

4.111,19

Haziran

6000

806,74

57,62

1.386,63

39,60

30.813,84

3.709,41

89,76

3.799,17

Temmuz

6000

806,74

57,62

1.386,62

39,60

35.949,48

3.709,42

89,76

3.799,18

Ağustos

6000

806,74

57,62

1.386,62

39,60

41.085,12

3.709,42

89,76

3.799,18

Eylül

6000

806,74

57,62

1.386,63

39,60

46.220,76

3.709,41

89,76

3.799,17

Ekim

6000

806,74

57,62

1.386,62

39,60

51.356,40

3.709,42

89,76

3.799,18

Kasım

6000

806,74

57,62

1.386,62

39,60

56.492,04

3.709,42

89,76

3.799,18

Aralık

6000

806,74

57,62

1.386,62

39,60

61.627,68

3.709,42

89,76

3.799,17

691,44

14.389,47

475,20

61.627,68

46.763,01

1.077,12

47.840,10

TOPLAM

60

72.000,00 9.680,88
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Medeni Durumu: Evli

Eş: Çalışmıyor

Çocuk Sayısı: 2

2012 Brütten Nete Maaş Hesabı
Brüt

SSK
Pirimi

İşsizlik
Sigortası

Aylık
Gelir
Vergisi

Damga
Vergisi

Kümülatif
Vergi
Matrahı

Net

Asgari
Geçim
İndirimi

Toplam Ele
Geçen

Ocak

6000

806,74

57,62

770,35

Şubat

6000

806,74

57,62

783,91

39,60

5.135,64

4.325,69

99,73

4.425,43

39,60

10.271,28

4.312,13

99,73

Mart

6000

806,74

57,62

4.411,87

1.027,12

39,60

15.406,92

4.068,92

99,73

Nisan

6000

806,74

4.168,65

57,62

1.027,13

39,60

20.542,56

4.068,91

99,73

Mayıs

6000

4.168,64

806,74

57,62

1.074,60

39,60

25.678,20

4.021,44

99,73

Haziran

4.121,17

6000

806,74

57,62

1.386,63

39,60

30.813,84

3.709,41

99,73

3.809,14

Temmuz

6000

806,74

57,62

1.386,62

39,60

35.949,48

3.709,42

99,73

3.809,15

Ağustos

6000

806,74

57,62

1.386,62

39,60

41.085,12

3.709,42

99,73

3.809,15

Eylül

6000

806,74

57,62

1.386,63

39,60

46.220,76

3.709,41

99,73

3.809,15

Ekim

6000

806,74

57,62

1.386,62

39,60

51.356,40

3.709,42

99,73

3.809,15

Kasım

6000

806,74

57,62

1.386,62

39,60

56.492,04

3.709,42

99,73

3.809,15

Aralık

6000

806,74

57,62

1.386,62

39,60

61.627,68

3.709,42

99,73

3.809,15

72.000,00

9.680,88

691,44

14.389,47

475,20

61.627,68

46.763,01

1.196,76

47.959,80

TOPLAM

Medeni Durumu: Evli

Eş: Çalışıyor

Çocuk Sayısı: 0

2012 Brütten Nete Maaş Hesabı
Brüt

SSK
Pirimi

İşsizlik
Sigortası

Aylık
Gelir
Vergisi

Damga
Vergisi

Kümülatif
Vergi
Matrahı

Net

Asgari
Geçim
İndirimi

Toplam Ele
Geçen

Ocak

6000

806,74

57,62

770,35

Şubat

6000

806,74

57,62

783,91

39,60

5.135,64

4.325,69

66,49

4.392,18

39,60

10.271,28

4.312,13

66,49

Mart

6000

806,74

57,62

4.378,62

1.027,12

39,60

15.406,92

4.068,92

66,49

Nisan

6000

806,74

4.135,40

57,62

1.027,13

39,60

20.542,56

4.068,91

66,49

Mayıs

6000

4.135,40

806,74

57,62

1.074,60

39,60

25.678,20

4.021,44

66,49

Haziran

4.087,92

6000

806,74

57,62

1.386,63

39,60

30.813,84

3.709,41

66,49

3.775,90

Temmuz

6000

806,74

57,62

1.386,62

39,60

35.949,48

3.709,42

66,49

3.775,91

Ağustos

6000

806,74

57,62

1.386,62

39,60

41.085,12

3.709,42

66,49

3.775,91

Eylül

6000

806,74

57,62

1.386,63

39,60

46.220,76

3.709,41

66,49

3.775,90

Ekim

6000

806,74

57,62

1.386,62

39,60

51.356,40

3.709,42

66,49

3.775,91

Kasım

6000

806,74

57,62

1.386,62

39,60

56.492,04

3.709,42

66,49

3.775,91

Aralık

6000

806,74

57,62

1.386,62

39,60

61.627,68

3.709,42

66,49

3.775,90

72.000,00

9.680,88

691,44

14.389,47

475,20

61.627,68

46.763,01

797,88

47.560,86

TOPLAM
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Medeni Durumu: Evli

Eş: Çalışıyor

Çocuk Sayısı: 1

2012 Brütten Nete Maaş Hesabı
Brüt

SSK
Pirimi

İşsizlik
Sigortası

Aylık
Gelir
Vergisi

Damga
Vergisi

Kümülatif
Vergi
Matrahı

Net

Asgari
Geçim
İndirimi

Toplam Ele
Geçen

Ocak

6000

806,74

57,62

770,35

Şubat

6000

806,74

57,62

783,91

39,60

5.135,64

4.325,69

76,46

4.402,15

39,60

10.271,28

4.312,13

76,46

Mart

6000

806,74

57,62

4.388,59

1.027,12

39,60

15.406,92

4.068,92

76,46

Nisan

6000

806,74

4.145,38

57,62

1.027,13

39,60

20.542,56

4.068,91

76,46

Mayıs

6000

4.145,37

806,74

57,62

1.074,60

39,60

25.678,20

4.021,44

76,46

Haziran

4.097,90

6000

806,74

57,62

1.386,63

39,60

30.813,84

3.709,41

76,46

3.785,87

Temmuz

6000

806,74

57,62

1.386,62

39,60

35.949,48

3.709,42

76,46

3.785,88

Ağustos

6000

806,74

57,62

1.386,62

39,60

41.085,12

3.709,42

76,46

3.785,88

Eylül

6000

806,74

57,62

1.386,63

39,60

46.220,76

3.709,41

76,46

3.785,88

Ekim

6000

806,74

57,62

1.386,62

39,60

51.356,40

3.709,42

76,46

3.785,88

Kasım

6000

806,74

57,62

1.386,62

39,60

56.492,04

3.709,42

76,46

3.785,88

Aralık

6000

806,74

57,62

1.386,62

39,60

61.627,68

3.709,42

76,46

3.785,88

72.000,00

9.680,88

691,44

14.389,47

475,20

61.627,68

46.763,01

917,52

47.680,54

TOPLAM

Medeni Durumu: Evli

Eş: Çalışıyor

Çocuk Sayısı:2

2012 Brütten Nete Maaş Hesabı
Brüt

SSK
Pirimi

İşsizlik
Sigortası

Aylık
Gelir
Vergisi

Damga
Vergisi

Kümülatif
Vergi
Matrahı

Net

Asgari
Geçim
İndirimi

Toplam Ele
Geçen

Ocak

6000

806,74

57,62

770,35

Şubat

6000

806,74

57,62

783,91

39,60

5.135,64

4.325,69

86,43

4.412,12

39,60

10.271,28

4.312,13

86,43

Mart

6000

806,74

57,62

4.398,57

1.027,12

39,60

15.406,92

4.068,92

86,43

Nisan

6000

806,74

4.155,35

57,62

1.027,13

39,60

20.542,56

4.068,91

86,43

Mayıs

6000

4.155,34

806,74

57,62

1.074,60

39,60

25.678,20

4.021,44

86,43

Haziran

4.107,87

6000

806,74

57,62

1.386,63

39,60

30.813,84

3.709,41

86,43

3.795,85

Temmuz

6000

806,74

57,62

1.386,62

39,60

35.949,48

3.709,42

86,43

3.795,85

Ağustos

6000

806,74

57,62

1.386,62

39,60

41.085,12

3.709,42

86,43

3.795,85

Eylül

6000

806,74

57,62

1.386,63

39,60

46.220,76

3.709,41

86,43

3.795,85

Ekim

6000

806,74

57,62

1.386,62

39,60

51.356,40

3.709,42

86,43

3.795,86

Kasım

6000

806,74

57,62

1.386,62

39,60

56.492,04

3.709,42

86,43

3.795,85

Aralık

6000

806,74

57,62

1.386,62

39,60

61.627,68

3.709,42

86,43

3.795,85

691,44

14.389,47

475,20

61.627,68

46.763,01

1.037,16

47.800,22

TOPLAM 72.000,00 9.680,88
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5.3. Ücretin Muhasebeleştirilmesi
Can Galvaniz Sanayi A.Ş.’de ortama kademe yönetici olarak çalışan Mühendis Ali KARA’nın Ocak 2012 dönemi maaşı 6.000.-TL’dir. Ali KARA’nın
SSK primi, işsizlik sigortası, aylık gelir vergisi, damga vergisi, asgari geçim
indirimi şu şekilde olacaktır. (Mühendis Ali KARA, evli, 2 çocuklu ve eşi çalışmaktadır.) İşyerinin tehlike sınıfı 2’dir.
İşçi Payları (Ücret Bordrosu):
Medeni Durumu: Evli

Eş: Çalışıyor

Çocuk Sayısı:2

2012 Ocak Ali KARA Maaş Hesabı

Ocak

Brüt

SSK
Pirimi

İşsizlik
Sigortası

6000

806,74

57,62

Aylık
Kümülatif
Damga
Gelir
Vergi
Vergisi
Vergisi
Matrahı
770,35

39,60

5.135,64

Net

Asgari
Toplam
Geçim
Ele Geçen
İndirimi

4.325,69

86,43

4.412,12

İşveren Payları:
SSK işveren payı: Brüt ücret x %[19 + ( tehlike sınıfı / 2 )]:19 + ( 2 / 2 ) = 20
Brüt ücret x %20
6.000 x 0.20 = 1.200.-TL
İşsizlik sigortası işveren payı: Brüt ücret x % 2:
6.000 x 0.02 = 120.-TL
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a) İşçi Ücretlerinin Tahakkuku
--------------------/------/-----------------------------------------------770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı 			
7.320,00
Brüt Ücretler:				6.000,00
SSK İşveren Payı:			
1.200,00
İşsizlik sigortası işveren payı:
120,00
136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı 			
86,43
Asgari Geçim İndirimi:		
86,44
		
335 Personele Borçlar Hesabı 		
4.412,12
		Net Ücret:		4.412,13
		360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı
809,95
		
Gelir Vergisi:
770,35
		
Damga Vergisi:		
39,60
		361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
		Hesabı 					2.184,36
		
SSK İşçi Payı:		
806,74
		
SSK İşveren Payı:		
1.200,00
		
İşsizlik Sigortası İşçi Payı:
57,62
		
İşsizlik Sigortası İşveren Payı: 120,00
--------------------/------/-----------------------------------------------b) İşçi Ücretinin Ödenmesi
--------------------/------/--------------------------------335 Personele Borçlar Hesabı 		
4.412,12
100 Kasa Hesabı 			
4.412,12
------------------/-------/----------------------------------
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c) Vergilerin Ödenmesi
------------------/-------/---------------------------------360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 		
Gelir Vergisi: 				770,35
Damga Vergisi:			
39,60
136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı 			
Asgari Geçim İndirimi 		
86,43
100 Kasa Hesabı
				
-------------/----/--------------------------------------------d) Sosyal Güvenlik Kesintilerinin Ödenmesi
------------------/-------/---------------------------------361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı
SSK İşçi Payı: 				
806,74
SSK İşveren Payı: 		
1.200,00
İşsizlik Sigortası İşçi Payı:
57,62
İşsizlik Sigortası İşveren Payı:		
120,00
100 Kasa Hesabı
					
--------------/-----/-----------------------------------------
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Açlıktan ölmek üzere bulunan bir köpeği kurtarınız.
Sizi ısırmayacaktır.
İnsan ile köpek arasındaki başlıca fark budur.
Mark Twain
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1. GİRİŞ
30.03.2006 tarih ve 5479 sayılı Yasa ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (GV) 103’üncü maddesi değiştirilerek;
- Gelir vergisi tarifesinde gelir dilimlerinin sayısı azaltılmış,
- Esas olarak gelir vergisi oranları düşürülmüş,
- İkili gelir vergisi tarifesine son verilerek, ücretler dahil bütün gelirlerin
aynı tarife çerçevesinde vergilendirilmesi öngörülmüştür.
5479 sayılı Yasa ile değiştirilen bu hüküm Anayasa Mahkemesi’nin
15.10.2009 tarihli toplantısında, Anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir.
İptal işlemi Mahkemenin İnternet Sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştur.
İptal edilen bu hüküm üzerine yapılması olası hukuki işlemlerin neler
olduğu bu bölümde irdelenecektir.
2. KONUYA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER
5479 sayılı Yasa ile GVK’nın103’üncü maddesinde yapılan düzenlemeyle, 1998 yılından buyana uygulanan ücretler için ayrı ve düşük oranlı (%5)
vergileme, 2006 yılı gelirlerinin vergilemesinden başlayarak sona ermiştir.
Değişiklik öncesi ve sonrası gelir vergisi tarifeleri şöyledir:
2005 Yılı Ücret Gelirleri
6.600.000.000

liraya kadar

% 15

15.000.000.000

liranın

6.600.000.000

lirası için

990.000.000

lira, fazlası

% 20

30.000.000.000

liranın

15.000.000.000

lirası için

2.670.000.000

lira, fazlası

% 25

78.000.000.000

liranın

30.000.000.000

lirası için

6.420.000.000

lira, fazlası

% 30

78.000.000.000

liradan
fazlasının

178.000.000.000

lirası için

20.820.000.000

lira, fazlası

% 35
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2005 Yılı Diğer Gelirler
6.600.000.000

liraya kadar

% 20

15.000.000.000

liranın

6.600.000.000

lirası için

1.320.000.000

lira, fazlası

% 25

30.000.000.000

liranın

15.000.000.000

lirası için

3.420.000.000

lira, fazlası

% 30

78.000.000.000

liranın

30.000.000.000

lirası için

7.920.000.000

lira, fazlası

% 35

78.000.000.000

liradan
fazlasının

78.000.000.000

lirası için

24.720.000.000

lira, fazlası

% 40

2006 Yılı Gelirleri
7.000

YTL’ye kadar

% 15

18.000

YTL’nin

7.000

YTL’si için

1.050

lira, fazlası

% 20

40.000

YTL’nin

18.000

YTL’si için

3.250

lira, fazlası

% 27

40.000

YTL’den fazlasının

40.000

YTL’si için

9.190

lira, fazlası

% 35

5479 sayılı Yasa ile ücretler için ayrı % 5 puanlık eksik vergi tarifesi uygulamasına son verilmiş ve tüm kazanç türleri için tek tip ve dört basamaklı vergi tarifesi uygulamasına geçilmiştir.
5479 sayılı Yasa’nın 1’inci maddesiyle GVK’nın 103’üncü maddesinde
yer alan gelir vergisi tarifesi 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilerek, ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde vergi oranlarında beş
puan indirim uygulaması kaldırılmak suretiyle ücret gelirleri ile ücret dışı
gelirlerin vergilendirilmesinde uygulanan iki vergi tarifesi yerine, ücret
gelirleri de diğer gelir unsurlarıyla aynı nitelikte kabul edilmek suretiyle,
tek tarife uygulamasına geçilmiştir. Tarifedeki gelir dilimleri beşten dörde
indirilmiş, gelir dilimlerinin tutarları yükseltilerek değiştirilmiştir.
Yeni tarifenin ilk iki diliminde beşer puan indirim yapılmak suretiyle,
% 15 ve % 20 oranları getirilerek, ücret dışı gelirler önceki tarifenin ücret
gelirleri oranlarıyla eşitlenmiştir. Üçüncü dilimde ücret gelirleri yönünden
önceki tarifede % 25 olan vergi oranı % 27’ye çıkarılmış, ücret dışı gelirler
yönünden ise % 30’dan % 27’ye indirilmiştir. Bu dilimde önceki tarifede
30.000 lira olan üst sınır yeni tarifede 40.000 liraya çıkarılmıştır.
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Dördüncü dilimde ise ücret gelirleri yönünden önceki tarifede % 30
olan vergi oranı % 35’e çıkarılmış, ücret dışı gelirler yönünden ise % 35 oranı korunmuştur. Önceki tarifede ücret gelirleri yönünden 78.000 lira fazlası
için % 35, ücret dışı gelirlerde ise % 40 olarak uygulanan vergi oranları yeni
tarifede beşinci dilim kaldırılmak suretiyle, 40.000 liradan fazlası hem ücret gelirlerinde hem de ücret dışı gelirlerde aynı olmak üzere, % 35 olarak
belirlenmiştir.
Önceki tarifede, ilk dilimde 6.600 liraya kadar uygulanan % 15 oranı
yeni tarifede 7.000 liraya kadar uygulanacaktır. Bu dilimde ücretliler yönünden 400 liralık bir matrah farkı söz konusudur. İkinci dilimde önceki
tarifede 6.600-15.000 arası % 20 oranına tabi tutulurken yeni tarifede bu
dilimin üst tutarı 18.000 lira olarak belirlenmiştir. Bu dilimde de ücretliler
açısından (18.000-15.000) 3.000 liralık bir matrah farkı doğmaktadır. Üçüncü dilimde, önceki tarifede 15.000-30.000 arası % 25 oranında vergilendirilirken yeni tarifede 18.000-40.000 arası vergi oranı % 27’ye çıkarılmıştır.
Dolayısıyla (30.000-18.000) 12.000 lira matrah farkının bu dilimde ücretliler
aleyhine vergilendirilmesi düzenlenmiştir.
Dördüncü dilimde ise 40.000 lira ve fazlası matrahın vergi oranı % 35
olarak belirlenmiştir. Böylece, önceki tarifede ücret gelirleri yönünden
78.000 lira fazlası için uygulanan % 35 oranı, yeni tarifede 40.000 liraya çekilerek (78.000-40.000) 38.000 lira matrah farkının yine ücretliler aleyhine
vergilendirilmesi öngörülmüştür.
GVK’nın 103’üncü maddesinde yer alan vergi tarifesinin gelir dilim tutarları GVK’nın Mükerrer 123’üncü maddesinde yer alan kurala göre, her yıl
bir önceki yıla ilişkin yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmektedir. Ayrıca, Bakanlar Kurulu bu suretle tespit edilen tutarları
yüzde 50’sine kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.
GVK’nın 94 – 98’inci maddelerinde, ücret ödemeleri üzerinden gelir
vergisi kesintisi yapılacağı ve yapılan kesintilerin ödemeyi yapanlarca vergi
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sorumlusu sıfatıyla beyan edileceği, vergi kesintisinin yapılması sırasında,
GVK’nın 103’üncü ve 104’üncü maddeleri göz önünde bulundurularak ücret gelirlerinin de artan oranlı vergi tarifesine göre yıllık olarak vergilendirileceği belirtilmiştir. Ücretlilerin vergilendirilmesinde aylık vergi, yıllık
vergi 12’ye bölünmek, gündelik vergi aylık vergi 30’a bölünmek suretiyle
hesaplanmaktadır.
Gelir vergisi tarifesinde, dilim sayısı ve vergi oranları azaltılıp, dilimlerdeki gelir tutarları artırılmak suretiyle yapılan değişikliğin amacı, gelir
üzerindeki vergi yükünün azaltılıp vergi tahsilâtının artırılması olarak belirtilmiştir.
3. KONUYA İLİŞKİN DEĞERELENDİRME VE ANALİZLER
3.1. İptal İsteminin Gerekçeleri
Anayasa Mahkemesi’nde açılan davada, yeni tarifeyle ücretlilerde orta
ve yüksek gelir grubunun gelir vergisinin artırıldığı, böylece vergi yükünün
adaletli ve dengeli dağılımı ile vergide eşitlik ilkelerinin zedelendiği, vergide eşitliğin, mali gücü aynı olanların aynı, farklı olanların ise ayrı oranlarda
vergilendirilmesiyle gerçekleşebileceği, bu nedenlerle kuralın Anayasa’nın
2, 11 ve 73’üncü maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.
5479 sayılı Yasa’nın 1’inci maddesiyle GVK’nın 103’üncü maddesinde
yer alan gelir vergisi tarifesi değiştirilerek, ücretlilerde % 15-20-25-30-35,
diğer gelir vergisi yükümlülerinde % 20-25-30-35-40 olarak uygulanan ikili
tarife, dört oranlı tek tarife haline getirilmiş, gelir vergisine tabi tüm gelirlerin, % 15-20-27-35 arasında değişen oranlara göre vergilendirileceği öngörülmüş, diğer gelir unsurlarıyla birlikte ücret gelirleri de dilim oranları ve
tutarları değişen yeni tarifeye tabi tutulmuştur. Dava konusu kuralda gelir
vergisine tabi gelirlerden, 40.000 liradan fazlasının % 35 oranında vergilendirileceği belirtilmiştir.
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Anayasa’nın 2’nci maddesinde yer alan sosyal hukuk devleti, insan
haklarına dayanan, kişilerin huzur, refah ve mutluluk içinde yaşamalarını
güvence altına alan, kişi hak ve özgürlükleriyle kamu yararı arasında adil
bir denge kurabilen, milli gelirin adalete uygun biçimde dağıtılması için
gereken önlemleri alan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu
geliştirerek sürdüren, güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak sosyal adaleti ve toplumsal dengeleri gözeten devlettir. Çağdaş devlet anlayışı sosyal
hukuk devletinin tüm kurum ve kurallarıyla Anayasa’nın özüne ve ruhuna
uygun biçimde kurularak işletilmesini, bu yolla bireylerin refah, huzur ve
mutluluğunun sağlanmasını gerekli kılar. Hukuk devletinde, vergilendirmenin temel ilkelerinin gözetilmesi, vergilendirmeye ilişkin yasalarda bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunması ve hukuk güvenliğinin sağlanması gerekir.
Anayasa’nın 73’üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında ise, “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle
yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır” denilmiştir.
Verginin mali güce göre alınması ve genelliği ilkeleriyle vergilendirmede eşitlik ve adaletin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Mali güç, ödeme
gücünün kaynağı, dayanağı, nedeni ve varlık koşuludur. Yasa koyucunun
vergilendirmede, kişilerin sahip olduğu ekonomik değer ile mali güçlerini
göz önünde bulundurması gerekir. Mali güce göre vergilendirme, verginin, yükümlülerin ekonomik ve kişisel durumlarına göre alınmasıdır. Bu
ilke, aynı zamanda vergide eşitlik ilkesinin uygulama aracı olup, mali gücü
fazla olanın mali gücü az olana göre daha fazla vergi ödemesini gerektirir.
Vergide eşitlik ilkesi ise mali gücü aynı olanlardan aynı, farklı olanlardan ise
farklı oranda vergi alınması esasına dayanır. Diğer bir anlatımla, yükümlülerin genel vergi yüküne kendi ödeme güçlerine göre katılmalarını ifade
eder. Vergi tekniği, vergi adaletini yansıtmadıkça, maliye politikasının sos-
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yal amacını gerçekleştiremez. Mali güce göre vergilendirme, sosyal devletin vergi adaleti ile ilgili bir ilkesidir.
Dava konusu kuralın da yer aldığı yeni gelir vergisi tarifesi ile önceki
tarife karşılaştırıldığında, yeni tarifenin ilk üç dilimine giren ücretlinin vergi
tutarı önceki tarifeye göre daha düşük iken, % 35 vergi oranlı dördüncü
dilimine giren ücretlinin vergi tutarının öncekine göre daha yüksek olduğu
görülmektedir. Karşılaştırma, ücretliler ile ücret dışı gelir elde eden diğer
yükümlüler arasında yapıldığında, bu dilimde ücretlilerin üzerindeki yükün diğer gelir vergisi yükümlülerine göre yükseldiği, yeni tarife ile ücretlilerin vergi yükü artırılırken diğer gelir vergisi yükümlülerinin yükünün
azaldığı ortaya çıkmaktadır. Yeni tarifenin dördüncü dilimine giren ve aynı
geliri elde eden yükümlülerin vergi yükü, ücret dışı gelir sahiplerinin lehine
değişirken ücretlinin aleyhine değişmiş ve mali güce göre vergilendirme
ilkesine aykırı olarak ağırlaştırılmıştır. Ücret geliri elde edenlerin mali gücü
ile gelirin niteliği ve kişisel durum arasında bağlantı kurulmamıştır. Yasa
koyucu vergi oranlarını belirlerken ücret geliri elde eden yükümlülerin
ekonomik ve kişisel durumunu göz önüne alacak bir sistem getirmemiştir.
Oran, verginin asli unsurlarından olup mali gücü etkileyen en önemli ölçütlerden biridir. Vergi oranı ile vergiye tabi gelirin niteliği arasında
doğrudan bağlantı vardır. Vergilendirmede farklı nitelikteki gelirlerin ayrı
vergilendirme yöntem ve oranlarına tabi tutulması, vergi adaletinin sağlanması için gereklidir.
Yasa koyucu vergilendirme yetkisini kullanırken, anayasal kurallara uymak ve vergi yükünün adalete uygun ve sosyal amaçlı dağıtımını sağlamak
koşuluyla, gelir, servet veya harcamanın vergilendirilmesinde konulara, nitelik veya miktarlara göre kimi değişik ölçütler getirebilir, gelirin unsurlarına ve miktarına göre ayrı yükümlülükler ve oranlar belirleyebilir. Ücret
gelirlerinin diğer gelir unsurlarına göre salt emeğe dayalı olarak elde edilen gelir niteliğinde olması ve vergi baskısının yüksekliği nedeniyle özellik-
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le bu geliri elde edenlerin ekonomik durumları ile vergi oranları arasında
doğrudan bir bağlantının kurulmaması ve ücretlilerden vergi alınırken
mali gücün göz ardı edilmesi düşünülemez.
Anayasa’nın 55’inci maddesinde ücretin emeğin karşılığı olduğu,
Devletin çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri
ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alacağı
belirtilmiştir. Anayasa, ücreti, diğer gelirlerden farklı olarak özel şekilde düzenlemiş, bu düzenlemede ücretin özellikli ve ayrık durumunu gözeterek,
Devlet’e “adaletli bir ücret” için tedbir alma görevi vermek suretiyle koruma altına almıştır. Anayasa’nın 73’üncü maddesindeki “mali güç” ilkesi ile
55’inci maddesindeki “adaletli bir ücret elde etme” ilkesi bir arada değerlendirildiğinde, ücret gelirlerinin ücret dışında elde edilen gelirler ile aynı
oranda vergiye tabi tutulması ve hiçbir önlem alınmadan ücrette azalmaya
neden olacak şekilde yükseltilmesi, “adalet” ilkesini de zedeler.
Açıklanan nedenlerle, GVK’nın 5479 sayılı Yasa’yla değiştirilen 103’üncü
maddesinde yer alan tarifenin 40.000 YTL’den fazlasının 40.000 YTL’si için
9.190 YTL, ibaresinden sonra gelen “… fazlası % 35 oranında …” ibaresi, “ücret gelirleri” yönünden Anayasa’nın 2 ve 73’üncü maddelerine aykırı olduğu ve iptalinin gerektiği ileri sürülmüştür.
3.2. İptal Kararı
5479 sayılı Yasa ile değiştirilen bu hüküm Anayasa Mahkemesi’nin
15.10.2009 tarihli toplantısında, Anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir.
İptal işlemi Mahkemenin İnternet Sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştur. Söz konusu iptal işleminin gerekçeli kararı ise 08.01.2010 tarih ve
27456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararı şöyledir:
“30.3.2006 günlü, 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un:
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A- 1. maddesiyle değiştirilen 31.12.1960 günlü, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yer alan 40.000 YTL’den fazlasının 40.000 YTL’si için
9190 YTL, ifadesinden sonra gelen “… fazlası % 35 oranında …” ibaresinin, “ücret gelirleri” yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,
D- 1. maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Yasa’nın 103. maddesinde yer
alan 40.000 YTL’den fazlasının 40.000 YTL’si için 9190 YTL, ifadesinden sonra gelen “… fazlası % 35 oranında …” ibaresinin, “ücret gelirleri” yönünden
iptal edilmesi nedeniyle doğacak hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edici
nitelikte görüldüğünden, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla
2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 53. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları gereğince İPTAL
HÜKMÜNÜN, KARARIN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ALTI AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,
15.10.2009 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.”
İptal kararı 08.01.2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış olmasına karşın, Maliye Bakanlığı bu konuda GVK’nın 103’üncü maddesi kapsamında ücret gelirlerinin vergilemesinde 5479 sayılı Yasa uygulamasını sürdürmektedir. Bir başka deyişle, Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiş
olan hüküm halen yürürlüğünü devam ettirmektedir. Bu çağdaş hukuk
devleti ilke ve kuralları ile açıklanabilir bir durum değildir.
İptal kararının hukuki değerlendirmesi ile bu iptal kararı üzerine hukuki olarak hak sahiplerinin izlemesi gereken yollar yazımızın gelecek bölümünde irdelenecektir.
3.3. İptal Kararının Yürürlüğe Girme Tarihi ve Davaların Hangi Tarihten
İtibaren Başlaması Gerektiği
5479 sayılı Yasa ile değiştirilen bu hüküm Anayasa Mahkemesi’nin
15.10.2009 tarihli toplantısında, Anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir.
İptal işlemi Mahkemenin İnternet Sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştur. Söz konusu iptal işleminin gerekçeli kararı ise 08.01.2010 tarih ve
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27456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Ancak, Anayasa mahkemesi
uygulamada boşluk doğmaması için idareye 6 ay süre tanımıştır.
Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararını Internet sitesinde duyurduğu
15.10.2009 tarihinin hukukta herhangi bir anlamı bulunup, bulunmadığı ciddi tartışmalara konu olmaktadır. 15.10.2009 tarihinin hukuken yok sayılması çağdaş hukuk normlarını benimsemiş bir hukuk
düzeninde görmezden gelinmesi olası değildir. Anayasa Mahkemesi,
GVK’nın 103’üncü maddesinde ücretliler aleyhine 5479 sayılı Yasa ile
yapılmış olan düzenlemeyi Anayasaya aykırı bulduğunu ve iptal ettiğini 15.10.2009 tarihinde ilan etmiştir. GVK’nın 103’üncğ maddesinde
5479 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik bu tarih itibariyle hukuken ücretliler yönünden “yok” hükmündedir110. Böyle bir durum, hukuk devletinde idareye 15.10.2009 tarihi itibariyle GVK’nın 103’üncü maddesinde
5479 sayılı Yasadan önceki duruma dönülmesi yükümlüğünü yükler.
İdarenin, iptal edildiği ilan edilmiş olan hükmü “Henüz gerekçeli karar
yayımlanmadı.” ya da gerekçeli kararın yayımlandığı 08.01.2010 tarihinden itibaren de “Anayasa Mahkemesi bize yeni düzenleme yapmamız
için 6 ay süre tanıdı.” gibi mazeretlerin arkasına saklanarak Anayasaya
aykırı bulunmuş hükmü uygulamasını sürdürmenin hukuki gerekçesi
ve savunusu olamaz111.
110 “Anayasaya aykırı norm, Anayasa’dan önce çıkmış ise Anayasa’nın yürürlüğe girmesiyle, Anayasa’dan sonra
çıkmış ise çıktığı an Anayasa’ya aykırı düşmüştür. O halde Anayasa’ya aykırı norm başlangıçtan itibaren yoklukla
maluldür. Kanunun herkese aynı şekilde uygulanması ve adalet ilkeleri iptal kararının geriye yürümesini gerektirir.” (Metin Kıratlı, Anayasa Yargısında Somut Norm Denetimi, Ankara 1966, s.178).
111 “Anayasanın iptal kararı geriye yürümez şeklindeki hükmüne (m.153/5) karşın iptal kararları işin doğası
gereği geriye yürür. Anayasanın sözü açık: İptal kararları geriye yürümez (1961 m.152/3, 1982 m. 153/5). Oysa
kuram bunun tam tersini söylemektedir. Sakatlıklar kuramına göre iptal kararları geri yürür. Bu iptalin niteliği
gereği böyledir... Geri yürümeyen iptal olmaz. Ancak sanıyorum ki bu durum Anayasada kullanılan terimlerin
özensizce seçilmiş ve kullanılmış olmasının ötesinde bir anlam yüklemek gerçekçi ve doğru bir yaklaşım değildir. İptalin kaldırma (ilga) niteliği bulunmamaktadır. İptalden sonra yasa yürürlükten kalkmaz, fakat geri yürür
biçimde ortadan kalkar, yok olur” (Yıldırım Uler, “Anayasa Mahkemesi iptal kararları Geri Yürür”, Bahri Savcı’ya
Armağan, Mülkiyetliler Birliği Vakfı Yayınları, No.7, Ankara 1988, Ss.515, 517).
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Çağdaş hukuk normlarını benimsemiş bir ülkenin idaresi, Anayasaya
aykırılığı netleşmiş bir hükmü bunun duyurulduğu ilk tarihten (15.10.2009)
itibaren uygulamaktan vazgeçer ve derhal iptal edilen hüküm öncesi uygulamaya döner. Anayasa Mahkemesi’nin tanıdığı 6 aylık düzenleme yapma süresi içinde de, konuyu yeniden düzenlemek için çalışma yapar ve
Anayasaya uygun bir düzenlemeyi parlamentodan çıkarır. Anayasaya aykırılığı iptal edilmiş bir hükmün uygulanmasında hangi gerekçe ile olursa
olsun ısrar edilmesi çağdaş hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşmaz. Devletler,
hukuka aykırı eylemleri ile yurttaşlarına haksızlık yapamazlar. Devletlerin,
hukuka aykırı eylemlerinin savunusu ve gerekçesi olamaz.
Konuya bu yönden yaklaşıldığında, GVK’nın 103’üncü maddesinde
5479 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik hükmünün Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmesinin ilk duyurulduğu tarih olan 15.10.2009 tarihi hukuken
bu konuda 5479 sayılı Yasa öncesine dönülmesi için esas alınması gereken
tarihtir. Bir başka deyişle, 15.10.2009 tarihinden itibaren vergi sorumluları
Muhtasar Beyannamelerini ihtirazi kayıtla vererek ve konuyu yargı yerlerine taşıyarak fazla ödenen Gelir Vergilerinin iadesi hakkını elde edebilirler.
3.4. İptal Kararının Geriye Yürüyüp, Yürümemesi Sorunu
T.C. Anayasasının 153/5’inci maddesi «iptal kararı geriye yürümez»
şeklindedir. Bir yasanın Anayasaya aykırı olduğu Anayasa Mahkemesi’nce
saptanırsa ve iptaline karar verilecek olursa iptal olunan yasa hükümlerinin hangi andan itibaren Anayasaya aykırı olduğu sorunu gündeme gelmektedir.
T.C. Anayasasının 148’inci maddesine göre; yasalar Anayasaya uygun
olmak zorundadır. Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiş bir yasa maddesi ne zamandan itibaren hukuki anlam ifade etmeye başlayacaktır? İşte
bu durum hukuk literatüründe oldukça tartışmalıdır.
Bu çerçevede, gerek doktrin, gerekse yargı içtihatlarında, geriye yürümezlik konusunda Anayasa’nın l53/5’inci maddesindeki görünüşteki katı
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düzenleme biçimine açıklık getirilmesi ve iptal kararının geriye yürümezliği ilkesinin istisnalarının araştırılması gündeme gelmiştir.
Bu yönde ilk olarak, Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümezliği kuralının, soyut norm denetimi sonucu verilen iptal kararları bakımından
geçerli olduğu görüşü ön plana çıkmıştır. Buna karşılık geriye yürümezlik
kuralının somut norm denetimi sonucu verilen iptal kararları bakımından
uygulanmasına olanak yoktur112
Anayasa’nın 152’nci maddesine göre itiraz yoluyla başvuruda, Anayasa
Mahkemesi, işin kendisine gelişinden başlamak üzere beş ay içinde kararını
verir ve açıklar. Eğer, davada uygulanacak yasa hükmünü iptal etmişse, iptal
hükmünün geriye yürürlüğünün kabul edilmesi gerekir. Aksi takdirde, ilgili
yasa hükmünün iptalini isteyen tarafın iptal hükmünden yararlanamayacağını
bilerek itiraz yoluna başvurmasının mantığını bulmak güç olur113.
İptal kararının geriye yürümemesi kuralında amaç, iptal edilen yasaya
dayanarak yapılan işlemler nedeniyle kişilerin hak yitimine uğramasını önlemektir. İptal kararı kişiler için bir hak yitimi doğurmamakta; tam tersine,
haksız ve hukuka aykırı bir yönetsel veya hukuki işlemi ortadan kaldırmakta ise, iptal kararı hukuken iptal edilen hükmün yerini alır ve hak yitimini
yok eder. Bir başka deyişle, idare konuyla ilgili verilen süre içinde yeni bir
düzenleme yapıncaya kadar, aykırı bulunan hüküm öncesindeki duruma
dönülür ya da kişilerin hak yitimine neden olan yasal işlemin uygulaması
ortadan kalkar.
GVK’nın 103’üncü maddesinde ücretliler aleyhine 5479 sayılı Yasa ile
yapılan değişiklik Anayasa Mahkemesi tarafından 15.10.2009 tarihinde
iptal edilmiş olduğundan, ücretlilere yönelik vergi tarifesi uygulamasının
15.10.2009 tarihi itibariyle 5479 sayılı Yasadan önceki duruma dönmesi ve
bireylerin hak yitimlerinin 15.10.2009 tarihi itibariyle son bulması gerekir.
112 Metin Günday, İdare Hukuku, Yeni Baskı, Ankara, İmaj Yayınevi, 1996, s.63.
113 Ülkü Azrak, “Anayasa Mahkemesi İptal Kararlarının Geriye Yürümezliği”, Anayasa Yargısı Dergisi, 1.Cilt, Ankara, 1984, Ss.161-162.
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İptal kararlarının geriye yürümezliği hükümlerinin amacı, hiç şüphesiz
iptal kararlarından önce yapılan işlem ve uygulamalarla bireylerin elde ettiği kazanılmış hakların ve kamu düzeninin korunmasıdır. Kazanılmış hakların korunması hukuk devleti ilkesinin vazgeçilmez bir sonucudur. Hukuk
devletinde tüm devlet eylemlerinin evrensel ve iç hukuk ilke ve kurallarına
uygun olması gerekir. İdari eylem ve işlemlerin geriye yürümezliği ilkesi de
kazanılmış hakların korunması amacına yönelik bir ilkedir. Tüm bu hukuk
normlarının amacı bireylerin kazanmış olduğu hakların geriye götürülmemesidir. Bir başka deyişle, bireylerin büyük hak savaşımları sonucunda
yüzyıllar içinde elde ettiği kazanımlarda herhangi bir yitimin meydana
gelmemesidir.
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen yasa hükmünün uygulandığı süre boyunca bireylerin bir hak kazanmış oldukları durumlarda iptal
kararlarının geriye yürümemesi kazanılmış hakların korunması bakımından gerekli iken; uygulamayla bir hak kazanılması değil hak yitimi söz
konusu olduğu durumlarda iptal kararının geriye yürümemesi bireylerin
Anayasa›ya aykırı hüküm nedeniyle uğradıkları hak yitiminin korunması
ve hukuksuz uygulamanın sürdürülmesi anlamına gelir ki, bu da çağdaş
hukuk sistemi tarafından kabul edilemez.
Bu nedenle, iptal edilen yasa hükmünün bireyler bakımından haklarını
koruyucu ya da haklarını kendilerine iade edici bir nitelik taşıdığı durumlarda iptal kararlarının geriye yürümeyeceğini ileri sürmek evrensel hukuk
devleti ilkeleri ile bağdaşmaz.
5479 sayılı Yasa ile GVK’nın 103’üncü maddesinde yapılan değişiklik ücretliler bakımından hak yitimine yol açıcı bir düzenleme olmuştur. Anayasa
Mahkemesi, ücretliler bakımından kazanılmış bir hakkın yitimine yol açan
bu yasal düzenlemeyi 15.10.2009 tarihi itibariyle iptal etmiştir. Bir başka
deyişle, GVK’nın 103’üncü maddesindeki tarifede ücretliler lehine uygulanan % 5’lik bir eksik vergi oranını kazanılmış hak olarak kabul etmiş ve bu
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hakkın geriye götürülmesine (yitimine) iptal kararı ile izin vermemiştir. İşte
bu anlamda, söz konusu Anayasa Mahkemesi ücretliler bakımından geriye yürüme özelliğine sahiptir. Eğer durum böyle olmasa idi, söz konusu
Anayasa Mahkemesi’nin hukuki bir değeri ve anlamı olmazdı. Bir başka
deyişle, böyle bir iptal işleminin hukuki gerekçesi olmazdı. Bu anlamda,
Anayasa Mahkemesi’nin GVK’nın 103’üncü maddesinde ücretliler aleyhine
düzenleme yapan ve ücretliler bakımından bir hak yitimine neden olan
5479 sayılı Yasanın ilgili hükmünün iptal edilmesi dolayısıyla yitime uğramış hakların geriye alınması için söz konusu kararın geriye yönelik hukuki
sonuçlar yaratması gerekir. Konuya bu açıdan yaklaşıldığında, 5479 sayılı
Yasanın uygulanmaya başlandığı 01.01.2006-15.10.2009 tarihleri arasındaki hak yitimi yaratmış olan bölümü ile ilgili olarak da yitime uğramış hakları
kazanım davaları açılabileceği düşünülmektedir. Çünkü başka türlü söz
konusu Anayasa Mahkemesi kararının yitime uğramış hakları geri getirme
şansı bulunmamaktadır.
Danıştay 5. Dairesi tarafından verilen bir kararında, “Anayasa mahkemesince iptal edilen kanun hükmünde kararname hükmüne dayanan düzenleyici işlemin hukuki dayanaktan yoksun kaldığı ve iptal kararının henüz
Resmi Gazete’de yayımlanmamasının yargı mercilerinin bakmakta oldukları
uyuşmazlıklarda hukuka ve anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiş kuralların uygulanmasını ve uyuşmazlıkların bu kurallara göre çözümlenmesini
gerektirmeyeceği kararını vermiştir114.
Danıştay 10. Dairesi tarafından verilen kararda, “Anayasa mahkemesi iptal kararının yürürlüğe gireceği tarihin ertelenmiş olmasının, yargı yerlerinin
çözümlemekte oldukları uyuşmazlıklarda anayasaya aykırı bulunarak iptal
edilen yasa kurallarını uygulanması sonucuna yol açmayacağı “ şeklinde karar vermiştir115.
114 Danıştay 5. Dairesi’nin 23.12.1992 tarih ve E. 1992 / 1219, K. 1992/ 3872 sayılı kararı
115 Danıştay 10. Dairesi’nin 11.10.2000 tarih ve E.2000/ 3903 , K. 2000/ 5129 sayılı kararı
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Danıştay 11. Dairesi’nin de verdiği bir kararında, “Anayasa mahkemesinin iptal kararından önceki düzenlemeye göre karar verilemeyeceğini” belirtmiştir116.
Anayasaya aykırılık itirazında bulunan tarafın, verilecek iptal kararının
sonuçlarından yararlanacağı açıktır. Yukarıdaki Danıştay kararları da göstermektedir ki, Anayasaya aykırılık savıyla yönetsel işlemin iptali için dava
açan davacılar yönünden Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı geriye yürüyecektir.
3.5. Davayı Kimin Açacağı Sorunu
Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı üzerine hak yitimine uğrayan ücretliler, yitirdikleri haklarını kazanmak üzere nasıl bir hukuki süreç izleyecekleri konusunda tereddüte düşmüşlerdir.
3.6. Davanın Çalışanlar Tarafından Açılması Gerektiğini Savunan
Görüşler
Bu iptal kararının açıklandığı 15.10.2009 tarihinden sonra, 2009 yılında
uygulanan tarifeye göre brüt ücret gelirleri 50.000.-TL’yi aşan ve dolayısıyla
ücretlerinin söz konusu rakamı aşan kısmı yüzde 35 oranında vergilendirilen ücretliler, kendilerinden kesilen vergilerle ilgili olarak işverenlerine
muhtasar beyanname ekinde ihtirazi kayıt dilekçesi verdirerek dava açabilirler117.
Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu iptal kararından sonra ortaya
çıkan bir başka görüş de, çalışanların önce işverenlerinin bağlı olduğu vergi dairesine bir dilekçe ile başvurarak geçmişe yönelik olarak Vergi Usul Kanunu’nun düzeltme hükümleri çerçevesinde düzeltme isteminde bulunmaları; bu isteme olumsuz yanıt aldıkları takdirde de, bu olumsuz yanıta
karşı yargıya gidilmesidir.
116 Danıştay 11. Dairesi’nin , 07.03.2005 tarih ve E. 2002/4654, K.2005/ 973 sayılı kararı
117 Bumin Doğrusöz, “Anayasa mahkemesi kararının ücretlerde yaşama geçmesi”, Referans Gazetesi, 08.02.2010.
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Bu görüşe karşı çıkan görüş sahipleri ise, 15.10.2009 öncesi veya sonrasında dava açılmamış dönemler için Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği
yüksek orana göre fazla vergi ödemiş ücretlilerin, bu fazla ödenen vergileri
düzeltme istemleri ve daha sonra yargı yolu ile geri almaları, mümkün görünmemektedir118.
3.7. Davanın İşverenler Tarafından Açılması Gerektiğini Savunan
Görüşler
Vergi mükellefi, Vergi Usul Kanunu (VUK)’nun 8/1. maddesinde “Vergi
kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişi”
olarak tanımlanmıştır.
Bir kişinin vergi mükellefi olabilmesi için119;
1) Vergiyi doğuran olayın ilgilinin kişiliğinde gerçekleşmesi
2) Vergi borcunu kendi malvarlığından ödemek zorunda olması
Gerekmektedir. Bu iki şart vergi mükellefi ile vergi sorumlusu arasındaki farkları belirlemede temel ölçüt oluşturmaktadır120.
VUK’un 19’uncu maddesi uyarınca; vergi alacağı vergi kanunlarının
vergiyi bağladıkları olayın meydana gelmesi (vukuu) veya hukuki durumun tamamlanması (tekemmülü) ile doğar.
GVK’nın 61’inci maddesi uyarınca; ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.
GVK’nın 62’nci maddesine göre; işveren, hizmet erbabını işe alan, emir
ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir.
Ücretin doğması için, işverenin hizmet erbabını işe alması, emir ve tali118 Bumin Doğrusöz, a.g.m.; Veysi Seviğ, “Anayasa Mahkemesi’nin ücretlilerle ilgili kararı ve sonuçları”, Referans
Gazetesi, 19.02.2010.
119 Adnan Gerçek, “Türk Vergi Hukukunda Vergi Sorumlusu, Sorumluluk Halleri ve Türlerinin İncelenmesi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 54(3)2005:157-193.
120 Mualla ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, Vergi Hukuku, 12. Baskı, Ankara, Turhan Kitapevi,
20005, s.73; Yusuf Karakoç, Genel Vergi Hukuku, 3.baskı, Ankara: Yetkin Yayınları, 2004, s. 141.
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matları altında çalıştırması gerekir. Ücrette verginin doğumunda olmazsa
olmaz, bir işverenin istihdam yaratmasıdır. İstihdam yaratılacak bir etkinlik
olmadığı sürece ücretin doğması ve dolayısıyla ücret geliri üzerinden vergilendirme yapılması olanaklı değildir.
Ücretlerin vergilendirilmesinde, birden fazla işverenin yanında hizmet
sunumu söz konusu olmadıkça, ücretlinin (ya da istihdam edilenin) vergi mükellefiyeti tesis ettirmesi ve beyanname vermesi (ödev) söz konusu
değildir. Türk vergi mevzuatı, ücretlilerin vergilendirilmesinde kaynaktan
kesinti (tevkifat, stopaj) usulünü nihai vergileme şekli olarak benimsemiştir. Ücretlilerin ücret gelirleri üzerinden vergi kesme ve kestiği vergiyi süresinde bağlı olduğu vergi dairesine yatırma konusunda işverenler (istihdam
edenler) vergi sorumlusu olarak belirlenmiştir. Bu sorumluluk yasal bir
sorumluluktur ve vazgeçilmesi ya da gönüllülük ilkesi söz konusu değildir.
Ücretlerdeki vergi sorumluluğu kurumu, yasal düzenlemeler bakıldığında mükellef kavramına çok yakındır. Vergiyi doğuran olayın başlatıcı ve
itici gücü istihdamdır. İstihdam söz konusu olmadıkça, bu vergi doğmamaktadır. Dolayısıyla, vergiyi doğuran olaydaki etkin ve baskın öge yaratılan istihdam ve bu istihdamı yaratandır. Durum böyle olunca, uygulamada
pek çok işveren, ücret gelirleri üzerinden kesilen ve ödenen vergilerin kendi varlıklarından alındığını düşünmektedir. Zaten, çalışanlarda da, belirli
bir süre sonra brüt maaştan çok, net maaş onu ilgilendirir duruma gelmektedir. Bir başka deyişle, istihdam edilen eline geçen net paraya bakmakta
ve onula ilgilenmektedir. Bu anlamda da, ücretler üzerinden kesilen vergi
bir istihdam vergisidir. İstihdam olmadıkça, böyle bir vergiden söz etmek
olanaklı değildir.
Ücretlilerin beyannameli mükellefler olarak belirlenmemesinin altında,
vergi idaresinin bu kadar çok sayıda kişiyle uğraşmamak, vergiyi ekonomik
ve tasarruflu toplamak, vergiyi etkin toplamak gibi güdüler yatmaktadır.
Bu güdüler, çok sayıda insanın istihdamından doğan vergilerin, onların
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emri altında çalıştığı işverenler tarafından beyan edilmesi ve ödenmesi
sonucunu doğurmaktadır. Türkiye’de birden fazla işverenden ücret geliri
elde etme durumu söz konusu olmadığı sürece ücretler üzerinden vergi
kesilmesi nihai vergilemedir. Yani, kaynaktan kesinti ağırlıklı olarak nihai
(son) vergileme niteliğindedir. Durum böyle olunca, bu tür vergilerle ilgili
bir hukuki çekişme ortaya çıktığında bu vergilerin doğumu ve alınışındaki
ilkeler doğrultusunda bir dava açma prosesinin ve hakkının da olması gerektiğini düşünmekteyiz.
Bir başka deyişle, GVK’nın 103’üncü maddesinde 5479 sayılı Yasa ile
ücretliler aleyhine yapılan değişikliğin 15.10.2009 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi sonucunda, 01.01.2006- 08.07.2010 arası dönemde hak yitimine uğramış olanların vergi mahkemelerinde dava
açma hakkının öncelikle işverende (vergiyi doğuranda) olması gerektiğine
inanıyoruz. Bunun böyle olmasının çok sayıda olumlu etkisi de söz konusudur. Bu olumlu yanlardan bazıları şöyledir:
1. Yargı yerleri çok sayıda kişinin davası ile kilitlenmeyecek ve iş yükü
artışı enaz ölçekte gerçekleşecektir.
2. Avukatlık ya da savunma hizmetleri ekonomik kullanılacak ve parasal yükü çalışana çok etki etmeyecektir.
3. Mahkemelerin çalışanlar lehine sonuçlanması halinde haksız alınmış vergilerin iadesi Muhtasar Beyanname üzerinden mahsuplaşma yoluyla yapılabilecektir.
Bu olumlu etkilerin sayısı artırılabilir. Ancak, işverenlerin dava açmasından dolayı doğması olası en küçük bir olumsuzluk söz konusu değildir.
Bu bakımdan konuya yaklaşıldığında, bu davaların işverenler tarafından
ihtirazi kayıtla verilen Muhtasar Beyannamelere dayanılarak işverenlerce
vergi mahkemelerinde dava konusu yapılması hukuken yararlı ve doğrudur. Var olan hukuk usulüne göre de, bunda çok büyük bir engelleyici hüküm görülmemektedir.
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İşverenler tarafından açılan davalara karşı, vergi idaresi usulden iptal
edilmesi savunusu ve isteminde bulunmaktadırlar. Bu savunma ve istem,
sadece ve sadece şeklidir. Gerek VUK ve gerekse GVK’nın bu konuya yönelik hükümleri bir arada değerlendirildiğinde işverenlerin çalışanları adına
böyle bir davayı açabilecekleri düşünülmektedir.
4. SONUÇ
Çağdaş hukuk devleti normlarını benimsemiş bir ülkede, hukuka ve
anayasaya aykırılığı açık biçimde ortaya konulmuş bir konuda idarenin aykırı hükmü uygulama konusundaki ısrarını anlamak ve savunmak hukuken
olanaklı değildir.
Ayrıca, çağdaş hukuk devleti ilke ve kurallarını benimsemiş bir ülkenin
yurttaşlarının hukuken doğmuş haklarını onlara verme ya da iade etme
konusunda onlarla çekişmeli ortam yaratma istekliliği içinde olmasını da
algılamak çok güçtür. Bu anlamda, GVK’nın Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş ücretlilere yönelik 103’üncü madde hükmünün bu
konuda hak yitimine uğramış yurttaşların yargı yerlerine başvurmalarını
beklemeksizin çıkarılacak bir yasa ile çözüme kavuşturulması hukuk devletine yakışandır. Çıkarılacak yasaya konulacak bir hüküm ile 01.01.200608.07.2010 arası dönemde ücret gelirleri üzerinden fazladan kesildiği Anayasa Mahkemesi ile ortaya konulmuş vergilerin ilgililerine iade edilmesi
hukuken doğru olandır. Hatta, bu konuda, bu iadelerde uygun ve makul
bir yıpranım payının ya da nemanın uygulanması yerinde olur. Ancak,
Başbakanlık’tan 25.05.2010 tarihinde TBMM’ye sevk edilen Gelir Vergisi
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunu Tasarısı”nın 3’üncü maddesi ile GVK’nın 103’üncü
maddesine ücret geliri elde edenlere uygulanacak yeni bir tarife getirilmesine karşın, bu konuda geçmişte hak yitimine uğramışlara yönelik yargıya
yönelimi ortadan kaldırıcı çözüme yönelik herhangi bir düzenlemeye yer
verilmemiştir. Bu durum, çok sayıda hak sahibinin mağduriyetleri açık ve
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net olduğu halde, yargıya başvurmalarına yol açacaktır. Bu da, gereksiz
yere yargının iş yükünü artıracak ve hak yitimine uğradıkları net olan çok
sayıda insana gereksiz yorgunluk yaratacaktır. Devletin bu tür uygulamaları, gerçekten çok ciddi kaynak etkinsizliği ve yurttaşları ile yönetişim sorunu yaratmaktadır.
Çok çalışan değil, etkin ve hukuki çalışan Devlet çağdaştır.
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1. GİRİŞ
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 164-169’uncu maddeleri arasındaki
hükümlere göre ödenen avukatlık vekalet ücretlerinin vergilendirilmesi
bu bölümde ele alınacaktır.
2. KONUYA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER
Konuya ilişkin yasal düzenlemeler şunlardır:
1. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu: 164, 165, 166, 168 ve 169, 171, 172,
173, 174’üncü maddeler.
2. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK): 65, 66, 67, 68, 94’üncü maddeler.
3. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (Kullanılacak Belgeler Yönünden)
4. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu (Hizmet İfası Yönünden)
3.

KONUNUN ANALİZ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

3.1. Serbest Meslek Kazancı
Avukatlık hizmetlerinin sunumu sonucunda uygulamada aşağıdaki
hususlarda çok ciddi tereddütler yaşanabilmektedir:
1. Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan borçlular tarafından alacaklı taraf avukatına ödenmek üzere borçlu tarafından vergi kesintisi yapılmaksızın icra dairelerine ödenen vekalet ücreti karşılığında düzenlenen
serbest meslek makbuzunda GVK’nın 94’üncü maddesi uyarınca gelir vergisi kesintisi (tevkifat) yapılıp, yapılmayacağı;
2. Söz konusu gelir vergisi kesintisinin yapılması durumunda borçlunun icra dairesine fazla ödeme yapmış olup, olmayacağı ve bu durumda
serbest meslek makbuzunun hangi tutar üzerinden düzenleneceği;
3. Borçlulara ulaşılamaması nedeniyle borçlu adına düzenlenerek icra
dairelerine bırakılan serbest meslek makbuzlarının borçlularca icra dairelerinden alınmaması durumunda Gelir Vergisi Muhtasar Beyannamelerinde tevkifat tutarlarının gösterilmemesi halinde mahsup iade işlemlerinde
sorun yaşanıp yaşanmayacağı.
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GVK’nın Serbest Meslek Kazancının Tarifi başlıklı 65’inci maddesine
göre; “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.” 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 1’inci
maddesi uyarınca; avukatlık, kamu hizmeti ve serbest meslektir.
Avukatlık Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca; aylık, ücret, gündelik
veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet ve görev,
sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaflık veya meslekin onuru ile bağdaşması mümkün olmayan her türlü iş avukatlıkla birleşemez.
GVK’nın 66’ncı maddesinde Serbest Meslek Erbabı, 67’nci maddesinde Serbest Meslek Kazancının Tespiti, 68’inci maddesinde Mesleki Giderler hükme bağlanmıştır.
3.2. Avukatlık Ücreti
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 164 ile 166’ncı maddelerinde, avukatlık ücreti tanımlanmaktadır. 164’üncü maddesi uyarınca; avukatlık ücreti, avukatın hukukî yardımının karşılığı olan meblâğı veya değeri ifade
eder. Avukatlık ücreti kaynakları itibariyle;
1. Sözleşmeye bağlı olarak iş sahibinden sağlanan vekâlet ücreti
2. Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenen
vekâlet ücreti
olmak üzere iki ayrı vekâlet ücreti söz konusudur.
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 4667 sayılı Kanunla değişik 164’üncü
maddesinin son fıkrasında, “... Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak
karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin
borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez.” denilmiştir.
1136 sayılı Yasanın 168’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında, “Avukatlık
ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda
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hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.” Anılan Yasanın
169’uncu maddesinde ise “Yargı mercilerince karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, avukatlık ücret tarifesinde yazılı miktardan az ve üç katından
fazla olamaz, “denilmektedir.
Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı/alacaklı taraf avukatına ödenen vekalet ücreti;
1. Mahkeme veya icra veznesinin düzenlediği makbuz imzalanarak
nakden,
2. Bizzat karşı/borçlu tarafın, mahkeme veya icra dairesinin tespit ettiği vekalet ücretini elden (nakden) veya banka havalesi ile ödemesi
3. Mahkeme veya icra dairesinin, yargılama giderleri ile birlikte davayı
kazanan müvekkile herhangi bir şekilde ödeme yapması ve müvekkilin de
karşı/borçlu taraftan alınan vekalet ücretini avukata ödemesi,
Şekillerinde tahsil edilebilmektedir.
1136 sayılı Yasanın 166’ncı maddesi uyarınca; avukat, müvekkili tarafından verilen veya onun namına aldığı malları, parayı ve diğer her türlü
kıymetleri, avukatlık ücreti ve giderin ödenmesine kadar, kendi alacağı
nispetinde elinde tutabilir. Avukat, sözleşme ile kararlaştırılan ve hâkim tarafından takdir olunan ücretinden dolayı, kendi çalışması sonucunda müvekkilin muhafaza ettiği veya kazandığı mallar ve davadaki diğer taraftan
ilam gereğince tahsil edilecek para yahut alınacak mallar üzerinde diğer
alacaklılara nazaran rüçhan hakkını haizdir. Rüçhan hakkı, vekâletnamenin
düzenlenme tarihine, vekaletname umumi ise iş sahibi adına ücret konusu
işten dolayı ilk yapılan resmi baş vurma tarihine göre sıra alır. İş sahibinin
iflası halinde avukatın vekâlet ücreti alacağı da rüçhanlıdır.
1136 sayılı Yasanın 173’üncü maddesi uyarınca; sözleşmede aksine
bir hüküm yoksa, kararlaştırılan avukatlık ücreti yalnızca avukatın üzerine
almış olduğu işin karşılığı olup, mukabil dava, bağlantı ve ilişki bulunsa
bile başka dava ve icra kovuşturmaları veya her türlü hukuki yardımlar ayrı
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ücrete tabidir. Avukata tevdi edilen işin yapılması veya yapıldıktan sonra sonucunun alınması için gerekli bütün vergi, resim, harç ve giderler iş
sahibinin sorumluluğu altında olup, avukat tarafından ilk istekte avukata
veya gerektiği yere ödenir. Bu harcamaların avukat tarafından yapılabilmesi için, yeteri kadar avansın iş sahibi tarafından verilmiş olması gerektir.
Avukatın iş için yapacağı yolculuk masrafları ve bulunduğu yerden ayrılma
tazminatı, anlaşma gereğince iş sahibi tarafından ayrıca ödenir. Bu giderler
peşin olarak ödenmedikçe avukat yolculuğa zorlanamaz. Anılan Yasanın
174’üncü maddesi de, 173’üncü maddesinin koşutu veya uzantısı bir nitelik taşır. Söz konusu madde uyarınca; Üzerine aldığı işi haklı bir sebep
olmaksızın takipten vazgeçen avukat hiçbir ücret isteyemez ve peşin aldığı
ücreti geri vermek zorundadır. Avukatın azli halinde ücretin tamamı verilir. Şu kadar ki, avukat kusur veya ihmalinden dolayı azledilmiş ise ücretin
ödenmesi gerekmez.
Anlaşmaya göre avukata peşin verilmesi gereken ücret ödenmezse,
avukat işe başlamakla zorunlu değildir. Bu sebeple doğabilecek her türlü sorumluluk iş sahibinindir. Yazılı sözleşmedeki diğer ödeme şartlarının
yerine getirilmemesinden dolayı avukat işi takip etmek ve sonucunu elde
etmekten mahrum kalırsa sorumluluk bakımından aynı hüküm uygulanır.
1136 sayılı Yasanın 168’inci maddesinde avukatlık ücret tarifesinin hazırlanması hükme bağlanmıştır. Anılan maddeye göre; Baronun yönetim
kurulları, her yıl Eylül ayı içerisinde, yargı yerlerindeki işlemler ile diğer
işlemlerden alınacak avukatlık ücretinin asgarî hadlerini gösteren birer
tarife hazırlayarak Türkiye Barolar Birliğine gönderirler. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca, baro yönetim kurullarının teklifleri de göz önüne
alınmak suretiyle uygulanacak tarife o yılın Ekim ayı sonuna kadar hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilir. Bu tarife Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya tarife
onaylandığı takdirde kesinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı
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tarifeyi bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesiyle birlikte Türkiye
Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen bu tarife, Türkiye Barolar
Birliği Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir. 8 inci maddenin altıncı fıkrası
hükümleri kıyasen uygulanır. Avukatlık ücretinin takdirinde, hukukî yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte
olan tarife esas alınır.
3.3. Avukatlık Ücretinden Yapılacak Gelir Vergisi Kesintisi
GVK’nın 94’üncü maddesinin birinci fıkrasında, kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur
olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai
işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin
gelir vergilerine mahsuben gelir vergisi kesintisi yapmaya mecbur oldukları hükme bağlanmıştır.
Buna göre; dava sonunda mahkeme ilamına göre veya icra takibi sonucu verilen kararla avukatlık tarifesine dayanılarak karşı tarafa yüklenilecek vekalet ücretinin GVK’nın 65 ve 66’ncı maddeleri çerçevesinde serbest
meslek erbabı olan avukatlara ödenmesi halinde, GVK’nın 94’üncü maddesi ve 2006/11449 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca vergi sorumlularınca % 20 oranında gelir vergisi kesintisine tabi tutulması gerekir.
Karşı taraf aleyhine hükmedilen vekâlet ücreti ödemelerinin doğrudan
avukatlara değil de, İcra Müdürlüklerine yapıldığı durumda, İcra Müdürlüklerine ödeme yapıldığı sırada ödemeyi yapan borçlu tarafından vekâlet
ücreti ödemesinden % 20 oranında gelir vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.
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Vekâlet ücreti ödemesi yapan borçlunun GVK’nın 94’üncü maddesinde
sayılan gelir vergisi kesintisini yapmakla sorumlu kişilerden olmaması veya
herhangi bir nedenle kesinti yapılmadan icra dairesine ödemede bulunulması halinde, elde edilen serbest meslek kazancı avukat tarafından verilen
yıllık beyannamede GVK’nın 103’üncü maddesindeki tarifeye göre artan
oranlı olarak vergilendirilecektir.
Davayı kaybeden tarafından, mahkeme ilamına göre veya icra takibi
sonucu karşı taraf avukatına ödenmesine karar verilen vekâlet ücretinin
avukat dışında alacaklı tarafa vekâlet eden üçüncü bir kişiye nakden ödenmesi durumunda; bu vekâlet alacağın tahsiline yönelik olduğundan, ödeme yapan tarafın GVK’nın 94’üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan
kişilerden olması halinde yapılan vekâlet ücreti ödemesi üzerinden % 20
oranında gelir vergisi kesintisinin yapılması gerekir. Vekâlet ücretini ödeyen karşı tarafın ödeme sırasında % 20 0ranındaki gelir vergisi kesintisini
yapmaması durumunda elde edilen hasılatın avukat tarafından serbest
meslek kazancı olarak yıllık beyannameye dahil edilmesi gerekir.
Davayı kaybeden tarafın, mahkeme veya icra dairesinin tespit ettiği
vekalet ücretini alacaklı tarafa doğrudan nakden ödemesi durumunda,
alacaklıyı temsil eden avukatın ücretli olmaması kaydıyla, ödeme yapan
tarafın GVK’nın 94’üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında sayılan kişilerden olması durumunda, yapılan vekalet ücreti ödemesi üzerinden % 20
oranında gelir vergisi kesintisinin yapılması gerekir.
3.4. Yapılan Gelir Vergisi Kesintisinin Mahsup ve İadesi
Gelir Vergisi Kanunu 252 Seri No.lu Genel Tebliğinde, kaynaktan kesinti
(tevkifat) yoluyla alınmış vergilerin mahsup ve iade usulüne ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Tebliğde yapılan açıklamalar şöyledir:
1. Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergiye Mahsup
Yıllık beyanname ile beyan edilen gelir veya kurum kazancı üzerinden
hesaplanan vergiden yıl içinde tevkif yoluyla kesilen vergiler mahsup edi-
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lir. Mahsup işleminin yapılabilmesi için, tevkif yoluyla kesilen verginin beyannameye dahil edilen gelir veya kazanca ilişkin olması gerekir.
Tevkif yoluyla kesilen vergilerin, yıllık gelir veya kurumlar vergisinden
mahsubunda mükelleflerin kendilerinden yapılan vergi tevkifatı ile ilgili
olarak kesintiyi yapan vergi sorumlularının adı-soyadı veya unvanını, bağlı
olduğu vergi dairesini ve vergi kimlik numaralarını, kesintiye esas alınan
brüt tutarları, kesilen vergileri ve kesinti yapılan dönemleri gösteren bir
tabloyu yıllık beyannamelerine eklemeleri yeterlidir.
2. Diğer Vergi Borçlarına Mahsup veya Nakden İade
2.1. Mahsup Yoluyla İade
Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyannamedeki mahsuplar sonunda kalan kısmının diğer vergi borçlarına mahsup talebi tutarına bakılmaksızın, inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilir.
Bunun için mahsup talebinin dilekçe ile yapılması ve yıl içinde yapılan tevkifatlara ilişkin tablonun dilekçe ekinde yer alması gerekmektedir.
Söz konusu tablonun daha önce yıllık beyanname ekinde yer almış olması
halinde, mahsup dilekçesi yeterli olacaktır. Mahsup dilekçesi ve ilgili tablonun ibraz edilmiş olması kaydıyla, mükelleflerin vergi borçlarına ilişkin
mahsup talepleri yıllık beyannamenin verildiği tarih esas alınarak yerine
getirilir.
2.2. Nakden İade
Nakden iade taleplerinin dilekçe ile yapılması şarttır. Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade edilecek tutarın 10.000._YTL.’yi geçmemesi halinde iade talebi, yıl içinde yapılan kesintilere (tevkifatlara) ilişkin
tablo ile birlikte;
- Serbest meslek kazancına ilişkin olarak vergilerin sorumlu adına tahakkuk ettiğini gösteren ilgili saymanlık yazısının,
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- İlgili kurumca onaylanan bir örneğinin dilekçeye eklenmesi koşuluyla inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilir.
Nakden yapılacak iade taleplerinin 10.000.-TL.’yi aşması halinde,
10.000.-TL.’yi aşan kısım Vergi Usul Kanununa göre vergi inceleme yetkisi
bulunanlarca yapılacak inceleme sonucunda düzenlenecek vergi inceleme raporuna göre iade edilir. 10.000.-TL.’ye kadar olan kısım ise, dilekçe
ekinde yukarıda belirtilen belgelerin yer alması koşuluyla teminat aranmaksızın ve inceleme raporu beklenmeksizin iade edilir.
Nakden iade talebinin 100 milyar liraya kadar olan kısmı mükellefle
süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilir. İade talebinin 100 milyar lirayı aşan kısmının iadesi ise denetim elemanlarınca düzenlenen vergi
inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir.
Bu açıklamalara göre; vekâlet ücreti ödemesi yapan borçluların GVK’nın
94’üncü maddesinde belirtilen ve gelir vergisi kesintisi yapmakla mükellef
tutulan kişilerden olmaması veya herhangi bir nedenle gelir vergisi kesintisi yapılmadan icra dairesine ödemede bulunulması durumunda, söz
konusu tutarların avukatlarca yıllık beyannameye dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmekte olup, bu tutarlar üzerinden serbest meslek makbuzu
üzerinde herhangi bir gelir vergisi kesintisi yapılmadığından mahsup veya
iade işleminin olması da söz konusu değildir.
Ancak, vekâlet ücreti ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılması durumunda; serbest meslek ödemeleri üzerinden vergi sorumlularınca kesilen vergilerin, yıllık gelir vergisinden mahsubunda mükelleflerin
kendilerinden yapılan vergi kesintisi ile ilgili olarak kesintiyi yapan vergi
sorumlularının adı-soyadı veya unvanını, bağlı olduğu vergi dairesini ve
vergi kimlik numaralarını, kesintiye esas alınan brüt tutarları, kesilen vergileri ve kesinti yapılan dönemleri gösteren bir tabloyu yıllık beyannamelerine eklemeleri durumunda söz konusu kesintilerin yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinde hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmesi olanaklı
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bulunduğu gibi; kesinti yoluyla ödenmiş olan vergilerin yıllık beyannamedeki mahsuplar sonunda kalan bölümünün dilekçeyle talep edilmesi
ve anılan tablonun ibraz edilmesi halinde tutarına bakılmaksızın, inceleme raporu ve teminat aranılmaksızın mükelleflerin diğer vergi borçlarına
mahsup edilmesi de olanaklıdır.
Ayrıca, serbest meslek ödemeleri üzerinden kesilen vergilerin 10.000.-_
TL.’ye kadar olan bölümünün nakden iade edilebilmesi için serbest meslek
ödemelerinden yapılan vergi kesintilerine ilişkin olarak kesintilerin sorumlu tarafından ödenmesi koşulu aranılmamakta olup, söz konusu vergilerin
vergi sorumluları adına tahakkuk ettiğini gösteren ilgili saymanlık yazısının ilgili kurumca onaylanan bir örneğinin dilekçeye eklenmesi halinde
inceleme raporu ve teminat aranmaksızın nakden iade taleplerinin yerine
getirilmesi olanaklıdır.
Öte yandan, nakden yapılacak iade taleplerinin 10.000.-TL.’yi aşması
halinde 10.000.-TL.’yi aşan kısım VUK’a göre vergi inceleme yetkisi bulunanlarca yapılacak inceleme sonucunda düzenlenecek vergi inceleme
raporuna göre iade edilecektir. Nakden iade talebinin 100.000.-TL’ye kadar olan bölümü mükellefle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş
yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade
edilecek olup, iade talebinin 100.000.-TL aşan bölümünün iadesinin ise
denetim elemanlarınca düzenlenen vergi inceleme raporu sonucuna göre
yerine getirilecektir.
3.5. Avukatlık Ücretinin Belgelendirilmesi
Alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen vekâlet ücretinin ne
şekilde belgelendirilmesi gerektiğine ilişkin olarak, Vergi Usul Kanunu 356
Seri No.lu Genel Tebliği’nde “İcra dairelerince borçludan alınarak müvekkili
adına takibat yapan alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen avukatlık (vekâlet) ücretinin avukata ödendiği anda, avukat tarafından borçlu
adına en az 2 nüsha serbest meslek makbuzu düzenlenecek ve makbuzun
avukatta kalan nüshasına da icra dairesince ödemenin yapılmış olduğuna
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dair bir şerh düşülerek, ödemeyi yapan memur tarafından (sicil numarası
da yazılarak) imzalanacaktır.” şeklinde düzenlenmişken; Vergi Usul Kanunu
375 Seri No.lu Genel Tebliği’nde “İcra dairelerince borçludan alınarak müvekkili adına takibat yapan alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen avukatlık (vekâlet) ücretlerinin avukata ödendiği anda, avukat tarafından borçlu adına en az iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenlenecek
olup, bir nüshası ödemeyi yapan memura verilecek; makbuzun avukatta
kalan nüshasına ise icra dairesince ödemenin yapılmış olduğuna dair bir
şerh düşülmesi ve ödemeyi yapan memur tarafından imzalanması şartı
aranmayacaktır.” şeklinde düzenlenmiştir.
3.6. Avukatlık Ücreti ve KDV
Mahkeme kararı gereğince veya icra kanalı ile avukata ödenen vekâlet
ücreti serbest meslek faaliyeti kapsamında Katma Değer Vergisi’ne (KDV)
tabidir. Bu nedenle, avukat tarafından düzenlenecek serbest meslek makbuzunda ayrıca KDV hesaplanacaktır. Ancak, mahkeme kararında “KDV hariç” şeklinde bir ifadenin yer almaması halinde vekâlet ücretine KDV dahil
kabul edilecek ve iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle tespit edilen KDV
avukat tarafından düzenlenecek serbest meslek makbuzunda gösterilecektir.
Mahkemelerce hükmolunan vekâlet ücreti ödemelerinin davayı kazanan gelir ya da kurumlar vergisi mükellefi olan işverenlere yapılması ve
yapılan bu ödemenin GVK uyarınca ticari faaliyet ya da serbest meslek faaliyeti kapsamında olması durumunda ödeme KDV’ye tabi olacaktır. Mahkeme kararında “KDV hariç “ ya da “KDV dahil” ibaresinin yer alıp almadığı
dikkate alınarak yukarıdaki açıklamalara göre işlem yapılacaktır.
Avukatın davayı kazanan tarafın ücretlisi olması durumunda, ticari
kazanç veya serbest meslek kazancı kapsamında borçludan tahsil edilen
vekâlet ücreti, GVK’nın ücreti düzenleyen 61, gelir vergisi kesintisini düzenleyen 94 ve gelir vergisi tarifesini hükme bağlayan 103 üncü maddeleri
kapsamında ücret olarak avukata ödenecektir.
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657 SAYILI DEVLET MEMURLARI
KANUNU’NDAKİ TİCARET VE
DİĞER KAZANÇ GETİRİCİ
FAALİYETTE BULUNMA
YASAĞININ SINIRLARI,
İNSAN HAKLARI BİLDİRGESİ VE
ANAYASAL HAKLAR KARŞISINDA
HUKUKİ DURUMU
Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, sindirdiklerimizdir.
Bizi varsıl yapan kazandıklarımız değil, koruduklarımızdır.
Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil,
kafamıza yerleştirdiklerimizdir.
Francis Bacon
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657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’NDAKİ TİCARET VE DİĞER
KAZANÇ GETİRİCİ FAALİYETTE BULUNMA YASAĞININ SINIRLARI, İNSAN
HAKLARI BİLDİRGESİ VE ANAYASAL HAKLAR KARŞISINDA HUKUKİ DURUMU
1. GİRİŞ
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28’inci maddesi ile getirilmiş
olan “memura ikinci iş yasağı”nın Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın karşısındaki hukuki durumu bu bölümde
ele alınacaktır.
2. KONUYA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı” başlıklı 28’inci maddesi şöyledir:
“Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde
görev alamaz, ticari mümessil veya ticarî vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları
kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç).
Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri
ile kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları
üyelikleri görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın
dışındadır.
Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma
bildirmekle yükümlüdürler.”
3. KONUNUN HUKUKİ ANALİZİ
657 sayılı yasanının 28’inci maddesi ile düzenlenen ticaret ve kazanç
sağlama yasağı, hukuki altyapı olarak Türk Ticaret Kanunu’nun “tacir” ve
“esnaf” kavramları ile bunların doğal uzantısı durumundaki “kazanç” kavramı üzerine oturtulmuştur.
Kazanç: Sermayenin, diğer üretim etmenlerinden (emek, doğa ve girişimcilik) en az biriyle birleşerek bir faaliyette bulunması sonucunda elde
edilen getiridir. Kazanç, ticari ve sınai faaliyet sonucunda sağlanır. Kazancı
elde edene tacir denir. Kazancın olmadığı yerde ticaretten; ticaretin olmadığı yerde kazançtan söz edilemez.
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Esnaf: Sınıflar anlamına gelen bir sözcüktür. Kavram olarak, bağımsız çalışan, sermayesi olmayan, kol ve beden gücüne dayanarak iş yapan
girişimcileri tanımlamak için kullanılır. Zanaatkar ve küçük ticarethane
sahipleri esnaf olarak anılır. Tacir ile esnaf arasındaki temel ayrım emeksermaye yoğunluğudur. Tacirde sermaye; esnafta emek yoğun faaliyet söz
konusudur.
Memur: Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu
tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen aslî ve sürekli
kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında
memur sayılır. Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi
işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır121.
Türk Ticaret Kanunu odaklı olarak memurlara yönelik getirilen kazanç
yasağının kapsamına şunlar girmektedir:
1. Türk Ticaret Kanunu’na göre tacir ve esnaf sayılmalarını gerektiren
bir faaliyette bulunamazlar.
2. Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamazlar.
3. Ticari mümessil olamazlar.
4. Ticari vekil olamazlar.
5. Kollektif şirketlere ortak olamazlar.
6. Komandit şirkette komandite ortak olamazlar.
657 sayılı Yasa’nın 28’inci maddesindeki bu yasak, kullandığı çok üstün
kamu erki nedeniyle Devleti ve/veya hükümeti temsil etme konumunda
bulunan başbakan, bakan, müsteşar ve genel müdür gibi çok sınırlı sayıda
personel için savunulabilir. Ayrıca, askeri kanat açısından disiplinel yapı
nedeniyle kadrolu subay ve astsubaylar bakımından bu tür yasaklamalar
getirilebilir. Bu tür yasaklama ve sınırlamaların çok belirgin sınırlamalar
içinde kalması halinde hukukta bunlar savunulabilir. Ancak, kapsamı sı121 657 sayılı Yasa, 4. Md.
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657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’NDAKİ TİCARET VE DİĞER
KAZANÇ GETİRİCİ FAALİYETTE BULUNMA YASAĞININ SINIRLARI, İNSAN
HAKLARI BİLDİRGESİ VE ANAYASAL HAKLAR KARŞISINDA HUKUKİ DURUMU
nırsız ve belirgin olmayan 657 sayılı Yasa’nın 28’inci maddesindeki gibi bir
yasağın günümüz çağdaş hukuk normları ve Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ve Anayasa hukukunda yeri tartışmalıdan öte yoktur. Çünkü
bu tür kapsamı geniş tutulan yasakların birey hak ve özgürlüklerini büyük
ölçüde ortadan kaldırdığı ve bu alanda gücü elinde bulunduran lehine, zayıf konumdaki birey aleyhine dengesizlikler ve ciddi hak ihlalleri yarattığı
düşünülmektedir.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 10.12.1948 tarih ve 217A (III) sayılı
Kararı ile ilan edilen ve 27.05.1949 tarih ve 7217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye’de de kabul edilmiş olan Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nin 23’üncü maddesi insanın çalışma hakkını, 24’üncü maddesi insanın eğlenme ve dinlenme hakkını ve 25’inci
maddesi insanın ailesine ve kendisine sağlıklı şekilde bakma hakkını
düzenlemektedir.
Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nin 23/1’inci maddesi uyarınca;
herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, adaletli ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır. Anılan maddenin 3’üncü bendi
uyarınca; herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her
türlü sosyal koruma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve
elverişli bir ücrete hakkı vardır. Söz konusu beyannamenin 25/1’inci maddesi uyarınca; herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme,
giyim, konut ve tıbbi bakım hakkı vardır. Herkes, işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda güvenlik hakkına sahiptir.
Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nin yukarıda anılan hükümlerinin
hukuki sonuçları şöyle özetlenebilir:
1. Herkes için çalışma temel bir haktır.
2. İşin karşılığında bireyin gönencini sağlamaya yetecek ölçüde adaletli ücret alınması bir haktır.
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3. Herkes kendisinin ve ailesinin sağlık ve gönencini sağlayacak beslenme, giyim ve konut hakkına sahiptir.
4. Herkes işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi istenci dışında oluşbailicek düşkünlük durumunda güvenlik hakkına sahiptir.
Bu temel insan haklarının sağlanması konusunda 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun özlük ve çalışma koşullarına ilişkin hükümleri ile
Sosyal Güvenlik Kanunu’nun emekliliğe yönelik hükümlerinin karşısında
ne denli yetersiz durumda kaldığı açıktır. Devletin, kendisinin çalışanı
durumunda bulunan memurlarının yaşam koşulları ile ülkesinin tüm insanlarının yaşam koşullarını gelişmiş orta karar ülkeler düzeyine dahi getirmemişken; birey gönencini doğrudan olumsuz yönde etkileyen bu tür
ekonomik yasaklar getirmiş olması son derece düşündürücüdür. 657 sayılı Yasa’nın 28’inci maddesindeki hukuki anlamda sınırsız nitelikteki kazanç
yasağı hukuki olarak temel insan haklarına, bireyin ekonomik, toplumsal
ve yaşamsal özgürlüklerine aykırıdır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 12’nci maddesi uyarınca; herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer
kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder. Anayasa’nın 48’inci
maddesi uyarınca; herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. Devlet, özel teşebbüslerin
millî ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır. Anayasa’nın
49’uncu maddesi uyarınca; çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet,
çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için
çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye
elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için
gerekli tedbirleri alır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 12, 48 ve 49’uncu maddelerinin bir
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arada değerlendirilmesi sonucunda; Türkiye Cumhuriyeti’nin yurttaşlığını
benimsemiş herkes çalışma hak ve özgürlüğüne sahiptir. Çalışma hakkı,
kişilik haklarının en temel olanlarından biridir. Çünkü çalışma hakkı, doğrudan yaşama ve sağlık hakkını yakından ilgilendirir. Bu anlamda çalışma
hakkı bir birey için en temel haktır. Çalışma hakkının temelinde, bireyin
kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin sağlıklı ve gönenç
içinde yaşamalarını sağlamak yatar. Bunu da, çalışma karşılığı elde ettiği kazanç ya da ücretle gerçekleştirir. Aksi takdirde, gerek Evrensel İnsan
Hakları Beyannamesi’nin yukarıya alınan hükümleri ve gerekse T.C. Anayasası’nın ilgili hükümleri gereği bireye bu koşulları mensubu olduğu devletler sağlar.
Bir birey sağlıklı ise ve eğitimi yeterli ise istediği işte ve işlerde çalışması
ve bunun karşılığında kendisi için yeterli saydığı bir kazancı elde etmesinden daha doğal bir şey olamaz. Bu doğal ve insani temel hak ancak çok
sınırlı sayıda insan için belirli durumlarda sürekli veya geçici olarak sınırlandırılabilir. Ama bu sınırlama zaten büyük ölçüde üst düzeyde kamu
erki kullananları kapsayacağı ve bunların da ekonomik gönenç anlamında
herhangi bir kaygı ve sorunları olmadığı için birey hak ve özgürlükleri çerçevesinde bu sınırlamalar bir hak ve özgürlük kaybı sonucu yaratmayacaktır. Oysa, bugün 657 sayılı Yasa2nın 28’inci maddesindeki kazanç yasağı
sınırsız sınırlamacı yapısıyla bireyin temel hak ve özgürlüklerini yaralayıcı
ve hatta çok büyük ölçüde memurlar açısından ortadan kaldırıcı niteliktedir. Bu yapısıyla 657 sayılı Yasanın 28’inci maddesi Evrensel İnsan Hakları
Beyannamesi’nin yukarıda anılan hükümlerine ve T.C. Anayasası’nın 12, 48
ve 49’uncu maddelerine açık biçimde aykırıdır.
4. DEĞERLENDİRME ve SONUÇ
657 sayılı Yasa’nın Devlet memurlarına yönelik olarak hiçbir sınırlama
olmaksızın getirdiği ticaret ve ticari kazanç yasağının temel insan haklarına ve anayasal düzenlemelere aykırı olmaması bakımından;
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1. Yasağın sadece ve sadece üstel düzeyde (Başbakan, bakan, müsteşar, genel müdür vb) kamu erki kullananlarla sınırlandırılması,
2. Yukarıdaki sınırın dışında kalan ve yine kamu erki kullanma durumunda olan devlet memurları bakımından da yasağın sadece ve sadece
işinin devamı veya uzantısı (Örneğin; bir Maliye Müfettişi için görevindeyken yeminli mali müşavirlik, mali müşavirlik yapmama; Bayındırılık Bakanlığı’nda çalışan bir mühendis için mühendislik yapmama; Hazine avukatlığı
yapan birisi için avukatlık yapmama gibi) durumda olan işlerle sınırlandırılması,
3. Kullandığı kamu erkinin dışında yapacağı her türlü işi (Örneğin; bir
İlköğretim Denetmeni’nin gidip bir dershanede veya okulda veya özel bir
kurumda kamu maliyesi ya da vergi hukuku dersi vermesi; bir öğretmenin
düğün salonlarında kemal çalması; kamuda şoförlük yapan birisini hafta
sonu takside çalışması; Bayındırlık Bakanlığı’nda mühendis olan birisinin
lise sonda okuyan bir öğrenciye matematik dersi vermesi; sağlık Bakanlığı’nda memur olan birisinin akşamları dondurma satması; bir kamu bankasında memur olarak çalışan birisinin akşamları veya hafta sonları bir özel
hastanede resepsiyonda çalışması vb) ve bu işlerden sağlayacağı ücret ve
kazançlar için herhangi bir yasaklamanın olmaması,
Birey hak ve özgürlükleri bakımından temel hukuk normlarına daha
uygun olur. Avrupa Birliği sürecinde 2002 yılında 657 sayılı Yasa’nın 28’inci
maddesinde yasağın kaldırılacağı veya çok sınırlandırılacağı taahhüt edilmiş olmasına karşın, bugüne kadar bu konuda herhangi bir somut adım
atılmış değildir. İnsanın doğrudan yaşamını ilgilendiren söz konusu yasağın bir an önce çağdaş ülkelerde olduğu gibi son derece daraltılmış ve
sadece üstel kamu erki kullanımı dikkate alınarak ve yapılan işin devamı
niteliğinde olmama ölçütü kullanılarak yeniden düzenlenmesi zorunludur.
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Büyük ve yüksek şeyleri görebilmemiz için, onlara
göre bir ruhumuzun olması gerekir;
yoksa kendi çamurumuzu görürüz onlarda.
Montaigne
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SÖZLEŞMESİ) VE ANAYASA KARŞISINDAKİ DURUMU
1. GİRİŞ
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun (DMK) “Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı” başlıklı 28’inci maddesi ve
“İkinci görev yasağı” başlıklı 87’nci maddesinin Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi, Avrupa Sosyal Şartı (Avrupa Sosyal haklar Sözleşmesi) ve Anayasa
karşısındaki hukuki durumu bu bölümde irdelenecektir.
2. KONUNUN ANALİZ ve DEĞERLENDİRMESİ
DMK’nın 28’inci maddesi aynen şöyledir:
“Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde
görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak
veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç).
Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri
görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.
Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma
bildirmekle yükümlüdürler.”
DMK’nın 87’nci maddesi ise aşağıdaki gibidir:
“Memurlara;
a) Bu Kanuna tabi kurumlarda,
b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi kurumlar ile sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait bankalarda,
c) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlarda,
ç) Yukarıdaki bentlerde yazılı idare, kuruluş ve bankalar tarafından sermayelerinin yarısından fazlasına katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarla
bunların aynı oranda katılmaları ile vücut bulan kurumlarda,
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İkinci görev verilemez; bu kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para
ödenemez ve yarar sağlanamaz.
Ancak, bu Kanunun memurlara ikinci görev verilmesini öngören hükümleri ile hakem, tasfiye memuru ve bilirkişilere takdir olunan İl Genel
Meclisi ve İl Daimi Encümeni başkanları, özel kanunlarla kurulan ve asli görevlerinin devamı niteliğinde olmayan çeşitli kurul, komisyon, heyet ve jüri
çalışmalarına, Üniversiteler, Akademiler, Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve Özel Kanunlarla kurulan araştırma kurumları tarafından
idareyle ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırma çalışmalarına katılanlar
için özel kanunlarınca gösterilen veya bu kanunlara dayanılarak tespit edilen ücretlerin ödenmesine ilişkin hükümler saklıdır.”
DMK’nın 28’inci maddesi Devlet memurlarının Türk Ticaret Kanunu
(TTK) kapsamında ticaret ve ticari iş sayılan işlemleri yapamayacaklarını
hükme bağlamaktadır. Yasa metninde yasak olarak nitelenen ayrıntılar şu
biçimde maddeleştirilebilir:
- TTK’ya göre tacir sayılacak bir işi ve işlemi yapamazlar.
- Esnaflık kapsamına giren bir iş ve işlemi yapamazlar.
- Ticari kurum ve kuruluşlarda görev alamazlar
- Sınai kurum ve kuruluşlarda görev alamazlar.
- Ticari mümessil olamazlar.
- Ticari vekil olamazlar.
- Kolektif şirketlerde ortak olamazlar.
- Komandit şirketlerde komandite ortak olamazlar.
DMK’nın 28’inci maddesi tüm bunları yasak kapsamına almıştır. Ancak,
28’inci maddenin yasakları içinde serbest meslek faaliyeti sayılmamıştır.
Ayrıca, DMK’nın 28’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca özel kanunlarda bulunan görevler bu yasağın kapsamı dışında bırakılmıştır. Bir başka
deyişle, bazı mesleklere yönelik olarak çıkarılmış özel kanunlarda Devlet
memuru olsalar dahi kazanç getirici başka bir işte çalışma ve faaliyette bu-
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lunma olanağı bu meslek mensuplarına tanınmıştır. Bu ayrıcalıklı yapı ve
bu yapıya ilişkin hükümler Anayasanın eşitlik hükümleri karşısında hukuken tartışmalıdır.
Özel kanunlarında hüküm bulunan ve DMK’nın 28’inci maddesi kapsamı dışında kalan meslekler şunlardır122:
1. 6269 Sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun’un123 5’inci maddesi uyarınca kimya yüksek mühendisleri, kimya mühendisleri ve kimyagerler.
2. 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Kanunu’nun124 9’uncu maddesi
uyarınca yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis, mimar ve fen memurları.
3. 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner
Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun’un125 2’nci maddesi uyarınca veteriner hekimler.
4. 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair
Kanun’un126 değişik 4’üncü maddesi uyarınca sağlık personeli127.
5. 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun128 21’inci maddesinin
6’ncı fıkrası uyarınca; İhtiyaç halinde, resmi öğretim kurumlarında görevli
122 Ali H.S. Karamangil, “Devlet Memurlarının Özel Kanunlar ile Yapabileceği Belirtilen Görevler”, Bütçe Dünyası,
Ss. 92-96, http://www.debud.org/Html/dergi/24/alihsk.pdf (03.05.2008).
123 20.02.1954 tarih ve 8639 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
124 28.06.1938 tarih ve 3945 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
125 18.06.1965 tarih ve 12026 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
126 31.12.1980 tarih ve 17207 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
127 Sağlık personeli kapsamına şunlar girmektedir: “Sağlık Hizmetlerinde (Hayvan Sağlığı da-

hil) mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar
ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, pisikolog, diyetçi, sağlık muhendisi,
sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuvar,
eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personeli”
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öğretim elemanlarına, asıl görevlerini aksatmamak kaydıyla, aylığı karşılığı
okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar,
ilgili bakanlıkların izni ile ücretli ders verilebilir.
DMK’nın “ikinci göre yasağı” başlıklı 87’nci maddesi esas itibariyle,
Devlet memurluğuna atanmış kişilere, 657 sayılı DMK’nın kapsamına giren kurumlarda veya Devlete ait diğer kurum ve kuruluşlarda ikinci bir
görev verilemeyeceğini düzenlemektedir. Dolayısıyla bu hüküm aslında
DMK’nın 28’inci maddesi ile birlikte değerlendirilmemesi gereken bir hükümdür. Bir başka deyişle, DMK’nın 87’nci maddesinin yazıda irdelenecek
konuyla aslında bir ilgisi bulunmamaktadır. Yazının başlığına dahil edilmiş
olmasının nedeni, uygulamada 87’nci maddenin 28’inci maddenin devamı
veya onunla bağlantılı bir madde gibi algılanması nedeniyledir. Dolaysıyla, bundan böyle DMK’nın 87’inci maddesi üzerinde bir daha durulmayacaktır. Çünkü, DMK’nın 87’nci maddesi Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’ne
ve Anayasa hükümlerine uygun bir maddedir.
Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’nin129 23’üncü maddesi çalışma özgürlüğü’nü düzenlemektedir. Anılan madde aynen şöyledir:
1. Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır.
2. Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete
hakkı vardır.
3. çalışan her kimsenin kendisine ve ailesine insanlık haysiyetine uygun bir yaşayış sağlayan ve gerekirse her türlü sosyal koruma vasıtalarıyla
da tamamlanan adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.
4. Herkesin menfaatlerinin korunması için sendikalar kurmaya ve bunlara katılmaya hakkı vardır.
Avrupa Sosyal Şartı’nın130 1’inci maddesi “Çalışma hakkı”nı hükme
bağlamaktadır. Bu madde aynen şöyledir:
129 Universal Declaration of Human Rights, 10 Aralık 1948.
130 Sözleşme 18 Ekim 1961’de Torino’da imzalanmış ve 26 Şubat 1965 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye
Sözleşmeyi 18 Ekim 1961 tarihinde imzalamış ve 16 Haziran 1989 tarihinde onaylamıştır. 3581 sayılı Onay
Kanunu 4 Temmuz 1989 gün ve 20215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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“Akit Taraflar çalışma hakkının etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamak üzere:
1. Tam istihdamı gerçekleştirmek üzere olabildiğince yüksek ve istikrarlı bir istihdam düzeyine ulaşmayı ve bu düzeyi korumayı başta gelen
amaç ve sorumluluklardan biri saymayı;
2. Çalışanların özgürce edindikleri bir işle yaşamlarını sağlama haklarını etkin biçimde korumayı;
3. Tüm çalışanlar için ücretsiz iş bulma hizmetlerini sağlamayı veya korumayı;
4. Uygun mesleğe yöneltme, eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini
sağlamayı veya geliştirmeyi taahhüt ederler.”
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın131 48’inci maddesi “Çalışma ve sözleşme hürriyeti”ni, 49’uncu maddesi ise “Çalışma hakkı ve
ödevi”ni hükme bağlamaktadır.
Anayasanın 48’inci maddesi uyarınca; herkes, dilediği alanda çalışma
ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.
Devlet, özel teşebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak
tedbirleri alır.
Anayasa’nın 49’uncu maddesi uyarınca; çalışma, herkesin hakkı ve
ödevidir. (Değişik: 3.10.2001-4709/19 md.) Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri
korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir
ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa Sosyal Şartı ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın yukarıya alınan ve bireylerin çalışma hak ve özgürlüklerini hükme bağlayan amir düzenlemeler ile DMK’nın 28’inci maddesindeki yasak bir arada değerlendirildiğinde, DMK’nın 28’inci maddesindeki
131 09.11.1982 tarih ve 17863 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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yasağın bu hükümlere açık biçimde aykırı olduğu görülmektedir. DMK’nın
28’inci maddesi ile memurlara ticari faaliyette bulunma yasağı getirmenin amacı bunların “mesailerini, deruhte ettikleri amme hizmetine hasrını
temin etmek ve ihtisaslarını serbest sahada istismar etmek suretiyle hizmette vaki olacak herhangi bir tedahül ve zarara meydan vermemekten
ibarettir132.” Danıştay Dava Daireleri Umumi Heyeti’nin kararı memurlara
düşünsel olarak ve yaşamlarının her anını kapsayacak biçimde yasak getirilmediğini; DMK’nın 28’inci maddesindeki yasağın sadece memur mesai
saatleri ile ve yapılan işin uzantısı ile sınırlandırıldığı anlaşılmaktadır.
DMK’nın 28’inci maddesindeki yasakla ilgili olarak bugünkü uygulama,
değerlendirme ve algı ise adeta Devlet memurlarının tüm yaşantılarına ve
24 saatlerine yöneliktir. Bu durum ise, yukarıdaki evrensel hukuk düzenlemeleri ve Anayasa hükümleri karşısında açık biçimde insan hakkı ihlalidir.
Bir tür, Devlet memurunun “köleleştirilmesi”dir.
DMK’nın 28’inci maddesindeki yasağın memur mesai saatleri ile ve etik
açıdan Devletin yıpranmaması ve zarar görmemesi bakımından yaptığı
işin uzantısı niteliğindeki işlerle sınırlandırılması hukuki ve evrensel bir birey hak ve özgürlüğünün zorunlu bir gereğidir. Konuya biraz açıklık getirmek bakımından bir örnek vermekte yarar bulunmaktadır.
Örnek:
Devlet memuru olan bir Vergi Müfettişi’nin ya da Bir Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişi’nin veya bir Vergi dairesi Başkanı’nın, haftanın beş iş gününde
8 saatlik mesaisini (bağlı olduğu makamın onay ve izni ile yapılan diğer
görevler haricinde) kendi asli işlerine ayırmakla yükümlüdür. Bu konu açık
biçimde DMK’nın 28’inci maddesinde bu biçimde düzenlenebilir. Ayrıca,
örnekteki meslek mensupları, işlerinin devamı (uzantısı) niteliğindeki mali
müşavirlik, vergi danışmanlığı, yeminli mali müşavirlik, serbest muhasebe132 Danıştay Dava Daireleri Umumi Heyetinin 16.10.1953 gün ve E:133/K:139 sayılı kararı, Devlet Şurası Kararlar
Dergisi, Yıl:19, Sayı:5, Ss. 62-63.
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657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’NUN 28 VE 87’NCİ MADDELERİNİN EVRENSEL
İNSAN HAKLARI BİLDİRGESİ, AVRUPA SOSYAL ŞARTI (AVRUPA SOSYAL HAKLAR
SÖZLEŞMESİ) VE ANAYASA KARŞISINDAKİ DURUMU
cilik, mali danışmanlık vb görevleri mesai saati ve özel izin dönemlerinde
de yapamazlar. Buna ilişkin de yine DMK’nın 28’inci maddesinde bu yönde bir düzenleme yapılabilir. Bunun dışında hiçbir yasak evrensel hukuk
normları ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile hukuken bağdaşmaz. Örneğimizdeki meslek mensuplarının devlet memurluğu mesaisi dışındaki
saatlerde, hafta sonlarında, resmi tatil ve yıllık izin dönemlerinde pazarda
limon satmalarına, bir barda keman ye da gitar çalmalarına, ders vermelerine, bir radyoda meslekleri dışında program yapmalarına, bir spor takımı
çalıştırmalarına, profesyonel ligde veya amatör liglerde spor hakemliği
yapmalarına, ticari, zirai, mesleki (yaptıkları görevlerle ilgisi bulunmayan)
faaliyette bulunmalarına, ücretli olarak ikinci bir işte (yaptıkları görevle
ilgili olmayan) çalışmalarına vb. DMK’nın 28’inci maddesindeki yasakla
karşı çıkılamaz. Böyle bir karşı çıkış bireyin çalışma hak ve özgürlüğünün
engellenmesi; bireyin kendi ekonomik, sosyal geleceğini belirleme, eşine,
çocuklarına insanca bir yaşam sağlama hak ve ödevine aykırılık oluşturur.
Yazının önceki bölümlerinde ortaya konulduğu üzere bazı meslek
mensuplarına kendi özel mesleki yasaları ile Devlet memuru olsalar dahi
ikinci iş yapma ve kazanç sağlama hakkı tanınmıştır. Bu hukuki gerçek de
ortada olduğuna göre, DMK’nın 28’inci maddesindeki yasağın özel yasalarla özgürlük tanınmış memurların dışında kalan memurlar yönünden
Anayasanın eşitlik ilkesi ihlali çok açıktır.
3. SONUÇ
DMK’nın açık biçimde Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’nin 23, Avrupa
Sosyal şartı’nın 1 ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 48 ve 49’uncu ve
Anayasanın 10’uncu133 maddelerine aykırılık oluşturan 28’inci maddesinin
tümüyle yeniden düzenlenmesi gerekir. Bu düzenleme yapılırken; başka
görevde çalışma, ticari, zirai, mesleki kazanç, ücret elde etme yasağının sa133 DMK’nın 28’inci maddesinin 2’nci fıkrası hükmü ile özel kanunlarında hüküm bulunanların Devlet memuru
olsalar dahi yasak kapsamı dışında bırakılmış olması nedeniyle.
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dece ve sadece memurun mesai saatleri ile ve Devlette yaptığı memuriyet
görevinin uzantısı (devamı) niteliğindeki işlerle sınırlandırılması gerekir.
Bunun dışındaki kapsamlı yasakların tümü bireyin çalışma hak ve özgürlüklerinin hukuka aykırı olarak kısıtlanması anlamına gelir ki, bu çağda
böyle bir yaklaşımın hukuki kabulü ve savunusu olanaklı değildir.
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Çevrendekileri alçaltarak değil,
kendini gerçekten yücelterek büyüyebilirsin.
Reich
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1. HUKUKİ DAYANAK
Milletvekillerinin özlük haklarına yönelik ana düzenleme T.C. Anayasası’nın 86’ncı maddesinde yapılmıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek, yolluk ve emeklilik işlemleri kanunla düzenlenir. Ödeneğin aylık tutarı en yüksek Devlet memurunun
almakta olduğu miktarı, yolluk da ödenek miktarının yarısını aşamaz. Türkiye
Büyük Millet Meclisi üyeleri ile bunların emeklileri T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler ve üyeliği sona erenlerin istekleri halinde ilgileri devam eder134.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ödenecek ödenek ve yolluklar,
kendilerine T.C. Emekli Sandığı tarafından bağlanan emekli aylığı ve benzeri ödemelerin kesilmesini gerektirmez135.
Ödenek ve yollukların en çok üç aylığı önceden ödenebilir136.
Anayasa’nın 86’ncı maddesinde sözü edilen yasal düzenleme 3671 sayılı TBMM Üyelerinin Ödenek Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun ile yapılmıştır. 3671 sayılı Yasa hükümlerinden milletvekili olmayan dışarıdan bakan olarak atanlar da yaralanır137. 3671 sayılı Yasaya göre milletvekillerinin
özlük hakları aşağıda yer almaktadır.
Aylık Ödenek
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylık ödeneklerinin tutarı, en yüksek Devlet memurunun almakta olduğu miktardır. En yüksek Devlet memuruna ödenenlerden gelir vergisine tabi olmayanlar bu Kanuna göre de gelir vergisine tabi tutulmaz138. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri en yüksek Devlet
memurunun almakta olduğu mali ve sosyal haklardan yararlanırlar139.
Yolluk
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine, 3671 sayılı Yasanın 1/1’inci maddesi uyarınca en yüksek devlet memurunun almakta olduğu maaş tutarı
134 T.C. Anayasası, 86/1. Md.
135 T.C. Anayasası, 86/2. Md.
136 T.C. Anayasası, 86/3. Md.
137 3055 sayılı Yasa, 4. Md.
138 3671 sayılı Yasa, 1/1. Md.
139 3671 sayılı Yasa, 1/4. Md.
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ölçüsünde ödenen aylık ödenek tutarının yarısı yolluk olarak ödenir140. Bu
yolluklar herhangi bir suretle haczedilemez141.
Tazminat
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri bu sıfatı iktisap ettikleri aydan itibaren, 3671 sayılı Yasada belirtilen ödenek ve yolluklara hak kazanırlar.
Herhangi bir nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sıfatı kalkanların
istihkakları, bu sıfatın kalktığı ayı takip eden aybaşından itibaren verilmez.
Ancak, ölüm ve çeşitli sebeplerle genel seçimin yenilenmesi halinde önceden aldıkları üç aylık ödenek ve yolluklar geri alınmaz. Aylık ödenek ve
yollukların üç aylığı peşin olarak ve çekle ödenir142.
Ölüm Yardımı
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ölümleri halinde 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre en yüksek devlet
memurunun almakta olduğu aylığın (ek gösterge dahil) on iki aylık tutarı
ölüm yardımı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden usulü dairesinde ve resen ödenir143.
Yasama Organı üyeliği sona erenler için bu yardım ölüm tarihi itibariyle birinci fıkraya göre hesaplanacak miktarın yarısı tutarında olmak üzere
Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden ödenir144.
Bu madde uyarınca ölüm yardımı yapılanlara diğer mevzuat hükümleri
ile öngörülen ölüm yardımları yapılmaz145.
Bu maddenin uygulanmasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 208 inci maddesi146 hükümleri uygulanır147.

140 3671 sayılı Yasa, 1/2. Md.
141 3671 sayılı Yasa, 1/3. Md.
142 3671 sayılı Yasa, 6. Md.
143 3671 sayılı Yasa, 7/1. Md.
144 3671 sayılı Yasa, 7/2. Md.
145 3671 sayılı Yasa, 7/3. Md.
146 Ölüm Yardımı
147 3671 sayılı Yasa, 7/4. Md.
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APARTMAN VE SİTE
YÖNETİCİLERİNE ÖDENEN
PARALARIN
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Yengeç sepetine kapak gerekmez;
yengeçlerden biri yukarı doğru tırmanmaya başlarsa,
ikinci bir yengeç onun arkasından tırmanır ve
onu aşağı doğru çeker.
Bazı insanlar da yengeçler gibidir.
C. Allen
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APARTMAN VE SİTE YÖNETİCİLERİNE ÖDENEN PARALARIN
VERGİLENDİRİLMESİ
1. GİRİŞ
Apartman ve site yöneticilerine yöneticilik yapmaları nedeniyle apartman aidatının ödenmemesi (mahsuben ödeme) veya nakden ödeme şeklinde yapılan parasal ödemelerin vergi hukuku karşısındaki durumu bu
bölümde incelenecektir.
2.KONUYA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER
Apartman; Fransızca “Appartement”tan Türkçe’ye geçen bir sözcüktür.
Fransızca karşılığı ve İngilizce karşılığında birkaç odadan oluşan ve yerleşime uygun yapı birimidir. Aslındaki bu anlam, Türkçe’de “apartman dairesi”
olarak kullanılmaktadır. Apartman, çok katlı ve birden çok aileyi barındıran
bir mimari yapı türüdür. Apartman, tarihsel olarak Avrupa’da kentleşmeye
koşut olarak ortaya çıkan ve gelişen bir mimari yapı türüdür. Kentleşme ile
birlikte yoğun nüfus birikiminin kentsel rantları aşırı yükseltmesi sonucu
daha ekonomik binalara gereksinim doğmuştur. İşte bu gereksinim, tüketilen arsa miktarı aynı kalmasına karşın daha çok nüfusu barındıran, çok
sayıda evin bir arada (ya da üst üste) bulunduğu apartmanların doğmasına yol açmıştır.
Site; birden çok apartmanın bir araya toplandığı bir kentsel yerleşim
şeklidir. Kentleşmenin günümüzdeki gelişiminin yarattığı güvenlik sorunları, kişisel gereksinimlerin çeşitlenmesi ve niteliklenmesi apartman
veya tekil binalarda yaşamdan daha çok güvenlik, kişisel bakım ve gelişim
alanlarını (yüzme havuzu, sportif alanlar, güneşlenme terasları, restaurant,
café, pastane, çocuk parkları ve oyun alanları vb) kapsayan siteleri yeğlenir
duruma getirmiştir.
Gerek apartman ve gerekse siteler yukarıda tanımlanan yapıları itibariyle çeşitli yönetim sorunları ortaya çıkarmaktadır. Bu anlamda, apartmanlarda ve sitelerde yönetici, yönetim kurulu, denetim kurulu gibi kurumsal yapılar ortaya çıkmıştır. Ayrıca, apartman ve site gibi çok sayıda
insanın bir arada yaşadığı çoklu yaşama alanlarında ortaya çıkması olası
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sorunları hukuki olarak çözümlemek üzere 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu148 (KMK) çıkarılmıştır. Söz konusu yasa ile apartman ve sitelerdeki yaşam koşullarının hukuku yaratılmıştır.
KMK’nın 28, 32, 69’uncu maddeleri uyarınca apartman ve siteler apartman veya sitenin genel kurulunca onaylanmış yönetim planına göre yönetilir. KMK’nın 28’inci maddesi uyarınca; yönetim planı, apartmanın veya
sitenin yönetim şeklini, kullanım amacını ve şeklini, yönetici ve denetçilerin alacakları yönetim ücretini, yönetime ilişkin öteki hususları düzenler.
KMK’nın 34’üncü maddesine göre; kat malikleri, ana taşınmazın yönetimini kendi aralarından veya dışarıdan seçecekleri bir kimseye veya üç
kişilik bir kurula verebilirler. Ana taşınmazı kat malikleri adına yönetecek
kişiye yönetici, üç kişiden oluşan kurula ise yönetim kurulu denir.
KMK’nın 71’inci maddesi uyarınca toplu yapı kategorisinde yer alan
sitelere yönetim planında başka türlü bir düzenleme yapılmadıkça yönetici atanması zorunludur. Dolayısyla, bu hükümden yola çıkılarak sitelerde
yönetici atanması zorunlu iken, apartmanlarda yönetici atanması zorunlu
değildir.
3. ANALİZ VE DEĞERLENDİRME
Apartman veya sitelerde yönetici veya yönetim kurulu apartman veya
sitenin yerleşiklerinden olabileceği gibi, dışarıdan profesyonel olarak bu
hizmeti verecek herhangi bir gerçek kişi ya da tüzel kişi olabilir.
KMK’nın 28’inci maddesi çerçevesinde yönetim planına uygun olarak
apartmanı veya siteyi yönetmek ve yönetim planını uygulamak üzere belirlenen yönetici ya da yönetim kuruluna yaptıkları hizmetin karşılığı olarak ödenecek paranın vergi yasarlı karşısındaki durumu, gerek bu konuda
verilen birtakım özelgeler, gerekse bu alanda yazılan makaleler nedeniyle
karışık ve belirsiz bir hal almıştır.
Gerek apartman veya site yerleşiklerinden birinin veya birkaç kişinin ve
148 02.07.1965 tarih ve 12038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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gerekse dışarıdan profesyonel olarak bir gerçek kişinin yöneticilik hizmeti
yapmalarının karşılığında çeşitli şekillerde devamlılık arz edecek şekilde
aldıkları parasal hizmet bedeli 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK)
65’inci maddesi hükmü uyarınca serbest meslek kazancıdır.
GVK’nın 65’inci maddesinde serbest meslek kazancı şöyle tanımlanmıştır: 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.
Serbest meslek erbabı; serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edendir. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş
veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu niteliği değiştirmez.
Apartman ve site yöneticilerine yönelik olarak verilen Maliye Bakanlığı
özelgelerinde149 ya da bu konuda yazılan yazılarda150 yöneticilere, yönetim
kurulu üyelerine ve denetçilere ödenen paraların ücret olarak değerlendirilmesi GVK’ya aykırıdır. Ödenen paraların ücret olarak algılanması, bu
yönde ortaya konulan vergileme görüşlerinin GVK’ya aykırı olmasına ve
bunun doğal sonucu olarak da vergi yitimine (ziyaına) yol açmaktadır.
Bu açıklamalardan sonra, üç tür yöneticilik veya yönetim kurulunun
apartman veya site yönetme hizmeti karşılığı elde ettikleri paranın GVK
karşısındaki durumu şöyledir:

149 İstanbul Defterdarlığı’nın 28.05.2002 tarih ve B.07.4.DEF.0.34.11.GVK-61-8883-00972 sayılı Özelgesi; Maliye
Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 22.12.2006 tarih ve B.07.1.GİB.4.16.16.01.GV.06.101/5245 sayılı Özelgesi;
İzmir Defterdarlığı’nın B.07.4.DEF.0.35.11/176200-2197/3783 sayılı Özelgesi.
150 Hakan EKİNCİ, “Apartman ve Site Yöneticilerine Ödenen Ücretlerin Vergisel Boyutu”, Yaklaşım Dergisi,
2008;08;188, Ss.125128.
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3.1. Apartman veya Site Yerleşiklerinden Birinin veya Birkaçının
Yönetici Olması Durumu
Apartman veya site yerleşiklerinden bir kişinin (yönetici) veya birkaç
kişinin (yönetim kurulu) KMK hükümleri çerçevesinde genel kurulca onaylanmış apartman veya site yönetim planını uygulamak üzere seçilmeleri
ve bu hizmetlerinin karşılığında apartman veya site aidatını ödememek
şeklinde veya nakit olarak her ay düzenli şekilde (mutad) aldıkları paralar
GVK hükümlerine göre serbest meslek kazancıdır. Çünkü, bu hizmet bir
işverene tabiyet şeklinde yürütülmemektedir. Eğer öyle olsaydı, o zaman
yöneticiliğe seçilen kişilerin sosyal güvenlik sistemine de dahil edilmeleri gerekirdi. Dolayısıyla, bunlara hesaben (apartman aidatı ödememeleri şeklinde) veya nakden (aylık düzenli bir para şeklinde) ödenen hizmet
karşılığı paralar açık ve net biçimde ücret değil, serbest meslek kazancıdır.
Apartman veya sitelerin GVK’nın 94’üncü madde kapsamında kaynaktan vergi kesme (tevkifat yapma) yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu
nedenle, yönetici ya da yönetim kurulu üyelerine ve denetçilere ödenen
paralar üzerinden GVK’nın 94’üncü maddesine göre herhangi bir kesinti
yapılmayacaktır151. Yönetici, yönetim kurulu veya denetçiler elde ettikleri
ve devamlılığı kesin olan bu serbest meslek kazancını yıllık tutarı ne olursa olsun bağlı oldukları vergi dairesine beyan etmek ve GVK’nın 103’üncü
maddesine göre vergi ödemek zorundadırlar.
Bu konuda Maliye Bakanlığı tarafından GVK ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) değişiklik yapılmadıkça bu kişilerin serbest meslek erbabının tabi olduğu mükellefiyet tesis ettirme, defter tutma, belge düzenleme
gibi ödevlere tabi oldukları da açıktır. İşte, bu konuda uygulamada sorun
yaşanmaması bakımından apartman ve site yöneticilerinin ve denetçilerinin apartman veya site yerleşiklerinden olması halinde defter ve belge
düzenlemelerinden bağışık tutulmalarına yönelik olarak GVK ve VUK’da
değişiklik yapılmasında yarar bulunmaktadır.
151 Danıştay 4. Dairesi’nin 20.01.2000 tarih 1999/1368 E., 2000/133 K. Sayılı kararı.
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Bu yöndeki değişiklik, apartman veya site yönetici ve denetçilerinin
apartman veya site yerleşiklerinden olması halinde ödenen hizmet bedellerinin bankaya yatırılması veya aidat alınmaması şeklinde ise apartman
genel kurulunda onaylanmış olan ve KMK’ya göre tutulan Karar Defterinin
bir bölümüne bunların kayıtlarının yaptırılması ve bu kayıtların beyan ve
vergilemeye esas tutulması şeklinde olabilir.
3.2. Apartman veya Site Dışından Bir veya Birkaç Gerçek Kişinin
Yönetici Olması Durumu
Apartman veya site yerleşiklerinden yönetici veya yönetim kurulu
oluşturalamdığı takdirde bedeli karşılığı dışarıdan bir veya birkaç gerçek
kişiden profesyonel yöneticilik hizmeti de alınabilmektedir. Hatta, özellikle büyük kentlerde giderek bu iş bir meslek kolu haline gelmeye de başlamıştır. Bu durumda, bu kişilere apartman veya siteden yöneticilik hizmeti
karşılığı ödenen paralar, serbest meslek faaliyeti karşılığı ödemedir. Bu
ödemeler yapılırken apartmanların veya sitelerin GVK’nın 94’üncü maddesi kapsamında kaynaktan kesinti (tevkifat) sorumluluğu bulunmamaktadır152.
Apartman veya siteye profesyonel anlamda yöneticilik, yönetim kurulu ve denetçilik yapan gerçek kişilerin elde ettikleri kazanç GVK’nın 65 ve
66’ncı maddeleri kapsamında serbest meslek kazancıdır. Bu kazançların
serbest meslek faaliyetine yönelik olarak tutulacak Serbest Meslek Kazanç
Defterine153 kaydedilmesi ve apartman ya da siteye de serbest meslek
makbuzu düzenlenmesi ve verilmesi gerekir. Bu yolla elde edilen serbest meslek kazançları yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilir ve
GVK’nın 103’üncü maddesindeki tarifeye göre de vergilendirilir.

152 Danıştay 4. Dairesi’nin 20.01.2000 tarih 1999/1368 E., 2000/133 K. Sayılı kararı.
153 VUK, 210’uncu Md.
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3.3. Apartman veya Site Dışından Bir Tüzel Kişinin Yönetim Hizmeti Vermesi Durumu
Kentleşmenin megalpolleşme düzeyine gelmesi, apartman ve site yaşantılarının çeşitlenmesi, gelişmesi ve adeta bir işletme boyutu kazanması
sonucu bu alanda hizmet sunan profesyonel şirketlerin ortaya çıkması sonucunu doğurmuştur. Bu şirketlerce apartmanlara ya da sitelere yönelik
olarak sunulan anahtar teslimi (yöneticilik, güvenlik, temizlik, havuz, spor
salonu, retaurant, cafe, otopark gibi ortak alanların işletilmesi vb) yönetim
hizmeti karşılığı sağlanan kazançlar, GVK hükümlerine göre ticari kazançtır
ve ticari kazancın vergilendirilme esasları doğrultusunda 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) uyarınca kurumlar vergisi mükellefidirler.
4. SONUÇ
Bu değerlendirmelerin ışığında; apartman veya site yöneticilerine ödenen paraların;
1. GVK’nın 65 ve 66’ncı maddeleri çerçevesinde serbest meslek kazancı (yönetim hizmeti profesyonel tüzel kişilikçe verildiği takdirde ticari
kazanç) olduğu ve bu çerçevede beyan edilmesi ve vergilendirilmesi gerektiği;
2. Apartman veya sitelerce yöneticilere, yönetim kurulu üyelerine ve
denetçilere yapılan ödemeler üzerinden GVK’nın 94’üncü maddesi kapsamında vergi kesintisi (tevkifat) yapılmasına gerek olmadığı;
3. Uygulamada vergi yitiminin ve bu alanda kayıtdışı kalan kazancın
kavranması ve vergilendirilmesi bakımından GVK ve VUK’da bu kazançların kayıt, belge sistemi ve vergilendirilmesine yönelik kolaylaştırıcı düzenlemelerin yapılmasının yerinde olacağı;
Sonucuna varılmıştır.
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İnsanoğlunun değeri bir kesirle
ifade edilecek olursa eğer;
payı gerçek kişiliğini gösterir,
paydası da kendisini ne zannettiğini.
Payda büyüdükçe kesrin değeri küçülür.
Tolstoy
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1. GİRİŞ
İşhanı kapıcılarına ödenen ücretlerin vergilendirilmesi bu bölümde ele
alınacaktır.
2. KONUN ANALİZ ve DEĞERLENDİRİLMESİ
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 23/6’ncı maddesi uyarınca;
hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde
çalıştırılanlardır.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına dahil
değildir) gelir vergisinden istisnadır.
GVK’nın 23/6’ncı maddesi, “hizmetçi ücretleri” gibi genel bir kavram
kullanmış; bu kavramın uygulamada sorunlara yol açacağını düşünerek
de, parantez içi düzenleme ile bu kavrama açıklık getirmiştir.
GVK’nın anılan maddesi uyarınca ücretleri gelir vergisinden istisna edilen “hizmetçiler” şunlardır:
1. Özel kişilerin evlerinde çalışan orta hizmetçileri
2. Özel kişiler tarafından bahçelerde çalıştırılan bahçıvanlar
3. Özel kişiler tarafından çalıştırılan apartman kapıcıları
4. Özel kişiler tarafından çalıştırılan dadılar
5. Özel kişiler tarafından çalıştırılan süt nineler
6. Bunların dışında özel kişiler tarafından bunlara benzer hizmet işlerinde çalıştırılanlar
GVK’nın 23/6’ncı maddesinde ücretleri gelir vergisinden istisna tutulan kimseler, vergi mükellefi olmayan gerçek kişiler (özel fertler) tarafından
ticaret mahalli olmayan yerlerde çalıştırılan ve yukarıdaki sayılan gruba
girenlerdir. Çalışılan yer herhangi bir biçimde ticaret mahalli olduğu takdirde, buralarda yapılan orta hizmetçiliği, hizmetçilik, kapıcılık, dadılık,
bahçıvanlık, süt ninelik gibi görevleri yapanların ücretleri gelir vergisine
tabi olacaktır. Bir başka deyişle, GVK’nın 23/6’ncı maddesi ile getirilen müMEVZUAT SERİSİ 11
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teferrik ücret istisnası sadece ticari faaliyet içinde olmayan bireylerin yanında sayılan işleri yapanlara yönelik bir istisnadır.
Bu kapsamda konu değerlendirildiğinde örneğin; bir fabrikanın bahçıvanlığını yapan bahçıvanın; bir dükkanda çay, kahve ve temizlik işlerine
bakan orta hizmetçisinin; bir işhanının kapıcılığını yapan kapıcının ücreti
GVK’nın 23/6’ncı maddesi çerçevesinde gelir vergisinden istisna değildir.
Çünkü GVK’nın 23/6’ncı maddesinin felsefesi, bu işlerin ticaret erbabı olmayan özel kişiler yanında verilmesine dayanmaktadır.
GVK’nın 23/6’ncı maddesinin ikinci parantez içi hükmü uyarınca, daha
nitelikli ve özel eğitimi gerektiren bir meslek türü olan mürebbiyelik ücretleri de gelir vergisinden istisna tutulmamıştır.
İşhanı; birden çok iş yerinin bir arada bulunduğu çok katlı binadır154.
Bu bina yapısı ve işleyişi itibariyle ticari bir ortamdır. Bu ticaret ortamında kapıcılık, bahçıvanlık gibi görevlerde bulunanlara işhanı yönetimi ya
da yönetim kurulu tarafından ödenen ücretler gelir vergisine tabidir ve
GVK’nın 103’üncü maddesindeki vergi tarifesine göre bu ücretlerden gelir
vergisi kesintisi (tevkifatı) yapılması gerekir.
Danıştay 4. Dairesi’nin 08.10.2002 tarih ve 2002/667 Esas ve 2002/3149
Karar sayılı Kararına göre de; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü
maddesinin 1’inci fıkrasının 6’ncı bendinde gelir vergisinden istisna edilen
ücret gelirleri sayılmış olup, davacı işhanı yönetimi ticaret mahalli olduğundan çalıştırdığı kapıcıya yapılan ücret ödemelerinin tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 07.04.2008 tarih ve B.07.1.
GİB.4.34.16.01/GVK 23/6/14954-6800 sayılı özelge uyarınca da; işyerlerinden oluşan dolayısıyla ticaret mahalli olan iş merkezinizde istihdam edilen
kapıcılara ödenen ücretlerin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/6.maddesinde
yer alan istisnadan yararlanmaları mümkün değildir. Dolayısıyla, iş merkezinizce söz konusu kişilere ödenen ücretler üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/1.maddesi uyarınca vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.
154 http://www.tdksozluk.com/sozara.php?qu=i%FEhan%FD&ne=a(14.08.2008).
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GVK’nın 61’inci maddesinde; “Ücret işverene tabi ve belirli bir işyerine
bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan
ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.
Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı)
tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya
başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez…” hükmü yer almıştır.
GVK’nın 94’üncü maddesinde, “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi
kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım
fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve
serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı
esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri
(avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.
Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61’inci maddede yazılı olup, ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) 103 ve 104’üncü
maddelere göre tevkifat yapılacağı” hükme bağlanmıştır.
3. SONUÇ
Yukarıda yapılan analiz ve değerlendirmelerin ışığında ticari bir yer konumunda bulunan işhanları tarafından çalıştırılan temizlikçi, kapıcı, bahçıvan, gece bekçisi gibi meslekleri yapanlara işhanı yönetimleri veya yönetim kurulları tarafından yapılan ücret ödemeleri üzerinden GVK’nın 103
ve 104’üncü maddelerine göre vergi hesaplanması ve GVK’nın 94’üncü
maddesine göre tevkifat (vergi sorumlusu) olarak Muhtasar Beyanname
ile bağlı olunan vergi dairesine yatırılması gerekir.
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Yük çeken öküzlerle eşekler,
insan inciten insanlardan daha iyidirler.
Sadi-i Şirâzî
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1.GİRİŞ
Önceki iki bölümde irdelediğimiz “Apartman ve Site Yöneticilerine
Ödenen Paraların Vergilendirilmesi” ve “İşhanı Kapıcılarına Ödenen Ücretlerin Vergilendirilmesi” başlıklı bölümlerden sonra, bunların bir arada ortak
noktaları bu bölümde incelenecektir.
2. KONUNUN ANALİZ ve DEĞERLENDİRMESİ
Devletin ortaya çıkması, devletin işlevlerinin zaman içinde gelişimi,
devletin hukuki ve siyasal evreleri, devlet felsefesinin gelişim süreçlerinin
tümü bize devletin gerek hukuki ve gerekse siyasal işleyişte “vahdet” ya da
tekillik ilkesi çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini göstermiştir. Özellikle, hukukun oluşumu ve işleyişinde tekillik ilkesi yaşamsal önemdedir. Bir
ülkenin ya da devletin yasama organından çıkan tüm hukuk metinlerinin
birbiriyle tutarlı olması ve konulan yasal düzenlemelerin asla birbiriyle çelişmemesi gerekir. Bunun için yasama organının çok kaliteli, hukuka saygılı, özenli ve dikkatli hareket etmesi gerekir. Aksi takdirde, yasama organı
tarafından kabul edilen yasaların bazı hükümlerinin birbiriyle çelişmesi
kaçınılmaz olur. Bu da, yurttaşlar nezdinde devlete olan güveni sarsar ve
devlet felsefesindeki “vahdet” ilkesini zedeler.
Türkiye Cumhuriyeti’nde özellikle vergi alanında çıkarılan yasal düzenlemeler ne yazık ki, yukarıda ortaya konulan “vahdet” ilkesini çok ciddi anlamda zedeleyici örneklerle doludur. Bunun nedeni ise, vergi yasalarına
bütüncül bir bakışın olmaması ve vergi olayının aşırı biçimde politize bir
konu haline gelmiş olmasıdır. Bugün için vergi yasaları tam bir yamalı bohça görünümündedir. Vergi yasalarının bu görünümü doğal olarak gerek
hukukçuların ve gerekse uygulamacıların ayrıntıda boğulmasına ve gereksiz yargısal süreçlerin yaşanmasına yol açmaktadır. Bu çekişme ve karmaşa
ortamı ise, kötü niyetli gerçek ve tüzel kişililerin işine çok yaramaktadır.
Konu ile ilgili olarak dosyaları dolduracak kadar derin ve oylumlu tartışmalar bu karmaşanın en güzel örneğidir. Bu iki konuya yönelik olarak son
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beş yıllık süreç içinde vergi idaresince çok sayıda birbiriyle örtüşen veya
örtüşmeyen görüş ortaya konulmuş; çok sayıda makale yazılmış; çok sayıda mesleki oda ve birliklerde tartışmaya konu olmuş; çok sayıda dava
açılmış ve açılan bu davalarla ilgili çok sayıda birbirine benzer veya farklı
yargı kararı verilmiştir. Tek bir konudan yola çıkıldığında dahi devlet felsefesindeki “vahdet” ilkesinin nasıl zedelenmiş ve örselenmiş olduğu ortaya
çıkmaktadır.
Tartışmaların ve beyinsel üretkenliğin bu kadar çok olması bir anlamda
olumludur. Ancak, düşünsel mesainin daha verimli konuklar yerine, gereksiz ve hiçbir yararı olmayacak mevzuat tutarsızlığı bataklığındaki debelenmelere ayrılmış olması da çok üzüntü vericidir. Ne yazık ki, ülke insanın
ve yetişmiş beyinlerin bu tutarsızlık arenasında boş yere at koşturmaları ve
enerjilerini bir “hiç” için harcamaları bizim topluma pek yabancı değildir.
Özellikle apartman kapıcısı, apartman güvenlik görevlisi, apartman
bahçıvanı, işhanı kapıcısı, site kapıcısı veya güvenlik görevlisi gibi konularda çok ciddi tartışma söz konusudur. Ayrıca, bunların ücretlerinin nasıl
vergileneceği çok ciddi bir açmaz haline getirilmiştir. Bu konuların yalın ve
birbirine karıştırılmadan açıklanmasında büyük yarar vardır.
1.1. Apartman veya Site Kapıcılarının ve Bahçıvanların Vergilendirilmesi
Apartman ve site kapıcılarının ve bahçıvanlarının elde ettiği ücret gelirlerinin vergilendirilmesi konusunda 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun
23/6’ncı maddesi ile getirinle düzenleme son derece açıktır. Anılan madde uyarınca, ticaret mahalli niteliği olmayan apartman ve sitelerde hizmet
sunmak amacıyla istihdam edilen kapıcılar ile bahçe bakımından sorumlu
olan bahçıvanların ücretleri gelir vergisinden istisnadır.
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1.2. Apartman veya Site Güvenlik Görevlerinin Vergilendirilmesi
Apartman veya site güvenlik görevlileri 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun155 kapsamında güvenlik görevlisi çalıştırılıyor ise, bu
durumda bu güvenlik görevlilerini istihdam eden şirketçe bunlara ödenen
ücretler üzerinden GVK’nın 103’üncü maddesindeki tarifeye göre vergi hesaplanacak ve GVK’nın 94’üncü maddesine uygun olarak vergi dairesine
yatırılacaktır.
Apartman veya site güvenlik görevlileri 5188 sayılı Yasa kapsamında
değil de, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi
olarak çalıştırılıyorlar ise, bunların durumu apartman kapıcıları ile hemen
hemen aynıdır. Bu konuda, vergi idaresinin tartışmasız görüşü bunların da
GVK’nın 23/6’ncı maddesi kapsamındaki müteferrik gelir vergisi istisnasına tabi olduğudur. Zaten uygulamada 5188 sayılı Yasaya tabi olmaksızın
apartmanlarda veya sitelerde istihdam edilen ve adları dışında hiçbir hukuki durumları güvenlik görevlisine uymayan ya da bezemeyen bu hizmet
erbabı; apartman yöneticisi veya site yöneticisi ile iş akdinde bulunmakta,
silah ve mühimmat taşımamakta, emniyet ve valilik birimleri ile herhangi bir ilgisi bulunmamakta, hemen hemen apartman kapıcısı gibi hizmet
görmektedirler. Bu konumları nedeniyle bunların elde ettikleri ücret bakımından GVK’nın 23/6’ncı maddesi kapsamında müteferrik istisnadan yararlandırılmaları doğaldır.
1.3. Çarşı, İşhanı Gibi Ticari Yerlerde çalıştırılan Kapıcı, Kaloriferci,
Güvenlik Görevlisi ve Bahçıvanların Vergilendirilmesi
Bu kişilerin görev yaptıkları yer çarşı, işhanı gibi ticari yerler kapsamında ise, bunlara ödenen ücretin GVK’nın 23/6’ncı maddesi kapsamında
müteferrik istisnadan yararlandırılması olanaklı değildir. Dolayısıyla, bu
durumda bulunanların ücretleri üzerinden çarşı veya işhanı yöneticileri
tarafından GVK’nın 103’üncü maddesindeki tarifeye uygun olarak vergiler
155 26.06.2004 tarih ve 25504 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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hesaplanacak ve GVK’nın 94’üncü maddesine uygun olarak da vergi dairesine yatırılacaktır. Ancak burada, uygulamada ortaya ciddi hukuki bir sorun çıkmaktadır. O da, GVK’nın 94’üncü maddesinde çarşı veya işhanı gibi
ticaret yerleri ile apartman ve site yöneticilerinin tevkifat yapmak zorunda
olanlar arasında sayılmamış olmasıdır. Bu durum, uygulamada ve yargı
sürecinde haklı olarak tevkifat olmadığı yönünde yorumlanabilmektedir.
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 2004 yılında verdiği B.07.4.Def.034.11/
GVK-23/6 sayılı özelgesinde apartman ve site yöneticilerinin GVK’nın
94’üncü madde kapsamında tevkifat yükümlülüğü “sair kurum” kavramı
içinde değerlendirilmiştir. Aynı yaklaşım, İmdat TÜRKAY’ın makalesinde
de ortaya konulmuştur156. Bu yaklaşımların 94’üncü maddenin açık lafzı
ortayken kabul edilmesi hukuken olanaklı değildir. Çünkü kat malikleri kurulu, çarşı ve işhanı yönetimi veya yönetim kurulu, site yönemi veya yönetim kurulu GKV’nın 94’üncü maddesinde stopaj yapmakla yükümlü olanlar arasında sayılmamıştır157. Düşüncemize göre; kat malikleri kurulu’nun,
apartman veya site yöneticilerinin ya da yönetim kurullarının, çarşı ve işhanı yönetim kurullarının GVK’nın 94’üncü maddesindeki “sair kurumlar”
kavramı içine sokulmaya çalışılması, oldukça zorlama bir yaklaşımdır158.
Bu konuda temel olarak GVK’nın ücret tanımıyla ilgili maddelerinde,
GVK’nın 23/6’ncı maddesinde ve GVK’nın 94’üncü maddesinde sorunları
kökten çözecek bütüncül bir yeniden düzenlemeye ivedi olarak gereksinim vardır.

156 İmdat TÜRKAY, “Özel Hizmetlerde Çalışanlara Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi”, e-Yaklaşım Dergisi,
Sayı:13, Ağustos 2004.
157 Mehmet MAÇ, “Site (veya Apartman) Yöneticileri ile Yönetim Hizmeti Yapan Kooperatif ve Şirketlerin Vergiler
Karşısındaki Durumu”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:247, Mart 2002, s.8.
158 İstanbul YMM Odası, “Site Yönetimine Bağlı Olarak Çalışanlar ile Kat Malikleri Arasından veya Dışarıdan Atanan Yöneticilere Ödenen Ücretlerin Gelir Vergisi Karşısındaki Durumu”, Platform Raporu, 05/32-33-34-3536-37, 15 Haziran 2005, s. 28.
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APARTMAN VE SİTE YÖNETİCİLERİNCE ÇEŞİTLİ GÖREVLİLERE YAPILAN
ÜCRET ÖDEMELERİ ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKEN TEVKİFAT
1.4. Apartman veya Sitelerde Tesisatçı ve Elektrikçi Olarak Çalıştırılanların Vergilendirilmesi
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 2004 yılında verdiği B.07.4.Def.
034.11/GVK-23/6 sayılı özelgesinde apartman veya site yöneticilerince
elektrikçi ve tesisatçıların da GVK’nın 23/6’ncı maddesi kapsamında apartman kapıcısı, bahçıvanı gibi değerlendirilmesi ve bunların da ücretlerinin
GVK’nın 23/6’ncı maddesi kapsamında gelir vergisinden istisna tutulması
gerektiği yönünde görüş bildirmiştir. Bu görüşe bu kişilerin yaptıkları işin
niteliği itibariyle katılınması olanaklı değildir. Bir site yönetimine bağlı olarak elektrikçi ve tesisatçı türünden meslek erbabı istihdam ediliyorsa bunlara ödenen ücretlerin GVK’nın 23/6’ncı maddesinde tadadi yapı nedeniyle
müteferrik gelir vergisi istisnası kapsamında değerlendirilmesi olanaksızdır. Dolayısıyla, bunların elde ettiği ücretlerin GVK’nın 103’üncü maddesi
kapsamında vergiye tabi tutulması gerekir. Ancak, GVK’nın 94’üncü maddesi ile ilgili olarak bir önceki bölümde ortaya konulan yasadaki eksik düzenleme nedeniyle bu kesilen vergilerin vergi sorumlusu sıfatıyla site yönetimi tarafından vergi dairesine yatırılmasının istenmesinde ciddi sorun
bulunmaktadır.
1.5. Apartmanın Bir Bölümünün İşyeri, Bir Bölümünün Konut Olması Durumunda Kapıcı, Bahçıvan ve Güvenlik Görevlilerinin Vergilendirilmesi
Bu tür durumlarda ödenen ücretin işyeri ve konut alanları arasında
ayrıştırılması oldukça güçtür. Çünkü, Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca, işyeri veya konut olsun aynı yapı içindeki bağımsız bölümlerden 634 sayılı
Yasaya uygun olarak aidat toplanmaktadır. Kapıcı, güvenlik görevlisi ve
bahçıvan gibi apartmanın hizmetlerini görenlere ödenen ücret bu aidatın
bir bölümüdür. Bunun ayrıştırılması bugünkü koşullarda zor değildir; ancak, bu kadar ayrıntı ile uğraşmak gerekli midir? Olayı doğası içinde çözmek istediğimizde, işyeri ve konutun aynı apartman yapısı içinde olması
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halinde buraya hizmet veren kapıcı, güvenlik görevlisi (5188 sayılı Yasaya
tabi olmayan) ve bahçıvanlara ödenen ücretin GVK’nın 23/6’ncı maddesi
kapsamında gelir vergisinden istisna olduğunu söyleyebiliriz159.
2. SONUÇ
Uygulamada ülkenin yurttaşlarının, kurumlarının, yargı organlarının ve
vergi idaresinin gereksiz ayrıntılarla uğraştırılmaması ve yararsız yere parasal ve düşünsel mesailerinin harcanmaması bakımından vergi yasalarına
devletin “vahdet” ilkesine koşut olarak bütüncül ve tutarlı yaklaşım içinde
olunması önemlidir. Bu anlamda zaman geçirilmeksizin, birbirleriyle tutarlı, vergi tabanını adaletli ve geniş olan, kayıtdışılığı ortadan kaldırıcı, kayıtlı
ortamda olmayı özendiren ve destekleyen, vergisini doğru beyan etmeyi
zevkli ve uyulması gereken bir görev haline getiren, kayıtlı sistemin içinde
doğru vergi verenin “enayi” kabul edilmediği bir vergilendirme sistemin
kurulması yaşamsal önemdedir. Bu büyük adım atılıncaya kadar, uygulamada ortaya çıkan ve çok ciddi tartışmalara yol açmış olan işhanı, çarşı,
apartman, site, kooperatif gibi yerleşim ve yerleşim+ticari aktivitelerin bir
arada yürütüldüğü alanlarda hizmet veren kapıcı, bahçıvan, elektrikçi, tesisatçı, kaloriferci, güvenlik görevlisi, han odacıbaşısı gibi meslek erbabının
vergilendirilmesi ile ilgili olarak GVK’nın 23&6’ncı maddesinde, ücretle ilgili
maddelerinde ve 94’üncü maddesinde sorunları giderecek yasal düzenlemenin bir an önce yapılmasında yarar vardır.

159 Cihat ÇETİNKAYA, “Mesken ve İşyerlerinde Çalışan Yönetici, Denetçi, Kapıcı ve Kalorifercilere Ödenen Ücretlerin Gelir Vergisi Karşısındaki Durumu”, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/199612926.
htm(17.02.2009).
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Olgunlaşmamış insanın özelliği,
bir dava uğruna soylu bir biçimde ölmek istemesidir;
olgun insanın özelliği ise,
bir dava uğruna gösterişsiz bir biçimde
yaşamak istemesi...
J. D. Salinger
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ŞİRKET PERSONELİNE VERİLEN VEYA DIŞARIDAN KİŞİLERE VERİLEN EĞİTİM
BURSLARININ VERGİ KARŞISINDAKİ DURUMU
1. GİRİŞ
Şirketlerin bünyelerinde çalışan personellerine veya dışarıdan kişilere
eğitim bursu vermeleri veya okul harçlarını ya da okul bedellerini karşılamalarının vergi uygulamaları karşısındaki durumu bu bölümde irdelenecektir.
2. KONUN ANALİZ ve DEĞERLENDİRİLMESİ
2.1. Kavramların Açıklanması
Burs: Devletin, kurum ve kuruluşların, vakıf ve derneklerin veya maddi
durumu iyi olan gerçek kişilerin her düzeyde okumakta olan öğrencilere
karşılıksız ve koşulsuz veya karşılıklı ve koşullu (okulun bitiminde istihdam
koşullu, sınıfta kalmamak, teşekkür veya takdir getirmek gibi başarı koşullu ya da eğitim tamamlandıktan ve işe başlandıktan belirli bir süre sonra
bursun geri ödenmesi ya da bursla okuyup başarılı olan kişinin gelir elde
etmeye başladıktan sonra onun da burs vermesi gibi) olarak verilen harçlık, gider karşılığı veya okul taksitidir.
Okul Harcı: Türkiye açısından bugün için sadece devlet yükseköğretim kurumlarında dallara göre değişen okulun bir anlamda giderlerinin bir
bölümüne katılım bedelidir. Devlet yükseköğretim kurumlarında her yıl,
her bir bilim dalına göre değişen oranlarda harç alınmakta; ancak, öğrencilerden alınan bu harç üniversiteler bünyesinde yine öğrencilere harcanmaktadır. Harç; tanımı itibariyle devletin sunduğu hizmetlerden, o hizmeti
yararlanandan alınan bir tür karşılıktır. Ancak, harç asla kamu tarafından
sunulan ve genellikle de yarı kamusal mal ve hizmet kategorisinde yer alan
sunumların fiyatına eş değer değildir. Bir başka deyişle harç eşittir yararlanılan yarı kamusal mal ve hizmetin piyasa fiyatı değildir. Bunun en güzel
kanıtı, devlet üniversitelerinde öğrenciden alınan harç ile vakıf üniversitelerinde öğrenciden alınan eğitim bedelinin arasındaki ciddi farktır.
Okul Ücreti: Vakıf ve özel öğretim kurumları tarafından her düzeyden
sunulan öğretim ya da eğitim hizmetinin karşılığı olarak öğrenciden isteMEVZUAT SERİSİ 11
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nen bedeldir. Söz konusu bedeller liberal piyasa koşulları altında sunum
ve istemin kesiştiği noktada oluşur. Milli Eğitim Bakanlığı zaman zaman
bu ücretlere karışmaktadır. Ancak, piyasa koşullarında bu karışımlar çok
da anlamlı değildir.
2.2. Konuya İlişkin Hukuki Düzenlemeler
Devletin veya kamu kurumlarının bursları, harçları, okul ücretleri genel olarak TBMM’den geçen bir yasaya ve bu yasa uyarınca çıkarılan tüzük
ve yönetmeliklere dayanılarak verilmektedir. Bu durum, devletin devlet
olmasının doğal bir gereğidir. Yurttaşlar arasında bu tür sunumların nesnel, yansız, kayırmacılıktan, çıkardan, torpil ve karışımdan uzak yapılması
gerekir. Devlet tarafından sunulan bu tür karşılıksız olanaklardan, maddi
olanağı olmayan veya düşük olan başarılı insanların adil biçimde yararlanması esastır.
Kamuyla ilgisi bulunmayan dernek, vakıf veya özel gerçek ve tüzel kişilerce verilecek burslar konusunda esas olarak herhangi bir kısıtlama, kayıt
ve koşul getirilmesi olanaklı değildir, doğru da değildir. Bunların, verecekleri burslar konusunda kendi özgür istençleri ile hareket etmeleri; kendi
koşullarını kendilerinin oluşturması esastır. Ancak, devlet ülkede burs verilmesini, başarının desteklenmesini özendirmek için çeşitli önlemler alabilir ve yasal düzenlemeler getirebilir.
Bu tür özel kurum, kuruluşlar ile gerçek kişileri okumakta olan ülkenin
geleceği gençleri maddi olarak desteklemeleri ve onların başarılarını ödüllendirmeleri konusunda devlet özellikle vergi alanında bu anlamda özendirici önlemler alabilir. Her derecedeki öğrencinin okul harçlığının, kitap
ve defter bedelleri ile okul ücretlerinin veya üniversite harçlarının karşılanması konusunda yapılan ödemelerin gelir ve kurumlar vergisine esas olan
kazançtan indirilmesini; bu çerçevede sağlanan somut mal anlamındaki
teslimlerden KDV, ÖTV, Damga Vergisi, BSMV gibi dolaylı vergilerin alınmamasını yasal düzenlemeler ile sağlayabilir.
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193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 28’inci maddesi bu konuyu düzenlemektedir. Anılan madde uyarınca; tahsil ve tatbikat giderleri karşılığı olarak yapılan aşağıda yazılı ödemeler Gelir Vergisinden istisna edilmiştir:
1. Resmi ve özel müesseseler ve şahıslar hesabına yabancı memleketlerde tahsilde veya stajda bulunan öğrenci ve memurlara gider karşılığı
olarak verilen paralar (Özel müesseseler tarafından yapılan ödemeler, benzeri Devlet öğrenci ve memurlarına verilen miktardan fazla olduğu taktirde, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur.) (Asli görev veya memuriyet dolayısıyla alınan ücretler bu istisnaya dâhil değildir);
2. Resmî ve özel müesseseler ve şahıslar hesabına Türkiye’de tahsilde
bulunan öğrenciye iaşe, ibate ve tahsil gideri olarak ödenen paralar;
3. Öğrencilere tatbikat dolayısıyla öğretim müesseseleri veya tahsil
masraflarını deruhde edenler tarafından verilen paralar.
GVK’nın 28’inci maddesinin birinci fıkrasının 1 ve 2’nci bentleri gelecekte istihdam ya da hizmet alınması koşullu bursları düzenlerken, 3’üncü
fıkrası tamamen karşılıksız verilen bursları hükme bağlamaktadır.
GVK’nın 28/1 ve 2’inci maddesindeki gelecekteki hizmetleri karşılığının
veya istihdamı karşılığının uygulamada ücret gibi algılanıp, bu konuda bir
vergileme sorunu çıkmaması için Gelir Vergisi 150 Seri No.lu Genel Tebliği’nin 5/c bölümünde şöyle bir açıklama getirilmiştir:
“Evvelce Yapılan veya Gelecekte Yapılacak Hizmetler Karşılığında Yapılan
Ödemeler:
Gelir Vergisi Kanununun 2361 sayılı Kanunla değişik 81 nci maddesinin üçüncü fıkrasının 2 numaralı bendinde, «Evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan diğer
menfaatler»in ücret sayılacağı hükme bağlanmıştır.
Bu hüküm uyarınca, hizmet erbabına evvelce yapılan veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığı verilen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler ücret
olarak vergiye tabi tutulacaktır.
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Ancak, Gelir Vergisi Kanununun 28 nci maddesinin 1 ve 2 numaralı bentleri uyarınca, bu bentlerde yazılı şartla vergiden müstesna tutulan tahsil ve
tatbikat ödemeleri ve bu meyanda burslar; gelecekte yapılacak hizmetler karşılığını teşkil eden ücret ödemesi sayılmakla birlikte, söz konusu istisna hükmü
gereğince Gelir Vergisine tabi tutulmayacaktır.”
Genel Tebliğ’deki bu düzenleme de açıkça göstermektedir ki, kurum,
kuruluş ya da gerçek kişi vergi mükelleflerince verilecek bursların gelecekte alınacak istihdam hizmeti karşılığı dahi olması halinde bile GVK’nın 28/1
ve 2’nci maddesi uyarınca bu tutarlar Gelir Vergisinden istisna edilmiştir.
Gelir vergisi mükellefleri tarafından her düzeyden öğrenciye GVK’nın
28/1,2 ve 3’ün maddesi uyarınca verilecek burslar gelir vergisinin veya kurumlar vergisinin tespitinde gider olarak da kabul edilecektir.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6’ncı maddesi uyarınca; safi
kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır. Zirai faaliyetle uğraşan kurumların bu faaliyetinden doğan kazançlarının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun 59’uncu
maddesinin son fıkra hükmü de dikkate alınır.
Bu hüküm uyarınca, kurumlar vergisi mükellefleri tarafından her düzeyden öğrenciye GVK’nın 28/1, 2 ve 3’üncü maddesi uyarınca verilen karşılıklı veya karşılıksız tüm burslar (eğitim ve tatbikat ödemeleri) net kurum
kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır.
GVK’nın 28’inci maddesi ve Gelir Vergisi Kanunu 150 Seri No.lu Genel
Tebliği’nin 5/c bölümü son derece açıktır. Bu çerçevede konuya yaklaşıldığında gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından kendi çalışanlarına veya dışarıdan öğrencilere verilen burslar hiçbir koşula ve ölçüte
tabi olmaksızın gelir vergisinden istisna tutulmuştur. Yani bu ödentilerden
(burslardan) herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacaktır. Ayrıca, gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gerek çalışanlarına gelecekteki hizmetleri karşılığında veya karşılıksız ya da dışarıdan öğrencilere
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tümüyle karşılıksız ve koşulsuz verilen burslar (tahsil ve tatbikat ödemeleri) net kazançların tespitinden gider olarak da dikkate alınacaktır. Yasa
yapıcı, bu istisnayı getirirken herhangi bir kriter, ölçüt belirlememiş ve bu
konuda kanunu yürütmekle yetkili Bakanlar Kurulu’na ya da Maliye Bakanlığı’na bu konuda herhangi bir koşul, ölçüt belirleme yetkisi vermemiştir.
Gelir İdaresi Başkanlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın
B.07.1.GİB.04.99.16.01./4-126/MUK-12 sayılı özelgesinde GVK’nın 28’inci
maddesi ile tanınan istisnanın uygulanmasında yasada olmayan ölçütler
belirlenmiştir. Anılan özelgeye göre verilen bursun gider yazılması için
uyulması gereken koşullar şöyledir:
“Eğitim masrafı karşılanacak kişilerin, okulu bitirdikten sonra burs veren işletmede hizmet hükümleri nedeniyle çalışacaklarını gösterir bir sözleşmenin düzenlenmesi ve bu durumun vergi incelemesi sırasında inceleme elemanına kanıtlanması,
Burs verilecek öğrencilerin, Türkiye’nin her tarafından eğitim gören öğrenciler arasından bir yarışma sınavı kazanan kişilerden olması,
Bursun süresinin ve karşılanacak eğitim giderleri miktarının işin önemi
ve genişliği ile orantılı olması durumunda gider yazılması mümkündür.”
Anayasa ve temel hukuk kuralları gereği hukuk devletinde hiç kimse
yasalarla kendilerine verilmemiş yetkileri kullanamaz. Bu aynı zamanda,
yasalarla konulmamış kurallar ihdas edilemeyeceği anlamına da gelir.
Bu anlamda Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nca burslara yönelik olarak getirilmiş bu kriterlerin yasal ve hukuki olarak hiçbir değeri
bulunmamaktadır. Anılan özelgenin bitiminde de, “…şirketinizde çalışan
personelin yurtiçinde bir yüksek lisans programına katılması nedeniyle şirketinizce karşılanacak eğitim masraflarının burs olarak değerlendirilmesi
mümkün olmayıp ücret olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.” denilmektedir. Bu görüş de, GVK’nın 28’inci maddesi kapsamında tümüyle yanlıştır ve anılan yasa maddesine aykırıdır.
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3. SONUÇ
Yukarıda yapılan analiz ve değerlendirmeler sonucunda, şirketler ya da
gerçek kişi mükellefler tarafından gerek kendi çalışanlarına koşullu (gelecekteki hizmetleri ya da istihdamları karşılığı) ve gerekse koşulsuz ve karşılıksız ya da dışarıdan öğrencilere karşılıksız ve koşulsuz verilen tüm eğitim
bursları (tahsil ve tatbikat ödemeleri) GVK’nın 28’inci maddesi hükmü uyarınca gelir vergisinden istisnadır. Bu yönde gelir vergisi veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından verilen burslar net kazancın tespitinde de gider
olarak dikkate alınır. Bu konuda herhangi bir ölçüt ve koşul belirlemeye
Bakanlar Kurulu’nun ve Maliye Bakanlığı’nın yetkisi bulunmamaktadır. Bu
çerçevede Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilmiş
olan ve yukarıda sayısı belirtilen özelgenin iptal edilmesi gerekir.
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Hak yenir ama sindirilemez.
Yunan Atasözü
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1. GİRİŞ
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda (GVK) hükme bağlanmış olan ücretin vergilendirilmesinde özellik arz eden durumlar bu bölümde ayrıntılı
biçimde ele alınacaktır.

2. KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER ve DEĞERLENDİRMELER
GVK’nın 1’inci maddesinde kaynak kuramından hareketle gelirin tanımı yapılmıştır. Anılan maddeye göre gelir; bir gerçek kişinin bir takvim yılı
içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.
Ücret, iktisattaki dört üretim etmeninden emeğin bedelidir. Anayasa’nın
55’inci maddesinin 1’inci fıkrasına göre; ücret, emeğin karşılığıdır. 4857 sayılı
İş Kanunu’nun 32’inci maddesi uyarınca ücret; bir kimseye bir iş karşılığında
işveren veya üçüncü kişiler sağlanan ve para ile ödenen tutardır. GVK’nın 2’nci
maddesine göre de, ücret, yedi gelir unsurundan bir tanesidir.
GVK’nın 61’inci maddesi uyarınca; ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar (mal) ile
sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.
Ücretin ödenek, tazminat; kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı),
tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya
başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık ilişkisi niteliğinde olmamak koşuluyla kazancın belli bir yüzdesi şeklinde belirlenmiş bulunması onun niteliğini değiştirmez.
Üretim etmenlerinden olan emeğin karşılığı (bedeli) olarak ödenen
tutarın, ücret sayılması için olmazsa olmaz koşul, işverene bağlılıktır (tabiyettir). İşverene tabi olmadan değerlendirilen emeğin karşılığı ücret değil,
olsa olsa serbest meslek kazancı olabilir. Bu anlamda, bir bedelin ücret
olması için, emeğin mutlaka işverene tabi olarak değerlendirilmesi gerekir.
GVK’nın 62’nci maddesi uyarınca; işverenler, hizmet erbabını işe alan,
emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir.
61’nci maddenin 1 ila 6 numaralı bentlerinde yazılı ödemeleri yapanlar bu
kanunda yazılı Ödevleri yerine getirmek bakımından işveren hükmündedir.
GVK’nın 61’inci maddesinin 1 ila 6 numaralı bentlerinde yazılı ödemeler
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GVK uygulamasında ücret sayılmakta ve ücret olarak vergilendirilmektedir.
İşte bu ödemeleri yapanlar da GVK’nın 62’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işveren kabul edilmektedir. Ücret sayılan bu ödemeler şunlardır:
1. 23’ncü maddenin 11 numaralı bendine göre istisna dışında kalan
emeklilik, maluliyet, dul ve yetim aylıkları;
2. Evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan diğer menfaatler;
3. Türkiye Büyük Millet Meclisi, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri
ile özel kanunlarına veya idari Kararlara göre kurulan daimi veya geçici bütün
komisyonların üyelerine ve yukarıda sayılanlara benzeyen diğer kimselere bu
sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler;
4. Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler;
5. Bilirkişilere, resmî arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her
türlü yarışma jürisi üyelerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler;
6. Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler.
Yukarıda 6 bent halinde sayılan ve ücret olarak kabul edilen bu ödemeler, ücretin özellik arz eden ve uygulamada tereddüt yaratan bölümüdür.
2.1. GVK 23/11 Dışında Kalan Emeklilik, Maluliyet, Dul ve Yetim
Aylıkları
GVK’nın 23/11’inci maddesi, “Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20’nci maddesinde belirtilen
sandıklar tarafından ödenen emekli, maluliyet, dul ve yetim aylıkları (506
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20’nci maddesinde belirtilen
sandıklar tarafından ödenen aylıkların toplamı, en yüksek Devlet memuruna ödenen en yüksek ödeme tutarından fazla ise aradaki fark ücret olarak
vergiye tabi tutulur.) (Genel, katma ve özel bütçelerden ödenen bu nevi
aylıklar dahil)” şeklindedir.
Bu maddeye göre;
1. Yasa ile kurulmuş olan Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur, Emekli
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Sandığı (Bu üç kurumun tüzel kişilikleri ve işlevleri Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı adı altında toplanmıştır.) tarafından emekli, malul ile dul ve
yetimlere yapılan tüm ödemeler (maaş, tazminat, yardım, ikramiye vb.)
GVK 23/11 uyarınca gelir vergisinden istisna tutulmuştur. Yani bu tür ödemeler, herhangi bir vergi kesintisine tabi değildir.
Sosyal Sigortalar Kanunu’nun Geçici 20’inci maddesi160 kapsamına dahil olan özel sektör kurumlarınca öteden beri kurulmuş ve çalışanlarından
prim kesilerek sosyal güvenlik hizmeti sunan sandık ve vakıflar tarafından
ödenen emekli, malul ile dul ve yetimlere yapılan tüm ödemelerin (maaş,
160 GEÇİCİ MADDE 20 - Bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya
bunların teşkil ettikleri birlikler personelinin malûllük, yaşlılık ve ölümlerinde yardım yapmak üzere, bu Kanunun
yayımı tarihine kadar tesis veya dernek olarak kurulmuş bulunan sandıklar, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde :
a) İlgili bulundukları banka, sigorta şirketi, reasürans şirketi, ticaret odası, sanayi odası, borsa veya bunların birliklerinin bütün personelini kapsayacak,
b) Bu personelin, iş kazalariyle meslek hastalıkları, hastalık, analık, malûllük, yaşlılık ve ölüm, eşlerinin analık, eş
ve çocuklarının hastalık hallerinde, en az bu Kanunda belirtilen yardımları sağlayacak,
c) Sandıkların statülerine tabi personelin bu madde şumulüne giren banka, sigorta şirketi, reasürans şirketi, ticaret odası, sanayi odası, borsa veya bunların birliklerinden birinden diğerine geçmesi halinde bu gibi personelin
kendi sandıklarındaki müktesep haklarının da diğer ilgili sandığa veya aralarında kuracakları müşterek bir sandığa intikalini temin edecek,
Birer tesis haline getirildiği ve bunu tevsik eden statülerini, bu Kanunun yayımı tarihinden en geç altı ay içinde
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na verdikleri takdirde, bu teşekküllerin ve sandıkların personeli işbu Kanunun uygulanmasında sigortalı sayılmazlar.
Şu kadar ki, bu sandıkların statüleri ve statü değişiklikleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca onaylanmak
suretiyle tekemmül eder. Mali durumları da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Maliye ve Ticaret Bakanlıklarınca
müştereken kontrol ve murakabe edilir. Mali durumlarının kontrol ve murakabesi sonunda alınmasına bu
bakanlıklarca mütşereken lüzum gösterilecek tedbirleri, sandıklar ve ilgili bulundukları teşekküller yerine
getirmekle yükümlüdür.
Sözü edilen sandıkların mevzuatına tabi olarak geçen hizmetler ile emekli sandıkları kanunlarına veya Malûllük,
Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına tabi olarak geçen hizmetler, yazılı istek halinde, 5/1/1961 tarihli 228 sayılı Kanunun
aylık bağlanmasına ilişkin esasları dairesinde birleştirilerek tahsis yapılır.
506 sayılı Yasanın Geçici 20’nci maddesi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun
106’ncı maddesi uyarınca yürürlüğünü devam ettirmektedir.
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tazminat, yardım, ikramiye vb.) en yüksek devlet memuruna161 yapılan
ödemelere eşit tutarı gelir vergisinden istisnadır. Bu ödemelerin en yüksek
devlet memuruna yapılan ödemeleri aşan bölümü ise, GVK’nın 103’üncü
maddesindeki ücretlilere yönelik tarifeye uygun olarak vergi kesintisine
tabi tutulacaktır.
2.2. Geçmiş ve Gelecekte Yapılacak Hizmetler Karşılığı Yapılan
Ödemeler
Günlük sivil yaşam veya ticari yaşam içinde geçmişte yapılmış veya gelecekte yapılacak birtakım hizmetlerin karşılığı olarak bazı kişilere nakti ve
ayni (malsal) ödemede bulunulabilir. İşte bu tarz ödemeler de, GVK’nın
61/2’nci maddesi uyarınca, ücret sayılmıştır. Bu tarz ödemeleri yapanlar
da işveren kabul edilmiştir. Bu tarz ödeme bulunan işverenler, yaptıkları
brüt ödeme tutarları üzerinden GVK’nın 103’üncü maddesindeki ücretlilere yönelik tarifeye uygun olarak gelir vergisi kesintisi yapmak zorundadır.
Görülen hizmet karşılığında ödeme yapılmazsa ücretten bahsedilemez. Ücretin elde edilmesi tahsil esasına bağlanmıştır. Vergi, ücretin tahsil edilmesi durumunda söz konusudur. Ücretin hizmet erbabının daha
önce yaptığı veya gelecekte yapacağı hizmetler karşılığı verilmesi önemli
değildir162. Ücret geliri hukuki tasarruf imkanının doğduğu anda elde edilmiş sayılır zira, aynı tarihte ekonomik tasarruf olanağına da kavuşulduğu
kabul edilir. Ancak, ücretli, hukuki tasarrufuna rağmen, gelirin, geliri doğuran muamelenin karşı tarafında, emrine amade tutulmammış olduğunu
ispat ederse elde etmenin tekemmül ettiği ileri sürülemez163.
Görevinden uzaklaştırılan veya diğer nedenlerle geçmiş döneme ait
ücretleri ödenmeyen kişiler yargı kararı sonucunda geçmiş döneme yönelik olarak ücretlerini almışlarsa, bu durumda dava konusu olan bir uyuş161 Başbakanlık Müsteşarı.
162 Doğan ŞENYÜZ; Türk Vergi Sistemi, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara-2004, s. 150.
163 Yılmaz ÖZBALCI; Gelir Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Oluş Yayıncılık, 2001, s. 512.
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mazlık ne zaman çözümleniyorsa her iki taraf açısından hak ve borçlar
davanın sonuçlandığı tarihte doğar. Burada önemli olan ücret ödeme yükümlülüğünün doğduğu dönemdir164.
Danıştay da, çeşitli kararlarında konuya ilişkin olarak geçmişe yönelik
yapılan ödemelerde toplu ödemenin yapıldığı (ücretlinin eline geçtiği)
tarihte geçerli olan vergi tarifesinin değil, ücretlerin ilgili olduğu yıl vergi
tarifesinin uygulanması gerektiğine karar vermiştir165.
2.3. Türkiye Büyük Millet Meclisi, İl Genel Meclisi ve Belediye
Meclisi Üyeleri ile Özel Kanunlarına veya İdari Kararlara Göre Kurulan Daimi veya Geçici Bütün Komisyonların Üyelerine ve Yukarıda Sayılanlara Benzeyen Diğer Kimselere Bu Sıfatları Dolayısıyla Ödenen
veya Sağlanan Para, Ayın ve Menfaatler
Gerek kamu hukuku ve gerekse özel hukuk alanında değişik yasalarla
veya kararlarla oluşturulmuş meclis, komisyon ve kurullarda görev yapanlara hazır bulundukları her toplantı başına belirli bir ödemede (hakk-ı huzur) bulunulur. Bu tür ödemelerin miktarları yapılan hukuki düzenlemelerde farklı farklıdır. Bunlara yönelik özel bir tarife söz konusu değildir. Genel
olarak kamu kesimindeki komisyonlarda veya kamu kesimi şirketlerindeki
yönetim kurulu üyeliklerinde ödenen hakk-ı huzur bedellerinin belirli gös164 Güray ÖĞREDİK, “Geçmiş Dönemlere Ait Olan Ancak Ödemesi Cari Dönemde Yapılacak Ücretlerin Ödendiği
Dönemdeki Vergi Tarifelerine Göre mi Vergi Kesintisine Tabi Tutulacağı”, http://www.mazarsdenge.com.tr/
printerFriendly.php?contentId=86(17.12.2010).
165 (1) Yargı kararıyla görevine dönen kişiye geçmiş 5 yıllık dönem için ödenen toplam ücretin, ödeme tarihindeki oran üzerinden değil, her bir vergilendirme dönemi için geçerli olan oran üzerinden vergi hesaplanması gerektiği.( Danıştay 4. Dairesinin 28.11.2005 tarihli, E:2005/340, K:2005/2266 sayılı kararı). (2) Görevden alınıp üç yıl
sonra yargı kararıyla görevine dönen ücretliye, bu üç yıllık dönem için ödenen ücretlerin, her bir yıla ait olanının
ayrı ayrı gelir vergisi kesintisine tabi tutulması gerekir. Yasal faiziyle birlikte yapılan ödemeden, o dönemlere
ilişkin ücretlerin düşülmesi ve kalan farkın vergiye tabi tutulmaması gerekir. (Danıştay 4. Dairesinin, 13.02.1998
tarihli ve E:1997/475, K:1998/513 sayılı kararı).
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tergeler içinde kalmasına özen gösterilmektedir. Ancak, bu uygulamalar
bile tartışmalıdır. Çünkü, yapılan görevin sorumluluğu ve üstlenilen riskler
standardize edilemediği sürece, bu risklere maruz kalanların aldığı bedellerin sabitlenmeye çalışılması doğru değildir. Bu anlamda, kamu kurumlarındaki yönetim kurulu üyeliklerinde veya kurul veya komisyon üyeliklerinde belirli ve standart bir bedelin ödenmesi kavramı yaşamla ve gerçeklerle bağdaşır değildir.
Gerek kamu ve gerekse özel hukuk alanındaki kurum, kuruluş ve komisyonlarda alınan görevler karşılığı toplantı başına veya düzenli olarak
aylık şeklinde ödenen bedeller (hakk-ı huzur) GVK’nın 61/3’üncü maddesi
uyarınca ücret sayılır ve GVK’nın 103’üncü maddesindeki ücretlilere yönelik tarifeye göre gelir vergisine tabi tutulur.
2.4. Yönetim ve Denetim Kurulları Başkanı ve Üyeleriyle Tasfiye
Memurlarına Bu sıfatları Dolayısıyla Ödenen veya Sağlanan Para,
Ayın ve Menfaatler
GVK’nın 61/4’üncü maddesi, Türk Ticaret Kanunu kapsamında faaliyet
gösteren özel ticari işletmelere yönelik bir düzenlemedir. Bu kapsamda
bulunan şirketlerin yönetim ve denetim kurulu başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu unvanları nedeniyle ödenen veya sağlanan para, ayın
(mal) ve çıkarlar ücret sayılır ve GVK’nın 103’üncü maddesindeki ücretlilere
ait vergi tarifesine göre artan oranlı olarak vergilendirilir.
Şirketlerin yönetim ve denetim kurulu başkan ve üyeleri ile tasfiye
memurları birden fazla şirkette bu görevleri yapıyorlarsa, bu durumda
her bir şirket ayrı işveren sayılır. Söz konusu her bir işveren, bu kişilere
yaptıkları ödemeler üzerinden GVK’nın 103’üncü maddesindeki tarifeye uygun olarak GVK’nın 94’üncü maddesi hükmü uyarınca gelir vergisi
kesintisi (stopajı) yaparlar. Farklı işverenlerden ücret geliri elde eden bu
kişiler ise, ikinci işverenden elde ettikleri yıllık ücret geliri toplamı o yıla
ait GVK 103’üncü maddedeki tarifenin ikinci basamağındaki tutarı aştığı
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taktirde, tüm işverenlerden elde ettikleri ve stopaj yoluyla ön vergilemesi
yapılmış ücretlerini yıllık gelir vergisi beyannamesi ile bağlı oldukları vergi
dairesine (yerleşim yerlerinin bulunduğu yer vergi dairesine) beyan etmek
zorundadırlar. Bu yolla beyan edilen toplam ücret geliri üzerinden GVK’nın
103’üncü maddesindeki ücretlilere yönelik vergi tarifesine göre yıllık gelir
vergisi hesaplanır; hesaplanan bu vergiden yıl içinde işverenlerce kaynaktan kesilen gelir vergisi ödeme belgeleri beyannameye eklenmek suretiyle
mahsup edilir. Bu mahsup sonrasında ödenecek vergi çıkarsa ödenir; iade
alınacak vergi çıkarsa bir dilekçe ile en geç bir yıl içinde iade veya başka
vergi borçlarına mahsup talep edilir.
Yönetim ve denetim kurulu başkan ve üyelerine bu görevleri nedeniyle nakdi, ayni veya hesabi olarak ödenen hakk-ı huzur ödemelerinin tamamı ücrettir. Ancak, yönetim ve denetim kurulu başkan ve üyelerine yıllık
kardan kar payı (temettü) ödemesi ücret değil, GVK’nın 75/2’nci maddesi
uyarınca menkul sermaye iradıdır. Bu şekilde elde edilen kar payı üzerinden ilgilisine ödeme yapılırken ödemeyi yapan şirket tarafından % 15 oranında gelir vergisi kesintisi (stopajı) yapılır. Bu yolla elde edilen kar payları
toplamı bir yıl içinde GVK’nın 103’üncü maddesindeki vergi tarifesinin o yıl
için belirlenmiş olan ikinci basamağındaki tutarı aştığı takdirde yıllık gelir
vergisi beyannamesi ile bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir. Beyanname ile beyan edilen matrah üzerinden GVK’nın 103’üncü maddesindeki
normal (ücret gelirlerine ait olmayan) tarifeye göre gelir vergisi hesaplanır.
Hesaplanan gelir vergisinden, daha önce yapılmış olan % 15’lik gelir vergisi kesintisi mahsup edilir. Mahsup sonrası vergi çıkarsa ödenir. İade vergi
çıktığı taktirde, bir dilekçe ile en geç bir yıl içinde iade veya başka vergi
borçlarına mahsup talep edilir. Kar payı elde edilen şirket, tam mükellef
ise, bu durumda kar payının ½’si gelir vergisinden istisnadır166. Tam mükellef olmayanlardan elde edilen kar payları için istisna söz konusu değildir.
166 GVK’nın 22/2’nci maddesi uyarınca.
MEVZUAT SERİSİ 11

161

TÜRK HUKUKUNDA ÜCRET VE ÜCRETİN VERGİLEMESİ

Konunun özelliği gereği iki ayrı örnek vermekte yarar vardır:
Örnek 1:
Tam mükellef X A.Ş., Nisan 2011’de genel kurul yapmış ve 2010 yılı karından yönetim kurulu üyesi Anıl Köse’ye 100.000.-TL brüt kar payı tahakkuk ettirmiştir. Söz konusu kar payı tutarı üzerinden % 15 (100.000 x %
15) = 15.000.-TL gelir vergisi kesintisi yapmış ve 26 Mayıs 2011 tarihinde
muhtasar beyanname ile Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na beyan etmiş ve ödemiştir. 90.000.-TL net kar payını da 01.05.2011 tarihinde,
yönetim kurulu üyesi Anıl Köse’nin banka hesabına yatırmıştır. Yönetim
kurulu üyesi Anıl Köse’nin 2011 yılında elde ettiği kar payı üzerinden ödeyeceği yıllık gelir vergisini hesaplayınız?
1

Menkul Sermaye İradı (Tam Mükelleften Elde Edilen 100.000.-TL
Kar Payı)

2

Menkul Sermaye İradı İstisnası (100.000 x ½)

(-) 50.000.-TL

3

Kalan

50.000.-TL

4

Asgari Beyan Sınırı

23.000.-TL

5

Beyan Durumu (50.000 > 23.000)

Beyan Var.

6

Gelir Vergisi Matrahı

50.000.-TL

7

Hesaplanan Gelir Vergisi (GVK 103. Md.)

11.420.-TL

8

Mahsup Edilecek Gelir Vergisi (Stopaj Yoluyla
Ödenen)

15.000.-TL

9

İade Alınacak Gelir Vergisi (11.420 – 15.000)

3.580.-TL

Örnek 2:
Dar mükellef X A.Ş., Nisan 2011’d3 genel kurul yapmış ve 2010 yılı karından yönetim kurulu üyesi Anıl Köse’ye 100.000.-TL brüt kar payı tahakkuk ettirmiştir. Söz konusu kar payı tutarı üzerinden % 15 (100.000 x %
15) = 15.000.-TL gelir vergisi kesintisi yapmış ve 26 Mayıs 2011 tarihinde
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muhtasar beyanname ile Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na beyan etmiş ve ödemiştir. 90.000.-TL net kar payını da 01.05.2011 tarihinde,
yönetim kurulu üyesi Anıl Köse’nin banka hesabına yatırmıştır. Yönetim
kurulu üyesi Anıl Köse’nin 2011 yılında elde ettiği kar payı üzerinden ödeyeceği yıllık gelir vergisini hesaplayınız?
1

Menkul Sermaye İradı (Tam Mükelleften Elde
Edilen Kar Payı)

100.000.-TL

2

Menkul Sermaye İradı İstisnası YOK

0.-TL

3

Kalan

100.000.-TL

4

Asgari Beyan Sınırı

23.000.-TL

5

Beyan Durumu (100.000 > 23.000)

Beyan Var.

6

Gelir Vergisi Matrahı

100.000.-TL

7

Hesaplanan Gelir Vergisi (GVK 103. Md.)

28.680.-TL

8

Mahsup Edilecek Gelir Vergisi (Stopaj Yoluyla
Ödenen)

15.000.-TL

9

Ödenecek Gelir Vergisi (28.680 – 15.000)

13.680.-TL

GVK’nın 24/2’nci maddesi uyarınca, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri
ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına verilen gerçek
yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatma giderlerine karşılık verilen
gündelikler167 gelir vergisinden istisnadır.
2.5. Bilirkişilere, Resmî Arabuluculara, Eksperlere, Spor Hakemlerine ve Her Türlü Yarışma Jürisi Üyelerine Ödenen veya Sağlanan
Para, Ayın ve Menfaatler
Burada geçen her bir kavram ayrı ayrı irdelenmesi gereken niteliktedir.
Bu bakımdan, her kavram aşağıda maddeler halinde ele alınacaktır.
167 Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya Devletçe
verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur.
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2.5.1. Bilirkişi
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun (HUMK) 275286’ncı maddelerini kapsayan üçüncü kısmı bilirkişiliği (ehlivukuf) hükme
bağlamaktadır. HUMK’nın 275’inci maddesi uyarınca; mahkeme, çözümü
özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin oy ve görüşünün
alınmasına karar verir. Hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişi dinlenemez.
HUMK’un 275’inci maddesi hükmüne göre; bilirkişi, sadece ve sadece yargıçlık mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenemeyen
konularda atanabilir. Yargıcın bilirkişiye başvurma koşullarını şöyle sıralayabiliriz:
1. Sorun, yargıcın genel ve hukuki bilgisi ile çözümlenemeyecek türden olmalı.
2. Sorunun çözümü, özel bilgiyi ve uzmanlığı gerektirmeli.
3. Sorunun çözümü, teknik bilgiyi ve uzmanlığı gerektirmeli.
İşte bu üç durumun varlığı halinde yargıç, oy ve görüşüne başvurmak
üzere HUMK hükümleri çerçevesinde bilirkişi atayabilmektedir.
Yargı sisteminin yapılandırılmasında, adli bilimler kapsamında yeterli
uzman yargı yerlerinin kurulmamış olması, özellikle yerel yargı yerlerinde
çok ayrımlı konulardaki sorunların çözümlenmesini zorunlu kılmaktadır.
Bu zorunluluk, ister istemez yargıçları bir anlamda “mecburen” bilirkişiye
başvurmaya itelemektedir. Çok farklı konularda önüne gelen sorunları genel ve hukuki bilgisi ile çözüme kavuşturamayan yargıç, doğal ve zorunlu
olarak o konuda kendisine görüşleriyle ve uzmanlığıyla katkı sağlayacak,
ışık tutacak uzman kişiye (bilirkişiye) başvurmaktadır. Bu süreçte bilirkişi,
uzmanlık ve teknik bilgi gerektiren alanda yargıca yardımcı olmaktadır168.
Bilirkişilere, HUMK’nin 285’inci maddesi uyarınca, yargıç tarafından
168 Ekrem SARISU, “Bilirkişi, Tanık ve Resmi Arabulucu Ücretlerinin Vergilendirilmesinde Son Durum”, Yaklaşım
Dergisi, Eylül 2000, Sayı:93.
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görüş verilen işin niteliğine göre bir ücret takdir edilir. Bilirkişiye, verdiği uzmanlık görüşü karşılığı ödenen bu bedel, GVK’nın 62/5’inci maddesi
uyarınca ücret olarak kabul edilmektedir.
Bilirkişiye yargıç tarafından takdir edilen bedeli ödeyen mahkeme,
yaptığı ödemenin brüt tutarı üzerinden GVK’nın 94’üncü maddesi uyarınca, GVK’nın 103’üncü maddesindeki ücretlilere yönelik vergi tarifesi üzerinden gelir vergisi kesintisi (stopajı) yapmakla yükümlüdür. Eğer bilirkişi,
sadece bir tek mahkemeye bilirkişilik yapıyorsa burada tek işveren hali söz
konusu olduğundan ödenen bilirkişi bedelleri sadece stopaj yoluyla vergilendirilecektir. Yani, bilirkişi ayrıca herhangi bir mükellefiyet tesis ettirmeyecek; başka bir nedenle mükellef ise, bilirkişilik nedeniyle elde ettiği
ve kaynaktan kesinti yoluyla vergilendirilen bilirkişi ücretini vereceği yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil etmeyecektir. Bir başka deyişle, tek
mahkemede bilirkişilik yapan bir kişinin bilirkişi ücretleri üzerinden mahkeme tarafından ödeme sırasında yapılan gelir vergisi stopajı nihai vergileme olacaktır.
Bir bilirkişi farklı mahkemeler nezdinde bilirkişilik yapıyor ise, bu durumda birden fazla işveren hali söz konusu olacaktır. GVK’nın 86/1-b maddesi uyarınca, birden fazla işverenden ücret geliri elde edilmesi halinde
birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, GVK’nın 103’üncü
maddesindeki tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aştığı takdirde
tüm ücret gelirleri yıllık gelir vergisi beyannamesinde toplanılarak beyan
edilir ve GVK’nın 103’üncü maddesindeki ücretlilere yönelik vergi tarifesi
üzerinden artan oranlı olarak gelir vergisi hesaplanır ve bu hesaplanan vergiden, daha önce stopaj yoluyla ödenmiş vergiler mahsup edilir.
Gelir İdaresinin bilirkişi ücretlerine yönelik olarak verdiği değişik özelgelerde işverenin tekliği hususu özellikle ele alınmıştır. Bunlardan 2002
ve 2003 verilen özelgeye göre; İstanbul’un çeşitli adliyelerinde yapmış olduğunuz bilirkişi görevleri için ödenen ücretlerin mahkemelerin ayrı bir
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veznesinin bulunmaması; tek vezneden tahakkuk ettirilip ödenmesi durumunda bu ödemelerin tek işverenden elde edilen ücret olarak değerlendirilip GVK’nın 103’üncü maddesine göre vergilendirilmesi gerekir169.
İdarenin 2003 ve 2006 yıllarında verdiği bazı görüşlere göre ise; bilirkişilik ücretlerinin ayrı ayrı veznelerden tahakkuk ettirilip ödenmesi halinde,
bu veznelerin her birinin ayrı işveren olarak dikkate alınması gerekir170.
İdarenin bu konuda verdiği bazı özelgelerde Adalet Bakanlığı’na bağlı
çeşitli mahkemelerden bilirkişi ücreti elde edilmesi halinde ise bu ödemenin tek işverenden yapılan ücret ödemesi olarak kabul edilmesi gerektiği
de ifade edilmiştir171.
Günümüzde gelinen noktada artık, tüm adli sistem UYAP (Ulusal yargı
Ağı Projesi) sistemi ile adeta tek bir merkez olarak Adalet Bakanlığı merkezli çalışmaktadır. Bu çerçeve konuya yaklaşıldığında, bilirkişilere ödenen
ücretlerin farklı mahkemelerden olması hali, bunların gelir vergisi tarifelerinin izlenmesine engel oluşturmamaktadır. Çünkü, UYAP sayesinde tüm
işlemler Adalet Bakanlığı merkezi tarafından yürütülmektedir. Bu yönden
konuya yaklaşıldığında, Türkiye’nin hangi bölgesinde bilirkişilik görevi yapılırsa yapılsın, bunlara yapılan tüm ödemeler UYAP sistemi için kümülleştirilerek artan oranlı GVK’nın 103’üncü maddesine göre vergi tarifesine
uygun stopajın yapılması olanaklıdır. Bu durumda, farklı adliye, ödemenin
farklı vezneden yapılmış olması gibi savlar artık ileri sürülemez. UYAP sistemi, pek ala bilirkişilere Türkiye’nin neresinde bilirkişilik ücreti ödenirse
ödensin bunu Adalet Bakanlığı merkezinde tekleştirmek (toplamak) suretiyle artan oranlı tarifeye uygun gelir vergisi kesintisini yapması olanaklıdır.
169 İstanbul Defterdarlığı Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü, B.07.4.DEF.0.34.11/GVK-103 sayılı ve B.07.4.DEF.
0.34.11/GVK-61 sayılı Özelgeleri.
170 İstanbul Defterdarlığı Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü, B.07.4.DEF.0.34.11/GVK-86 sayılı ve Ankara Vergi Dairesi
Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü, B.07.1.GİB.4.06.16./GVK-06-61 sayılı Özelgeleri.
171 Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü, B.07.1.GİB.4.06.16./
GVK-06-61 sayılı Özelgesi.
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Bu durumda, UYAP sisteminden sonra bilirkişilik görevi yapılan ve bilirkişilik ödemesi alınan mahkemeler değişik olsa da birden çok işverenden
söz edilmesi ve bilirkişilerden GVK’nın 103’üncü maddesindeki o yıla ait
tarifesinin ikinci basamağındaki tutarı172 aşan ödeme halinde tüm ödemelerin yıllık gelir vergisi beyannamesinde toplanarak beyan edilmesi ve vergilendirilmesini istemenin anlamı kalmamıştır.
2.5.2. Resmi Arabulucu
Resmi arabuluculuk, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt
Kanunu çerçevesinde çıkarılan bir Tüzüğe173 göre oluşmuştur. Anılan tüzüğün 26’ncı maddesine göre resmi arabulucuda bulunması gereken nitelikler şöyledir:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Medeni ve siyasi hakları tam olarak kullanma ehliyetine sahip olmak,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin A-5 inci
fıkrasında öngörülen genel koşulları taşımak,
d) Siyasi partilerin organlarında görevli olmamak,
e) Sendika şubesi, sendika ve konfederasyonlarda herhangi bir suretle
görevli bulunmamak.
f) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli bulunmamak (Yükseköğretim
Kanunu hükümleri saklıdır),
g) Hukuk, sosyal politika, endüstri ilişkileri, iktisat ve işletme öğrenimi
yapılan en az dört yıllık bir yükseköğretim kurumunu bitirmiş ve işçi-işveren ilişkileri alanında en az beş yıl çalışmış olmak veya diğer yükseköğretim
kurumlarını bitirmiş ve kamu kurum ve kuruluşlarında en az 10 yıl iş hukukuyla ilgili görevlerde çalışmış olmak.
172 Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Sirküleri 2011/1’e göre 2011 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi’nin ikinci
basamağındaki tutar 23.000.-TL’dir.
173 Hakeme ve Resmi Arabulucuya Başvurma Tüzüğü, 16.06.1984 tarih ve 18403 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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Resmi arabulucuların seçimi ve görevlendirilmeleri de anılan tüzüğün
27’nci maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler göre:
Seçici Kurul, her bölgede görev yapacak resmi arabulucu sayısını önceden belirler; bu sayı ihtiyaca göre değiştirilebilir.
Resmi Arabuluculuk Dairesi, bu Tüzük gereğince, arabulucularda aranan niteliklerle Seçici Kurula yapılacak başvuruların şeklini, son başvuru
tarihini ve seçilecek arabulucu sayısını seçim tarihinden en az bir ay önce,
Resmi Gazete›de ilan eder.
Resmi arabulucular, istekleri de göz önünde bulundurularak bölge müdürlükleri görev alanlarından en çok iki bölgede görevlendirilir. İhtiyaç halinde, en yakın bölge müdürlüğü alanı için başvuranlardan üçüncü bölge
için de görevlendirme yapılabilir. Ancak, istek olmayan bölge müdürlükleri
için de başvurular arasından Seçici Kurulca görevlendirme yapılır.
Seçici Kurul, başvuranların durumlarını inceleyerek resmi arabuluculuk
yapabilecekleri Aralık ayı içinde seçer. Resmi arabulucular 31 Aralık tarihinde göreve başlarlar.
Seçici Kurul, başvuruların durumlarını inceleyerek resmi arabuluculuk
yapabilecekleri seçer.
Seçilen resmi arabulucuların adları Resmi Gazete›de ilan edilir. Ayrıca
bölge müdürlüklerinin bulunduğu yerlerdeki iş mahkemelerine bildirilir
Resmi arabulucuların görev süresi üç yıldır; yeniden seçilebilirler. Niteliklerini yitirenlerin resmi arabuluculuk sıfatları sona erer.
Tüzüğün 29’uncu maddesi ise resmi arabuluculara ödenecek ücrete
yöneliktir. Bu düzenlemeler de şöyledir:
Resmi arabulucuya ödenecek ücretin belirlenmesi için, uyuşmazlığın
önemi, işyeri ve çalışan işçi sayısı, uyuşmazlıkla ilgili maddelerin çokluğu
ve çözüm süresi, kapsamı ve niteliği gibi unsurlar göz önünde bulundurularak arabulucuyu görevlendiren mahkeme veya görevli makamca;
a) İşyeri uyuşmazlıklarında alt sınır 5000, üst sınır 10.000,
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b) İşletme uyuşmazlıklarında alt sınır 15.000 üst sınır 20.000,
c) Birden fazla bölge müdürlüğü görev alanı içerisine giren işyerlerini
kapsayacak toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıklarında alt sınır 20.000, üst sınır
25.000,
Olmak üzere bir gösterge saptanır.
Ücret, saptanan göstergenin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
154 üncü maddesi gereğince bütçe kanunlarında Devlet memurları aylıkları için gösterilen katsayıyla çarpımı suretiyle belirlenir.
Bu şekilde belirlenen ücretlerin resmi arabuluculara nasıl ödeneceği
ise tüzüğün 32’nci maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:
Resmi arabulucunun ücreti, görevinin sona erdiğinin, görevli makamca, Resmi Arabuluculuk Daire Başkanlığına bildirilmesi üzerine, tarafların
hesaba yatırdıkları tutardan % 7 oranında gider payı kesildikten sonra hesaptan ödenir.
Arabulucuya, taraflara toplantı için yaptığı çağrıya kadar anlaşmaya
varılması ve tutanağın kendisine verilmesi halinde, takdir edilen ücreti aşmamak üzere, sadece görevi nedeniyle yaptığı belgeye dayalı yol giderleriyle 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre birinci derece kadroda en yüksek
göstergeli Devlet memuru için öngörülen miktarda gündelik ödenir. Ara
bulucuya ödenen tutarla bunun % 7 si oranında gider payı kesildikten sonra kalan miktar taraflara geri verilir.
Resmi arabulucuların bu şekilde elde ettikleri bedeller, GVK’nın
61/5’inci maddesi uyarınca ücrettir ve GVK’nın 94’üncü maddesi kapsamında GVK’nın 103’üncü maddesindeki ücretlilere yönelik vergi tarifesi
üzerinden ödemeyi yapan birimce vergi sorumlusu sıfatıyla gelir vergisi
stopajı yapılacaktır.
2.5.3. Eksper
Eksper174; bir konuda uzmanlığına başvurulan kişidir. Bilirkişi gibidir.
174 İngilizcesi Expert.
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Bilirkişi gibi tarafsız, nesnel ve hukuki hareket etmesi beklenir. Ancak, zaman zaman eksperlerin kurumlara bağlı olarak görev yapmaları halinde,
uzmanlıklarını görev yaptıkları kurumlar lehine de kullandıkları görülmektedir. Bir dönem Tekel Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan tütün eksperleri buna örnek olarak verilebilir. Ama esas yapıları itibariyle bağımsız
olmaları gerekir. Uygulamada yaygın olarak sigorta eksperleri, gayrimenkul değerleme eksperleri, sanat ve antika eşyayı değerleme eksperleri, kıymetli taş ve maden eksperleri vb. çeşitli eksperler karşımıza çıkmaktadır.
Eksperlerin yaptıkları işlemlere ise ekspertiz175 ya da değerleme denilmektedir. Eksperler tarafından değerleme sonucu düzenlenen raporlara da
“ekspertiz raporu” ya da “değerleme raporu” denilmektedir.
Eksperler yaptıkları değerleme işlemleri karşılığında uzmanlıklarının
boyutuna ve yaptıkları işin niteliğine göre genellikle müşteriden ilgili kurumca tahsil edilen bir ekspertiz ücreti alırlar. İşte bu ekspertiz ücretleri, GVK’nın 61/5’inci maddesi kapsamında ücret kabul edilmektedir. Tek
işverenden elde edildiği takdirde GVK’nın 94’üncü maddesi çerçevesinde
GVK’nın 103’üncü maddesindeki ücretlilere ait vergi tarifesi üzerinden yapılacak gelir vergisi stopajı nihai vergidir. Yani, eksperin elde ettiği ekspertiz ücreti nedeniyle ayrıca bir yıllık gelir vergisi beyannamesi vermesi
veya başka nedenle vergi mükellefi ise, tek işverenden aldığı ekspertiz
ücretini bu beyannameye dahil etmesi gerekmez. Ancak, eksper, değişik
işverenlerden (Örneğin değişik sigorta şirketlerinden veya bankalardan)
ekspertiz bedeli elde ediyorsa, bu durumda ilk işverenden sonrakilerden
aldığı ekspertiz bedelleri toplamı yıllık GVK’nın 103’üncü maddesindeki
vergi tarifesinin o yıla ilişkin ikinci basamak değeri tutarını176 aştığı takdirde tüm ekspertiz ücretlerini yıllık gelir vergisi beyannamesinde toplayacak
ve beyan edecektir. Beyan ettiği matrah üzerinden kazanç elde ettiği yıl
175 İngilizcesi Survey. Ekspertiz raporu ise “Survey Report”tur.
176 2011 için 23.000.-TL
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vergi tarifesi üzerinden gelir vergisi hesaplayacak ve hesaplanan gelir vergisinden daha önce çeşitli işverenlerce ekspertiz ücretleri ödenirken vergi
sorumlusu sıfatıyla kesilen gelir vergileri mahsup edilecektir.
2.5.4. Spor Hakemleri
Spor karşılaşmalarını uluslararası kurallara uygun olarak kamu otoritesinin ve yasaların verdiği yetki ve otoritesiyle yöneten kişidir. Spor hakemlerinin görevleri şu şekilde sıralanabilir:
1. Karşılaşma süresince uluslararası kuralları uygular, oyunun centilmence ve kurallar içinde oynanmasını sağlar.
2. Karşılaşma öncesi takımları ve oyuncuları kontrol eder; sahanın, kalenin, potanın, diğer filelerin, topun durumunun, ölçülerinin uluslararası
standartlara uygunluğunu denetler.Kaynak: .::GençMekan::. http://www.
gencmekan.com/meslekler/45027-spor-hakemligi.html#post340508
3. Karşılaşmayı başlatmak üzere takımları sahaya çağırır; kura ile oyuna
başlayacak takımı belirler ve düdük çalarak oyunu başlatır.
4. Karşılaşma süresince uluslararası oyun kurallarına aykırı olan davranışları saptayarak yansız biçimde ceza verir.
5. Karşılaşma sırasında hatalı davranan veya centilmenliğe aykırı hareket eden oyuncuya uyarıda bulunur, bu tutumun yinelenmesi durumunda
oyuncuyu oyun dışı bırakır ve bu durumu yetkili makama raporla bildirir.
6. Hakemler toplu takım oyunlarında ve güreş, boks gibi bireysel karşılaşmalarda etkin görev alırken, atletizm dalları, yüzme, halter, buz pateni
vb. de sadece puanlama yaparlar.
7. Karşılaşma sonunda skor ve zaman raporu tutar, saptadığı düzensizliklerle birlikte diğer olayları geniş olarak belirten bir rapor düzenler, raporu ilgili federasyona ve diğer ilgililere sunar.
İlgili federasyonlar hakemlere yönetecekleri maç başına verilecek ücretleri, yolluk ve gündelikleri her yıl belirlemektedirler.
GVK’nın 61/5’inci maddesi uyarınca hakemlerin yönettikleri maç başıMEVZUAT SERİSİ 11
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na aldıkları bedeller ücret olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, ilgili federasyon hakeme yönettiği maş başına ücret ödemesi yaparken GVK’nın
94’üncü maddesi kapsamında GVK’nın 103’üncü maddesindeki ücretlilere
özgü vergi tarifesine göre hakeme tahakkuk ettirdiği brüt hakem ücreti
tutarı üzerinden gelir vergisi kesintisi yapacak ve net ücreti hakeme ödeyecektir.
Hakem ücretlerinde birden fazla işveren tartışması bulunmamaktadır.
Çünkü, hakem ücretleri hakemin ait olduğu ilgili spor federasyonu tarafından tahakkuk ettirilmekte ve ödenmektedir. Yani, ödemeyi yapan her
koşulda aynı federasyondur. Dolayısıyla, burada tek işveren vardır. Bu
nedenle, federasyon tarafından brüt hakem ücreti üzerinden kesilen gelir
vergisi nihai vergilemedir. Ancak, hakemin, hakemliğe ek olarak başka bir
yerde ücretli olarak çalışıyor olması halinde, birinciden sonra gelen işverenden elde ettiği ücret gelirleri toplamı GVK’nın 103’üncü maddesindeki
vergi tarifesinin ikinci basamağındaki tutarı177 geçtiği takdirde yıllık gelir
vergisi beyannamesi verilmesi ve tüm ücret gelirlerinin bu beyannamede
toplanması ve üzerinden gelir vergisi hesaplanması gerekir. Hesaplanan
bu gelir vergisi tutarından, daha önce stopaj yoluyla kesilmiş olan vergiler
mahsup edilir.
Yarışma niteliğinde yapılan spor etkinliklerini yöneten hakemlere ödenen ücretler GVK’nın 29/4’üncü maddesi uyarınca gelir vergisinden istisnadır.
2.5.5. Her Türlü Yarışma Jürisi Üyeliği
Çeşitli nedenlerle düzenlenen yarışmalarda bedelli olarak jüri üyeliği
yapıldığı takdirde, ödenen bu bedeller GVK’nın 61/5’inci maddesi uyarınca
ücret kabul edilmektedir. Dolayısıyla, yarışma düzenleyen kişi, kurum ve
kuruluşlar işveren sıfatıyla GVK’nın 94’üncü maddesi kapsamında yaptıkları brüt ödemeler üzerinden GVK’nın 103’üncü maddesindeki ücretlilere
177 2011 yılı için bu tutar 23.000.-TL’dir.
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özgü vergi tarifesine göre gelir vergisi kesintisi yapacaklardır. Birden fazla
yarışma jürisi üyeliğinde bulunan veya jüri üyeliği dışında ücret geliri olan
kişilerin birinci işverenden sonraki işverenlerden elde ettiği yıllık brüt ücret toplamı GVK’nın 103’üncü maddesindeki vergi tarifesinin ikinci basamağındaki tutarı178 aştığı takdirde tüm ücret gelirleri toplamı üzerinden
yıllık gelir vergisi beyannamesi vermesi ve bu beyanname üzerinden GVK
103’üncü maddedeki ücretlilere özgü vergi tarifesi üzerinden gelir vergisi
hesaplaması ve hesapladığı bu vergiden daha önce stopaj yoluyla kesilen
vergileri mahsup etmesi gerekir.
2.6. Sporculara Transfer Ücreti veya Sair Adlarla Yapılan Ödemeler
ve Sağlanan Menfaatler
Sporculara transfer ücreti veya başka adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan çıkarların tamamı GVK’nın 61/6’ncı maddesi uyarınca ücret olarak
kabul edilmektedir.
01.07.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 5766 sayılı Yasanın 8/ç maddesi ile GVK’ya bu konuya yönelik olarak Geçici 72’nci madde
eklenmiştir. Söz konusu madde ile 01.07.2008-31.12.2017 arası dönemde sporculara yapılan ve ücret sayılan ödemeler için GVK’nın 103’üncü
maddesindeki vergi tarifesi dışında ayrı bir vergi tarifesi uygulamaya konulmuştur. Dolayısıyla, 01.08.2007-31.12.2017 arası dönemde sporculara yapılan ve ücret sayılan ödemelerde GVK’nın 103’üncü maddesindeki
ücretlilere yönelik vergi tarifesi değil, GVK’nın Geçici 72’nci maddesindeki
vergi tarifesi uygulanacaktır.
Bu madde ile getirilen vergi tarifesi ve tarifenin uygulanmasına yönelik
düzenleme aynen şöyledir:
“ a) Lig usulüne tabi spor dallarında;
1) En üst ligdekiler için
% 15,
2) En üst altı ligdekiler için
% 10,
178 2011 yılı için bu tutar 23.000.-TL’dir.
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3) Diğer liglerdekiler için
% 5,
b) Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında
yapılan ödemelerden % 5.
(2) Bu ödemeler üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat
yapılmaz. Bu gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler dolayısıyla
beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez.
(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ücret ve ücret sayılan ödemelerin vergilendirilmesinde 31.12.2007 tarihinde yürürlükte
olan hükümler uygulanır.”
GVK’nın Geçici 72’nci maddesi, GVK’nın 103’üncü maddesindeki ücretlilere yönelik vergi tarifesi ile birlikte değerlendirildiğinde açık biçimde
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın eşitliği düzenleyen 10’uncu maddesine
ve Anayasa 73’te hükmünü bulan mali güç ilkesine açık biçimde aykırıdır.
Ancak, konu aradan üç yıl geçmiş olmasına karşın hiç kimse tarafından
Anayasa Mahkemesi’ne götürülmemiştir.
GVK’nın 29/3’üncü maddesi uyarınca, spor yarışmalarına katılan amatör sporculara ödenen ödül ve ikramiyeler gelir vergisinden istisnadır.
GVK’nın 23/15’inci maddesinde, “Yüz ve daha aşağı sayıda işçi çalıştıran işyerlerinde bir, yüzden fazla işçi çalıştıran işyerlerinde iki, amatör sporcu çalıştıranların, her yıl milli müsabakalara iştirak ettiklerinin belgelenmesi
ve bu amatör sporculara ödenen ücretler (asgari ücretin iki katını aşmamak
kaydıyla istisnadır)” hükmü yer almaktadır. GVK’nın 23/15’inci maddesinde
yer alan bu istisna hükmü tümüyle amatör sporculara ödenen ve asgari
ücretin iki katını aşmayan ücret ödemelerine ilişkindir. Ancak, istisna hükmünün uygulanması belli koşullara tabidir. Konuyla ilgili olarak Gelir Vergisi 147 Seri No.lu Genel Tebliğinde yapılan açıklamalara göre; istisnanın uygulanabilmesi için, sporcunun amatör sporcu olduğunu ve her yıl için milli
müsabakalara iştirak ettiğini gösterir bir belgenin Beden Terbiyesi Genel
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Müdürlüğü’nden veya bu Genel Müdürlüğün yerel biriminden alınarak,
işverenlerce muhafazası gerekmektedir.
Bu koşullara sahip amatör sporcuları çalıştıran işverenlerin, işyerinde
çalıştırdığı işçi sayısı 100 ve daha aşağı sayıda ise bir amatör sporcuya; işyerinde çalışan işçi sayısı 100’den fazla ise iki amatör sporcuya ödenen ücretlerin, yürürlükte olan asgari ücretin iki katı tutarını aşmaması kaydıyla
vergiden müstesna tutulması olanaklıdır. Öte yandan, amatör sporcu sayısının fazla olması halinde istisna, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’nce
veya bu Genel Müdürlüğün yerel birimince uygun görülecek sporcunun
ücretine uygulanacaktır179. Amatör sporculara ödenen ücretlere istisnanın
uygulanabilmesi için ödenen tutarın ilgili yılda geçerli olan asgari ücretin
brüt tutarının iki katını geçmemesi gerekmektedir.
Sporcuların vergilendirilmesinde özellik arz eden bir diğer alan da at
yarışları alanıdır. Bu kapsamda jokeyler, jokey yamakları (apranti) ve antrenörler, Türkiye Jokey Kulübü’nce organize edilen yarışlara katılan atların
sahiplerine hizmet veren kişilerdir. Bu kişilere at sahiplerince yapılan ödemeler, GVK’nın 61/6’ncı maddesi uyarınca ücrettir. Türkiye Jokey Kulübü
tarafından organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan bazı ödemeler, 6132 sayılı
At Yarışları Hakkında Kanun ile At Yarışları Tüzüğü gereğince at sahibi adına Türkiye Jokey Kulübünce ödenmektedir.
GVK’ya 5281 sayılı Kanunun 30’uncu maddesiyle eklenen Geçici 68’inci
maddesi at yarışları kapsamında görev alan sporculara yönelik özel bir vergileme esası benimsemiştir. Söz konusu madde 01.01.2005-31.12.2010
tarihleri arasında jokeylere, jokey yamaklarına ve antrenörlere sabit ve düşük oranlı stopaj esasına dayanan bir vergi tarifesi getirmiştir. Aslında bu
düzenleme de GVK’nın 103’üncü maddesindeki ücretlere uygulanan artan
179 İmdat TÜRKAY, “Gelir Vergisi Kanununa Göre Vergiden İstisna Edilen Ücret Ödemeleri”, Mali Pusula, Mayıs
2006, S.65.
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oranlı tarife karşısında Anayasa 10 ve Anayasa 73’üncü maddelere açık biçimde aykırıdır. Ancak, ne yazık ki, Türkiye’de konu spor olunca muhalefet partileri bile açık olarak hukuka aykırı düzenlemelere sessiz ve kayıtsız
kalabilmektedirler. Bu durum, genel anlamda büyük kulüplerin baskıları
ve oy kaygılarından kaynaklanmaktadır. Ancak, bu tür uygulamalar Türkiye’de hukukun yozlaşmasına ve yıpranımına yol açmaktadır. Anılan geçici
maddenin yürürlük süresi 31.12.2010 tarihi itibariyle bitmiştir. Bu konuda, herhangi bir süre uzatımı olmadığı takdirde jokeyler, jokey yamakları
ve antrenörler GVK’nın 103’üncü maddesindeki ücretlilere yönelik artan
oranlı tarifeye göre vergilendirilecektir. Ancak, bu sürenin uzayacağı tahmin edilmektedir.
GVK’nın at yarışlarına yönelik Geçici 58’inci maddesi şöyledir:
“31/12/2010 tarihine kadar Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret
olarak yapılan ödemeler üzerinden yüzde 20 oranında gelir vergisi tevkifatı
yapılır. Ödemeyi yapanın 94 üncü madde kapsamında tevkifat yapma zorunluluğu bulunup bulunmamasının ve 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (2)
numaralı bendinde düzenlenmiş olan istisnanın tevkif yoluyla ödenecek gelir
vergisine etkisi yoktur. Türkiye Jokey Kulübü aracılığıyla yapılan ücret ödemelerinde gelir vergisi tevkifatı bu Kulüp tarafından yerine getirilir.
Tevkif suretiyle vergilendirilmiş bulunan bu gelirler için yıllık beyanname
verilmez. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler
beyannameye dahil edilmez.
Bakanlar Kurulu, yüzde 20 oranını yüzde 25 oranına kadar artırmaya veya
kanuni oranına kadar indirmeye yetkilidir.”
Buna göre, 01.01.2005-31.12.2010 tarihleri arasında Türkiye Jokey
Kulübünce organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılacak ödemeler üzerinden % 20
oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekir. Ödemeyi yapanın tevki-
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fat yapmakla sorumlu olup olmaması ve ödenen ücretin GVK’nın 23’üncü
maddesinin (2) numaralı bendi kapsamında vergiden istisna edilmiş olması bu tevkifatın yapılmasına engel teşkil etmeyecektir. Yapılan düzenleme
kapsamına seyislere yapılan ödemeler dahil edilmemiştir. Esas itibariyle
seyisler at sahibine bağlı olarak çalışmakta ve ücretleri de at sahipleri tarafından ödenmektedir. Türkiye Jokey Kulübü tarafından seyislere bir ödeme
yapılmamaktadır. Bu durumda, seyislere ödemeyi yapan at sahiplerinin
gelir vergisi tevkifatını yapması gerekmektedir. Ancak, GVK’nın 23’üncü
maddesinin (2) numaralı bendine göre gerçek usulde vergilendirilmeyen
çiftçilerin (at sahipleri) yanında çalışan işçilerin ücretleri gelir vergisinden
istisna edilmiştir. Bu durumda, gerçek usulde vergilendirilmeyen at sahipleri veya yetiştiricileri tarafından seyislere yapılan ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.
2.7. Diğer Ücretler
Bir kısım hizmet erbabının ücretlerinin gerçek miktarını tespit etmek bazı hallerde çok zor olmaktadır. Bu gibi hizmet erbabının ücretleri,
01.01.1999 tarihinden itibaren “Diğer Ücretler” başlığı altında takdir usulü
ile tespit edilmeye başlanmıştır. Bu tarihten önce ise, bu gibi hizmet erbabının ücretleri götürü olarak tespit edilmekteydi. Ancak ücretlerde götürü
usul 4369 Sayılı Kanun ile 01.01.1999 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.
GVK’nın 64’üncü maddesinin 4369 sayılı Kanun ile 01.01.1999 tarihinden itibaren değiştirilen yeni hükmü aynen şu şekildedir:
“Aşağıda yazılı hizmet erbabının safi ücretleri takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 25’idir.
1- Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar,
2- Özel hizmetlerde çalışan şoförler,
3- Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri,
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4- Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar,
5- Gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmaması sebebiyle Danıştay’ın
müspet mütalaasıyla Maliye Bakanlığı’nca bu kapsama alınanlar,
Diğer ücretler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler nedeniyle
beyanname verilmesi halinde de bunlar beyannameye ithal edilmez.”
VUK’un 238’inci maddesi uyarınca, işverenler bir ay içinde ödedikleri
ücretler için ücret bordrosu düzenlemekle yükümlüdür. GVK’nın 64’üncü
maddesi kapsamında hükme bağlanmış diğer ücretler için ücret bordrosu
düzenlenmemektedir. Zaten GVK’nın 64’üncü maddesinin getirilme amacı, bu kapsama alınmış olan çalışanların ücretlerinin yaptıkları işin özelliği
gereği net olarak tespit edilememesidir. Gelir Vergisi Yasası uyarınca da
vergiden istisna edilen ücretler180 ile diğer ücretler üzerinden vergiye tabi
hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro düzenlenmemektedir181.
GVK’nın 35’inci maddesi uyarınca, diğer ücretler usulünde saptanacak
olan hizmet erbabı vergi karnesi almak zorundadır. Bu bağlamda mükellefler, vergi karnelerine kendileri tarafından yazılması gereken bölümlerini
doldurduktan sonra vergi bakımından durumlarını kayıt ve tescil ve karneye işaret ettirmek üzere bağlı bulundukları vergi dairesine ibraz edeceklerdir. Ücretleri bu usulde belirlenenlerin doldurdukları karneyi vergi dairesine ibraz etmeleri veya içinde bulundukları durum değişikliklerini karneye
işaret ettirmelerinin süresi, işe başladıkları veya değişikliğin gerçekleştiği
tarihten başlayarak bir aydır.
Diğer ücretler başlığı altında hükme bağlanmış işlerde çalışan işçilerin safi ücretleri GVK’ nın 64’üncü maddesinde belirlenmiştir. Buna göre;
diğer ücretler kapsamında çalışan hizmet erbabının safi ücretleri; takvim
yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yasından büyük
180 GVK 23’üncü madde.
181 Veysi SEVİĞ, “Ücret Gelirleri ve Beyana Tabi Ücretler”, Referans Gazetesi, 23.03.2010.
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işçiler için uygulanan asgari ücretin, yıllık brüt tutarının %25’idir. Bu düzenlemeden diğer ücretler kapsamında çalışan işçilerin ödeyecekleri verginin
götürü olarak belirlendiği açıktır. Bu durumda ödenecek vergi açısından
esas alınacak vergi matrahı bu şekilde saptana ücret tutarı olacaktır. Bu durumda, 2012 yılı açısından ödenecek vergi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:
Takvim Yılı Başından Belirlenen Asgari Ücret Tutarı
Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı (886,50 x 12)
Brüt Tutarın % 25’ i (10.638,00 x % 25)

886,50 TL
10.638,00 TL
2.659,50 TL

Ödenecek Gelir Vergisi Oranı

% 15

Ödenecek Vergi (2.659,50 x %15)

398,92 TL

SONUÇ
Gerek ekonomiyi tam kavramak ve gerekse vergi tabanı genişletilmiş,
adaletli ve mali gücü tam kavrayan bir vergileme sistemine geçmek bakımından tüm gelir unsurlarının tutarları ne olursa olsun gerçek usulde beyanname yoluyla beyan edilmesi esasının benimsenmesi önemlidir. Vergi
sisteminin gerek Avrupa birliği ve gerekse OECD üyesi ülkelerde olduğu
gibi dolaylı vergilerden ziyade, doğrudan vergilerin üzerine oturtulması
bakımından da, bir ülkede yaşayan tüm bireylerin, gelir (kazanç + irat),
gider ve tasarruflarını gerçek usulde yıllık gelir vergisi beyannamesi ile
beyan etmeleri yerinde olacaktır. Böylesi bir sistemde kaynaktan kesinti
(tevkifat / stopaj) yoluyla vergileme, nihai vergileme olmaktan çıkacak ve
yapısına uygun biçimde ön vergileme niteliğine kavuşacaktır. Böyle bir
sistemde, kaynaktan kesintinin cari vergileme döneminde düzgün bir gelir
akışını sağlamaya yönelik olarak % 10-15 oranını asla geçmemesi gerekir.
Ücret gelirlerinin vergilemesindeki ayrıntılara girildiğinde, aslında çok
dramatik ve Anayasa’nın eşitlik hükümlerine asla uymayan durumların da
olduğu ortaya çıkmaktadır. Örneğin; sporcu ile jokeylerin vergilemesindeki hükümler bunun en güzel kanıtıdır. Asgari ücretle çalışan herhanMEVZUAT SERİSİ 11
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gi bir emekçinin ücret geliri üzerinden GVK’nın 103’üncü maddesindeki
ücretlilere yönelik tarifeye göre artan oranlı gelir vergisi alınırken; birinci
lig futbol kulübünde oynayan ve büyük tutarlı ücret geliri elde eden bir
futbolcu sadece ve sadece düz oranlı olarak % 15 gelir vergisi ödemektedir. Böylesine dramatik ve Anayasa’nın eşitlik hükümlerine aykırı düzenlemeler uygulanmakta; ancak, ne muhalefet partileri, ne de sendikalar gibi
sivil toplum örgütleri bu düzenlemeleri hukuki süreçleri işleterek Anayasa
Mahkemesi’ne taşımaktadır. Bu devinimsizlik ve duyarsızlık aslında hukuk
devleti adına ciddi kaygı vericidir. Unutulmamalıdır ki, bir ülkenin hukuk
sistemini geliştiren ve ayakta tutan o ülkede hakkını arama bilincinde olan
yurttaşlardır.
Ateş düştüğü yeri yakar; adaletsizlik ise herkesi…
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Bilgi, insanı kuşkudan;
iyilik, acı çekmekten;
kararlı olmak, korkudan kurtarır.
Konfüçyus
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1. KONU
Vergi sorumlularının vergi yasalarına (193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu,
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu,
3050 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu) göre yaptıkları ödemeler üzerinden
kestikleri vergileri beyan etme ve ödeme dönemlerine kadar ellerinde
tutukları ve kullandıkları bilinen bir durumdur. Aslında, bu tutarlar vergi
sorumlularının kendilerinin değil, Devletindir. Ancak, yasalar vergi kesintisine veya verginin doğumuna esas oluşturan ödemenin veya tahsilatın
yapıldığı tarihten, verginin ödeme tarihi olarak gösterilen tarihe kadar bu
vergi kesinti tutarlarını vergi sorumlularında bırakmaktadır. İşte, vergi yasalarına göre değişen bu elde tutma süreleri içinde bu vergilerin bankalarda açılacak özel bir fon hesabında tutularak Hazine kağıtlarına bağlanması
ve bu yolla elde edilecek nema gelirlerinin okul yapımı başta olmak üzere
sosyal sorumluluk projelerinde kullanılması bu bölümde irdelenecektir.
2.

KONUNUN ANALİZİ

2.1. Vergi Sorumluluğu
Vergileme işleminde ana amaç verginin mükelleften tahsil edilmesi olsa
da, vergi alacağını güvence altına almak, verginin en az maliyetle ve kolayca
tahsilini sağlamak ve vergilemeyle ilgili şekli ödevlerin tam ve eksiksiz olarak
süresinde yerine getirilmesini sağlamak için vergi sorumlusu olarak nitelendirilen üçüncü kişilere de çeşitli sorumluluklar yüklenmiştir182.
Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı Vergi Dairesine karşı muhatap olan kişidir. Vergi kanunlarıyla kabul edilen haller
müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna müteallik
özel mukaveleler Vergi Dairelerini bağlamaz. Bu kanunun müteakip maddelerinde geçen «mükellef» tabiri vergi sorumlularına da şamildir183.
182 Adnan GERÇEK, “Türk Vergi Hukukunda Vergi Sorumlusu, Sorumluluk Halleri ve Türlerinin İncelenmesi”, Ankara Üniversitesi Hukuk fakültesi Dergisi, 54(3)2005:157-193.
183 213 sayılı VUK, 8. Md.
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Hukukta sorumluluk; istence (iradeye) bağlı sorumluluk ve yasal (kanuni) sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılır. Vergi sorumluluğu, yasal bir sorumluluktur. Yasal sorumlulukta sorumlu tutulan kişilerin bu sorumluluğu
yerine getirip, getirmemeleri konusunda bir yetkileri, bir takdir hakları ve
herhangi bir seçimlik hakları söz konusu değildir. Bu tür sorumlulukta tek
belirleyici vardır. O da, yasa hükmüdür. Yasa hükmünü kişinin esnetmesi,
genişletmesi ve daraltması söz konusu olamaz. Durum böyle olunca, vergi
hukukundaki özellikle vergi kesen konumundaki vergi sorumluları, vergi
kemse ve kestikleri vergileri tam olarak ve zamanında bağlı oldukları vergi
dairesine yatırmak zorundadır.
Vergi kesen durumundaki vergi sorumluluğu temel olarak VUK’un
11’inci maddesinde hükme bağlanmıştır. Bu hüküm tüm vergi yasalarına getirilecek vergi sorumluluğu kurumunun hukuki altyapısını ve hukuki
çerçevesini oluşturmaktadır. VUK’un 11’inci maddesindeki ana düzenleme özel vergi yasalarında o vergilere ilişkin vergi sorumluluğu hükümleri
ile işlerlik kazanmaktadır. Bu çerçevede Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK)
94’üncü maddesi, Kurumlar vergisi Kanunu’nun (KVK) 15 ve 30’uncu maddeleri, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (KDVK) 9’uncu maddesi, 6802
sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 28, 33 ve 39’uncu maddeleri, Veraset ve
İntikal Vergisi Kanunu’nun (VİVK) 17’nci maddesi ile 7, 9, 16 ve 19’uncu
maddeleri, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun (ÖTVK) 4/2’nci maddesi,
Belediye Gelirleri Kanunu’nun 13 ve 35’inci maddeleri ve Damga Vergisi
Kanunu’nun 19’uncu maddesi gibi maddelerde vergi sorumluluğu sistemi
hükme bağlanmıştır.
Vergi yasalarında vergi kesenlere üç temel ödev yüklenmiştir. Bunlar:
1) Yasalarda belirtilen oranda vergiyi hesaplayıp kesmek.
2) Yasalara uygun biçimde yapılan kesintileri süresinde ve tam olarak
vergi dairesine beyan etmek ve ödemek.
3) Yapılan vergi sorumluluğu ile ilgili belge düzenleme, belge verme,
kayıtları tutma, belge ve kayıtları saklama ödevlerini yerine getirmek.

184

MEVZUAT SERİSİ 11

VERGİ SORUMLULARININ KESTİKLERİ VERGİLERİ ÖDEME SÜRESİ İÇİNDE ELDE TUTMAK
YERİNE BİR FONDA DEĞERLENDİRMELERİ VE BU FON GELİRLERİNİN OKUL YAPIMI
GİBİ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNDE KULLANILMASI

17

2.2. Vergi Sorumluluğunun Yararları, Zararları ve Verginin Belirli
Süreyle Otofinansman Olarak Vergi Sorumlularınca Kullanılması
Bazı vergi mükelleflerine184 kendi mükellefiyet ödevlerine ek olarak,
vergi kesmek ve kestikleri vergileri tam olarak ve zamanında bağlı oldukları vergi dairesine yatırmak sorumluluğu yüklenmiştir. Sorumluluk ödevindeki kesilen, beyan edilen ve ödenen vergiler bunu yapan mükelleflere
ait değildir. Vergi sorumluları, kestikleri vergiler bakımından bir anlamda
kaynak ya da merkez konumundadırlar. Devlet, kaynak ya da merkez konumunda bulunan bu gerçek ya da tüzel kişilere çok sayıda kişiyi ilgilendiren vergiyi kesme, beyan etme ve ödeme sorumluluğu yükleyerek, çok
ciddi bir iş yükünden kurtulmaktadır. Bu yöntemle pek çok kişi de, vergi
dairesine mükellefiyet tesis ettirmekten, beyanname vermekten ve ödeme dönemlerinde öde yapma yükünden kurtulmaktadır.
Vergi sorumluluğu kurumu ya da sistemi, çeşitli yönlerden (bazı yararları bir önceki paragrafta belirtildiği üzere) yararlı bulunmaktadır. Ancak,
herkesin ekonomik hareketlerinin mal ve para boyutunun Devlet tarafından izlenmesi ve kayıtlı ekonominin tam olarak işletilmesi bakımından vergi sorumluluğu uygun bir vergi ödeme şekli olmayabilir. Herkesin mükellef olduğu ve kazancı olsun veya olmasın beyanname verdiği, stopaj ya da
kaynaktan kesintinin bir ön vergileme olduğu modelde ekonomideki tüm
taraflar (hatta tüm bireyler) birbirini denetlemekte ve herkes adeta kamunun ajanı gibi görev yapmaktadır. Böyle bir işleyişte, kişilerden ayrıca mal
beyanı almaya da gerek kalmamaktadır. Net artış kuramına göre yapılmış
bir gelir tanımıyla desteklenen bu sistemde, kişilerin her yıl verdikleri beyanname, aynı zamanda servet unsurlarının da bildirgesi durumundadır.
Vergi sorumluluğunda, sorumlu kendisine ait olmayan, başkalarının
yarattığı (doğurduğu) bir vergiyi süresi geldiğinde beyan etmekte ve öde184 Ödeme yapmak, yaptıkları işlem karşılığı lehlerine para almak, mal teslim etmek, hizmet ifa etmek, ÖTV
kapsamındaki malların üretim, dağıtım ve ithalatını yapmak durumunda kalanlar vb.
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mektedir. Vergi sorumluluğu sistemi içindeki yasal düzenlemeler bakıldığında vergi sorumluları, kestikleri vergileri gerek beyan süresi ve gerekse
ödeme süresi boyunca bir otofinansman (özsermaye) gibi kullanmaktadırlar.
3. ÖNERİLEN MODEL
Devlete ait olup, vergi sorumluları tarafından verginin beyan ve yatırılma süresi içinde otofinansman olarak kullanılan bu vergilerin beyan ve
yatırılma süreleri içinde açılacak özel bir hesapta Devlet Tahvili ve Hazine
Bonosuna bağlanarak nemalandırılması ve elde edilecek nemaların sosyal
sorumluluk projelerinde kullanılması önerimizin omurgasını oluşturmaktadır.
Uygulamaya bakıldığında, tutar boyutu en yüksek vergi kesintileri:
1. GVK’nın 94’üncü ve GVK’nın Geçici 67’nci maddeleri kapsamında
yapılan kesintiler.
2. KVK’nın 15 ve 30’uncu maddeleri kapsamında yapılan kesintiler.
3. KDVK’nın 9’uncu maddesi kapsamında yapılan kesintiler.
4. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu kapsamında yapılan kesintiler
(BSMV, Özel İletişim Vergisi)
5. ÖTVK’nın kapsamında yapılan kesintiler.
Bu beş ayrı vergi yasasına dayanılarak kesilen, beyan edilen ve ödenen vergiler yapı itibariyle vergi sorumluluğu kapsamında yerine getirilmektedir. İşte vergi sorumluluğu kapsamında beyan ve ödeme dönemleri
gelene kadar vergi sorumluları tarafından otofinansman olarak kullanılan
bu vergilerin nemalandırılarak nemalarının sosyal sorumluluk projelerinde
(okul yapımı, yurt yapımı, öğrenci burslanması, sağlık taraması vb) kullanılması ciddi bir iyileşme devinimi ve sinerji yaratacaktır.
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3.1. Model Örneğin Kuruluşu ve işleyişi
Bu sistemin kurulması ve işlemesi için VUK’un 11’inci maddesine
3’üncü fıkra olarak “Bu Kanun ve diğer vergi Kanunları hükmüne göre yapılan vergi kesintileri, Beyan ve/veya ödeme süreleri gelene kadar merkezi Türkiye’de bulunan bir bankada tüzel kişilik adına açılacak Sosyal
Sorumluluk Projesi Hesabına verginin kesildiği gün mesai saati bitimine
kadar yatırılır. Hesaba yatırılan vergi, ödeme günü gelene kadar Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan iç borçlanma kağıtlarının o dönem
içindeki en yüksek getirili olanına bağlanır. Bu yolla sağlanacak nema,
aynı tüzel kişilik adın açılmış olan Sosyal Sorumluluk Projesi Nema Hesabına banka tarafından aktarılır. Nema hesabındaki paralar asgari
beş yıl süreyle Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan iç borçlanma
kağıtlarının o dönem içindeki en yüksek getirili olanına bağlanarak nemalandırılır. Beş yılın sonunda nema hesabında biriken paralar, ilgili
tüzel kişi adına yapılacak sosyal sorumluluk projelerinde (Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağışlanmak üzere okul yapımı, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağışlanmak üzere yurt yapımı, Kredi ve Yurtlar Kurumu işbirliği ile
burs verme, Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde sağlık taraması ve sağlık
kurumlarının bina, araç ve gereç olarak iyileştirilmesi) değerlendirilir.
Nem hesaplarında biriken paraların etkin kullanımı açısından dileyen
tüzel kişiler yapacakları bir protokol çerçevesinde birlikte hareket edebilirler ve kaynaklarını birleştirerek kullanabilirler. Hesapların işleyiş
ve denetimleri ile kaynakların kullanım esas, usul ve denetimlerine ilişkin esaslar Maliye Bakanlığı, BDDK, Hazine Müsteşarlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir Yönetmelik
ile belirlenir.” Düzenlemesinin yasa olarak eklenmesi gerekir.
Öncelikle tüzel kişi185 vergi sorumlusu olanlar merkezi Türkiye’de bu185 Sistem oturana ve etkin işleyişi saptanana kadar sadece tüzel kişiliği bulunan vergi sorumluları sistem içinde
olacaklardır.
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lunan bankalardan herhangi birinde firmaları adına Sosyal Sorumluluk
Projesi Hesabı ve Sosyal Sorumluluk Projesi Nema Hesabı açacaklardır.
Vergi sorumluları yukarıda 5 bent halinde belirtilen yasalara dayanarak
yaptıkları vergi kesintilerini merkezi Türkiye’de bulunan bankalardan herhangi birinde açacakları Sosyal Sorumluluk Projesi Hesabı’na kesintiyi
yaptıkları günün akşamına kadar yatıracaklardır.
Sosyal Sorumluluk Projesi Hesabındaki vergi, verginin ödeneceği
güne kadar nemalanacaktır. Vergi ödeme günü geldiğinde, hesabın bulunduğu banka tarafından Tek hazine Hesabı’na mükellefin vergi numarası
ile aktarılacaktır. Hesaptaki nema ise, verginin ödendiği gün tüzel kişilik
adına açılmış Sosyal Sorumluluk Projesi Nema Hesabı’na aktarılacaktır.
Sosyal Sorumluluk Projesi Nema Hesabı’na aktarılan bu tutarlar asgari beş yıl süreyle Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan iç borçlanma
kağıtlarından en yüksek nemayı getirene bağlanarak nemalandırılacaktır.
Beş yıl boyunca toplanan nemalar, beşinci yılın bitiminden itibaren
ilgili tüzel kişilik tarafından çıkarılacak yönetmelik esasları çerçevesinde
ilgili Bakanlıkların uygun bulduğu projeler çerçevesinde okul yapımında,
öğrenci yurdu yapımında, hastane yapımında, hastane donatısı alımında,
burs vermede, sağlık taramasında kullanılacaktır. Bir tüzel kişiliğin nema
hesabında biriken paralar yapılan projeyi karşılayamayacak durumda ise
birden fazla tüzel kişilik bu hesaplarındaki nemaları yapacakları bir protokol çerçevesinde birleştirerek de kullanabileceklerdir.
3.2. Modele İlişkin Basit Bir Nemalandırma Uygulaması
Örnek: X Sanayi ve Ticaret A.Ş., bir dönemde ödediği işçi ücretleri üzerinden vergi sorumluluğu kapsamında 1000.-TL vergi kesintisi yapmıştır.
Yaptığı bu vergi kesintisini ödemesi için kesinti tarihinden itibaren 55 gün
süresi bulunmaktadır.
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X San. ve Tic. A.Ş. Sosyal Sorumluluk Projesi Hesabı
Hesap Tutarı					: 1.000.-TL
Yıllık Basit Faiz (Devlet Tahvili/TL)		
:
%8
Gün						
: 55 gün
Brüt Faiz Getiri Tutarı				
: 12,05 TL
Faiz Gelir Vergisi Kesintisi (%10)		
: 1,205 TL
Net Faiz Getirisi (12.05 – 1,205)		
: 10,845 TL
X San. ve Tic. A.Ş. Sosyal Sorumluluk Projesi Nema Hesabı
Hesap Tutarı					: 10,845 TL
Yıllık Basit Faiz (Devlet Tahvili/TL)		
:
%8
Gün						
: 310 gün
Brüt Faiz Getiri Tutarı				
: 0,74 TL
Faiz Gelir Vergisi Kesintisi (%10)		
: 0,007 TL
Net Faiz Getirisi (12.05 – 1,205)		
: 0,66 TL
Sonuç: 1.000.-TL vergi kesintisinden bir yılda sağlanan toplam nema
(10,845 + 0,66) = 11,505 TL olarak çıkmaktadır. Bunun beş yıllık getirisi ise
son derece iyi bir kaynaktır.
4. SONUÇ
Bütçe gelirleri arasındaki vergi gelirleri içinde kaynaktan kesinti suretiyle tahsil edilen Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi Stopajı, Katma Değer
Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Gider Vergileri (BSMV ve Özel İletişim Vergisi)
yıllık toplamı alınır ve bunların yukarıdaki örnekte olduğu gibi nemalandırıldığı düşünüldüğünde sosyal sorumluluğa yönlendirilecek kaynağın ne
kadar büyük olduğu ortaya çıkar.
Böyle bir projeyi hem sendikaların, hem sivil toplum örgütlerinin hem
de sosyal sorumluluk duygusu ağır basan büyük kurum ve kuruluşların
desteklemesi ülkenin sağlıklı kalkınması ve insana yatırım kaynağının etkin kullanımı bakımından yaşamsal önemdedir. Hiç kuşkusuz, bu gelişim
projesine Devletin vergisini belirli süreyle otofinansman olarak kullanan
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vergi sorumluları karşı çıkabilirler. Ancak, unutmamalıdırlar ki, kullandıkları kendi kaynakları değildir. O kaynak aslında toplumun kaynağıdır. Devlet
organı araya girmeden bu toplumsal kaynağın, toplumsal amaçla kullanılmasını amaçlayan bu projenin karşısında olmak zordur. Unutulmamalıdır
ki, Maliye Bakanlığı vergi sorumlularına bu yolla kestikleri vergileri aynı
gün içinde vergi dairesine yatırma zorunluluğu da getirebilir.
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132 SAYILI TÜRK STANDARTLARI
ENSTİTÜSÜ KURULUŞ
KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

Uyan Gazi Kemal uyan!... Miralay İsmet’lerle Uyan...
Karabekir’lerle, Çakmak’larla...
Albay Bekir Sami’lerle, Yüzbaşı Selahattin’le, efelerle,
seymenlerle, işçilerle, köylülerle, aydınlarla uyan!
Uyan Gazi Kemalim uyan!
DEVLETİN DEVLETE,
İNSANIN İNSANA KULLUĞUNU
YOK ETMEK İÇİN UYAN.
Uyan Gazi Kemal uyan!...
Uğur Mumcu
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132 SAYILI TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ KURULUŞ KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

1. YASANIN KAPSAMI
Her türlü madde ve mamulleri ile usul ve hizmet standartlarını yapmak
gayesiyle “Türk Standartları Enstitüsü” kurulmuştur.
Enstitü, tüzelkişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir
Kamu Kurumu olup kısa adı ve markası “TSE”dir. Bu marka çeşitli şekillerde
gösterilir. Türk Standartları Enstitüsü’nün müsaadesi olmadan bu marka
hiçbir şekil ve şart altında kullanılamaz.
Yalnız Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen standartlar
“Türk Standardı” adını alır.
Bu Standartlar ihtiyari olup; standardın ilgili olduğu Bakanlığın onayı
ile mecburi kılınabilir. Bir standardın mecburi kılınabilmesi için “Türk Standardı” olması şarttır. Mecburi kılınan standartlar Resmi Gazete’de yayımlanır.
2. 132 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Personel186
Enstitünün hizmetlerinin gerektirdiği görevler için istihdam edilen personel, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun
4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.
Belirli süreli, geçici nitelikte ve özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde
yurt içinde ve yurt dışında Enstitü dışından inceleme elemanı görevlendirilebilir. Ayrıca, özel bilgi ve ihtisas gerektiren işlerde diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın
toplam kadro sayısının % 2’sini geçmemek üzere sözleşmeli olarak yerli ve
yabancı uzmanlar çalıştırılabilir; bu şekilde yurt içinde çalıştırılacak personelin, meslekî bilgisi ve ihtisasını en az doktora düzeyinde belgelendirmesi
zorunludur.
Enstitü dışından görevlendirilen ve uhdesinde kamu görevi bulunma186 132 sayılı Yasa, 10/A. Md.
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yan inceleme elemanlarının günlük inceleme ücreti, asgarî ücretin aylık
brüt tutarının % 25’ini aşmamak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
08.06.1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2’nci maddesinde
sayılan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, kurumlarının muvafakatiyle, aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî ve sosyal
hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Enstitüde
görevlendirilebilir. Bu personel, kurumlarından aylıklı izinli sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek
kalmaksızın süresinde yapılır. Bu fıkraya göre görevlendirilecek personel,
toplam personel sayısının % 1’ini geçemez.
Enstitüde Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanı,
Merkez Başkanı ve Grup Başkanı kadrolarında görev yapanların görev süreleri üç yıldır. Görevi sona erenler yeniden atanabilir.
Enstitünün yurt dışı temsilciliklerinde görevlendirilen personel ile mahallinden temin edilen personelin niteliği, sayısı, görev süresi ve bunlara
yapılacak ödeme tutarı ile diğer hususlar Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu’nca belirlenir.
Enstitü personelinin izin, disiplin, intibak işleri ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.
Enstitü personelinin ücretleri ile diğer malî hakları, 631 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname’nin 14’üncü maddesi ve anılan madde uyarınca
yürürlüğe konulan mevzuat hükümleri çerçevesinde, kurum içi hiyerarşi
gözetilerek Yönetim Kurulunca tespit edilir.
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257 SAYILI ER VE ERBAŞ
HARÇLIKLARI KANUNU’NA
GÖRE ÜCRET

Aklın üç ilkesi , iyi düşünmek , iyi söylemek , iyi yapmaktır.
Demokrit
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257 SAYILI ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

1. YASANIN KAPSAMI
257 sayılı Yasa, Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Kumandanlığı kuruluşlarına dahil er ve erbaşlara ödenecek harçlıkları düzenlemek
üzere çıkarılmıştır.
2. 257 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Harçlıklar187
Er ve erbaşlara, aşağıda hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154’üncü maddesine göre tespit
olunan aylık katsayı ile çarpımı sonucunda bulunan miktarlarda aylık harçlık ödenir.
Erbaş ve Erler
Gösterge
Çavuş
400
Onbaşı
350
Er
300
Birinci ve ikinci derecede kalkınmada öncelikli yörelerde Genelkurmay
Başkanlığınca tespit edilen birliklerde görevli erbaş ve erlere, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre hesap edilecek harçlıkların iki katı tutarında
aylık harçlık verilir.
Munzam Harçlıklar188
A) Gizliliği veya amele yokluğu gibi özel ve gerekli hallerde sürekli tahkimat işlerinde ve arazide bilfiil harita alma hizmetlerinde çalıştırılacak er
ve erbaşların harçlıkları,
B) Milli Savunma Bakanlığı Kara, Deniz, Hava, Harita Genel Komutanlığı
ve Jandarma Genel Kumandanlıklarının kadrolarına dahil askeri sanatkarlar, memurlar ve sanatkar astsubaylarla sivil sanatkarlar kadrolarında çalıştıralacaklardan ehliyetleri tasvip olunacak er ve erbaşların harçlıkları,
187 257 sayılı Yasa, 2. Md.
188 257 sayılı Yasa, 5, 6. Md.
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C) Milli Savunma Bakanlığına ait anatamir, ağırbakım, ordudonatım
gibi tamir bölükleri kadrolarına dahil harb sanayii ve ordu donatım er ve
erbaşlarından ehliyet gösteren er ve erbaşların harçlıkları,
D) A, B, C fıkraları dışında kalan ve 8 inci maddede zikredilen talimatname ile tayin edilecek sanatkar ve meslek gruplarına mensup er ve erbaşların harçlıkları,
Yaptıkları fazla iş, sağladıkları menfaat veya gösterdikleri ehliyet nispetinde bir misline kadar artırılabilir.
a) Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz, Hava
Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlıkları ile Harita Genel Komutanlığının kadrolarına dahil ücretli sivil şoförler ve operatörler yerinde kullanılacak şoför ve iş makineleri operatörü er ve erbaşlarına ayda 90 lirayı
geçmemek üzere;
b) Staj, kurs veya herhangi geçici bir görevin yapılması amacı ile yabancı ülkelere gönderilen er ve erbaşlara Türkiye dışında bulundukları sürece
yiyecek, yatacak, giyecek, tedavi ve nakil masrafları karşılandıktan başka
günde 30 lirayı geçmemek üzere;
c) İnzibat (Askeri Polis) birlikleri kadrosuna dahil bulunan ve bilfiil askeri polis görevinde çalıştırılan er ve erbaşlardan Milli Savunma Bakanlığınca
gerekli görülen kadrolu yerlerde görev yapanlara her ay 20 lira;
d) Tank sınıfı (Zırhlı otomobil dahil) er ve erbaşlarına sınıfta görev yaptıkları süre içinde harçlıklarının azami bir misli nispetinde,
Munzam harçlık ödenebilir.
Bu kanuna göre ödenecek harçlıklar, yardım veya her hangi bir hizmet
karşılığı olarak veya sair suretlerle hiçbir kesintiye tabi tutulamaz ve borç
için haczedilemez189.

189 257 sayılı Yasa, 10. Md.
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278 SAYILI TÜRKİYE BLİMSEL
VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA
KURUMU KURULMASI
HAKKINDA KANUN’A GÖRE
ÜCRET

Ana ailenin güneşidir.
Bir ailede o olmazsa,
orada büyüyen çocuklar
gölgede kalmış meyveler gibi olgunlaşmazlar.
Pestalozzi
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278 SAYILI TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU
KURULMASI HAKKINDA KANUN’A GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
Türkiye’nin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak için;
toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde, ulusal öncelikler
doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek, bunları gerçekleştirecek alt yapının ve araçların oluşturulmasına katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini özendirmek, desteklemek, koordine etmek,
yürütmek; bilim ve teknoloji kültürünün geliştirilmesinde öncülük yapmak
amacıyla, tüzel kişiliğe, idarî ve malî özerkliğe sahip, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla ilgili “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu”
kurulmuştur. Kurumun kısa adı TÜBİTAK’tır190.
2. 278 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelere ilişkin faturalı olarak
veya ön ödeme alınması suretiyle tahsil edilen tutarlar, Kurum bütçesine
gelir ve ödenek kaydedilir. Kaydedilen bu tutarlar ile Kurum tarafından
desteklenen araştırma ve geliştirme projeleri ile diğer projeler için tahsis
edilen kaynaklardan Kurumun uygun göreceği projelere ilişkin tutarlar,
Kurum bütçesine gider kaydedilmek suretiyle proje yürütücüsü kamu kurum ve kuruluşları (bu Kanunun 2’nci maddesinin (c) bendi gereği kurulan
merkez ve enstitüler dâhil) ile gerçek ve tüzel kişilerin hesaplarına aktarılır. Bu şekilde kaynak aktarılan proje yürütücüsünün 10.12.2003 tarihli ve
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (I) ve (II) sayılı
cetvellerde yer alan kamu idareleri ve bu idarelerde görevli kişilerden olması halinde, aktarılan tutarlar ilgili idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin açılacak özel hesaplarda izlenir. Bu kapsamda yapılan harcamalar
5018 sayılı Kanuna göre denetlenir191.
Kurum tarafından desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak
kaydıyla proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan kamu
190 278 sayılı Yasa, 1. Md.
191 278 sayılı Yasa, 16/1. Md.
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kurum veya kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında bulunanlara, kadro
veya pozisyonlarına bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan tutarın yüzde
75’ini geçmemek kaydıyla proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden proje teşvik ikramiyesi ödenebilir. Bu ödeme, bir kişinin aynı anda
birden fazla projede yürütücü olarak görevli olması durumunda en fazla
iki, araştırmacı ve diğer personel olması durumunda ise en fazla dört proje
için yapılır ve buna ilişkin esas ve usuller Bilim Kurulu tarafından belirlenir.
Bu projelerde görev alan diğer proje personeline ve hizmetinden yararlanılacak diğer kişilere proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden
ücret ödenir192.
Kurum tarafından desteklenen projeler ile Kurum tarafından yürütülen
dış destekli projeler için ön ödeme yapılabilir193.
Kurum tarafından desteklenen projeler ile Kurum tarafından yürütülen
dış destekli projelerde, üzerinde proje yürütülen ve söz konusu projenin
asli unsurunu teşkil eden taşıtlar hakkında 05.01.1961 tarihli ve 237 sayılı
Taşıt Kanununun 9’uncu ve 10’uncu maddeleri uygulanmaz194.
Kurumun görevlerini yerine getirebilmesi amacıyla desteklenen proje
ve faaliyetler için öngörülen yılları bütçe ödeneklerinin ilgili tertiplerinde
yer alan ödenekten harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin ilgili tertiplerine devren ödenek kaydedilir195.
Bu maddenin birinci fıkrasına göre aktarılacak tutarların harcanması,
muhasebeleştirilmesi ve bu madde kapsamında yapılacak ön ödemelere
ilişkin esas ve usuller ile Kurumun bütçe ödeneklerinin kullanılması, tertipler arasında aktarma yapılması ve diğer bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesinde uygulanacak esas ve usuller, Maliye Bakanlığı’nın görüşü doğrultusunda Kurum tarafından belirlenir196.
192 278 sayılı Yasa, 16/2. Md.
193 278 sayılı Yasa, 16/3. Md.
194 278 sayılı Yasa, 16/4. Md.
195 278 sayılı Yasa, 16/5. Md.
196 278 sayılı Yasa, 16/6. Md.
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278 SAYILI TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU
KURULMASI HAKKINDA KANUN’A GÖRE ÜCRET
Kurumun Başkanı, danışmanları, araştırmacıları, yöneticileri ve her
türlü personeli özel hukuk hükümlerine tabi olup bu kimseler hakkında
03.07.1939 tarihli ve 3659 sayılı Kanun ile açıkça hüküm konulmadıkça bunun yerine geçecek kanun hükümleri uygulanmaz197.
Kurum ihtiyaca uygun kuruluş ve kadro statülerinin düzenlenmesinde
serbesttir. Diğer kanunlardaki düzenleme ve kısıtlamalara tabi olunmaksızın, toplu iş sözleşmesi kapsamında bulunanlar dışındaki Kurum personeline ödenecek aylık net ücret, toplu iş sözleşmesi kapsamındaki personele
ödenen ve Bilim Kurulu tarafından referans olarak belirlenen göreve karşılık gelen pozisyona yapılan ödemelerin iki katını; bu Kanunun 19’uncu
maddesi uyarınca Kurumda görevlendirilen kişilere yapılacak aylık net
ödeme ise toplu iş sözleşmesi kapsamındaki personele ödenen ve Bilim
Kurulu tarafından referans olarak belirlenen göreve karşılık gelen pozisyona yapılan ödemeleri geçmemek üzere Bilim Kurulu tarafından belirlenir.
Kurumda görevlendirilecek hakem, izleyici, panelist, kurul ve komite üyeleri ile benzeri kişilere yapılacak net ödeme tutarı ise 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucu elde
edilecek tutarı ve bir ayda yapılacak toplam net ödeme için 60.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı
sonucu elde edilecek tutarı geçmemek üzere, diğer kanunlardaki düzenleme ve kısıtlamalara tabi olmaksızın Bilim Kurulunca belirlenir ve doğrudan
ilgililerine ödenir. Bilim Kurulu bu madde uyarınca yapılacak ödemelere
ilişkin usul ve esasları belirlemeye, ücretin bir kısmını performansa bağlamaya yetkilidir198.
Bilim Kurulu Üyelerine verilecek ücretler, halen kamu kurumlarında
çalışanların kurumlarındaki her türlü hakları, emekli statüsündekilerin
emekli maaş ve makam tazminatları saklı kalmak kaydıyla, başkanın teklifi
üzerine Başbakan tarafından belirlenir199.
197 278 sayılı Yasa, 17/1. Md.
198 278 sayılı Yasa, 17/2. Md.
199 278 sayılı Yasa, 18. Md.
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu anlaşmalı araştırıcı ve
danışman kullanabilir. Daimi veya anlaşmalı araştırıcılar ve danışmanlar
yabancılar arasından da seçilebilirler200.
Anlaşmalı araştırıcılar ve danışmanlar üniversiteler genel ve katma
bütçeli dairelerle özel idare ve belediyeler ve 3659 sayılı kanuna bağlı kurumların mensupları arasından da seçilebilirler. Bu takdirde, bunların esas
görevlerine ait bütün haklar saklı kalır ve her türlü tazminatlarına halel gelmez. Kullanılma yolları ve anlaşmalarına göre verilecek ücretler Kurumca
tespit edilir. Ücretlerin verilmesinde 7244 sayılı kanunun üçüncü maddesi
hükmü uygulanmaz201.
Bu Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre görevlendirileceklerin asli görevlerine ait aylık, ücret, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî ve sosyal hakları ödenmeye devam olunur. Bunlara
Kurumca ödenecek ücretler, 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin son
fıkrasında yer alan sınırlamaya tâbi olmaksızın, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’na tâbi en yüksek devlet memuruna her ne ad altında olursa olsun fiilen yapılan malî ve sosyal hak niteliğindeki her türlü ödemeler dahil
bulunacak toplamının altı aylık net ortalamasını geçmemek üzere Başbakanca tespit olunur202.

200 278 sayılı Yasa, 19/1. Md.
201 278 sayılı Yasa, 19/2. Md.
202 278 sayılı Yasa, Ek 3. Md.
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298 SAYILI SEÇİMLERİN
TEMEL HÜKÜMLERİ VE
SEÇMEN KÜTÜKLERİ
HAKKINDA KANUN’A GÖRE
ÜCRET

Başkalarının özgürlüklerini tanımayanlar,
özgürlüğe değer değildir.
Abraham Lincoln
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298 SAYILI SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ
HAKKINDA KANUN’A GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
Özel kanunlarına göre yapılacak milletvekili, il genel meclisi üyeliği, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar meclisi üyeliği, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin
kanunların halk oyuna sunulmasında bu Kanun hükümleri uygulanır203.
2. 298 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Seçim Kurulu Başkan ve üyeleri ile bu Kanun gereğince görevlendirileceklere ve bu işlerde mesai saatleri içinde ve dışında çalıştırılacak memur
ve hizmetlilere, siyasi parti temsilcilerine ve hariçten alınarak çalıştırılacaklara ödenecek gündelikler, gündelik miktarı 600 (altı yüz) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek
üzere, Yüksek Seçim Kurulu’nca belirlenir. Bakanlar Kurulu bu rakamı Yüksek Seçim Kurulunun görüşünü alarak, dört katına kadar artırmaya yetkilidir. Bu ödemeler herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. Bulundukları yerin
haricinde bir mahalle gönderileceklerin yol masrafları Harcırah Kanunu
hükümlerine göre verilir.

203 298 sayılı Yasa, 1. Md.
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399 SAYILI KAMU İKTİSADİ
TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL
REJİMİN DÜZENLENMESİ VE
233 SAYILI KHK’NIN BAZI
MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR
KHK’YA GÖRE ÜCRET

Bir adamın ünü gölgesine benzer,
yükseldikçe büyür, düştükçe küçülür.
Allegrand
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399 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİN DÜZENLENMESİ
VE 233 SAYILI KHK’NIN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
DAİR KHK’YA GÖRE ÜCRET

5

1. KHK’NIN KAPSAMI
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 233 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları personelinin hizmete alınmalarını, görev ve yetkilerini, niteliklerini, atanma, ilerleme, yükselme, hak ve yükümlülükleriyle diğer özlük haklarını düzenler204.
2. 399 SAYILI KHK’YA GÖRE ÜCRET
Aylık
399 sayılı KHK’ya ekli 1 sayılı cetvelde kadro unvan ve dereceleri gösterilen personel aylık ve özlük hakları bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir205.
İkramiye
Bu personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ek geçici 21’inci
maddesinde öngörülen ikramiyelerden yararlandırılır. İkramiyelerle ilgili
olarak kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır206.
Ek Tazminat
Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların üretim, satış, kârlılık, verimlilik, ihracat
gibi iş ve hizmet özellikleri ile kamu kesimi genel dengesi dikkate alınarak (1) sayılı cetvele dâhil kadrolara atananlara, en yüksek devlet memuru
aylığının (ek gösterge dâhil) brüt tutarının % 200’ünü geçmemek üzere
Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığı tarafından
belirlenecek oran ve esaslar çerçevesinde ek tazminat ödenir. Bu şekilde
tespit edilecek ek tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi
tutulmaz207.

204 399 sayılı KHK, 1. Md.
205 399 sayılı KHK, 25/a. Md.
206 399 sayılı KHK, 25/a. Md.
207 399 sayılı KHK, 25/b. Md.
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Sözleşme Ücreti
399 sayılı KHK’ya ekli 1 sayılı cetvelin dışında kalan sözleşmeli personele ödenecek sözleşme ücreti; temel ile başarı ve kıdemleri toplamından
oluşur ve bu asgari ücretin altında olamaz. Sözleşme ücretlerinin tavanı
her yıl bütçe kanunları ile belirlenir. Kamu personeli için uygulanan aylık
katsayısının mali yılın ikinci yarısı için değiştirilmesi veya mali yıl içinde 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun mali ve sosyal haklara ilişkin hükümlerinde değişiklik yapılması halinde sözleşmeli personel ücretlerinin tavanını
değiştirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir208.
Temel Ücret
Temel ücret tutarları, sözleşmeli personelin unvanı, eğitim düzeyi, iş
gerekleri, işyeri ve çalışma şartları dikkate alınmak suretiyle teşebbüs ve
bağlı ortaklıklarca tespit edilir. Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar, sözleşmeli
personeline unvanları itibarıyla uygulayacakları azami temel miktarlarına ilişkin tekliflerini 15 Kasım tarihine kadar Devlet Personel Başkanlığına
gönderirler. Bu teklifler Devlet Personel Başkanlığınca teşebbüs ve bağlı
ortaklıklar arasında dengesi ve uygulama birliği sağlamaya yönelik önerilerle birlikte Yüksek Planlama Kurulunun onayına sunulur209.
Başarı Ücreti
Sözleşmeli personelden sicil ve başarı değerlemesi sonucunda sicil ve
başarıları (A) düzeyinde olanlara temel ücretlerinin % 8’i, (B) düzeyinde
olanlara% 4’ü, (C) düzeyinde olanlara % 2’si oranında hesaplanacak miktarda ve 399 sayılı KHK’nın 43’üncü maddesindeki esaslara göre başarı ikramiyesi ödenir210.

208 399 sayılı KHK, 25/c. Md.
209 399 sayılı KHK, 26. Md.
210 399 sayılı KHK, 27. Md.
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Kıdem Ücreti
Sözleşmeli personelden bir sosyal güvenlik kuruluşuna prim ödemek
suretiyle geçen hizmet süresi toplamı 6-10 yıl olanlara temellerinin % 2›si,
11-15 yıl arasında olanlara % 3›ü, 16-20 yıl olanlara % 4›ü ve 21 yıl ve daha
fazla olanlara % 5›i oranında kıdem ikramiyesi verilir211.
Fazla Çalışma ve Diğer Ödemeler
Sözleşmeli personele zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere,
normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yaptırılacak fazla çalışmalar karşılığında bütçe kanunlarında belirlenen miktarlarda saat başı
fazla çalışma ücreti ödenir. Ancak aylık olarak, fazla çalıştırma yaptırılacak
personel sayısı kurumun sözleşmeli personel sayısının% 5’ini; personel başına ödenecek fazla çalışma ücreti toplamı da ilgililerin temel ücretlerinin
% 15’ini geçemez212.
Mal ve hizmet üretiminde darboğaz yaratılmaması bakımından kritik
görevlerde bulunan sözleşmeli personel için, teşebbüs veya bağlı ortaklığın teklifi, Devlet Personel Başkanlığı’nın uygun görüşü ve ilgili Bakanın
onayı ile toplam fazla çalışma süresi belirtilmek suretiyle % 5 oranının üzerinde de fazla çalışma yaptırılabilir213.
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2’nci maddesi uyarınca
yapılacak yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı esas alınarak, yabancı dil
bilgisi seviyeleri A olanlara temel ücretlerinin % 10’u, B olanlara % 5’i ve C
olanlara % 2’si oranında bilinen her yabancı dil için ödemede bulunulur214.
Bankacılık ve sigortacılık faaliyetiyle bilfiil iştigal eden Kamu İktisadi
Teşebbüslerinde çalışan personele, kendi yönetmeliklerinde belirtilen
esaslar çerçevesinde elde edilen sigorta acentelik komisyonlarının % 80’i,
personelin her türlü ödemeler dahil kadro aylığı veya sözleşme ücretlerinin yılda iki aylık brüt tutarını geçmemek şartıyla ödenebilir215.
211 399 sayılı KHK, 28. Md.
212 399 sayılı KHK, 30/1-a. Md.
213 399 sayılı KHK, 30/1-a. Md.
214 399 sayılı KHK, 30/1-b. Md.
215 399 sayılı KHK, 30/1-c. Md.
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Sözleşmeli personele bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen
ödemeler dışında herhangi bir ödeme yapılamaz216.
Tedavi, Ölüm ve Cenaze Giderleri
Sözleşmeli personelin, eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu ana, baba
ve çocuklarının) doğum, ölüm yardımı ve cenaze giderleri hakkında kadroları 399 sayılı KHK’ya ekli 1 sayılı cetvelde gösterilen personelin tabi olduğu hükümler uygulanır. Ancak ölüm yardımının hesabında ilgililerin temel
ücretleri esas alınır217.
Çeşitli Kurul Başkan ve Üyelerinin Ücretleri
Teşebbüslerde, bağlı ortaklıklarda ve bunları temsilen iştiraklerde teşebbüs mensupları ile kamu görevlilerinden ve dışarıdan atanan veya seçilen bütün yönetim ve danışma kurulu başkan ve üyeleri, denetçi ve tasfiye
kurulu üyelerine, her yıl Yüksek Planlama Kurulu›nca belirlenen miktarda
aylık ücret ve diğer ödemeler yapılabilir218.
Tahakkuk ettirilen ücret, prim, temettü ve benzeri ödemelerin, Yüksek
Planlama Kurulu’nca kararlaştırılan miktarı aşan kısmı ilgililere verilmeyerek bir ay içinde temsil olunan teşebbüs veya bağlı ortaklığa ödenir219.
Ödül
Görevlerinde olağanüstü gayret göstermek suretiyle verimlilik veya
karlılığı artıran veya teşebbüs ve bağlı ortaklığın faaliyetlerine yararlı buluş
getiren veya büyük zararların doğmasını önlemede üstün gayret gösteren sözleşmeli personele genel müdürce bir aylık, genel müdürün teklifi
üzerine yönetim kurulunca iki aylık sözleşme ücretini aşmamak üzere ödül
verilebilir. Ancak bu şekilde bir takvim yılı içinde ödüllendirileceklerin sayısı teşebbüs ve bağlı ortaklıkların toplam sözleşmeli personel sayısının %
2›sinden fazla olamaz220.
216 399 sayılı KHK, 30/2. Md.
217 399 sayılı KHK, 32. Md.
218 399 sayılı KHK, 34/a. Md.
219 399 sayılı KHK, 30/b. Md.
220 399 sayılı KHK, 35. Md.
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Diğer Sözleşme Ücretleri
Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların yurt dışındaki şube, mağaza, büro ve
benzeri yerlerinde istihdam edilecek sözleşmeli personele ödenecek ücret
sürekli görevle yurt dışına gönderilen 2’nci derecenin 1’inci kademesinde
bulunan Dışişleri Bakanlığı meslek memuruna (bekar) ödenen aylığı geçmemek ve 15’inci derecenin 1’inci kademesinde bulunan memur (bekar)
için hesaplanacak aylıktan da az olmamak üzere öğrenim durumu, kıdem,
görev unvanı, ülke ve görev yeri dikkate alınmak suretiyle teşebbüs yönetim kurullarınca belirlenir221.
Teşebbüsler, Bakanlar Kurulu Kararına istinaden yurt dışında kurdukları veya iştirak ettikleri şirketlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun
77’nci maddesi hükümleri çerçevesinde aylıksız ve ücretsiz olarak personelini görevlendirebilirler. Bu personelden, söz konusu şirketlerin yönetim
ve denetim kurulu üyeliklerinde görevlendirilenler hakkında, 399 sayılı
KHK’nın 15’inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi hükümleri uygulanır222.
Günün belirli sürelerini kapsamak üzere kısmi zamanlı olarak istihdam
edilecek sözleşmeli personele ödenecek ücretler, aynı unvanda tam gün
çalışan sözleşmeli personelin ücretleri ile çalışma süreleri arasındaki oran
dikkate alınmak suretiyle teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurullarınca belirlenir223.
Vekalet Ücretleri
Mahkeme ve icra dairelerince teşebbüs ve bağlı ortaklık lehine hükmedilip borçlusundan tahsil olunan vekalet ücretlerinin davaları izleyen ve
sonuçlandıran avukatlara dağıtımında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri esas alınır224.
221 399 sayılı KHK, 36/1. Md.
222 399 sayılı KHK, 36/2. Md.
223 399 sayılı KHK, 36/3. Md.
224 399 sayılı KHK, 37. Md.
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1. YASANIN KAPSAMI
Posta ve telgraf tesis ve işletilmesine ilişkin hizmetler T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünce (PTT), telekomünikasyon hizmetleri ise
yetkilendirilen işletmeciler tarafından yürütülür. Posta ve telgraf hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar PTT Yönetim Kurulunca belirlenir225.
2. 406 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Türk Telekom çalışanlarının statüsü, ücret rejimi ve emekliliği aşağıda
gösterilmiştir226:
a) Personelin statüsü: Türk Telekom’daki kamu payı % 50’nin altına düşünceye kadar, Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliklerine atanacaklarda
Devlet memurluğuna atanabilme genel şartlarına sahip olma ve en az dört
yıllık yükseköğrenim görme şartları aranır. Bunların dışında kalan personel
iş mevzuatı uyarınca istihdam edilir. İş mevzuatına göre istihdam edilenlere ilişkin kayıt ve şartlar Yönetim Kurulu tarafından tayin olunur.
Türk Telekom çalışanlarının istihdamında mevcut mevzuat hükümlerine göre güvenlik soruşturması yaptırılır.
Türk Telekom, Yönetim Kurulu kararıyla sözleşmeli olarak yerli ve yabancı yönetici ve uzman çalıştırabilir.
b) (Mülga birinci paragraf: 16/6/2004-5189/12 md.)
iş mevzuatına tabi olan diğer Türk Telekom çalışanlarının aylık ücretleri
kendilerini atamaya yetkili olan Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur.
Türk Telekom çalışanlarının harcırah miktarları ile harcırah ödenmesine
ilişkin usul ve esaslar Türk Telekom Yönetim Kurulunca belirlenir.
c) Personelin emekliliği: Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte T.C.
Emekli Sandığı’na tabi olarak çalışmakta olan personelin İş Kanununa göre
istihdam edilmeyi tercih etmeleri halinde isteyenlerin T.C. Emekli Sandı225 406 sayılı Yasa, 1. Md.
226 406 sayılı Yasa, Ek 22. Md.
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ğı ile irtibatları devam eder. Bu durumda ilgililerin hizmet sürelerinin değerlendirilmesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 5434 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre yapılır. Bu personelin emeklilik işlemlerinde, Genel İdare Hizmetleri sınıfında görev yapan
genel müdürler için belirlenen ek gösterge rakamını geçmemek üzere, ifa
ettikleri görevler itibariyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre girebilecekleri sınıflardaki benzeri görevlerin aynı kadro, unvan ve dereceler
için belirlenmiş ek göstergeler ve makam tazminatları uygulanır.
Türk Telekom hisselerinin devri sonucu kamu payının yüzde ellinin
altına düşmesi durumunda; Türk Telekom’da ek 22’nci maddenin (a) bendinin bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri uyarınca belirlenen
aslî ve sürekli görevlerde çalışmakta olanlar ile 22.01.1990 tarihli ve 399
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi olarak kadrolu veya sözleşmeli
personel statüsünde çalışanlar ve kapsam dışı personel, kamu görevlerinden yüz seksen gün aylıksız izinli sayılır. Bu personel belirtilen süre içinde
Türk Telekom’da çalışmaya devam eder ve hisse devir tarihinden nakil için
Devlet Personel Başkanlığı’na bildirildikleri tarihe kadarki aylık ücret, harcırah, sağlık giderleri, cenaze giderleri ve ölüm yardımı ile diğer malî ve
özlük hakları Türk Telekom tarafından karşılanır. Bu fıkrada belirtilen süre
içinde nakle tâbi personelden Türk Telekom tarafından hizmetine ihtiyaç
duyulmayanlar tespit edildikleri tarihten, kendi isteği ile nakil talep edenler ise talep tarihinden itibaren en geç doksan (yüzseksen günlük aylıksız
izin süresi aşılmamak kaydıyla ve 15 Ocak 2006 tarihindeki üçüncü fıkraya
göre hesaplanan ücretleriyle) gün içinde Türk Telekom tarafından Devlet
Personel Başkanlığına bildirilir ve bunların aylıksız izinleri bu tarih itibarıyla
sona erer. Hizmetine ihtiyaç duyulmayan personelin tespiti ve kendi isteği
ile nakil talebinde bulunma süresi, hisse devir tarihinden itibaren yüz elli
günü aşamaz. Bu fıkranın birinci cümlesinde sayılanlardan aylıksız iznin bitiminden sonra Türk Telekomun tâbi bulunduğu mevzuata ve bu fıkraya
istinaden akdedilen sözleşmeye göre çalışmaya devam edenlerden hisse
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devir tarihinden itibaren en geç beş yıl içinde iş sözleşmesi herhangi bir
nedenle sona erenler, bu madde hükümlerine göre işlem yapılmak üzere
iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren otuz gün içinde sözleşmenin
sona erdiği yılın 15 Ocak tarihindeki üçüncü fıkraya göre hesaplanan ücretleriyle Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilir ve bunların bildirim tarihine
kadar geçen süre içindeki aylık ücret, harcırah, sağlık giderleri, cenaze giderleri ve ölüm yardımı ile diğer malî ve özlük hakları Türk Telekom tarafından karşılanır. Söz konusu personel hakkında üçüncü fıkra hükümlerinin
uygulanmasında hisse devir tarihindeki kadro ve pozisyon unvanları esas
alınır. Bu fıkra hükümleri gereğince azami olarak yüz seksen gün süreyle
kamu görevlerinden aylıksız izinli sayılarak Türk Telekom’da çalıştırılmaya
devam olunanlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen geçiş hakkını kullanmayarak İş Kanunu hükümlerine tâbi olarak yeni bir sözleşme
yapmak suretiyle Türk Telekom’da çalışmaya devam edenlerin aksine bir
talepte bulunmamaları halinde kesenekleri kendileri, kurum karşılıkları ise
Türk Telekom tarafından karşılanmak suretiyle bağlı bulundukları sosyal
güvenlik kurumları ile ilgileri devam ettirilir ve kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkından vazgeçmiş olan personele ilişkin karşılıklılık esasına dayalı bir müşterek bildirim Devlet Personel Başkanlığı’na sunulur. Önceden
bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumu ile ilgileri devam ettirileceklerin emeklilik hak ve yükümlülüklerinin tespitinde, devir tarihi itibariyle
emeklilik hak ve yükümlülüklerine esas alınmakta olan kadro, görev veya
pozisyonlarının dikkate alınmasına devam olunur. Önceden bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumu ile ilgileri yukarıda belirtilen şartlar dahilinde devam ettirileceklerin nakil talebinde bulunabilecekleri veya nakil
işlemlerinin devam ettiği dönem içerisinde geçecek hizmet süreleri; hisse
devir tarihindeki statülerinde geçmiş sayılarak bu süreleri kıdem aylıklarının hesabında dikkate alınır ve bunların kazanılmış hak aylık derece ve
kademeleri genel hükümler çerçevesinde yükseltilmeye devam olunur227.
227 406 sayılı Yasa, Ek 29/1. Md.
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Bunlardan bu fıkrada belirtilen beş yıllık süre içerisinde iş sözleşmesi
fesh olunanların kıdem tazminatları bu Kanunun ek 32’nci maddesinin
dördüncü fıkrası dikkate alınarak ödenir. Bu fıkra gereğince bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumları ile ilgilerinin devam ettirilmesi talebinde
bulunanların beş yıllık sürenin bitiminden sonra da Türk Telekom’da çalışmaya devam etmeleri durumunda, beş yıllık sürenin bitiminden sonraki
emeklilik hak ve yükümlülükleri hakkında yukarıda belirtilen usûl ve esaslara göre işlem yapılmaya devam olunur228.
Liste halinde bildirilen personel, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22’nci maddesinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığı tarafından başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilir
ve söz konusu personel hakkında anılan madde hükümleri uygulanır. Ancak, 4046 sayılı Kanunun 22’nci maddesi uyarınca Özelleştirme Fonundan
karşılanması öngörülen ödemeler Hazine tarafından karşılanır ve kapsam
dışı personelden nakil hakkından vazgeçenler hakkında 4046 sayılı Kanunun 22’nci maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanmasındaki süreler
yazılı olarak beyanda bulunanlar için beyan tarihinden, hizmetine ihtiyaç
bulunmayanlar için ise kararın kendilerine tebliğ tarihinden başlayarak on
gün olarak esas alınır229.
Birinci fıkra kapsamına giren personelden, sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar ve kapsam dışı personel statüsünde çalışanlar hakkında,
4046 sayılı Kanunun 22’nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkrası hükümlerinin uygulanmasında, Devlet Personel Başkanlığı’na bildirildikleri
tarihteki unvanları esas alınarak Yönetim Kurulunca 15.04.2004 tarihi itibarıyla bu unvana göre belirlenmiş olan ücret ve diğer malî haklarına bu
tarihten Devlet Personel Başkanlığı’na bildirildikleri tarihteki kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak bildirim tarihine kadar geçen süre içinde kamu
228 406 sayılı Yasa, Ek 29/2. Md.
229 406 sayılı Yasa, Ek 29/3. Md.
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görevlilerine yapılacak artış oran ve/veya miktarları uygulanmak suretiyle
bulunacak tutar dikkate alınır. Kapsam dışı personelden Devlet Personel
Başkanlığına bildirilenlerin 15.04.2004 tarihi itibarıyla unvanlarına göre
ücretinin belirlenmemiş olması durumunda, benzer görevlerde bulunanlar dikkate alınarak bu tarih için ücret ve diğer malî hakları tespit etmeye
Yönetim Kurulu yetkilidir. Ek 22’nci maddenin (a) bendinin bu Kanunla
yürürlükten kaldırılan hükümleri uyarınca belirlenen aslî ve sürekli görevlerde çalışan personel hakkında, 4046 sayılı Kanunun 22’nci maddesinin
dördüncü ve beşinci fıkrası hükümlerinin uygulanmasında Yönetim Kurulunca 15.04.2004 tarihi itibarıyla unvanları için belirlenmiş olan ücret ve
diğer malî haklarına bu tarihten Devlet Personel Başkanlığı’na bildirildikleri tarihteki kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak bildirim tarihine kadar
geçen süre içinde kamu görevlilerine yapılacak artış oran ve/veya miktarları uygulanmak suretiyle bulunacak tutar, anılan maddenin altıncı fıkrası
hükümlerinin uygulanmasında ise 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
eki (I) sayılı cetvele tâbi emsali personel için belirlenmiş olan aylık ve diğer
malî haklar esas alınır230.
Başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen 4857 sayılı İş Kanunu’na
tâbi kapsam dışı personele ve hisse devir tarihinden itibaren en geç beş yıl
içerisinde iş sözleşmesi sona eren ve Devlet Personel Başkanlığı’na bildirimi yapılan personele, iş mevzuatına göre herhangi bir tazminat ödenmez.
Nakledilen personelin önceden kıdem tazminatı ödenmiş süreleri hariç kıdem tazminatına esas olan geçmiş hizmet süreleri 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyelerinin
hesabında dikkate alınır231.
Türk Telekom hisselerinin devri sonucu kamu payının % 50’nin altına
düşmesinden itibaren bir yıl içinde, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre çalışan230 406 sayılı Yasa, Ek 29/4. Md.
231 406 sayılı Yasa, Ek 29/5. Md.
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ların iş sözleşmelerinin haklı neden olmaksızın işveren tarafından feshedilmesi veya 4857 sayılı İş Kanununa göre, emeklilik dışında haklı nedenlerle
kendileri tarafından feshedilmesi sonucunda işsiz kalanlar, 4046 sayılı Kanunun 21’inci maddesinde belirtilen iş kaybı tazminatı ve diğer hizmetlerden yararlanırlar. Bu husustaki işlemlerin yürütülmesinden Türkiye İş
Kurumu görevli, yetkili ve sorumludur. Ancak, 4046 sayılı Kanunun 21’inci
maddesi uyarınca Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılması gereken ödemeler Hazine tarafından yapılır232.
Kıdem Tazminatı
İş mevzuatına tâbi personele, kadrolu ve sözleşmeli statüde iken 5434
sayılı Kanuna tâbi olarak geçen hizmet süreleri için ödenecek kıdem tazminatının tutarı Türk Telekom’daki kamu payı % 50’nin altına düştükten
sonra bu hizmetleri işçilikte geçmiş gibi kabul edilerek iş mevzuatına göre
hesaplanır233.

232 406 sayılı Yasa, Ek 29/6. Md.
233 406 sayılı Yasa, Ek 32. Md.
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442 SAYILI
KÖY KANUNU’NA GÖRE
ÜCRET

Bir kişiye yapılmış haksızlık,
tüm topluma yöneltilmiş bir tehdittir.
Montesquieu
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422 SAYILI KÖY KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

1. YASANIN KAPSAMI
Nüfusu iki binden aşağı yurtlara (köy) ve nüfusu iki bin ile yirmi bin arasında olanlara (kasaba) ve yirmi binden çok nüfusu olanlara (şehir) denir. Nüfusu
iki binden aşağı olsa dahi belediye teşkilatı mevcut olan nahiye, kaza ve vilayet
merkezleri kasaba itibar olunur. Ve Belediye Kanununa tabidir234.
2. 442 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Geçici köy korucularına hizmetin devamı süresince her ay 11.500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı
sonucunda bulunacak miktarda ücret ödenir. Bu ücret, herhangi bir vergi
ve kesintiye tâbi tutulmaksızın ve peşin olarak ödenir. Geçici köy korucuları
arasından, toplam geçici köy korucusu sayısının yüzde onunu geçmeyecek
şekilde tefrik edilen korucu başlarına geçici köy korucularına ödenen ücretin yüzde onu kadar ilave ücret ödenir. Ay sonundan önce kendi isteğiyle
görevden ayrılanlar ile disiplin hükümlerinin uygulanması sonucu görevlerine son verilenler hariç olmak kaydıyla, görevlerine son verilen veya
ölen geçici köy korucuları için önceden peşin ödenmiş olan ücretin kalan
günlere isabet eden tutarı geri alınmaz.
Geçici köy korucularından güvenlik güçleriyle birlikte operasyonlara
katılanların iaşeleri, birlikte operasyona katıldıkları güvenlik güçlerinin
bağlı olduğu birimlerce ve bu birimlerin bütçesinden karşılanmak üzere
sağlanır. Bu Kanunda belirtilen görevler ile tabii afetlerde ve diğer olağanüstü hal ve durumlarda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları görülen veya büyük yararlılık gösteren geçici köy korucularına, valinin teklifi ve
İçişleri Bakanının onayı ile yılda bir defa aylık ücretlerinin iki katına kadar
ödül verilebilir. Bir malî yılda bu şekilde ödül verilecek geçici köy korucusu
sayısı, o ilde görevli geçici köy korucusu sayısının yüzde birini geçemez.
Güvenlik güçleriyle birlikte operasyonlara katılan geçici köy korucularına
herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın her ay 400 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek
tazminat ayrıca ödenir235.
234 442 sayılı Yasa, 1. Md.
235 442 sayılı Yasa, 74. Md.
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500 SAYILI KIBRIS’A
GÖNDERİLECEK TÜRK ASKERİ
BİRLİĞİ MENSUPLARININ
AYLIK VE ÜCRETLERİYLE
ÇEŞİTLİ İSTİHKAKLARI VE
BİRLİĞİN BAŞKA GİDERLERİ
HAKKINDA KANUN’A GÖRE
ÜCRET

Bir ulusun büyüklüğü,
nüfusun çokluğu ile değil;
akıllı ve erdemli kişilerin sayısıyla ölçülür.
Victor Hugo
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Türk Askeri Birlikleri personeli ile genel ve katma bütçeli daire ve idareler, kamu iktisadi kurumları ve
döner sermayeli kuruluşlar personelinin aylık, ücret, yan ödeme, ödenek,
tazminat, sosyal yardımları, tayın bedelleri ve diğer özlük hakları Kıbrıs’Ta
ödenir. Bu personele bir ayda aldıkları aylık (ek gösterge dahil), taban aylığı, kıdem aylığı, ödenek ve her türlü zam ve tazminat toplamının net tutarının % 100’ünü geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilecek tutar,
damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi olmaksızın her ay tazminat
olarak ayrıca ödenir ve bu tazminata hak kazanmada ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır236.
Bu Kanuna göre görevlendirilenlere ayrıca yurt içinde herhangi bir
ödeme yapılmaz. Bunların kadro ve görev yönünden bağlı bulundukları
kuruluşlarla ilgileri kesilmez. Bu Kanun hükümleri,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sürekli görevle atananlar
ile geçici görevle görevlendirilenler hakkında uygulanmaz237.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gönderilen erbaş ve erlerden, çavuşlar için 800, onbaşılar için 700, erler için 600 gösterge rakamı esas alınır ve
bu gösterge rakamlarının, Devlet memurlarının aylıklarına uygulanan aylık
katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktar her ay ödenir238.

236 500 sayılı Yasa, 1/1. Md.
237 500 sayılı Yasa, 1/2 . Md.
238 500 sayılı Yasa, 1/3. Md.
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633 SAYILI DİYANET İŞLERİ
BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE
GÖREVLERİ HAKKINDA
KANUN’A GÖRE ÜCRET

Bilginin efendisi olmak için
çalışmanın uşağı olmak şarttır.
Balzac
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633 SAYILI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ
HAKKINDA KANUN’A GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek,
din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere
633 sayılı Yasa ile Başbakanlığa bağlı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.
2. 633 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Uzmanlardan Yararlanma Ücreti
Diyanet İşleri Başkanlığı kendi kuruluşu dışındaki dini kültür, tecrübe ve
ihtisasları ile tanınmış kimselerden, Din İşleri Yüksek Kurulu çalışmalarında
mütalaa almak, vaaz ve konferans verdirmek suretiyle faydalanabilir. Bu
şekilde görevlendirileceklere Bakanlar Kurulu’nca tespit edilecek esaslara
göre ücret verilir. Bulundukları yer dışında geçici olarak görevlendirilenlere
ayrıca 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre yol masrafı ve yevmiye verilir239.
Sözleşmeli Personel Ücreti
Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında; başkan (2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun değişik 38’inci maddesi ile görevlendirilen dahil),
başkan yardımcısı, din işleri yüksek kurulu başkanı ve üyesi, mushafları inceleme ve kıraat kurulu başkanı ve üyesi, rehberlik ve teftiş başkanı, hukuk
müşaviri, daire başkanı, döner sermaye işletme müdürü, şube müdürü,
Başkanlık müftüsü, Başkanlık vaizi, diyanet işleri uzmanı ve diyanet işleri
uzman yardımcısı, din işleri yüksek kurulu uzmanı, din işleri yüksek kurulu
uzman yardımcısı, bilgisayar programcısı ve bilgisayar çözümleyicisi, genel
müdür, strateji geliştirme başkanı, başkanlık müşaviri, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, özel kalem müdürü, daire tabibi, diş tabibi, mimar, mühendis, astronom, mütercim kadroları karşılık gösterilmek suretiyle, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalış239 633 sayılı Yasa, 33. Md.
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tırılabilir. Ancak, bu görevlerde çalıştırılacaklar için (Din İşleri Yüksek Kurulu
Başkanı ve üyeleri, Başkanlık müşaviri (4 adet) ve Basın ve Halkla İlişkiler
Müşaviri hariç) yüksek öğrenim şartı aranır240.
Sözleşmeli olarak Başkanlıkta çalışan personele, 633 sayılı Yasaya ekli
(II) sayılı cetvelde unvanlar itibarıyla yer alan taban ve tavan ücretleri arasında kalmak üzere, Başkan tarafından belirlenecek tutarda aylık sözleşme
ücreti ödenir. Başbakanlık merkez teşkilatında kadro karşılığı sözleşmeli
olarak çalışan emsali personelin yararlandığı ücret artışlarından Başkanlıkta kadro karşılığı çalışan sözleşmeli personel de aynen yararlandırılır.
Söz konusu personele, çalıştıkları günlerle orantılı olarak (hastalık ve yıllık
izinleri dahil) ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında birer aylık sözleşme
ücreti tutarında ikramiye ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışma yaptıkları tespit edilenlere Başkanın teklifi üzerine Başbakan veya ilgili Bakanın onayı ile haziran ve aralık
aylarında birer aylık sözleşme tutarına kadar teşvik ikramiyesi ödenebilir.
Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile söz konusu personele
yapılacak diğer ödemeler Bakanlar Kurulu’nca tespit edilir241.
Öğretime Hazırlık Ödeneği
657 sayılı Kanunun ek 32’nci maddesine göre ödenmekte olan öğretim
yılına hazırlık ödeneği, Başkanlıkta eğitim görevlisi ve Kur’an kursu öğreticisi kadrosunda bulunup, fiilen eğitim görevliliği ve öğreticilik yapanlara
da aynı esas ve usullere göre ödenir242.
Başkan Yardımcısı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlere
Ödenen Ücret
04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 38’inci
maddesine göre, başkan yardımcısı ve Din İşleri Yüksek Kurulu başkanı,
240 633 sayılı Yasa, Ek 1/1. Md.
241 633 sayılı Yasa, Ek 1/2. Md.
242 633 sayılı Yasa, Ek 1/3. Md.
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633 SAYILI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ
HAKKINDA KANUN’A GÖRE ÜCRET
üyesi ve genel müdür olarak görevlendirilenlere, anılan madde uyarınca
ödenen ücrete ilaveten ve söz konusu maddenin dördüncü fıkrasında öngörülen sınırlamaya tabi olmaksızın, her ay (20.000) gösterge rakamının
memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ayrıca ödeme yapılır. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi
ve kesintiye tabi tutulmaz243.
Başkanlık başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarına, en yüksek
Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) yüzde iki yüzünü geçmemek
üzere Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü alınmak suretiyle ilgili Bakanın
onayı ile belirlenecek oranda ek ödeme yapılır. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır ve damga
vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Bu fıkra kapsamında
ödeme yapılanlara, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 3’üncü
maddesi hükümlerine göre ödeme yapılmaz244.

243 633 sayılı Yasa, Ek 1/4. Md.
244 633 sayılı Yasa, Ek 1/5. Md.
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657 SAYILI DEVLET
MEMURLARI KANUNU’NA
GÖRE ÜCRET

Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol.
Mevlana
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657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

1. YASANIN KAPSAMI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun (DMK) 1’inci maddesi uyarınca; bu yasa, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler,
İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner
sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında
veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında
uygulanır.
Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır.
Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri ile raportörleri; hakimlik ve
savcılık mesleklerinde veya bu mesleklerden sayılan görevlerde bulunanlar, Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ve Sayıştay savcı ve yardımcıları, Üniversitelerin, İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinin, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin, Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin,
Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünün öğretim üye ve yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri, Genelkurmay Mehteran
Bölüğü Sanatkarları, Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi ve Belediye Opera ve tiyatroları ile şehir ve belediye konservatuvar ve orkestralarının sanatkar memurları, uzman memurları, uygulatıcı uzman memurları ve
stajyerleri; Spor Toto Teşkilatında çalışan personel; subay, astsubay, uzman
çavuş ve uzman jandarmalar ile Emniyet Teşkilatı mensupları özel kanunları hükümlerine tabidir.
2. DMK’YA GÖRE ÜCRET
Bu yasanın birinci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar aylık, ücret, ödenek, hizmetle ilgili her çeşit ödeme ve bunların şekil ve
şartları bakımından bu yasadaki hükümlere, aynı maddenin ikinci fıkrası
kapsamına giren memurlar özel kanunlardaki hükümlere tabidir245.
245 657 sayılı Yasa, 146/1. Md.
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Memurlara yasa, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu yasayla sağlanan haklar dışında ücret ödenemez.
Hiçbir yarar sağlanamaz. (Gençlik ve Spor hizmetleri uygulamasında fiilen
görevlendirilecekler hariç.246)
Bu yasa gereğince ödenecek aylık, taban aylığı, kıdem aylığı zam ve
tazminatlar ile diğer ödemeler toplamının brüt tutarı, bulunulan yerde İş
Kanunu gereğince işçiler için tespit olunan asgari ücretin aylık tutarından
az olamaz. Az olması halinde, aradaki fark memurun diğer özlük hakları ile
ilgilendirilmeksizin tazminat olarak ödenir247.
3. DMK’YA GÖRE ÜCRET TÜRLERİ
Aylık: Bu yasaya tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen paradır248. Aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı
gösterge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde uygulanacak aylık
katsayısı ile memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık
katsayısı üçer veya altışar aylık dönemler itibariyle uygulanmak üzere Genel Bütçe Kanunu ile tespit olunur. Ancak mali yılın ikinci yarısında, memleketin ekonomik gelişmesi genel geçim şartları ve Devletin mali imkanları
göz önünde bulundurulmak suretiyle Bakanlar Kurulu bu katsayıları ikinci
yarının tamamı veya üçer aylık dönemleri itibariyle uygulanmak üzere değiştirmeye yetkilidir249. DMK’nın 36’ncı maddesinde yer alan sınıflara ait
gösterge tablosundaki rakamların, genel bütçe kanununda o yıl için tespit
edilen katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak miktar, sınıfların derece ve
kademelerindeki memurların aylık tutarlarını gösterir250. Aylıklar; Kademe
ve derece aylığı olmak üzere ikiye ayrılır.
246 657 sayılı Yasa, 146/2. Md.
247 657 sayılı Yasa, 146/4. Md.
248 657 sayılı Yasa, 147. Md.
249 657 sayılı Yasa, 154. Md.
250 657 sayılı Yasa, 155. Md.

244

MEVZUAT SERİSİ 11

10

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

Kademe Aylığı: DMK’nın 36’ncı maddede gösterilen sınıflara ait genel
gösterge tablosundaki derecelere dahil kademelerden her biri için tespit
edilen gösterge rakamına denk gelen aylıktır251.
Derece Aylığı: DMK’nın 36’ncı maddede yer alan sınıflara ait genel
gösterge tablosundaki derecelerin her birinin muhtevi bulunduğu yatay
kademe aylıklarını topluca ifade eder.
Yurtdışı Aylığı: Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında
görev alan Devlet memurlarının aylıkları, DMK’nın 155’inci maddesine
göre tespit edilen aylık tutarından, alınacak vergi ve kanunlar gereğince
yapılacak bütün kesintiler indirildikten sonra (Kefalet Sandığı kesintileri
hariç) kalan kısmın, Devlet Personel Başkanlığı Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilecek
emsal ile çarpılmasından hasıl olacak miktar üzerinden ödenir. Asıl aylığın
ödeme miktarı ile emsali tutarı arasındaki fark, her türlü vergiden müstesnadır252.
Sözleşmeli Ücreti: Bu yasanın 4’üncü maddenin (B) bendi gereğince
çalıştırılan personele ödenen paradır.
Gündelik: Yasanın 4’üncü maddenin (C) ve (D) bentleri gereğince çalıştırılan personele ödenen paradır.
Ödül: Yasanın 123’üncü maddesinde yazılı hallerde memurlara ödenen
paradır.
Temsil Giderleri: Belirli yetki ve sorumluluk makamlarını işgal eden
memurlara temsili nitelikte ve görevleri gereği olarak yaptıkları gerçek giderleri karşılamak üzere ilgili kurumların bütçelerine bu amaç için konulan
ödenekten özel yönetmeliği hükümleri gereğince ödenen paradır.
Ders Görevi Ücreti: Bu yasaya tabi kurumlara ait her derecedeki eğitim
ve öğretim kurumları ile okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda
251 657 sayılı Yasa, 149. Md.
252 657 sayılı Yasa, 156. Md.
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ve benzeri kuruluşlarda öğretmenlik veya öğretim üyeliği yapan öğretmen, öğretim üyesi ve diğer memurlara ders saati itibariyle ödenen paradır.
Fazla Çalışma Ücreti: Kurumların, bu yasanın 178’inci maddesinde yazılı esaslar çerçevesinde normal çalışma saatleri dışında çalıştırdıkları memurlara, fazla çalışma saati itibariyle ödenen paradır.
İş Güçlüğü Zammı: Niteliği ve çalışma koşulları bakımından güç olan
işlerde çalışanlara ödenen paradır.
İş Riski Zammı: Yaşam ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara ödenen paradır.
Eleman Teminindeki Güçlük Zammı: Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için
ödenen paradır.
Mali Sorumluluk Tazminatı: Sayıştay’a hesap vermekle yükümlü olan
saymanlarla vezne açığından sorumlu veznedarlara ödenen paradır.
Özel Hizmet Tazminatı: Görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev
yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ve eğitim düzeyi
gibi hususlar göz önüne alınarak DMK’da belirtilen en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının belirli yüzdesi şeklinde
ödenen paradır253.,
Eğitim Öğretim Tazminatı: Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil
öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen öğretmenlik yapanlara (Öğretmen unvanlı kadrolarda bulunanlardan okul müdürü ve okul müdür yardımcısı,
yönetici ve eğitim uzmanı olarak görevlendirilenler ile cezaevi okullarında
çalışan öğretmenler dahil) olmak üzere ödenen tazminattır254.
Din Hizmetleri Tazminatı: DMK’nın din hizmetleri sınıfında bulunanlara ödenen tazminattır255.
253 657 sayılı Yasa, 152/A. Md.
254 657 sayılı Yasa, 152/B. Md.
255 657 sayılı Yasa, 152/C. Md.
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Emniyet Hizmetleri Tazminatı: DMK’nın emniyet hizmetleri sınıfında
bulunanlara bulundukları düzeylere göre ödenen tazminattır256.
Mülki İdare Amirliği Tazminatı: DMK’nın mülki idare amirliği sınıfında
bulunanlara derecelerine göre ödenen tazminattır257.
Denetim Tazminatı: Denetim elemanlarına (Bakanlık Müfettişleri, Vergi Müfettişleri vb) bağlı oldukları düzeylere uygun olarak ödenen tazminattır258.
Adalet Hizmetleri Tazminatı: Yüksek Mahkemeler, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay, İl ve İlçe Seçim Kurulları, Adli, İdari, Askeri Yargıda (ceza infaz
kurumları ve icra müdürlüklerinde personeli dahil)görevli personele bulundukları pozisyonlara uygun olarak ödenen tazminattır259.
Aile Yardımı: Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği
verilir.
Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan
eşi için 1500, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72’nci
ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden
ödenir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için
yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Bu
fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir260.
Doğum Yardımı: Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere
2500 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda doğum yardımı ödeneği verilir. Ana ve babanın her ikisi de
256 657 sayılı Yasa, 152/D. Md.
257 657 sayılı Yasa, 152/E. Md.
258 657 sayılı Yasa, 152/F. Md.
259 657 sayılı Yasa, 152/G. Md.
260 657 sayılı Yasa, 202. Md.
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Devlet memuru iseler ödenek yalnız babaya verilir. Eşlerden birine iş akdi
veya toplu sözleşme gereği yapılan doğum yardımı ödeneği daha yüksek
ise, memur olan eşe ayrıca doğum yardımı ödeneği ödenmez, daha düşük
ise yalnız aradaki fark ödenir. Mahkemelerce verilen ayrılık süresi içinde
doğan çocuklar için bu yardım anaya verilir. Doğum yardımı Ödeneği hiç
bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilemez261.
Ölüm Yardımı: Devlet memurlarından: memur olmayan eşi ile aile
yardımı ödeneğine müstahak çocuğu ölenlere en yüksek Devlet memuru
aylığı (ek gösterge dahil) tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında
bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek
Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında tutarında,
ölüm yardımı ödeneği verilir. Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal
ödenir. Bu yardım borç için haciz edilemez262.

261 657 sayılı Yasa, 207. Md.
262 657 sayılı Yasa, 208. Md.
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Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz.
Hz. Ali
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1. YASANIN KAPSAMI
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu (TSKPK), Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subaylar, astsubaylar ile harp okulları, fakülteler,
yüksek okullar ve astsubay okullarında öğrenim yapan asker öğrencilere
uygulanır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli diğer asker ve sivil kişiler kendi özel kanunlarına tabidirler263.
TSKPK; subayların, astsubayların ve askeri öğrencilerin yetiştirilmelerini, sınıflandırılmalarını, görev ve yükümlülüklerini, terfi ve taltifleri ile her
türlü özlük haklarını düzenler264.
2. TSKPK’YA GÖRE ÜCRET
TSKPK’da ücret tanımına giren ve personele ödenen tutarlar aşağıdaki
kalemlerden oluşmaktadır.
Aylık: Silahlı Kuvvetlere mensup subay ve astsubayların fiili kadrolarına, rütbe, kıdem ve kademe yıllarına göre kendilerine ay itibariyle ödenen
paradır265.
Kademe Aylığı: Subay ve astsubayların rütbe ve rütbe kıdemliliklerine
ait gösterge tablolarındaki aylık derecelerinden, bu dereceye ait hizmet
yıllarına, TSKPK’nın ilgili bölümündeki esaslara göre tespit edilmiş kademelerden her biri için tespit edilen gösterge rakamına tekabül eden aylıktır266.
Rütbe Aylığı: Rütbe aylığı; subay ve astsubayların gösterge tablosundaki rütbe ve rütbe kıdemliliklerinin her biri için saptanan aylıktır. Nasıplarından267 itibaren iki yılını tamamlayan ve liyakatleri üst makamlarca onaylanan albaylara kıdemli albay, nasıplarından itibaren üç yılını tamamlayan
263 926 sayılı Yasa, 1. Md.
264 926 sayılı Yasa, 2. Md.
265 926 sayılı Yasa, 136/a. Md.
266 26 sayılı Yasa, 139. Md.
267 İlk subaylığa, astsubaylığa ve bir rütbeden sonraki rütbeye terfide yeni rütbenin normal bekleme süresinin
başlama tarihidir.
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ve gösterge tablosunun bir üst derecesine yükselmek için liyakatları üst
makamlarca onanan üsteğmenlere kıdemli üsteğmen, yüzbaşılara kıdemli yüzbaşı, binbaşılara kıdemli binbaşı, üstçavuşlara kademeli üstçavuş,
kıdemli üstçavuşlara kademeli kıdemli üstçavuş, başçavuşlara kademeli
başçavuş, kıdemli başçavuşlara kademeli kıdemli başçavuş, kademeli kıdemli başçavuşlara iki kademeli kıdemli başçavuş denir. Onama işlemleri
TSKPK’nin 33’üncü maddesinde gösterilen zamanda yapılır. Onama işlemleri yapılanlar yükseldikleri aylık derecesinin birinci kademesine de ilerlemiş olurlar268.
Brüt Aylık: TSKPK’da yer alan her rütbe ve rütbe kıdemliliğine ait gösterge tablolarındaki rakamların katsayı ile çarpılmasından elde edilecek
miktardır269.
Yurtdışı Aylıklar: Silahlı Kuvvetlerin yurt dışı kadrolarında görev alan
subay ve astsubayların aylıkları, TSKPK’nın 142’nci maddesine göre tesbit
edilen aylık tutarından, alınacak vergi ve kanunlar gereğince yapılacak
bütün kesintiler indirildikten sonra (OYAK kesintisi hariç) 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 156’ncı maddesindeki esaslar dahilinde tespit edilecek miktar üzerinden ödenir. Staj ve öğrenim için yurt dışına gönderilen
personele bu amaçla yapılacak aylık ödemeler Bakanlar Kurulu kararı ile
tespit olunur270.
Ek Görev Aylığı: 7356 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince ek görev verilen subay ve astsubaylara anılan kanunun 11’inci maddesi gereğince ek görev aylığı verilir271.
Harçlık: Askeri öğrencilere her ay bulundukları okullara ve sınıflara
göre ödenen paradır272. Harçlıklardan vergi ve diğer kesintiler yapılmaz.
Harçlıklar haczedilemez273.
268 926 sayılı Yasa, 140. Md.
269 926 sayılı Yasa, 142. Md.
270 926 sayılı Yasa, 144. Md.
271 926 sayılı yasa, 149. Md.
272 926 sayılı Yasa, 136/b. Md.
273 926 sayılı Yasa, 143. Md.
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Temsil Giderleri: Belirli makamları işgal edenlere görevleri gereği gerçek giderleri karşılamak üzere bütçeye konulan ödenekten özel yönetmelik esaslarına göre ödenen paradır274. Silahlı Kuvvetlerin hangi kadrolarında bulunanların görevleri gereği temsili nitelikte masraf yapabilecekleri ve
bunun miktarları Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıkların teklifleri ile Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Temsil giderlerinin harcanması ile ilgili usul ve
koşullar ve bunların harcama alanları Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken tanzim edilecek bir yönetmelikte belirtilir275.
Ödül: 926 sayılı yasanın ilgili bölümlerinde belirtilen durumlardan dolayı verilen nakdi ve ayni armağandır276.
İş Güçlüğü Zammı: Niteliği ve çalışma koşulları bakımından güç olan
işlerde çalışanlara ödenen paradır277.
İş Riski Zammı: Yaşam ve sağlık için tehlike gösteren hizmetlerde çalışanlara ödenen paradır278.
Eleman Teminindeki Güçlük Zammı: Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için
ödenen paradır279.
Mali Sorumluluk Tazminatı: Sayıştay’a hesap vermekle yükümlü saymanlara ödenen paradır280.
Ek Ders Ücreti: Her derecedeki askeri okullarda ve Meslek Programları Yönetmeliği gereğince açılan kurslarda hizmetin gerektirdiği kadrolara
öğretmen atanamaması halinde 5044 sayılı Kanunun esaslarına göre öğretmenler ile subay ve astsubaylara ders görevi verilebilir. Kendilerine ders
274 926 sayılı Yasa, 136/c. Md.
275 926 sayılı Yasa, 152. Md.
276 926 sayılı Yasa, 136/d. Md.
277 926 sayılı Yasa, 136/(1). Md.
278 926 sayılı Yasa, 136/(2). Md.
279 926 sayılı Yasa, 136/(3). Md.
280 926 sayılı Yasa, 136/(4). Md.
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görevi verilenlere ders saati başına ödenecek ücret her yıl bütçe kanunlarında gösterilir. Askeri eğitim ve öğretim kurumları dışında her derecedeki
eğitim ve öğretim kurumları ile üniversite, akademi, okul, kurs veya benzeri kuruluşlarda da subay ve astsubaylara haftada yedi saati geçmemek
üzere ücretle ek ders görevi verilebilir. Ancak, milli güvenlik bilgisi dersi
için yedi saatlik kısıtlama uygulanmaz. Bu fıkra hükmü uyarınca ek ders
görevi verilenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 176’ncı maddesine göre ek ders ücreti ödenir281.
Yolluk, Gider ve Gündelikler: Subay ve astsubaylardan, görevin ifası
için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yolluk giderleri
ve gündelikleri özel kanun hükümlerine göre ödenir282.
Aile Yardımı: Evli bulunan subaylara ve astsubaylara her ne şekilde
olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ve çocukları için devlet memurlarına
ödenen miktarda aile yardımı ödeneği ödenir. Dul subay ve astsubayların
çocukları için yukarıdaki fıkralar hükmü uygulanır. Boşanma veya ayrılık
olduğunda mahkeme, bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini
de kararında belirtir. Subay ve astsubayın geçimini sağladığı üvey çocukları ve evlat edindikleri çocukları için de bu ödenek verilir283.
DoğumYardmı: Subay ve astsubaylardan çocuğu dünyaya gelenlere,
Devlet memurlarına ödenen miktarda doğum yardımı ödeneği verilir. Ana
ve babanın ikisinin de subay veya birisinin subay diğerinin Devlet memuru veyahut da babasının astsubay ananın Devlet memuru olması halinde,
doğum yardım ödeneği babaya verilir. Mahkemelerce verilen ayrılık süresi
içinde doğan çocuklar için bu yardım, anaya verilir. Doğum yardım ödeneği hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın,
saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilmez284.
281 926 sayılı Yasa, 150. Md.
282 926 sayılı Yasa, 151. Md.
283 926 sayılı Yasa, 153. Md.
284 926 sayılı Yasa, 176. Md.
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Ölüm Yardımı: Subay ve astsubaylardan; memur olmayan eşi ile aile
yardım ödeneğine müstahak çocuğu ölenlere Orgeneral aylığı (ek gösterge dahil) tutarında, kendisinin ölümü halinde ise, sağlığında bildiri ile gösterdiği kişiye, sağlığında bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar
yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine Orgeneral aylığının
(ek gösterge dahil) iki katı tutarında ölüm yardım ödeneği verilir. Ölüm
yardım ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri
aranmaksızın, saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilemez. Yurt dışında sürekli görevle bulunan subay ve astsubaylara verilecek
ölüm yardım ödeneğinde, TSKPK’nın 144’üncü maddede yazılı katsayı uygulanmaz285.
Yakacak Yardımı: Devlet memurlarının hangi hallerde ve hangi yerlerde ve ne miktarda ve ne şekilde yakacak yardımı alacaklarına dair çıkarılacak kanun ve yönetmelik, subay, astsubay, uzman erbaş ve uzman
jandarma çavuşlar hakkında da aynen uygulanır286.

285 926 sayılı Yasa, 177. Md.
286 926 sayılı Yasa, 179. Md.
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BAKANLIĞI’NIN MERKEZ VE
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Gerçeğin dağlarına umutsuzlukla çıkılmaz.
Nietzsche
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969 SAYILI TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI’NIN MERKEZ VE TAŞRA KURULUŞLARINA
DÖNER SERMAYE VERİLMESİ HAKKINDA KANUN’A GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Döner sermaye işletmelerine kendi kaynaklarından karşılanmak üzere, yüz milyon Yeni Türk Lirası tahsis edilmiştir.
Bu miktarı dört katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir287.
2. 969 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Döner sermaye işletmelerinden elde edilen kârın en fazla % 80’i, kârın
elde edilmesinde emeği geçen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na ve
bu Kanunun 4/B maddesine tâbi personele katkıları oranında, asgari ücretin yıllık brüt tutarının iki katını aşmamak üzere, üretimi teşvik primi olarak
ödenebilir. Üretimi teşvik priminin miktarı ile ödenmesine ilişkin esas ve
usûller; görev yapılan birimin iş hacmi, görev mahalli, görevin önem ve
güçlüğü, personelin hizmet sınıfı, kadro unvanı ve çalışma süresi gibi kriterler dikkate alınarak, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine, Tarım
ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Üretimi teşvik
primi dağıtımı işletme bünyesi ile sınırlıdır. İşletmenin zararı, izleyen yılların kârlarından mahsup edilir288.
Döner sermaye işlerinde çalıştırılacak personel ve işçilerin ücretleri ve
gündelikleri ile bunların her türlü özlük hakları, döner sermayeden karşılanır289.
Kasa Tazminatı290
Bu Kanunla kurulan döner sermaye işletmelerindeki sorumlu saymanlara kadro unvanlarına bakılmaksızın aylık tutarlarının % 15 - 25 ine kadar
aylık kasa tazminatı verilebilir.

287 969 sayılı Yasa, 1. Md.
288 969 sayılı Yasa, 3. Md.
289 969 sayılı Yasa, 5/c. Md.
290 969 sayılı Yasa, 7. Md.
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Fazla Çalışma Ücreti291
Döner sermaye işletmelerinin icaplarından olan günlük çalışma saatleri dışında çalıştırılan personeline Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca tayin ve
tespit edilecek miktarda her ay fazla çalışma ücreti verilir.
Ancak ödenen fazla çalışma ücreti o personelin bir aylık maaşının 1/3
ünü geçemez.

291 969 sayılı Yasa, 8. Md.
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BULUNANLARA VATANİ HİZMET
TERTİBİNDEN ŞEREF AYLIĞI
BAĞLANMASI HAKKINDA
KANUN’A GÖRE ÜCRET

Gündüz kandilini hazırlamayan ,
gece karanlığa razı demektir.
Cenap Şahabettin
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1. YASANIN KAPSAMI
1005 sayılı Yasanın amacı; milli mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple
kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile 1950
yılında Türk Tugayının Kore’ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953
yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore’de fiilen savaşa katılmış
olan Türk Vatandaşlarına ve 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci
Barış Harekatına Kıbrıs’ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatandaşlarına aylık bağlanmasıdır.
2. 1005 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Milli mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Kore’ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes
Anlaşmasına kadar Kore’de fiilen savaşa katılmış olan Türk Vatandaşlarına
ve 1974 yılında Temmuz 1’inci ve Ağustos 2’nci Barış Harekatı’na Kıbrıs’ta
fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatandaşlarına, hayatta bulundukları
sürece, vatani hizmet tertibinden 5750 gösterge rakamının her yıl Bütçe
Kanunu ile tespit edilen memur maaş katsayısı ile çarpılmasından bulunacak miktarda aylık bağlanır. Hak sahibinin ölümü halinde bu aylık dul
eşe ve % 75 oranında bağlanır, ancak dul eşin tekrar evlenmesi halinde
kesilir. Yukarıda belirtilenlerden herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan
gelir veya aylık bağlanmadığı gibi, zorunlu olarak sosyal güvenlik kurumlarından birine tâbi olmayı gerektiren bir işte de çalışmadığını belgelemek
suretiyle yazılı talepte bulunan hak sahiplerinin aylıkları ise yazılı taleplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının kayıtlarına geçtiği tarihi takip
eden aydan geçerli olmak üzere ve bu durumları devam ettiği müddetçe
16 yaşından büyük işçiler için uygulanan 30 günlük net asgarî ücret tutarı
(dul eşler için bu tutarın % 75’i) esas alınarak ödenir292.
292 1005 sayılı Yasa, 1. Md.
MEVZUAT SERİSİ 11

263

264

14
1163 SAYILI KOOPERATİF
KANUNU’NA GÖRE
ÜCRET

Hak bellediğin bir yola yalnız da olsan gideceksin.
Tevfik Fikret
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1163 SAYILI KOOPERATİF KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

1. YASANIN KAPSAMI
1163 sayılı Yasanın 1’inci maddesine göre; tüzel kişiliği haiz olmak
üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya
geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım,
dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel
kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara
kooperatif denir.
2. 1163 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti
Yönetim Kurulu, kanun ve ana sözleşme hükümleri içinde kooperatifin
faaliyetini yöneten ve onu temsil eden icra organıdır293.
Yönetim Kurulu en az üç üyeden kurulur. Bunların ve yedeklerinin kooperatif ortağı olmaları şarttır294.
Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen tüzel kişiler, temsilcilerinin isimlerini
kooperatife bildirir295.
Yönetim kurulu üyelerine genel kurulca belirlenen aylık ücret, huzur
hakkı, risturn ve yolluk dışında hiç bir ad altında başkaca ödeme yapılamaz296.

293 1163 sayılı Yasa, 55/1. Md.
294 1163 sayılı Yasa, 55/2. Md.
295 1163 sayılı Yasa, 55/3. Md.
296 1163 sayılı Yasa, 56. Md.
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Kooperatif Tasfiye Kurulu Üyelerinin Ücreti
Mahkemece veya genel kurulca tasfiye memurları seçilmediği takdirde
tasfiye işlerini yönetim kurulu yapar, Tasfiye kurulu üyelerine, atamayı yapan merci tarafından tespit edilecek miktarda ücret ödenir297.
Ticaret bakanlığı Temsilcilerinin Ücreti
Temsilciler, toplantının kanunlara, anasözleşmeye ve gündeme göre
yürütülmesini denetleme ve temin ile görevlidirler. Temsilcilerden her
birine birinci derece kadrolu memur için tesbit edilen en yüksek yurt içi
harcırahının bir günlük tutarının iki katını geçmemek üzere ilgili bakanlıkça tespit edilen tutarda ücret ödenir. Bu ücret görevli temsilciye ödenmek
üzere kooperatif ve üst kuruluşlarınca genel kurul öncesinde maliye veznesine yatırılır298.

297 1163 sayılı Yasa, 81. Md.
298 1163 sayılı Yasa, 87. Md.
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1211 SAYILI TÜRKİYE
CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür;
ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez.
Tolstoy
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1211 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

1. YASANIN KAPSAMI
Türkiye’de banknot ihracı imtiyazına münhasıran sahip ve bu Kanunda
yazılı görev ve yetkileri haiz olmak üzere “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası” unvanı altında anonim şirket olarak bir banka kurulmuştur299.
Banka, bu Kanunda sarahat bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tabidir300.
2. 1211 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Denetleme Kurulu301
Denetleme Kurulu, Bankanın bütün muamele ve hesaplarını denetler,
Başkanlık (Guvernörlük), Denetleme Kurulunun talep edeceği bütün malumat ve vesikaları vermekle yükümlüdür. Denetleme Kurulunun yönetme
yetkisi olmayıp, mütalaalarını yazılı olarak Banka Meclisine bildirir ve bir
kopyasını da Başbakanlığa verir. Kurul yıl nihayetinde muamele ve hesaplar hakkında hazırlayacağı raporu Genel Kurula arz eder.
Denetleme Kurulu üyeleri, Bankanın karına iştirak edemezler.
Denetleme Kurulu üyelerine verilecek ücret, Bakanlar Kurulunca tespit
edilir. Banka Merkezi dışında oturanların katlanacakları yol giderleri Bankaca ödenir.
Personel Statüsü302
Banka personeli, Bankanın memurları ile Banknot Matbaası işçilerinden terekküp eder.
(Banka memuru) deyimi, Banka hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerde, devamlı vazife görmek üzere atanan kişileri ifade eder.
Banka memurlarının kurduğu ve kuracağı sendikalar hakkında 624 sayılı Devlet Personeli Sendikaları Kanunu hükümleri uygulanır. 15.07.1963
299 1211sayılı Yasa, 1/1. Md.
300 1211 sayılı Yasa, 1/2 . Md.
301 1211 sayılı Yasa, 24. Md.
302 1211 sayılı Yasa, 32. Md.
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tarih ve 275 sayılı Kanunun 20’nci maddesindeki yasak, banka hizmetlerinde de uygulanır.
Banka personeli, bu kanun ile Banka Meclisince düzenlenecek statü
hükümlerine tabidir.
Banka Meclisi kararı ile sözleşmeli olarak yerli ve yabancı uzman çalıştırılabilir.
Ücret Rejimi303
Banka Başkan (Guvernör) ve Başkan (Guvernör) Yardımcılarının aylık
ücretleriyle temsil ödenekleri, Bakanlar Kurulunca tespit olunur.
Yönetim Komitesi Başkan ve üyelerine, şubeler ve Banknot Matbaası
Yönetim Komiteleri başkan ve üyelerine, bu görevleri dolayısiyle aylıklarının üçte ikisini aşmamak kaydıyla verilecek ek ücret, Banka Meclisince
tayin olunur.
Diğer memurların aylıkları, kendilerini atamaya yetkili Banka Meclisi
ve Merkez Yönetim Komitesince, yukarı ki ücretler göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit olunur. Bu tespitte nazara alınacak esaslar ile memurlara ait görev seyahat yollukları ve sair bütün hususlar 32’nci maddede
gösterilen statüde belirtilir.

303 1211 sayılı Yasa, 33. Md.
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1264 SAYILI MADENİ UFAKLIK
VE HATIRA PARA BASTIRILMASI
HAKKINDA KANUN’A GÖRE
ÜCRET

Hiçbir miras doğruluk kadar zengin değildir.
Shakespeare
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1264 SAYILI MADENİ UFAKLIK VE HATIRA PARA BASTIRILMASI HAKKINDA
KANUN’A GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı memleket ekonomisinin
gelişmesine paralel olarak tedavüle gereği kadar madeni para çıkartmaya
yetkilidir304.
Milli ve Milletlerarası önemli tarihi, bilimsel, kültürel ve sanat olayları
ile anmaya değer diğer olay ve günleri belirtmek ve muhtelif alanlarda ün
yapmış Türk büyüklerini anmak amaciyle ve Hükümetçe lüzum ve faydası
takdir edilecek diğer sebep ve vesileler dolayısiyle madeni hatıra para da
çıkartılabilir305.
2. 1264 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Mesai saatleri dışında çalıştırılacak maaşlı ve ücretli Darphane ve Damga Matbaası memur ve müstahdemlerine miktar ve nispeti Bakanlıkça
tespit edilecek fazla mesai ücreti ve görevlerinin yapılması sırasında olağanüstü gayret ve hizmeti görülenlere ücret ve aylıklarının iki mislini geçmemek üzere yıl sonlarında ikramiye vermeye Başbakanlık Hazine ve Dış
Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir306.

304 1264 sayılı Yasa, 1/1. Md.
305 1264 sayılı Yasa, 1/2. Md.
306 1264 sayılı Yasa, 9. Md.
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1512 SAYILI NOTERLİK
KANUNU’NA GÖRE
ÜCRET

Bilimle geçen bir gece,
ibadetle geçen bin geceden hayırlıdır.
Hz. Muhammed
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1512 SAYILI NOTERLİK KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

1. YASANIN KAPSAMI
Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve
anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen
başka görevleri yaparlar307.
2. 1512 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Stajyerlik Ücreti308
Noterlik stajı ücretlidir.
Staj ücreti, Adalet Bakanlığının da mütalaası alınmak suretiyle Türkiye Noterler Birliğince tespit olunur ve stajın başlangıç tarihinden Adalet
Bakanlığınca noterlik belgesinin verildiği tarihe kadar olmak üzere, Birlik
bütçesinden ödenir.
Stajiyerin yönetmelikte gösterilen şekilde belgelendirilecek hastalığı
halinde,ençok iki ay süre ile ve 15’inci maddedeki izin süresince ücreti kesilmez.
Stajın 17’nci maddeye göre uzatılması halinde, uzatılan süre için stajiyere ücret ödenmez.
Stajiyerin, stajiyerlik şartlarından birini kendi elinde olmaksızın kaybetmesi hali ayrık olmak üzere, stajı terk etmesi veya stajiyerlikten çıkartılması
yahut da noterlik belgesine sahip bir kimsenin noterliğe atanmak için Adalet Bakanlığınca yapılacak tekliflerden ikisini reddetmesi veya ilan edilen
noterliğe başvurması üzerine atandığı görevine başlamıyarak müstafi sayılması yahut ilk defa atandığı noterlikte en az iki yıl hizmet etmeden kendi
arzusu ile meslekten ayrılması hallerinde stajiyerlik ücreti olarak kendisine
ödenen paranın tutarı, ödeme süresine karşılık olan kanuni faizi ile birlikte
İcra ve İflas Kanununun ilamların icrasına ilişkin hükümleri uyarınca Türkiye Noterler Birliği tarafından kendisinden tahsil olunur. Türkiye Noterler
Birliğinin bu alacağı, yukarıdaki ödeme sebeplerinin vukuu tarihinden iti307 1512 sayılı Yasa, 1. Md.
308 1512 sayılı Yasa, 20. Md.
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baren bir yıl ve herhalde noterlik belgesinin verildiği tarihten itibaren on
yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar
Noter vekilinin Ücreti309
Her ne sebeple olursa olsun boşalan birinci, ikinci veya üçüncü sınıf bir
noterliği, atanan noter göreve başlayıncaya kadar o noterlikte çalışan ve
stajının altı ay’ını tamamlamış olan stajyer, bu durumdaki stajyerler birden
fazla ise kıdemlisi, o noterlikte bu durumda stajyer yoksa noter odasının
uygun bulacağı ve görevlendireceği aynı durumdaki stajyer, bunlardan hiç
birisi bulunmadığı takdirde o noterliğin baş katibi, onun da engelli bulunduğu hallerde en kıdemli katibi vekaleten yönetir.
Noterlikte bu işi görecek kâtip bulunmadığı takdirde, Cumhuriyet savcılığının bildirmesi üzerine, adalet komisyonu tarafından atanacak icra
müdürü, icra müdür yardımcısı veya yeterli bir adalet memuruna bu iş gördürülür. İşin yürütülmesinde yetersiz kaldığının denetimlerde belirlenmesi
halinde vekil her zaman değiştirilebilir.
Yukarıdaki fıkralar gereğince noterliği yürüten görevliye, kendi aylık
veya ücretinden az olmamak üzere, noter odası tarafından tayin olunacak
ücret, noterlik gelirinden ödenir. Ancak, bu ücret noterliğin aylık safi gelirinin yarısından fazla olamaz.
Vekilin daire dışında bizzat yapacağı işlemlerden alınacak yol ödeneği
dahil noterliğin, aylık gayri safi gelirinden, noterlik aidatı vekilin ücreti ve
noterliğin diğer giderleri ayrıldıktan sonra kalanı, gelir ve giderin müfredatlı listesi ile birlikte en geç müteakip ayın on beşine kadar vekil tarafından Türkiye Noterler Birliğine gönderilir.
Geçici Vekalette Ücret310
Noterlerin, tutuklanma, işten el çektirme ve geçici olarak işten çıkarma
gibi sebeplerden dolayı geçici bir süre işlerinden ayrılmaları halinde görevleri 33 üncü madde uyarınca gördürülür.
309 1512 sayılı Yasa, 33. Md.
310 1512 sayılı Yasa, 34. Md.
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1512 SAYILI NOTERLİK KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

Bu takdirde, geçici olarak işten çıkarma hali ayrık olmak üzere diğer
hallerde, noterlik aidatı ayrıldıktan sonra safi gelirin noter vekiline verilen
ücretten artan kısmının yarısı notere verilip, diğer yarısı zimmeti çıktığı
takdirde mahsup edilmek, aksi takdirde notere iade olunmak üzere, soruşturma ve kovuşturma kesin bir kararla sonuçlanıncaya kadar alıkonulur.
Geçici olarak işten çıkarma halinde noter aidatı ve vekile verilen ücretten
artan noterlik safi geliri Türkiye Noterler Birliğine gönderilir.
Geçici yetkili noter yardımcısının birinci fıkrada gösterilen sebeplerle
işinden ayrılması halinde 32’nci maddedeki usule göre yerine bir vekil seçilir. Vekil noterlik gelirinin tamamını alır.
Noter Ücret Tarifesi311
Noterlerin yaptıkları işlemlere ait harç üzerinden hesaplanacak ücretleri ile vasiyetname ve vakıf senedi düzenlenmesinden alınacak ücretler,
yazı, bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevirme, karşılaştırma, tescil, emanetlerin saklanması ve kanunlarında harç, vergi ve resimlerden bağışık olduğu yazılı işlemler ile defter onaylanmasından ve kanunun
ücret almayı öngördüğü sair işlemlerden alacakları ücretler ve noterlerle
imzaya yetkili vekillerinin yol ödeneğinin miktarı, Türkiye Noterler Birliğinin mütalaası alındıktan sonra Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenecek
bir tarife ile tespit olunur.
Noterlik işleminin başka bir noter aracılığı ile yapıldığı hallerde, aracı
notere ödenecek ücretler de tarifede gösterilir.
Tanıklık ve onaylama şerhlerinden yazı ücreti alınmaz.
Tarifede gerekli görülecek değişiklikler her yıl Mart ayında yapılır. Yeni
tarife yürürlüğe girinceye kadar eski tarife uygulanır.
Tanık ve Bilirkişi Ücreti312
Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu tarafından çağırılan her tanık ve
311 1512 sayılı Yasa, 112. Md.
312 1512 sayılı Yasa, 144. Md.
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bilirkişiye, kaybettiği zaman ve sarf ettiği çalışmaya karşılık uygun bir ücret
verilebilir. Çağrıya uymak için seyahat etmek zorunluluğunda kalanlara yol
masrafı ve yevmiye ödenir.
Bu giderler sonradan haksız çıkan taraftan alınır. Bir kimseye yükletilemiyen giderler Türkiye Noterler Birliği uhdesinde kalır.
Noterler Birliği Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeliği313
Oda Başkanlığı ve oda yönetim kurulu üyeliği görevleri ücretsiz görülür. Bu işlerde ilgili olan yolculuk ve ikamet giderleri ile diğer zaruri giderler
Birlik bütçesinden ödenir.
Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı, başkan yardımcılığı, genel sekreterliği ve saymanlığı görevleri ücretlidir. Birlik Yönetim Kurulunun Başkanlık
Divanında görev almamış üyeleri ile disiplin kurulu başkan ve üyelerine
katıldıkları toplantılar için huzur hakkı ödenir.
Bu kimselerden Ankara’dan başka illerden seçilenlere yolculuk ve ikamet giderleri ile diğer zaruri giderler Birlik Bütçesinden ödenir. Bunların
miktarı Kongrece belli edilir.

313 1512 sayılı Yasa, 163. Md.
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1581 SAYILI TARIM KREDİ
KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ
KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

İnsan, yaşamının dörtte üçünü yapamayacağı şeylerle
geçirir.
Diderot
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1581 SAYILI TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ KANUNU’NA GÖRE
ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
Bu kanunda yazılı hükümlerden faydalanılmak suretiyle üreticiler, aralarında ekonomik menfaatlerini korumak ve özellikle meslek ve geçimleriyle ilgili ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla karşılıklı yardım ilkesine dayanan
ve tüzel kişiliği olan değişir ortaklı, değişir sermayeli Tarım Kredi Kooperatifleri kurabilirler314.
2. 1581 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Kooperatifler, bölge birlikleri ve Merkez Birliği tarafından kurulmuş
olan şirketler ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip
olacak şekilde iştirakçi oldukları şirketlerde, yönetim kurulu başkanı veya
üyesi ya da denetim kurulu üyesi olarak görevlendirilenlere, bu şirketlerin
sadece birinden ücret veya huzur hakkı ödenebilir. Bu şekilde görevlendirilenlere diğer şirketler tarafından herhangi bir ad altında başkaca bir
ödeme yapılmaz315.
Kooperatif ve bölge birliklerinde yönetim kurulu üyelerine ve denetçilerine verilecek ücret veya huzur hakkının miktarı Merkez Birliği Yönetim
Kurulu tarafından, Merkez Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerine
verilecek ücret veya huzur hakkının miktarı ise Merkez Birliği Genel Kurulu
tarafından tespit edilir. Ancak, Merkez Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerine verilecek ücret veya huzur hakkının aylık net tutarı brüt asgarî
ücretin dört katıdır316.

314 1581 sayılı Yasa, 1/1. Md.
315 1581 sayılı Yasa, 3. Md.
316 1581 sayılı Yasa, 4. Md.
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1593 SAYILI UMUMİ
HIFZISSIHHA KANUNU’NA
GÖRE ÜCRET

İnsanın kendini feth etmesi zaferlerin en büyüğüdür.
Eflatun
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1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

1. YASANIN KAPSAMI
Umumi sıhhat ve içtimai muavenet hizmetlerine ait Devlet vazaifi Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti tarafından ifa ve hususi idarelerle belediyelere ve sair mahalli idarelere bırakılan hizmetlerin sureti icrası murakabe
olunur. Milli Müdafaa teşkilatına ait sıhhi işler müstesna olmak üzere bütün sıhhat ve içtimai muavenet işlerinin mercii ve murakıbı bu Vekalettir317.
2. 1593 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Yüksek Sıhhat Şürası azasına her devrei içtimaiyeye mahsus olmak
üzere her sene bütçesinde miktarı muharrer bir hakkı huzur verilir. Ankara
haricinden gelenlere harcırahları ve vekaletçe tayin olunacak yevmiyeleri
ita olunur318.

317 1593 sayılı Yasa, 2. Md.
318 1593 sayılı Yasa, 16. Md.
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1607 SAYILI YATILI BÖLGE VE
ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ
ÇOCUKLARA MAHSUS
OKULLARDA DÖNER SERMAYE
KURULMASINA DAİR
KANUN’A GÖRE ÜCRET

İnsanlar önce para kazanmak için sağlıklarını,
sonra da sağlıklarını kazanmak için paralarını verirler.
Goethe
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1607 SAYILI YATILI BÖLGE VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLARA MAHSUS
OKULLARDA DÖNER SERMAYE KURULMASINA DAİR KANUN4A GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
Yatılı bölge ve özel eğitime muhtaç çocuklara mahsus okullarda öğrencilere halıcılık, dokumacılık, trikotaj, terzilik, kunduracılık, her türlü tarımsal faaliyetler, çeşitli tarım sanatları, taş işlemeciliği, çorapçılık, hububat
sapları örücülüğü, demli ve ağaç işleri ile açılacak diğer meslek dallarında
mesleki temrinler yaptırmak ve açılacak kurslarda çevre halkına yukarıda
sayılan mesleki bilgi ve becerileri kazandırmak amacı ile Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesine konulacak ödeneklerden (30 000 000) liraya kadar döner
sermaye verilebilir319.
2. 1607 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Döner sermaye ile yapılacak çalışmaların gerektirdiği canlı, cansız
demirbaş,hammadde ve malzeme bedelleri ile döner sermaye işlerinde
çalıştırılacak işçilerin ücretleri döner sermayeden ödenir320.

319 1607 sayılı Yasa, 1/1. Md.
320 1607 sayılı Yasa, 3. Md.
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1739 SAYILI MİLLİ EĞİTİM
TEMEL KANUNU’NA GÖRE
ÜCRET

İşin güç bölümü, adam olmak değil, adam kalmaktır.
Andre Mazerelles
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1739 SAYILI MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

1. YASANIN KAPSAMI
1739 sayılı Yasa, Türk milli eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç
ve ilkeler, eğitim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, okul bina
ve tesisleri, eğitim araç ve gereçleri ve Devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri bir sistem bütünlüğü
içinde kapsar321.
2. 1739 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak veya hazırlatılacak kitaplar ile
eğitim araç ve gereçlerini hazırlama, inceleme ve redaksiyonunda görevlendirilenlere ücret ödenir322.
Ders kitaplarına ilişkin yarışmalarda derece alanlara verilecek ödülün
ödeme, usul ve esasları ile miktarı yönetmelikle belirlenir323.
Özel kesimce hazırlanan ve okullarda ders kitabı olarak okutulmak üzere Millî Eğitim Bakanlığına gönderilen eserler ücret karşılığı incelenir324.
Ders kitaplarının kabulü, uygunluk süresi, telif hakkı ve ücretlerle ilgili
esaslar; inceleme işlemleri ve alınacak inceleme ücreti miktarı; Millî Eğitim
Bakanlığınca incelettirilecek eserler için ödenecek ücret miktarı; ders kitaplarının hazırlanması ve incelenmesinde aranacak kriterler ile ders kitabı
üreten yayın evlerinde aranacak kriterler; ders kitabı dışındaki diğer kitap
ve eğitim araçlarının kullanımı ve bunlardan hangileri için inceleme ücreti
alınacağı ve ödeneceği ile ilgili esas ve usuller Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir325.

321 1739 sayılı Yasa, 1. Md.
322 1739 sayılı Yasa, 55/1. Md.
323 1739 sayılı Yasa, 55/2. Md.
324 1739 sayılı Yasa, 55/3. Md.
325 1739 sayılı Yasa, 55/5. Md.
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2247 SAYILI UYUŞMAZLIK
MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE
İŞLEYİŞİ HAKKINDA
KANUN’A GÖRE ÜCRET

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.
Victor Hugo
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2247 SAYILI UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ
HAKKINDA KANUN’A GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
Uyuşmazlık Mahkemesi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş, adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm
uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkili ve bu kanunla kurulup görev
yapan bağımsız bir yüksek mahkemedir326.
Özel kanun uyarınca hakeme başvurulmasının zorunlu olduğu hallerde,
eğer hakemlik görevi hakim tarafından yerine getirilmiş ise bu merci, davanın konusuna göre, yukarıdaki fıkrada yazılı adli veya idari yargı mercilerinden sayılır327.
2. 2247 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Ödenecek Ücretler328
Başkanın mazereti halinde yerine başkanlık edene bu sürelerin içinde
kaldığı her ay itibariyle, toplantıya katılan başsavcılar ile asıl ve yedek üyelere, toplantı yapılan ay itibariyle, aylık ve ödeneklerinden ayrı olarak 7500
gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı
sonucu bulunacak miktarda ödenek verilir.
Toplantıya başsavcılar yerine katılan savcılara, toplantı yapılan ay itibariyle; Uyuşmazlık Mahkemesinin raportörlerine ise her ay olmak üzere,
aylık ve ödeneklerinden ayrı olarak 3500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda
ödenek verilir.
Bu ödenekler, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulamaz.
Araç, Gereç ve Sair İhtiyaçlar329
Uyuşmazlık Mankemesi’nin araç, gereç ve sair ihtiyaçları ile Başkan,
Başkanın mazereti halinde Uyuşmazlık Mahkemesine Başkanlık eden üyeye, Başsavcı, Baş kanun sözcüsü ile yardımcılarına, Uyuşmazlık Mahkemesinin asıl ve yedek üyelerine ve raportörlerine verilen ücret Adalet Bakanlığı
Bütçesine eklenecek ödeneklerden karşılanır.
326 2247 sayılı Yasa, 1/1. Md.
327 2247 sayılı Yasa,1/2. Md.
328 2247 sayılı Yasa, 38. Md.
329 2247 sayılı Yasa, 39. Md.
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2230 SAYILI NAKDİ TAZMİNAT
VE AYLIK BAĞLANMASI
HAKKINDA KANUN’A GÖRE
ÜCRET

Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılmaz
Lukianos
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2230 SAYILI NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN’A
GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
2330 sayılı Yasa;
a) İçgüvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men, takip ve
tahkiki konularında görevlendirilen:
1.Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı personelini,
2. Silahlı Kuvvetler mensuplarını,
3. Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarını,
4. Çarşı, mahalle ve kır bekçilerini,
5. Orman memurları ve personeli ile Gümrük Muhafaza memurlarını,
b) Güven ve asayişi ihlal eden eylemlere ve kaçakçılığa ilişkin olayların soruşturma ve kovuşturma işlemlerini yürüten adli ve askeri hakimleri,
Cumhuriyet savcı ve yardımcılarıyla askeri savcı ve yardımcılarını;
c) Güven ve asayişi ihlal eden eylemlerin önlenmesi esnasında güvenlik kuvvetleriyle birlikte olay mahallinde bizzat görev yapan mülki idare
amirlerini;
d) Ceza ve tutukevlerinin iç ve dış güvenliğini sağlamakla görevli bulunan personeli;
e) Güven ve asayişin korunmasında hizmetlerinden yararlanılması zorunlu olan ve yetkililerce kendilerine bu amaca yönelik görev verilen kamu
görevlileri ve sivilleri;
f) İç güvenlik ve asayişin korunmasında veya kaçakçılığın men, takip
ve tahkiki ile ilgili olarak güvenlik kuvvetlerine kendiliklerinden yardımcı
olmuş ve faydalı oldukları yetkililerce tevsik edilmiş şahısları;
g) Devlet güçlerini sindirme amacına yönelik olarak yapılan saldırılara
maruz kalan kamu görevlilerini;
h) Yukarıdaki bentlerde sayılanların yaptıkları görevler veya yardımlar
sebebiyle saldırıya maruz kalan eş, füru, ana, baba ve kardeşlerini;
kapsar.
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2. 2330 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Nakdi Tazminat
Bu kanun kapsamına girenlerden330;
a) Ölenlerin kanuni mirasçılarına, en yüksek Devlet Memuru brüt aylığının (Ek gösterge dahil) 100 katı tutarında,
b) Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği ile sürdürebilecek şekilde malül olanlara 200 katı,
diğer sakatlananlara (a) bendinde belirtilen tutarın % 25’inden % 75’ine
kadar, yaralananlara ise % 20’sini geçmemek üzere sakatlık ve yaralanma
derecesine göre,
Nakdi tazminat ödenir.
Bu nakdi tazminatın tespitine esas tutulacak aylık; tazminat verilmesine dair karar tarihindeki en yüksek Devlet memuru aylığının (Ek gösterge
dahil) brüt tutarıdır.
c) (a) bendi esaslarına göre tespit edilen nakdi tazminatın kanuni mirasçılara intikalinde; ölenin eş ve füruu veya yalnızca füruu ile içtima eden
ve ölüm tarihinde sağ olan ana ve babasının her birine ayrı ayrı olmak üzere % 15 tutarındaki kısmı verildikten sonra kalanı içtima eden diğer mirasçılara ödenir. Diğer hallerde miras hükümleri uygulanır. Ancak ana veya
babaya verilen tazminat çocukların her birine ödenen tazminattan fazla
olamaz.
d) Kesin raporun alınmasının uzayacağının anlaşılması halinde tazminatın ödenme usüllerine göre, olay tarihi itibariyle, (b) bendine göre hesaplanacak miktarın asgari oranı üzerinden avans ödenir.
Sıkıyönetim veya olağanüstü hallerin devam ettiği süre içinde, bu
maddede yer alan nakdi tazminat miktarlarının yarıya kadar indirilmesine
veya nakdi tazminata ilişkin hükümlerin uygulanmamasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.
330 2330 sayılı Yasa
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2230 SAYILI NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN’A
GÖRE ÜCRET
Nakdi Tazminat ve Aylığın Etkisi331
Bu Kanun hükümlerine göre ödenecek nakdi tazminat ile bağlanacak
emekli aylığı uğranılan maddi ve manevi zararların karşılığıdır.
Yargı mercilerinde maddi ve manevi zararlar karşılığı olarak kurumların ödemekle yükümlü tutulacakları tazminatın hesabında bu kanun hükümlerine göre ödenen nakdi tazminat ile bağlanmış bulunan aylıklar göz
önünde tutulur.
Öğretim ve Sağlık Yardımı332
Bu Kanun kapsamına giren yedek subay, erbaş ve erlerden askerlik yükümlülüğü sona ermiş olup, henüz vazife malullüğü maaşı bağlanmamış
olanlardan tedavileri devam edenlerin; maruz kaldıkları hastalık, yaralanma ve sakatlanmalardan dolayı tedavilerini sürdürmek üzere ilgili sağlık
kuruluşlarına sevkleri, ikametgahındaki veya ikametgahına en yakın askerlik şubeleri tarafından sağlanır. Sevk edilen hasta ile sevk edildikleri yerlere
bir kimse refakatinde gitmesinin resmi tabip raporuyla belgelenmesi durumunda refakatçisine; gidiş ve dönüş yol ücreti ile gidiş ve dönüş süresi
için gündelik, sevk eden askerlik şubesi tarafından peşin veya avans olarak
ödenir. Yol ücretinin ödenmesinde şehirlerarası karayolu toplu taşım vasıtası ücretleri; gündelikte ise en düşük dereceli Devlet memuru gündeliği
esas alınır. Bunlardan ambulans veya özel vasıtalarla hastanelere gitmesi
resmi tabip raporuyla belirlenenlerin ambulans veya özel vasıta ücretlerinin ödenmesinde yerel rayiçler esas alınır. Ödenen yol ücretleri, gündelikler, ambulans veya özel vasıta ücretleri Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

331 2330 sayılı Yasa, 6. Md.
332 2330 sayılı Yasa, 7/5. Md.
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2443 SAYILI DEVLET DENETLEME
KURULU KURULMASI
HAKKINDA KANUN’A GÖRE
ÜCRET

Kral da, dilenci de aynı iştahla acıkırlar.
Montaigne
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2443 SAYILI DEVLET DENETLEME KURULU KURULMASI HAKKINDA KANUN’A
GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Devlet Denetleme Kurulu, yönetimin hukuka uygun, düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin
sağlanması amacı ile kurulmuş bir danışmanlık ve denetim birimidir.
2. 2443 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Devlet Denetleme Kurulu üyelerinin ücretleri, Devlet Memurları Kanunu’na göre en yüksek Devlet Memuruna yapılan ek gösterge dahil aylık
ve diğer ödemeler toplamını geçmemek şartı ile Cumhurbaşkanlığı Genel
Sekreteri tarafından tespit edilir333.
Kurul Üyelerinin kamu görevlisi olmaları halinde bunlar, kurumlarından üyelikleri süresince izinli sayılırlar. Bu personelin aylık, ek gösterge,
tazminat, ödenek ve diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca
ödenmeye devam olunur334.
Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca Başbakanlık Müfettişlerine ödenmekte olan özel hizmet tazminatı kadar tazminat ödenir. Cumhurbaşkanlığı
bütçesinin ilgili tertibinden ödenen bu tazminat birinci fıkra hükümlerine
göre verilecek ücretlerin tespitinde ayrıca dikkate alınmaz335.
Bu personel, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde görevli süreli
personele ödenen fazla çalışma karşılıkları hariç, kurumlarınca ödenmeyen diğer hak ve yardımlardan yararlandırılabilir336.
Sözleşmeli uzmanların ücretleri, yollukları ve diğer çalışma şartları
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri tarafından tespit edilir337.
Kurul Sekreterliği idari personeli hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel
Sekreterliği personeline ilişkin hükümler uygulanır338.
333 2443 sayılı Yasa, 8/1. Md.
334 2443 sayılı Yasa, 8/2. Md.
335 2443 sayılı Yasa, 8/3. Md.
336 2443 sayılı Yasa, 8/4. Md.
337 2443 sayılı Yasa, 8/5. Md.
338 2443 sayılı Yasa, 8/6. Md.
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Kurul emrinde geçici olarak görevlendirilen müfettiş, araştırmacı ve
diğer uzman personelin kendi kurumlarındaki aylık, yan ödeme ve diğer
sosyal hakları kurumlarınca ödenmeye devam olunur. Bunlara Kurul emrinde yapacakları çalışmaları karşılığında verilecek ek ödemeler Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri tarafından tespit olunur339.

339 2443 sayılı Yasa, 8/7. Md.
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2489 SAYILI KEFALET
KANUNU’NA
GÖRE ÜCRET

Öğrenmek pahalıdır; ama cehalet çok daha pahalıdır.
H. Clausen
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2489 SAYILI KEFALET KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

1. YASANIN KAPSAMI
10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere
bağlı döner sermayeli kuruluşlarda para, menkul kıymet ve ayniyatı alıp
veren ve elinde tutan; memur, sözleşmeli personel ve işçiler (geçici işçiler
hariç) için müteselsil kefalet usulü kabul edilmiş ve bu maksatla tüzel kişiliği haiz Kefalet Sandığı kurulmuştur340.
2. 2489 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Sandık, Maliye Bakanlığının bağlı kuruluşudur. Sandık, Bakanlıkta görevli yöneticilerden Maliye Bakanınca seçilen üç kişiden oluşan idare heyeti tarafından yönetilir. İdare heyeti üyeleri, 22.01.1990 tarihli ve 399 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin 34’üncü maddesi uyarınca kamu iktisadi
teşebbüsleri yönetim kurulu başkanı ve üyeleri için Yüksek Planlama Kurulu tarafından belirlenen aylık ücretten aynı şekilde yararlandırılır341.
Kefalete tabi personelden, kefalete tabi olmayan bir hizmete geçen
veya vefat edenlerle herhangi bir nedenle kefaletli hizmetten ayrılmış
olanların Sandıktan ilişkileri aşağıdaki şekilde kesilir342:
a) Bunların 2’nci maddeye göre kesilmiş olan aidatları toplamından 4
üncü maddeye göre mahsup edilen tutarlar düşüldükten sonra kalanın
ilk yarısı son üç yıllık faiziyle birlikte; vefat edenlerin varisleri ile emekli
olanlara bir ay içinde, bunlar dışındaki nedenlerle kefaletli hizmetten ayrılmış olanlara ise izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar geri verilir. Kefaletli
hizmette üç yıldan daha az görev yapılması halinde görev süresi kadar faiz
uygulanır.
b) Kalanın diğer yarısı ise üç yıl içinde tahakkuk eden şahsına ait zimmetlerle sandıktan ayrılmadan önceki sürelere ait ve 4 üncü maddeye
340 2489 sayılı Yasa, 1/1. Md.
341 2489 sayılı Yasa, 1/2. Md.
342 2489 sayılı Yasa, 5. Md.
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göre kendine düşen zararlar karşılığı olarak alıkonulur. Üç yılın sonunda
varsa yukarıda yazılı zimmetler mahsup edildikten sonra kalan tutar, üç yıllık faiziyle birlikte alacaklıya iade edilir.
Sandıkça verilen faiz haddi, Sandığın son üç yıl içinde sermayesine aldığı faizlerin nispetini geçemez.
İlk yarı tutarı ödenmeden önce tekrar kefaletli hizmete geçenlere, yukarıda belirtilen ödemeler yapılmaz. Ancak, ilk yarı tutarını aldıktan sonra
üç yıl içinde tekrar kefaletli hizmete geçenlerin Sandıkta kalan diğer yarı
tutarı, bu hizmetleri süresince sermaye olarak bunlar hesabına Sandıkta
kalır.
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2499 SAYILI SERMAYE
PİYASASI KANUNU’NA GÖRE
ÜCRET

Öğretmen bir kandile benzer,
kendini tüketerek başkalarına ışık verir.
Ruffini

318

26

2499 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

1. YASANIN KAPSAMI
Sermaye piyasası araçları, bu araçların ihracı, halka arzı ve satışı, bunları ihraç veya halka arz edenler, bu Kanunun 40’ıncı maddesi çerçevesinde
borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalar, sermaye piyasası faaliyetleri, sermaye piyasası kurumları ve Sermaye Piyasası Kurulu bu Kanun hükümlerine tabidir. Ancak halka açık olmayan anonim ortaklıkların halka arz edilmeyen hisse senedi ihraçları bu Kanun kapsamı dışındadır343.
Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır344.
2. 2499 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Kurul Başkan ve üyelerinin aylık ücretleri, en yüksek Devlet memurunun her türlü ödemeler dahil ücretlerini geçmemek üzere, ilgili Bakanın
önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Ayrıca, Kurul Başkan ve üyelerine yılda dört ikramiye ödenir. Ancak, bir yılda ödenecek ikramiyelerin
yıllık toplamı, en yüksek Devlet memuruna bir yılda ödenecek ikramiyelerin toplam miktarını geçemez. En yüksek Devlet memuruna ödenenlerden Gelir Vergisine tabi olmayanlar bu Kanuna göre de Gelir Vergisine tabi
tutulmazlar. Her ne ad altında olursa olsun, bunun dışında herhangi bir
ödeme yapılmaz345.
Kurul personelinin ücret ve diğer malî hakları Kurul üyeleri için tespit
edilen miktarı geçmemek üzere belirlenir346.
Kurul memurları ve sözleşme ile çalıştırılacak personelin kadroları ve
ücretlerine ilişkin esaslar, Kurulun önerisi ve ilgili Bakanın teklifi üzerine
Bakanlar Kurulunca tespit olunur347.
343 2499 sayılı Yasa, 2/1. Md.
344 2499 sayılı Yasa, 2/2. Md.
345 2499 sayılı Yasa, 28/1. Md.
346 2499 sayılı Yasa, 28/2. Md.
347 2499 sayılı Yasa, 28/3. Md.
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2560 SAYILI İSTANBUL SU VE
KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ
VE GÖREVLERİ HAKKINDA
KANUN’A GÖRE ÜCRET

Önyargıları kırmak atom çekirdeğini parçalamaktan
daha zordur.
A. Einstein
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2560 SAYILI İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’A GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini
yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları
devralmak ve bir elden işletmek üzere İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü kurulmuştur348.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bu Kanunda İSKİ
olarak anılır349.
Genel Müdürlüğün hizmeti, İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin görev
alanı ile sınırlıdır. Ancak, şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunmasına
ilişkin hizmetler, büyük şehir belediye sınırları dışında da olsa bu kuruluş
tarafından yürütülür. Ayrıca İçişleri ile Bayındırlık ve İskan bakanlıklarının
teklifi üzerine Bakanlar Kurulu anasistem ile ilgili başka belediye ve köylerin su ve kanalizasyon işlerini de bu Genel Müdürlüğe verebilir350.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul Büyük Şehir Belediyesine
bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. İSKİ personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir351.
2. 2560 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti
Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur352.
Büyük Şehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun başkanıdır. Belediye
Başkanının bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder353.
Genel Müdür ile genel müdür yardımcılarından hizmette en eski olanı,
348 2560 sayılı Yasa, 1/1. Md.
349 2560 sayılı Yasa, 1/2. Md.
350 2560 sayılı Yasa, 1/3. Md.
351 2560 sayılı Yasa, 1/4. Md.
352 2560 sayılı Yasa, 7/1. Md.
353 2560 sayılı Yasa, 7/2. Md.
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hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunan Yönetim Kurulunun tabii üyesidirler.
Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanının teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile atanır354.
Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde, yerine atananlar daha önceki üyenin süresini tamamlarlar. Yönetim
Kuruluna atanacak olanların İSKİ’nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına
uygun yükseköğrenim görmüş olmaları gerekir355.
Üyeler, Devlet memurlarına ilişkin mevzuatta yer alan istisnalar dışında, özel ya da kamu sektöründe başka bir görev alamazlar. Genel, katma ve
özel bütçeli idarelerin, kamu iktisadi teşebbüslerinin kadrolarından yönetim kuruluna getirilenler asıl görevlerinden maaşsız izinli sayılırlar. Bu kimselerin memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri saklıdır.
İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde fiili hizmet olarak hesaba
katılacağı gibi bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını kazananlar,
başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın terfi ettirilirler356.
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri izinli sayıldıkları kurumlarda ellerine geçen ücretlerden daha az olursa, aradaki fark tazminat olarak kendilerine ödenir357.
Denetçilerin Ücreti
Denetçilerin ücretleri, Devlet memurlarına verilen birinci derecenin
son kademesi aylık tutarını (Ek Gösterge hariç) aşmamak üzere Genel Kurulca kararlaştırılır358.
354 2560 sayılı Yasa, 7/3. Md.
355 2560 sayılı Yasa, 7/4. Md.
356 2560 sayılı Yasa, 7/5. Md.
357 2560 sayılı Yasa, 7/6. Md.
358 2560 sayılı Yasa, 10/6. Md.
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2690 SAYILI TÜRKİYE ATOM
ENERJİSİ KURUMU
KANUN’A GÖRE ÜCRET

Sanat, özgürlük tarafından emzirildikçe büyür.
Schiller
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2690 SAYILI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU KANUN’A GÖRE ÜCRET

1. YASANIN KAPSAMI
Bu Kanun, atom enerjisi ile ilgili faaliyette bulunan ve bunların ilgi sahasına giren kamu kurumları ile gerçek ve tüzel kişileri kapsar359.
2. 2690 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda Başka Kuruluş Personelinin
Görevlendirilmesi360
13.12.1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların personeli, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun bu
Kanunun 12’nci maddesinin 3’üncü fıkrasındaki sayılan kadroları karşılık
gösterilmek üzere görevlendirilebilirler.
Bu görevlendirme, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için, 926 sayılı
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu; öğretim elemanları için ise 2547
sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre yapılır.
Diğer kurumların personeli kendi kurumlarından aylıksız izinli sayılmak
suretiyle sözleşmeli olarak görevlendirilebilirler. Bu personelin Türkiye
Atom Enerjisi Kurumu’nda geçirdikleri süre, kesenekleri kendileri, karşılıkları da Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nca ödenmesi kaydıyla terfi ve emekliliklerinde dikkate alınır.
Aylıklarını kendi kuruluşlarından almak suretiyle görevlendirilecek teknik personele Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nca ödenecek ücretler ile kurum dışından Atom Enerjisi Komisyonu ve Danışma Kurulu toplantılarına
katılacak üyelere toplantı günü başına ödenecek huzur ücreti Atom Enerjisi Komisyonunun önerisi ve Başbakanın onayı ile belirlenir. Kurumca yapılan görevlendirmelerde 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.
Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre çalışan personele (sözleşmeli personel hariç) Başbakanlık merkez teşkilatında çalışan personele ödenmekte olan fazla çalışma ücreti
aynı esas ve usullere göre ödenir361.
359 2690 sayılı Yasa, 2. Md.
360 2690 sayılı Yasa, 13. Md.
361 2694 sayılı Yasa, Ek Md.
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2709 SAYILI TÜRKİYE
CUMHURİYETİ ANAYASASI’NA
GÖRE ÜCRET

Susan bir bilgin , bir sözcük söylemeyen aptaldan
farksızdır.
Moliere
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2709 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI’NA GÖRE ÜCRET

Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı362
Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.
Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.
Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.
Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir.
Toplu İş Sözleşmesi ve Toplu Sözleşme Hakkı363
İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve
çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına
sahiptirler.
Toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağı kanunla düzenlenir.
Ücrette Adalet Sağlanması364
Ücret emeğin karşılığıdır.
Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri
ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.
Asgarî ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur.
Sosyal Güvenlik Hakkı365
Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir.
Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.
Sosyal Güvenlik Bakımından Özel Olarak Korunması Gerekenler366
Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri
korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.
362 Anayasa, 50. Md.
363 Anayasa, 53. Md.
364 Anayasa, 55. Md.
365 Anayasa, 60. Md.
366 Anayasa, 61. Md.
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Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır.
Yaşlılar, Devletçe korunur, Yaşlılara Devlet yardımı ve sağlanacak diğer
haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir.
Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her
türlü tedbiri alır.
Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya kurdurur.
Ödenek ve Yolluklar367
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek, yolluk ve emeklilik işlemleri kanunla düzenlenir. Ödeneğin aylık tutarı en yüksek Devlet memurunun almakta olduğu miktarı, yolluk da ödenek miktarının yarısını aşamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile bunların emeklileri T.C. Emekli
Sandığı ile ilgilendirilirler ve üyeliği sona erenlerin istekleri halinde ilgileri
devam eder.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ödenecek ödenek ve yolluklar,
kendilerine T.C. Emekli Sandığı tarafından bağlanan emekli aylığı ve benzeri ödemelerin kesilmesini gerektirmez.
Ödenek ve yollukların en çok üç aylığı önceden ödenebilir.

367 Anayasa, 86. Md.
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2797 SAYILI YARGITAY
KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

Suçu toplum hazırlar , suçlu işler.
Buckle
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2797 SAYILI YARGITAY KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

1. YASANIN KAPSAMI
Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli
yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olup,
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile bu Kanun ve diğer kanunların hükümlerine göre görev yapan bağımsız bir yüksek mahkemedir.
2. 2797 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Döner Sermaye İşletmesi kadroların atanmış 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tâbi personele (Yayın İşleri Müdürü dahil), döner sermayenin faiz gelirleri hariç dönem sonu safi kârından Döner Sermaye Yönetim
Kurulunca belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde Yargıtay Birinci Başkanının onayı ile “teşvik tazminatı” ödenir. Ancak tazminat miktarı, işletmenin dönem sonu safî kârının %10’unu ve ilgilinin yıllık net ele geçen
ücretinin % 25’ini geçmez. Ödeme, bilanço yılını izleyen yıl içinde ve bir
defada yapılır368.

368 2797 sayılı Yasa, 55. Md.
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2802 SAYILI HAKİMLER VE
SAVCILAR KANUNU’NA
GÖRE ÜCRET

Size yapılan en ufak yardımı sakın unutmayınız.
Yaptığınız en büyük yardımı ise, hiçbir zaman anımsamayınız.
Chilon
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2802 SAYILI HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

1. YASANIN KAPSAMI
2802 sayılı Yasa, adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları ile idari yargı
hakim ve savcıları hakkında uygulanır369.
Yargıtay ve Danıştay Başkan ve üyeleri de 1’inci maddenin (b) bendinde sayılan özlük hakları bakımından bu yasa hükümlerine tabidirler370.
2. 2802 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Ders ve Konferans Ücreti
Hakim ve savcılardan mesleki eğitim ve öğretim kurumlarıyla kurslarda
kendilerine görev verilenlere, ders ve konferans saati başına ödenecek ücret, her yıl bütçe kanunlarında gösterilir371.
Kıstas Aylık372
Kıstas aylığı oluşturan her bir ödeme unsurunun;
a) Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı,
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısına % 100’ü,
bYargıtay ve Danıştay Birinci Başkan Vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcı vekili, Yargıtay ve Danıştay Daire Başkanları ile Adalet Bakanlığı
Müsteşarına % 86’sı,
c) Yargıtay ve Danıştay Üyelerine % 83›ü,
ç) Birinci sınıf hâkim ve savcılara % 79’u,
d) Birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcılara % 65›i,
e) Birinci derecede bulunan diğer hâkim ve savcılara % 55›i,
f) İkinci derecede bulunan hâkim ve savcılara % 53›ü,
g) Üçüncü derecede bulunan hâkim ve savcılara % 51›i,
ğ) Dördüncü derecede bulunan hâkim ve savcılara % 49’u,
h) Beşinci derecede bulunan hâkim ve savcılara % 47›si,
369 2802 sayılı Yasa, 2/1. Md.
370 2802 sayılı Yasa, 2/2. Md.
371 2802 sayılı Yasa, 107. Md.
372 2802 sayılı Yasa, 103. Md.
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ı) Altıncı derecede bulunan hâkim ve savcılara % 45’i,
i) Yedinci derecede bulunan hâkim ve savcılara % 43’ü,
j) Sekizinci derecede bulunan hâkim ve savcılara % 41’i,
oranında aylık ödeme yapılır. Bu madde kapsamındaki ödeme unsurları arasında yer alan ikramiyenin hesabında, kıstas aylık içindeki ikramiyenin bir malî yıldaki toplam tutarının on ikide biri dikkate alınır.
Birinci sınıf hâkim ve savcıların almakta oldukları aylık oranlarına, ödemeye esas olacak olan oran birinci fıkranın (c) bendindeki oranı geçmemek üzere, Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilebilme yeterliliklerini kaybetmedikleri sürece her üç yılda bir iki puan ilave edilir.
Sınıfları ve dereceleri yükselen hâkim ve savcılar, yeni sınıf ve derecelerine ilişkin aylığa, söz konusu yükselmelerinin geçerlilik tarihlerini takip
eden ayın on beşinden itibaren hak kazanırlar.
Kıstas aylığı oluşturan ödeme unsurlarından vergi ve diğer kesintilere
tâbi olmayanlar, bu maddeye göre yapılacak ödemelerde de aynı şekilde
vergi ve diğer kesintilere tâbi olmaz.
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2813 SAYILI BİLGİ VE
TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM
KURUMUNUN KURULUŞUNA
İLİŞKİN KANUN’A GÖRE ÜCRET

Onurlu bir ölüm , onursuz bir ömürden daha iyidir.
Tacitus
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2813 SAYILI BİLGİ VE TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA
İLİŞKİN KANUN’A GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
Yasanın amaç ve kapsamının belirleyen 1 ve 2’nci maddeleri 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu tarafından yürürlükten kaldırılmıştır.
5809 sayılı Yasanın 1’inci maddesine göre; amaç, elektronik haberleşme
sektöründe düzenleme ve denetleme yoluyla etkin rekabetin tesisi, tüketici haklarının gözetilmesi, ülke genelinde hizmetlerin yaygınlaştırılması,
kaynakların etkin ve verimli kullanılması, haberleşme alt yapı, şebeke ve
hizmet alanında teknolojik gelişimin ve yeni yatırımların teşvik edilmesi
ve bunlara ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir373. Yasanın kapsamı ise,
elektronik haberleşme hizmetlerinin yürütülmesi ve elektronik haberleşme alt yapı ve şebekesinin tesisi ve işletilmesi ile her türlü elektronik haberleşme cihaz ve sistemlerinin imali, ithali, satışı, kurulması, işletilmesi,
frekans dahil kıt kaynakların planlaması ve tahsisi ile bu konulara ilişkin
düzenleme, yetkilendirme, denetleme ve uzlaştırma faaliyetlerinin yürütülmesi bu Kanuna tabidir374.
2. 2813 SAYILI YASA’YA GÖRE ÜCRET
Kurul Başkanına Başbakanlık Müsteşarı için belirlenen her türlü ödemeler dâhil malî ve sosyal haklar tutarında aylık ücret ödenir. Başbakanlık
Müsteşarına ödenenlerden, vergi ve diğer yasal kesintilere tâbi olmayanlar
bu Kanuna göre de vergi ve diğer kesintilere tâbi olmaz. Kurul üyelerine ise
Kurul Başkanına yapılan ödemeleri geçmemek üzere aynı usûl ve esaslara
göre ödeme yapılır. 657 sayılı Kanun’da ve diğer kanunlarda sayılan sosyal
hak ve yardımlar ile sınırlı olmak üzere, Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurum
personelinin sosyal hak ve yardımlarının usul ve esasları ile miktarı Kurul
tarafından belirlenir. Kurum personelinin ücretleri ile diğer malî hakları Kurum içi hiyerarşi de gözetilerek Kurul tarafından tespit edilir. Kurum personeline Kurul tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde fazla mesai ücre373 5809 sayılı Yasa, 1. Md.
374 5809 sayılı Yasa, 2/1. Md.
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ti ve performansa dayalı ödül verilir. Kurum personeline yapılacak ödemelerin toplamı Kurul üyelerine yapılacak ödemelerin toplamını geçemez375.
Kurum personeli kadro karşılığı sözleşmeli statüde istihdam edilir. Kurum personeli ücreti, sosyal ve diğer mali haklar ile bu Kanunda yer alan
hükümler dışında 657 sayılı Kanuna tâbidir376.

375 2813 sayılı yasa, 5. Md.
376 2813 sayılı Yasa, 5 Md.
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2821 SAYILI SENDİKALAR
KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

Öğrencilerine öğrenme isteği aşılayamayan bir öğretmen,
soğuk demiri döven bir demirci gibidir.
Horace Mann
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2821 SAYILI SENDİKALAR KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

1. YASANIN KAPSAMI
Bu Kanunun amacı, çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve
menfaatlerin korunması ve geliştirilmesi için işçiler ve işverenler tarafından meydana getirilen sendikalar ile konfederasyonların kuruluşu, teşkilatı, faaliyeti ve denetlenmesi esaslarını düzenlemektir377.
2. 2820 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
İşçi Sendikası ve Konfederasyonu Yöneticiliğinin Teminatı378
Sendika ve konfederasyonların yönetim kurullarında veya başkanlığında görev aldığı için kendi isteği ile çalıştığı işyerlerinden ayrılan işçiler, bu
görevlerinin seçime girmemek, yeniden seçilmemek veya kendi istekleriyle çekilmek suretiyle son bulması halinde, ayrıldıkları işyerinde işe yeniden
alınmalarını istedikleri takdirde, işveren, talep tarihinden itibaren en geç
bir ay içinde bu işçileri o andaki şartlarla eski işlerine veya eski işlerine uygun bir diğer işe, diğer isteklilere nazaran öncelik vererek almak zorundadır. Bu takdirde, işçinin eski kıdem hakları ve ücreti saklıdır. Bu hak, sendika
veya konfederasyonlardaki yöneticilik görevinin sona ermesinden başlayarak üç ay içinde kullanılabilir.
İşyeri Sendika Temsilcilerinin Teminatı379
İşyeri sendika temsilcisinin belirsiz süreli hizmet akdinin işveren tarafından feshinde İş Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
Temsilcinin hizmet akdinin sadece temsilcilik faaliyetlerinden dolayı
feshedilmesi halinde, İş Kanunu’nun 21’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca en az bir yıllık ücreti tutarında tazminata hükmedilir.
İşveren, yazılı rızası olmadıkça işyeri temsilcisinin çalıştığı işyerini değiştiremez veya işinde esaslı bir tarzda değişiklik yapamaz. Aksi halde değişiklik geçersiz sayılır.
377 2821 sayılı Yasa, 1. Md.
378 2821 sayılı Yasa, 29. Md.
379 2821 sayılı Yasa, 30. Md.
MEVZUAT SERİSİ 11

347

TÜRK HUKUKUNDA ÜCRET VE ÜCRETİN VERGİLEMESİ

Sendikaya Üye Olup Olmama Hürriyetinin Teminatı380
İşçilerin işe alınmaları, belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri
veya belli bir sendikadaki üyeliği muhafaza veya üyelikten istifa etmeleri
veya sendikaya girmeleri veya girmemeleri şartına bağlı tutulamaz.
Toplu iş sözleşmelerine ve hizmet akitlerine bu hükme aykırı kayıtlar
konulamaz.
İşveren, bir sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler
veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında, işin sevk ve dağıtımında,
işçinin mesleki ilerlemesinde, işçinin ücret, ikramiye ve primlerinde, sosyal
yardım ve disiplin hükümlerinde ve diğer hususlara ilişkin hükümlerin uygulanması veya çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi bir ayırım
yapamaz.
Ücret, ikramiye, prim ve paraya ilişkin sosyal yardım konularında toplu
iş sözleşmesi hükümleri saklıdır.
İşçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya
işverenin rızası ile iş saatleri içinde, işçi sendika veya konfederasyonlarının
faaliyetlerine katılmalarından dolayı işten çıkarılamaz veya herhangi bir
nedenle farklı muameleye tabi tutulamazlar.
İşverenin, hizmet akdinin feshi dışında, üçüncü ve beşinci fıkra hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde, işçinin bir yıllık ücret tutarından az
olmamak üzere tazminata hükmedilir. Sendika üyeliği veya sendikal faaliyetlerden dolayı hizmet akdinin feshi halinde ise, İş Kanunu’nun 18, 19,
20, ve 21’inci madde hükümleri uygulanır. Ancak, İş Kanunu’nun 21’inci
maddesinin birinci fıkrası uyarınca ödenecek tazminat işçinin bir yıllık ücret tutarından az olamaz.
Görevlilerin Ücretleri381
Konfederasyonlar ile sendikaların ve şubelerinin yönetim kurulu üyele380 2821 sayılı Yasa, 31. Md.
381 2821 sayılı Yasa, 45. Md.
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ri ile başkanlarına verilecek ücretler, her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur.
Sendika veya konfederasyon adına veya sendika veya konfederasyon
hizmetleri için geçici olarak görevlendirileceklere verilecek ücret, gündelik
ve yollukların tavanı da genel kurul tarafından tespit olunur.
Bu kişilerin sendika üyesi olmak sıfatıyla esasen hakları olan ödemeler
bu madde hükmünün dışındadır.
Kişilere ödenen her türlü ücret, gündelik ve yolluklar yönetim kurulunca genel kurula sunulan faaliyet raporunda gösterilir.
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2822 SAYILI TOPLU İŞ
SÖZLEŞMESİ, GREV VE LOKAVT
KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

Tilki, kümesi iyi tanıyor diye bekçi yapılır mı?
Truman
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1. YASANIN KAPSAMI
2822 sayılı Yasanın amacı; işçilerin ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek üzere, toplu
iş sözleşmesi yapmalarının, uyuşmazlıkları barışçı yollarla çözümlemelerinin ve grev ve lokavtın esaslarını ve usullerini tespit etmektir382.
2. 2822 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Kanuni Grev ve Lokavtın Hizmet Akitlerine Etkisi383
Kanuni bir grev kararının alınmasına katılma, böyle bir kararın alınmasını teşvik etme, böyle bir greve katılma veya böyle bir greve katılmaya
teşvik etme sebebiyle bir işçinin hizmet akti feshedilemez.
Kanuni bir greve katılanlar ile 38 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca işyerinde çalışmayı arzu edip işveren tarafından çalıştırılmayan işçilerin
hizmet akitlerinden doğan hak ve borçları, grevin sona ermesine kadar
askıda kalır.
Kanuni lokavta uğramış olan işçilerin hizmet akitlerinden doğan hak ve
borçları, lokavtın sona ermesine kadar askıda kalır.
İşveren, grev ve lokavt sebebiyle akdi ilişkileri askıda kalan işçilerin
grev veya lokavtın başlamasından önce işleyen ücretlerini ve eklerini mutad ödeme gününde ödemek zorundadır. Ödemeyi yapacak personel de
bu hususta çalışmaya mecburdur. Aksi halde 40’ıncı maddenin ikinci fıkrası
hükmü uygulanır.
Grev ve lokavt süresince hizmet akitleri askıda kalan işçilere bu dönem
için işverence ücret ve sosyal yardımlar ödenemez, bu süre kıdem tazminatı hesabında dikkate alınamaz. Toplu iş sözleşmelerine veya hizmet akitlerine bunların aksine hüküm konulamaz.
Grev ve lokavt süresince işçiler Sosyal Sigortalar Kanununun ilgili hükümlerinden yararlanmaya devam ederler.
382 2822 sayılı Yasa, 1. Md.
383 2822 sayılı Yasa, 42. Md.
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Resmi Arabuluculuk Teşkilatı384
Çalışma Bakanlığına bağlı olarak kurulacak resmi arabuluculuk teşkilatı
bu Kanunda öngörülen resmi arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesini sağlayacak tedbirleri alır.
Resmi arabuluculuk teşkilatının kuruluş ve işleyişine ilişkin esaslar ile
resmi arabuluculuk yapabileceklerin listesinin düzenlenme esasları ve resmi arabuluculara ödenecek ücretlerin alt ve üst sınırları 65’inci maddeye
göre çıkartılacak tüzükte düzenlenir.
Resmi arabulucunun istediği her türlü bilgiyi gerek taraflar gerek diğer
bütün ilgililer vermeye mecburdurlar.
Resmi arabulucuların ücretleri bu teşkilatça milli bir banka hesabında
toplanan paralardan ödenir. Arabulucuyu tayin eden mahkeme bu esaslar
çerçevesinde ve uyuşmazlığın kapsamını ve niteliğini dikkate alarak ücreti
tespit eder.
Resmi arabuluculuk yapılan her uyuşmazlıkta tarafların bu hesaba yatırmaları gereken ücretlere ait esaslar ile ücretlerden masraf olarak kesilecek miktar ve ücretlerin banka faizlerinin kullanılmasının usul ve esasları
da bu tüzükte belirtilir.
Resmi arabuluculuk teşkilatı arabulma faaliyetine girişilen her uyuşmazlıkta vardığı sonuçları en kısa zamanda uygun vasıtalarla kamuoyuna
açıklayabilir.
Tarafların anlaşarak tayin edecekleri arabulucunun ücreti kendileri tarafından serbestçe tespit edilebilir.
Tarafların hesaba yatırmaları gereken ücretler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca düzenlenen belgeler İcra ve İflas Kanununun
68’inci maddesinde sayılan belgeler hükmünde olup, bu ücretlerin takip
ve tahsilinde kamu alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin esaslar uygulanır.

384 2822 sayılı Yasa, 49. Md.
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Ulusların zenginliği ipek, pamuk, altın değil, insandır.
Richard Hovey
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1. YASANIN KAPSAMI
Bu Kanun; yardım toplamaya yetkili kişi ve kuruluşların, amaçlarına ve
kamu yararına uygun olarak, yardım toplama faaliyetlerine ait esasları kapsar385.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendi bünyesi içerisindeki yardım toplama
faaliyetleri ile dernekler, sendikalar ve bunların üst kuruluşlarına, spor
kulüplerine, mesleki kuruluşlara ve bağış kabulüne yetkili vakıflara kendi
statülerine göre üyeleri ve diğer kişiler tarafından yapılacak bağış ve yardımlarla bunların öz kaynaklarından sağlayacakları gelirler, bu Kanunun
kapsamı dışındadır386.
2. 2860 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Kamu görevlileri, vali veya kaymakamdan izin almadıkça yardım toplama faaliyetlerinde çalışamazlar387.
Çalışması için izin verilen kamu görevlilerine, her ne ad altında olursa
olsun ücret verilemez. Ancak, Türk Hava Kurumu tarafından kurban derisi,
bağırsak toplamak, fitre ve zekat zarfı dağıtmak suretiyle yardım toplama
faaliyetlerinde görevlendirilen kamu personeline Kurumca ücret verilebilir388.
Denetçilere Verilecek Ücret389
Denetçilere verilecek ücretin miktarı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca
birlikte tespit olunur ve bu ücret İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak
ödenekten karşılanır.

385 2860 sayılı Yasa, 2/1. Md.
386 2860 sayılı Yasa, 2/2. Md.
387 2860 sayılı Yasa, 13/1. Md.
388 2860 sayılı Yasa, 13/2. Md.
389 2860 sayılı Yasa, 20. Md.
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Uşağım dahi olsa, yanlışlarımı düzelten efendim olur.
Goethe
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2876 SAYILI ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KANUNU’NA
GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
2876 sayılı Yasanın ilk 96 maddesi 664 sayılı KHK390 ile yürürlükten kaldırılmıştır. 2876 sayılı Yasanın yerini almış olan 664 sayılı KHK’nın birinci
maddesine göre; bu düzenlemelerin amaç ve kapsamı; Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini
bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayımlar yapmak amacıyla; Atatürk’ün manevî himayelerinde, Cumhurbaşkanının gözetim ve
desteğinde, Başbakanlığa bağlı, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür
Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumundan oluşan, kamu tüzel
kişiliğine sahip, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.
2. 2876 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi’nde, uzmanlığı gerektiren belirli görevler için ihtiyaç
duyulacak sözleşmeli personele verilecek ücret ve sair haklar, bu husustaki
kısıtlamalara bağlı kalmaksızın Yüksek Kurum Başkanının önerisi, Maliye
Bakanlığı’nın uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır391.
2876 sayılı Yasa gereğince haklarında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun görevlendirmeye ilişkin hükümleri uygulananlara, Yönetim Kuruluna ve Yüksek Danışma Kuruluna seçilen üyelere ödenecek ücretler ile Milli
Komiteye Cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyelere ve bilim kurullarının
asli üyelerine ödenecek huzur hakları Yüksek Kurum Başkanı’nın teklifi
üzerine Bakanlar Kurulu’nca tespit edilir. Bu suretle atanan veya görevlendirilenlerin, varsa emekli aylıkları kesilmez. 2876 sayılı Yasa gereğince
kurulan bilim ve uygulama kolları, diğer kol, komisyon ve çalışma grupları
başkan ve üyeleri hakkında, faaliyet ve hizmetin niteliğine göre, şartları
varsa, uzmanlığı gerektiren belirli görevlere ilişkin hükümler veya yayın ve
telif mevzuatı uygulanır392.
390 Söz konusu KHK 02.11.2011 tarih ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
391 2876 sayılı Yasa, 97/a. Md.
392 2876 sayılı Yasa, 97/b. Md.
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Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşlarında başkan, başkan yardımcısı, daire başkanı ve Yüksek Kurum Uzmanı ile Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı
kadroları karşılık gösterilmek suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Ancak, bu
görevlerde çalıştırılacaklar için yükseköğrenim yanında, Devlet Memurları
Kanunu’nun 68’inci maddesinde belirtilen şartlar aranır. Bu şekilde çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeleri Bakanlar Kurulu’nca tespit edilir393.

393 2876 sayılı Yasa, 97/c-1, 2. Md.
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CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL
SEKRETERLİĞİ TEŞKİLATI
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Ya sus ya da susmaktan daha değerli şeyler söyle.
Phtagore
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2879 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ TEŞKİLATI KANUNU’NA
GÖRE ÜCRET
1. YASANIN AMACI
2879 sayılı Yasa; Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluşu teşkilatı, çalışma esasları ve
personel atama işlemleri dışında kalan konuları düzenler394.
2. 2879 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı kadrolarında çalışan
memurlara; 13.10.1983 tarihli ve 2919 sayılı Kanun hükümlerine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği teşkilatı kadrolarında çalışan
memurlara ödenen miktarda ve aynı esaslar dahilinde fazla çalışma ücreti
ödenir. Ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun kapsamına giren
kuruluşlarda aynı görev, derece ve kademede bulunan emsali personele
aylık ve diğer özlük hakları olarak yapılan ödemeler toplamının Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği personeline, fazla çalışma için yapılan ödeme
dahil, ödenen aylık ve diğer özlük hakları toplamını aşması halinde aradaki
fark tazminat olarak ödenir. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatında süreli olarak çalıştırılanlara da, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
teşkilatı personeline ödenmekte olan fazla çalışma ücreti ve diğer sosyal
hak ve yardımlar verilir. Bu hükmün istisnaları ile sözleşmeli personele verilecek sosyal hak ve yardımlar, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde gösterilir. Süreli olarak görevlendirilen öğretim elemanlarına yapılan bu tür ödemeler, öğretim elemanlarının bağlı oldukları birimin döner sermayesine gelir kaydedilmez395.

394 2879 sayılı Yasa, 1. Md.
395 2879 sayılı Yasa, 4. Md.
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ÖĞRETİM PERSONEL
KANUNU’NA GÖRE
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Yanıldığını asla kabul etmeyenler, en çok yanılanlardır.
La Rochefoucauld
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1. YASANIN KAPSAMI
2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu’nun (YÖPK) amacı; 2547
sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan öğretim elemanları tanımına giren personeli sınıflandırmak, aylıklarını ve ek göstergelerini düzenlemek,
derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesinin şekil ve koşulları ile sosyal
haklardan yararlanma, ek ders ücreti, üniversite, idari görev ve geliştirme
ödeneklerinin miktarını tespit etmek, emekli ve yabancı öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılma usul ve esaslarını belirlemektir396.
2. YÖPK’YA GÖRE ÜCRET
Görev Aylığı
Profesörler, profesör kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından
itibaren birinci derecenin; doçentler, doçent kadrosuna atandıkları tarihi
izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin; yardımcı doçentler, yardımcı doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren
beşinci derecenin ilk kademe aylığını alırlar. Üst dereceye atananlar, bu
dereceleri kazanılmış hak olarak aldıktan sonra geçirecekleri her yıl için bir
kademe ilerlemesinden yararlanırlar397.
Öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarının giriş dereceleri (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 36’ncı maddesinin
“Ortak Hükümler”i ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine
ilişkin hükümleri hariç) Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenir398.
Öğretim elemanlarının 2914 sayılı Yasanın 3’üncü maddesine göre
tespit edilen görev aylıkları kazanılmış hak teşkil etmeyip, aylık ödemelerine esas tutulur ve YÖPK’nın kapsamından çıkmaları halinde dikkate alınmaz399.
396 2914 sayılı Yasa, 1. Md.
397 2914 sayılı Yasa, 3. Md.
398 2914 sayılı Yasa, 3. Md.
399 2914 sayılı Yasa, 4/1. Md.
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Öğretim üyelerinden 2914 sayılı Yasanın 3’üncü maddesinin (A) bendinde gösterilen kadrolara atandıkları tarihte kazanılmış hak aylık dereceleri; unvanları için öngörülen giriş derecelerinin üzerinde olanlar ile, bu
kadrolara derece yükselmesi suretiyle ulaşanlar hakkında 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun değişik 161’inci maddesi uygulanır ve kazanılmış
hak aylıkları başlangıç derecelerinin ileri kademelerine gelenlerin aylıkları,
bu kademeler üzerinden ödenir. Bunların başarılı geçen hizmet süreleri,
kazanılmış hak derecelerinde kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir400.
Üniversite öğretim elamanlarının aylıklarının hesaplanmasında, devlet
memurlarının aylıklarına esas olan gösterge tablosu ve katsayı dikkate alınır401.
Aylıkların hesabında ayrıca, 2914 sayılı Yasaya ekli ek gösterge cetvelinde unvan ve derecelere göre belirlenen ek gösterge rakamları dikkate
alınır402.
Ek Ders Ücreti
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 36’ncı maddesine göre haftalık
okutulması zorunlu ders yükü saati dışında, kısmi statüde bulunanlar dahil
öğretim elamanlarına görev unvanlarına göre Maliye Bakanlığı’nın görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen zorunlu ve isteğe
bağlı dersler ve diğer faaliyetler için bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders
programında yer alması ve fiilen yapılması koşuluyla en çok yirmi saate kadar, ikinci öğretimde ise en çok on saate kadar ek ders ücreti ödenir. Ders
yüklerinin tamamlanmasında öncelikle normal örgün öğretimde verilen
ders ve faaliyetler dikkate alınır. Öğretim elemanlarının teorik derslerle
yaptırdıkları uygulama, yönettikleri tez, seminer ve doktora çalışmalarının
400 2914 sayılı Yasa, 4/2. Md.
401 2914 sayılı Yasa, 5/1. Md.
402 2914 sayılı Yasa, 5/2. Md.
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ve ara sınavların ne ölçüde ders yükünden sayılacağı Yükseköğretim Kurulu’nca belirlenir. Ara sınavlar için Yükseköğretim Kurulu’nca öğrenci sayısı
göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edilecek ders yükü beş saati,
diğer faaliyetler için belirlenecek ders yükü ise bir saati geçemez. Teorik
dersler dışındaki faaliyetlerin ders yükünün tamamlanmasından sonraki
kısmı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınır. Ancak zorunlu ders yükünün tamamlanmasında ve ek ders ücretinin hesabında, teorik dersler
dışındaki faaliyetlerin haftalık en fazla on saatlik kısmı dikkate alınır, kalan
kısmı ise maaş karşılığı sayılır403.
Sınav Ücreti
Dersi veren öğretim elemanına her ders için ayrı ayrı olmak üzere yarı
yıl ve yıl sonu dönemlerinde her 50 öğrenci için 300 gösterge rakamının
Devlet Memurları Kanunu’na göre aylıklar için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda sınav ücreti ödenir. Öğrenci sayısının hesabında küsurlar tama iblağ edilir ve 500 öğrenciden fazlası dikkate alınmaz.
Ara sınavlar ve bütünleme sınavları için sınav ücreti ödenmez404.
Üniversite Ödeneği
Profesörlerden rektör, rektör yardımcısı, dekan, dekan yardımcısı, yüksekokul müdürü, profesörlükte üç yılını tamamlamış profesör, bunun dışında kalan profesör, doçent, yardımcı doçent ve diğer öğretim elemanlarına bulundukları düzeylere uygun olarak 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’na tabi en yüksek Devlet memuru bürüt aylık (ek gösterge dahil)
tutarının 2914 sayılı Yasanın 12’nci maddesindeki oranlarla çarpımı sonucu
bulunan tutardır405.

403 2914 sayılı Yasa, 11/1. Md.
404 2914 sayılı Yasa, 11/2. Md.
405 2914 sayılı Yasa, 12. Md.
MEVZUAT SERİSİ 11

371

TÜRK HUKUKUNDA ÜCRET VE ÜCRETİN VERGİLEMESİ

İdari Görev Ödeneği
Almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge brüt tutarının; rektörlere % 70›i, rektör yardımcıları ve dekanlara % 30›u, dekan yardımcıları,
enstitü ve yüksekokul müdürleri, konservatuar müdürleri ile bölüm başkanlarına % 20›si, enstitü, yüksekokul ve konservatuar müdür yardımcılarına % 15 ‹i idari görev ödeneği olarak ayrıca ödenir. Birden fazla idari görevi
bulunanlara idari görev ödeneğinden en yüksek olanı verilir406.
2914 sayılı Yasaya tabi olmayan kişiler arasından tayin olunan rektörlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre birinci derece memur son
kademe aylığı (en yüksek ek gösterge dahil) ile bunun bir katı tutarında
ek ödemede bulunulur. 2914 sayılı Yasanın 10’uncu maddesi hükümleri,
bunlar hakkında da uygulanır. Bunlardan emekli iken atananların emekli aylıklarının ödenmesine devam olunur, diğerleri genel hükümlere göre
T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir407.
Geliştirme Ödeneği
Diğer yükseköğretim kurumlarına göre sosyo-ekonomik açıdan daha
az gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı
sağlanamayan yükseköğretim kurumları ile bunların bölümlerinde görevli öğretim elemanlarına; almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge
toplamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca belirlenen aylık
katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın beş katına kadar geliştirme
ödeneği ödenebilir408.
Geliştirme ödeneği verilecek yükseköğretim kurumları, ödeneğin verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile oran veya miktarları, bu ödenekten yararlanma süresi ile yararlanamayacak olanlar ve diğer hususlar Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının
teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir409.
406 2914 sayılı Yasa, 13/1. Md.
407 2914 sayılı Yasa, 13/2. Md.
408 2914 sayılı Yasa, 14/1. Md.
409 2914 sayılı Yasa, 14/2. Md.
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Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz410.
Eğitim Öğretim Ödeneği
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 33’üncü maddesi ve 39’uncu
maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yurtdışına gönderilenler ile anılan Kanunun 38’inci maddesine göre diğer kurum ve kuruluşlarda görevlendirilenlerden yüksek öğretim kurumlarındaki kadro görevini yapmayanlar hariç
olmak üzere Yükseköğretim Kurumlarında görevli öğretim elemanlarına
en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının on ikide
biri, her ay aylıklarla birlikte eğitim öğretim ödeneği olarak ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz411.
Makam Tazminatı
Bu Kanuna ekli Makam Tazminatı Cetvelinde yazılı kadro ve görev unvanlarına atananlara hizalarında belirtilen gösterge rakamlarının memur
aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda Makam
Tazminatı ödenir. Makam Tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. Makam tazminatının hak edilmesinde ve ödenmesinde
aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu tazminattan yararlananlara ayrıca
diğer kanunlarda belirtilen Yüksek Hakimlik Tazminatı ve Makam Tazminatı ödenmez.

410 2914 sayılı Yasa, 14/3. Md.
411 2914 sayılı Yasa, Ek 1. Md.
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2935 SAYILI OLAĞANÜSTÜ
HAL KANUNU’NA GÖRE
ÜCRET

Yapılmış küçük işler, planlanmış büyük işlerden çok
daha iyidir.
Peter Marshall
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1. YASANIN KAPSAMI
2935 sayılı Yasa; olağanüstü hal ilanına tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinde ilan edilen olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile
olağanüstü hallerin her türü için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, temel hak ve
hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağına, halin gerektirdiği tedbirlerin nasıl ve ne suretle alınacağına, kamu hizmeti görevlilerine
ne gibi yetkiler verileceğine, görevlilerin durumlarında ne gibi değişiklikler
yapılacağına ve olağanüstü yönetim usullerine ilişkin hükümleri kapsar412.
2. 2935 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Fazla Çalışma Ücreti413
Olağanüstü hal ilanından sonra, bu işlerde görevlendirilen kamu hizmetlerine, görev alanların kadro derecelerine bakılmaksızın ve saat tahdidi
gözetilmeden, olayın özelliği ile görevin mahiyeti nazara alınarak, normal
çalışma saatini geçen her saat için, Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas
ve miktarda fazla çalışma ücreti Bakanlar Kurulu kararı ile ödenebilir. Bu
ödemeler, damga vergisi hariç, herhangi bir vergiye tabi değildir.
6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklıdır.

412 2935 sayılı Yasa, 2. Md.
413 2935 sayılı Yasa, 29. Md.
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2937 SAYILI DEVLET
İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE
MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI
KANUNU’NA GÖRE
ÜCRET

Yiğit olan sırrını kimseye demez
Kötü kalbindekini dile getirir
Karacaoğlan
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2934 SAYILI DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI
KANUNU’NA GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
2937 sayılı Yasanın; devlet İstihbaratının istihsali ve kullanılması ile Milli
İstihbarat Teşkilatının kuruluş, görev ve faaliyetlerine ait esas ve usulleri
düzenlemektir.
2. 2937 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Ücret
MİT kadrolarında istihdam edilen memurlar, bu Kanunda belirtilen
özel hükümler dışında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine
tabidir414.
MİT’de istihdam edilen sözleşmeli personelin istihdam şekli, sözleşme
esasları, alacakları ücretlerin taban ve tavanı ile sağlık işlerine ait esaslar, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesindeki sözleşmeli personel istihdamına ilişkin şartlar aranmaksızın, yönetmelikle düzenlenir415.
MİT’de sözleşmeli olarak çalıştırılan emekli personele ödenecek ücretler kendilerine sosyal güvenlik kuruluşlarınca bağlanmış olan emekli aylığının ve benzeri ödemelerin kesilmesini gerektirmez416.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden MİT’de Görevlendirilen Personelin Ücreti
Türk Silahlı Kuvvetleri, kadrolarında olup, MİT’de görevlendirilen personelin her türlü istihkakları yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre bağlı
bulundukları bakanlık bütçesinden ödenir. Ancak, emsali MİT personeline
(kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli çalışanlar dahil) net ödenen tüm istihkaklar toplamının, bunların tabi oldukları kanunlar gereğince
aldıkları bütün ödemelerin net tutarından fazla olması halinde aradaki fark
bu personele MİT bütçesinden tazminat olarak ve net ödenir417.
414 2937 sayılı Yasa, 10/1. Md.
415 2937 sayılı Yasa, 10/2. Md.
416 2937 sayılı Yasa, 10/3. Md.
417 2937 sayılı Yasa, 11/4. Md.
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Nakdi Tazminat418
MİT mensuplarından:
a) Görevleri sırasında veya görevleri sona ermiş olsa bile MİT mensubu
olmaları nedeniyle maruz kalacakları saldırı sonucu yaralanan, sakat kalan
veya ölenler hakkında 3/11/1980 tarih ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
b) Görevleri nedeniyle yaralanan veya hastalananlardan maluliyete uğrayanlara veya ölenlerin dul ve yetimlerine yoksa muhtaç ana ve babasına
yoksa bakmakla yükümlü olduğu kardeşlerine genel hükümlere ilave olarak ayrıca tazminat verilir. Bu tazminatın miktarı birinci derecedeki Devlet
memurunun maaşının brüt tutarının on katını geçemez.
c) Bu tazminatların birinden yararlanan diğerinden yararlanamaz.
Fiili Hizmet Zammı
MİT fiili kadrosuna dahil olup, halen çalışan memurların teşkilatta
geçen hizmet sürelerine, görevlerine intisap tarihinden başlamak üzere,
5434 sayılı Kanunun 32’nci maddesine göre yılda üç aylık fiili hizmet zammı eklenir419.

418 2937 sayılı Yasa, 17. Md.
419 2937 sayılı Yasa, 31. Md.
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2954 SAYILI TÜRKİYE
RADYO VE TELEVİZYON
KANUNU’NA GÖRE
ÜCRET

Zafer, iradededir.
Napolyon
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2954 SAYILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

1. YASANIN KAPSAMI
Bu Kanun, her türlü teknik, usul ve araçlarla ve her ne isim altında olursa olsun elektromanyetik dalga yoluyla yurt içine ve yurt dışına yapılan
radyodifüzyon ve televizyon yayınları ile ilgili hususları kapsar420.
2. 2954 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
TRT Yönetim Kurulu421
Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler, Bakanlar Kurulu kararnamesi ile tespit edilir.
TRT Genel Müdürünün Özlük Hakları422
Genel Müdür, Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından teklif edilen üç aday arasından Bakanlar Kurulu Kararı ile atanır ve kendisine Başbakanlık Müsteşarının almakta olduğu aylık veya sözleşme ücreti (ikramiye
dahil) ödenir. Aylık ödemelerinde ek gösterge, kıdem ve taban aylıkları ile
sosyal yardım, zam ve tazminatlar esas alınır.
Personelin Özlük Hakları423
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu personeli aşağıda düzenlenen hükümler dışında kamu iktisadi kuruluşlarının personel rejimine tabidir.
a) Kurumun haber ve program hizmetlerini doğrudan doğruya yapan
ve yürütenlerden yükseköğrenim yapmış olanlar 8 inci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar, 1 inci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. Yükseköğrenim yapmamış olanlar 10 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar, 3’üncü derecenin son kademesine kadar yükselebilirler.
Ancak, bu fıkra hükümlerine göre belirlenen giriş ve yükselebilme dereceleri, 657 sayılı Kanunun 36’ncı maddesinde belirlenen derecelerden
aşağı olamaz.
420 2954 sayılı Yasa, 2. Md.
421 2954 sayılı Yasa, 11. Md.
422 2954 sayılı Yasa, 13. Md.
423 2954 sayılı Yasa, 50. Md.
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b) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunda çalışan personele ödenecek
mahrumiyet zammı, 657 sayılı Kanuna tabi memurlar için tespit edilecek
miktar ve şartlara uygun olmak kaydıyla Yönetim Kurulu tarafından bir yönetmelikle tespit edilir.
c) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun haber ve program hizmetlerinin yürütülmesinde Kurum dışından görevlendirileceklere başka iş ve
hizmet yasağına ilişkin hükümler uygulanmaz.
Kurum Yönetim Kurulunca tespit edilecek sayıdaki yabancı dil yayınları
mütercim spikerlerine 657 sayılı Kanunun 59’uncu ve müteakip maddelerindeki istisnai memuriyetlere ilişkin hükümler uygulanır.
d) Kurum personeline hizmetin bütünlüğü ve ifa edilen görevin özelliği dikkate alınarak, en yüksek Devlet memuru aylığını (Ek gösterge dahil)
geçmemek üzere, Kurum Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit olunan oran veya miktarlarda tazminat ödenir.
Kurum personeline bu tazminat dışında, 657 sayılı Kanunun “Zam ve
tazminatlar” başlıklı değişik ek maddesinde öngörülen zam ve tazminatlar
ödenmez.
e) (a) bendine giren görevlerde bulunduktan sonra, öğrenim durumu
itibariyle hizmete giriş derece ve kademesi bu fıkrada belirtilen giriş derece ve kademesinden daha aşağı olan sınıflardan birine geçenlerin, ilk
ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine kazandıkları süre
kadar ilave edilir.
f) 657 sayılı Kanunun değişik 43’üncü maddesinin (B) fıkrası hükümleri
Kurum personeli hakkında da uygulanır. Ancak, anılan fıkranın (j) bendi
hükümleri saklı kalmak üzere, Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil kadrolara uygulanacak ek göstergeler, bu memuriyetlerin niteliği ve yönetim
sorumluluğu göz önünde bulundurularak ve diğer kamu kuruluşlarındaki
emsallerini geçmemek şartı ile, Kurumun Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit olunur.
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g) Kurumda kadro karşılığı sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bunların
kadro unvanları, sayısı, ücretlerinin taban ve tavanı ile diğer hususlar, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.
Ayrıca; özel bilgi ve ihtisasından yararlanmak üzere en çok on Genel
Müdür Müşaviri istihdam edilebilir.
Birinci ve ikinci fıkraya göre çalıştırılacaklar, istekleri halinde, T.C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgilendirilirler.
Bunlardan T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilenlerin;
1. Tahsil durumlarına göre giriş ve yükselebilecekleri derece ve kademeleri, (a) bendi hükümlerine göre belirlenir.
2. Kazanılmış hak aylıkları, öğrenim durumlarına göre yukarıda belirlenen giriş dereceleri esas alınmak ve yükselebilecekleri dereceyi aşmamak
kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 87’nci maddesinde sayılan kurumlarda 18 yaşından sonra geçen hizmetler, hazırlık kıtası ile okul
dönemi dahil yedek subaylıkta, yedek subay öğretmenlikte, muvazzaf ve
ihtiyat erlikte geçen sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl
için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilerek tespit edilir.
Ayrıca, 1 Mart 1979 tarihinde, 13 Aralık 1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kuruluşlarda görevli bulunanlara 2182 sayılı Kanun hükmüne göre bir derece ilave edilir.
Bu fıkrada sayılan T.C. Emekli Sandığı’na tabi olarak çalışan personelin
emekli keseneğine esas aylıkları ile kazanılmış hak aylıkları saklıdır.
3. Emekli kesenek ve karşılıkları;
Emekli keseneğine esas aylıkları 8 ve 7’nci derecede olanlar için 100, 6
ve 5’ inci derecede olanlar için 150, 4 ve 3’ üncü derecede olanlar için 200,
2’nci derecede olanlar için 300 ve 1’inci derecede olanlar için 400 ek gösterge uygulanmak suretiyle hesaplanır. Ancak, daha yüksek ek göstergeli
yönetici kadroları karşılık gösterilerek çalıştırılanların emeklilik keseneklerine ve karşılıklarına bu ek göstergeler esas alınır.
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h) Borçlar Kanunu hükümleri gereğince de sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bunlara (g) bendi hükümleri uygulanmaz.
ı) Sözleşmeli personel; Kurumda radyo-televizyon yayın, yapım, teknik
ve bilişim hizmetlerini yürütmek ve sayısı 300’ü geçmemek üzere Kurumca
yapılacak sınavla istihdam edilen, istihdama ve sözleşmeye ilişkin usul ve
esasları Yönetim Kurulunca belirlenen personeldir. Bu şekilde çalıştırılacak
olanların ücretleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenlere uygulanan sözleşme ücreti
tavanının dört katını geçemez ve bu fıkrada belirtilen ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. Bu suretle çalıştırılacaklar, sosyal güvenlikleri
bakımından 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabidir.
Yabancı uyruklular da sözleşmeli olarak istihdam edilebilir. Bu personelin istihdam, sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeleri Yönetim Kurulunca tespit edilir.
i) Geçici personel, sosyal güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabi olan, bir yıldan az süreli istihdam edilen ve
işçi sayılmayan kimselerdir. Bu statüdeki personelin istihdam ve ücretlerine ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca tespit edilir.
j) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu personelinin yurt içinde geçici
görevle memuriyet mahalli dışına görevlendirilmesi durumunda, bu personele 10.02.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince her yıl
Bütçe Kanununda emsali devlet memuru için belirlenen gündeliklerin iki
katını geçmemek üzere Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen tutarda gündelik ödenir.
Kurum personelinin yurt içinde geçici görevle memuriyet mahalli dışına görevlendirilmesi halinde, 6245 sayılı Kanunun 33’üncü maddesindeki on günlük sınırlama dikkate alınmaz. Ayrıca, yurt içi ve yurt dışında
görevlendirilenlerin konaklama yer ve ücretlerine ilişkin hususlar Yönetim
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Kurulu tarafından belirlenebilir. Bu şekilde tespit edilen yerlerde kalanlara
gündelikleri yüzde elli oranında azaltılarak ödenir.
İkramiye424
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunda görevli kadrolu veya sözleşmeli
personele, yılda dört aylık ücret tutarını aşmamak üzere Genel Müdürün
teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile ikramiye verilebilir.
Fazla Çalışma425
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu personeline ücretle fazla çalışma
yaptırılabilir. Fazla çalışma esasları ve süresi Devletin diğer personeli için
tanınan sürenin iki katını geçmemek, saat ücreti ise Devlet memurları için
tanınan miktarlara bağlı kalınmak kaydıyla yönetmelikle tespit edilir.
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu haber, program ve teknik hizmetlerinde (vardiye hariç) fiilen görev yapan personele 3056 sayılı Başbakanlık
Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
Hakkında Kanunun Değişik 31 inci maddesine göre, Başbakanlık Merkez
Teşkilatında çalışan memurlara ödenen miktar ve nispetlerde ve aynı esaslar dahilinde fazla çalışma ücreti ödenir426.

424 2954 sayılı Yasa, 51. Md.
425 2954 sayılı Yasa, 52. Md.
426 2954 sayılı Yasa, Ek 1. Md.
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2955 SAYILI GÜLHANE
ASKERİ TIP AKADEMİSİ
KANUNU’NA GÖRE
ÜCRET

Gah giderim medreseye, ders okurum Hak için
Gah giderim meyhaneye, dem çekerim kime ne
Kul Nesimi
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2955 SAYILI GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

1. YASANIN KAPSAMI
2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığını, bu Komutanlığa bağlı eğitim ve öğretim kurumlarını ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları
kapsar427.
2. 2955 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde görevli askeri öğretim elemanlarının ve bu Akademide yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi
gören askeri personelin özlük haklarına ilişkin ödemelerde, 926 sayılı Türk
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri uygulanır428.
Uzmanlar hariç olmak üzere öğretim elemanları ile Yüksek Bilim Konseyi’nden diğer askerî hastanelerde, Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma
Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığındaki
sağlık şube müdürlüğü veya daire başkanlığı kadrolarında görevlendirilebilen öğretim üyelerine, ayrıca, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu’nun 12’nci maddesine göre üniversite ödeneği; idarî görevleri bulunanlara da, aynı Kanunu’nun 13’üncü maddesine göre idarî görev ödeneği
ödenir429.
Gülhane Askerî Tıp Akademisi’nde uzman durumunda olanlarla Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı’nca uzman olarak görevlendirilenlere ve bu Akademide yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi
gören kadrolu askeri personele ihtisasları süresince, almakta oldukları aylık tutarının (ek gösterge dahil) % 85`i eğitim ödeneği olarak ödenir430.
Yukarı fıkralardaki askerî personele, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri
Personel Kanunu’nda öngörülen iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük zammı ve malî sorumluluk tazminatı ödenmez. Yan ödemeden faydalanmayan
427 2955 sayılı Yasa, 2. Md.
428 2955 sayılı Yasa, 49/1. Md.
429 2955 sayılı Yasa, 49/2. Md.
430 2955 sayılı Yasa, 49/3. Md.
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bu statüdeki personelin çeşitli ödemelerle bir ayda aldıkları net tutarlar,
bu maddede sayılmayan ve yan ödemelerden yararlanan personele çeşitli
ödemelerle bir ayda verilen net tutarlardan az ise, aynı kıt`a ve karargâhtaki aynı rütbe ve kıdemdekiler arasında meydana gelen fark ayrıca tazminat
olarak ödenir. Meslek ve sanatlarını serbest olarak icra eden profesör ve
doçentlere döner sermayeden pay almamak kaydıyla üniversite ödeneği
ödenir431.
Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevlendirilen sivil öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin ödemeler, 2914 sayılı Yükseköğretim
Personel Kanunu’ndaki esaslara uygun olarak yapılır432.
Bu Kanunun 32’nci maddesine göre haftalık okutulması mecburi ders
yükü saati dışında, meslek ve sanatlarını serbest olarak icra edenler dahil
Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde görevli öğretim elemanlarına, görev
unvanlarına göre Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek esaslara bağlı
olarak, haftada en çok 18 saate kadar verecekleri dersler için 2914 sayılı
Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 11’inci maddesine uygun olarak, ek
ders ücreti ödenir433.

431 2955 sayılı Yasa, 49/4. Md.
432 2955 sayılı Yasa, 49/5. Md.
433 2955 sayılı Yasa, 49/6. Md.
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KANUNU’NA GÖRE
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2985 SAYILI TOPLU KONUT KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

1. YASANIN KAPSAMI
Konut ihtiyacının karşılanması konut inşaatını yapanların tabi olacağı
usul ve esasların düzenlenmesi, memleket şart ve malzemelerine uygun
endüstriyel inşaat teknikleri ile araç ve gereçlerin geliştirilmesi ve Devletin
yapacağı desteklemeler bu Kanun hükümlerine tabidir434.
Toplu Konut İdaresi personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir435.
Toplu Konut İdaresi Başkanı müşterek kararname ile, Başkanlığın 657
sayılı Kanunun 59’uncu maddesinde sayılan diğer personeli Başkanlığın
bağlı bulunduğu Bakan tarafından atanır. Bakan bu yetkisini Başkana devredebilir. Başkanlığın diğer personeli Başkanın onayı ile atanır436.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine
bağlı kalınmaksızın özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda sözleşmeli
personel çalıştırılabilir. Bu fıkra hükmüne göre çalıştırılacak olanlar sosyal
güvenlik açısından T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir437.
Bu İdarenin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59’uncu maddesinde belirtilen unvanlarına ait kadroları ile Daire Tabibi Kadrosu karşılık
gösterilmek suretiyle sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bunlar istekleri
halinde T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Bu suretle sözleşmeli çalıştırılacaklardan T.C. Emekli Sandığı’ndan aylık alanların bu aylıkları kesilmez438.
Üçüncü ve dördüncü fıkralara göre çalıştırılacakların adedi, ücretlerinin taban ve tavanı ile diğer mali hakları, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak
hizmet sözleşmesi esaslarına göre tespit edilir439.
434 2985 sayılı Yasa, 1. Md.
435 2985 sayılı Yasa, Ek 3/1. Md.
436 2985 sayılı Yasa, Ek 3/2. Md.
437 2985 sayılı Yasa, Ek 3/3. Md.
438 2985 sayılı Yasa, Ek 3/4. Md.
439 2985 sayılı Yasa, Ek 3/5. Md.
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Bu İdarede Başbakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli
maaşsız izinli ve sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Bu kişilerin memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve mükellefiyetleri saklı tutulur. İzinli oldukları
müddet, terfi ve emekliliklerinde fiili hizmet olarak hesaba katıldığı gibi,
bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını kazananlar başkaca hiçbir işleme lüzum kalmaksızın terfi ettirilirler440.

440 2985 sayılı Yasa, Ek 3/6. Md.
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3055 SAYILI BAŞBAKAN VE
BAKANLARIN TEMSİL
ÖDENEKLERİ İLE DIŞARIDAN
ATANAN BAKANLARIN
ÖDENEK VE YOLLUKLARI
HAKKINDA KANUN’A GÖRE
ÜCRET

Adaleti çiğneyen devlet adamlarını,
cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır.
HZ. MUHAMMED
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3055 SAYILI BAŞBAKANLIK VE BAKANLARIN TEMSİL ÖDENEKLERİ İLE DIŞARIDAN
ATANAN BAKANLARIN ÖDENEK VE YOLLUKLARI HAKKINDA KANUN’A GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
3055 sayılı Yasanın kapsamına başbakan, bakanlar ile milletvekili olmamasına karşın Anayasa hükümlerine uygun şekilde dışarıdan atanan
bakanların ödenek yollukları girmektedir.
2. BAŞBAKAN ve BAKANLARIN ÖDENEK ve YOLLUKLARI
Temsil Ödeneği
Başbakana ve Bakanlara, aşağıda belirtilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda
temsil ödeneği verilir441.
1.1.1991’den
                       İtibaren
                       Uygulanacak
UNVANI Göstergeler

1.1.1992’den
İtibaren
Uygulanacak
Göstergeler

Başbakan 3600

4200

Bakan

3300

2800

1.1.1993’den
İtibaren
Uygulanacak
Göstergeler

1.1.1994’den
İtibaren
Uygulanacak
Göstergeler

1.1.1995’den
İtibaren
Uygulanacak
Göstergeler

4800

5400

6000

3800

4300

5000

Temsil ödeneğine, göreve başlama tarihinden itibaren hak kazanılır.
Bu ödenekler herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir ve bu ödeneklere esas teşkil eden göstergeler emeklilik hesabında hiç bir surette dikkate
alınmaz, söz konusu ödenekler her ay peşin olarak çekle ödenir442.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından bir bakanlığa atananlara, bakanlık temsil ödeneğinden başka, 3671 sayılı Türkiye Büyük Millet
Meclisi Üyelerinin Ödenek ve Yollukları Hakkındaki Kanun’da tespit edilen
miktarda ödenek ve yolluk görevlendirildikleri bakanlık bütçesinin aylık
ve yolluk tertiplerinden işe başladıkları tarih’ten itibaren ödenir. Türkiye
Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek ve Yollukları Hakkındaki Kanunun
diğer hükümleri bu Bakanlar hakkında da uygulanır.
441 3055 sayılı Yasa, 1. Md.
442 3055 sayılı Yasa, 2. Md.
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3091 SAYILI TAŞINMAZ MAL
ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN
TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ
HAKKINDA KANUN’A GÖRE
ÜCRET

Nesimi’ye sordular ki, yarin ile hoş musun
Hoş olayım olmayayım, o yar benim kime ne
Kul Nesimi
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3091 SAYILI TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ
HAKKINDA KANUN’A GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
3091 sayılı Yasa; gerçek veya tüzelkişilerin zilyed bulunduğu taşınmaz
mallarla kamu idareleri, kamu kurumları ve kuruluşları veya bunlar tarafından idare olunan veya Devlete ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu
altında bulunan sahipsiz yerlere veya menfaati umuma ait olan taşınmaz
mallara yapılan tecavüz veya müdahalelerin, idari makamlar tarafından
önlenmesi suretiyle tasarrufa ilişkin güvenliği ve kamu düzenini sağlar443.
2. 3091 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Soruşturma ve İnfaz Giderleri444
Soruşturma ve infaz memurları ile infaz memuruna teknik yönden yardımcı olarak görevlendirilecek memurların yevmiye ve taşıt giderleri, başvuruda bulunanlar tarafından maliye veznesine yatırılır.
Yukarıda belirtilen görevli memurlara, göreve gittikleri günler için sürelerine ve görevin belediye sınırları içinde veya dışında yapılmış olmasına
bakılmaksızın Harcırah Kanununa göre verilmesi gereken yevmiyeler tam
olarak ödenir.
3091 sayılı Yasanın üçüncü maddesinin son fıkrasına göre görevlendirilecek soruşturma ve infaz memurları ile infaz memurlarına teknik yönden
yardımcı olarak görevlendirilecek memurların yevmiye giderleri, taşınmaz
malın ait olduğu kamu idareleri, kurumları ve kuruluşlarınca karşılanır.
Birden çok iş, mümkün oldukça aynı günde yapılır. Bu durumda görülen işler aynı yerde ise, yevmiyeler ve taşıt ücreti başvuranlar arasında eşit
olarak paylaştırılır. İşler ayrı yerlerde ise, yevmiyeler eşit olarak paylaştırılmakla birlikte taşıt ücreti uzaklıkla orantılı olarak bölüştürülür.
Soruşturma sonunda tecavüz veya müdahalenin önlenmesine karar
verilirse, masrafların mütecavizden tahsili de, kararda belirtilir. Bu masrafların tahsiline ait karar fıkrası icra dairesince yerine getirilir.
443 3091 sayılı Yasa, 1. Md.
444 3091 sayılı Yasa, 17. Md.
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3154 SAYILI ENERJİ VE TABİ
KAYNAKLAR BAKANLIĞI’NIN
TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
HAKKINDA KANUN’A GÖRE
ÜCRET

Adil olmayan ulus, özgür de olamaz.
E. J. Sieyes
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3154 SAYILI ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI’NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
HAKKINDA KANUN’A GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
3154 sayılı Yasanın amacı; enerji ve tabii kaynaklarla ilgili hedef ve
politikaların, ülkenin savunması, güvenliği ve refahı, milli ekonominin
gelişmesi ve güçlenmesi doğrultusunda tespitine yardımcı olmak, enerji
ve tabii kaynakların bu hedef ve politikalara uygun olarak araştırılmasını,
geliştirilmesini, üretilmesini ve tüketilmesini sağlamak için Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı’nın kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları
düzenlemektir.
2. 3154 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Petrol Boru Hatları Kurulu Üyelerinin Ücreti
Kurul üyelerine ayda ikiden fazla olmamak üzere her toplantı için 1000
gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonunda bulunacak
miktar üzerinden toplantı ücreti ödenir445.

445 3154 sayılı Yasa, 29/A. Md.
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3160 SAYILI EMNİYET
TEŞKİLATI UÇUŞ VE DALIŞ
HİZMETLERİ TAZMİNAT
KANUNU

Tanrı, hak ve adaletle yönetenleri sever.
Kur’an-ı Kerim
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3160 SAYILI EMNİYAT TEŞKİLATI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU

1. YASANIN KAPSAMI
3160 sayılı Yasanın amacı, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde kadrolu veya
sözleşmeli olarak görevli pilot, pilot adayı ve uçuş ekibi ile kurbağa adam
ve kurbağa adam adaylarının hizmet müddetlerinin, kendilerine ödenecek
tazminatlar ile bu tazminatların ödenmesine dair esas ve usûllerin düzenlenmesidir446. Bu yasa, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde kadrolu veya sözleşmeli olarak görevli pilot, pilot adayı ve uçuş ekibi personeli ile kurbağa
adam ve kurbağa adam adayları hakkında uygulanır447.
2. 3160 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Uçucu ve Kurbağa Adamlara Ödenecek Tazminat
Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görev yapan pilot ve pilot adaylarına
kıstas aylığının % 70’i, uçuş ekibi personeline kıstas aylığının % 65’i, kurbağa adam ve kurbağa adam adaylarına kıstas aylığın % 60’ı üzerinden, bu
Kanuna ek cetvelde hizmet yılları (adaylar için birinci hizmet yılı) karşılığında gösterilen nispette aylık uçuş veya dalış tazminatı ödenir448.
Diğer Görevlilere Ödenecek Tazminat
Bir görevin ifası veya hava vasıtasının kontrol ve tecrübesi maksadıyla,
hava vasıtası içinde fiilen uçan pilot, pilot adayları ve uçuş ekibi dışında
olup aylık uçuş tazminatı almayan, Emniyet Genel Müdürlüğü’nce görevlendirilmiş personele her uçuş saati başına kıstas aylığının % 1’i oranında
tazminat ödenir. Ancak bu şekilde görev yapanlara bir ay içinde ödenecek
tazminat miktarı kıstas aylığının % 10’unu geçemez449.
Yıpranma Tazminatı450
Yıpranma tazminatının ödenme usûl ve şartları aşağıda gösterilmiştir:
446 3160 sayılı Yasa, 1. Md.
447 3160 sayılı Yasa, 2. Md.
448 3160 sayılı Yasa, 4. Md.
449 3160 sayılı Yasa, 5. Md.
450 3160 sayılı Yasa, 7. Md.
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a) Emniyet Genel Müdürlüğünün teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile;
1. Sekiz uçuş hizmet yılını tamamladıktan sonra daimî olarak diğer görevlere nakledilen pilotlara,
2. On iki uçuş hizmet yılını tamamladıktan sonra daimî olarak diğer görevlere nakledilen uçuş ekibi personeline,
3. Amir sınıfı kurbağa adamlardan sekiz dalış hizmet yılını, memur sınıfı
kurbağa adamlardan on iki dalış hizmet yılını tamamladıktan sonra dalış
hizmeti görevi alamayacak duruma gelen ve daimî olarak diğer görevlere
nakledilen kurbağa adamlara,
b) Uçuş veya dalış hizmetleri ile ilgili görevler sırasındaki kazalar sonucunda veya diğer sağlık sebepleriyle yetkili sağlık kurumları raporlarına
dayanılarak daimî olarak diğer görevlere nakledilen uçuculara ve kurbağa
adamlara,
Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli oldukları müddetçe uçuş ve
dalış görevlerinden ayrıldıkları tarihteki derece ve kademelerinin ödeme
tarihindeki karşılığının (ek gösterge dahil) % 10’u tutarında aylık yıpranma
tazminatı on yıl süreyle ödenir.
Diğer görevlere nakledilen bu personel bulunduğu görevle ilgili diğer
tazminatlardan da yararlandırılır.
Disiplinsizlik sebebiyle bu madde kapsamına girenlere veya kendi istekleriyle ayrılanlara yıpranma tazminatı ödenmez.
Yetiştirime İkramiyesi451
Uçuş okulu ve kursu öğrencilerini, aynı hava vasıtasında fiilen uçurmak
suretiyle yetiştiren kadrolu ve sözleşmeli uçuş öğretmenleri ile Emniyet
Genel Müdürlüğü havacılık birimlerinde çift kumandalı hava vasıtalarında,
atış, alet, intibak ve standardizasyon uçuş öğretmenliği yapanlara, öğretmenlik uçuş saati başına, kıstas aylığının binde üçü yetiştirme ikramiyesi
olarak ödenir. Bu ikramiye öğretmenliğin yapıldığı ayın sonunda verilir.
451 3160 sayılı Yasa, 8. Md.
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Emniyet Genel Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu kurbağa adam
kurslarında öğrencileri fiilen dalmak suretiyle yetiştiren öğretmenlerin her
dalış saati başına, kıstas aylığının binde üçü yetiştirme ikramiyesi olarak
ayrıca ödenir. Bu ikramiye, öğretmenliğin yapıldığı ayın sonunda verilir.
Şehitlik ve Sakatlık Tazminatı452
a) Pilot, pilot adayı ve uçuş ekibi personelinin uçuş hizmeti faaliyetlerinden,
b) Kurbağa adamlar ile kurbağa adam adaylarının kurbağa adam hizmeti faaliyetlerinden,
c) Hangi meslek ve sınıftan olursa olsun; vazifeli olarak hava veya deniz
vasıtasında bulunan emniyet personeli ile bir emniyet hizmetinin ifası için
bu vasıtalarda bulunanların, vasıtada bulundukları sırada,
şehit olmaları, sakat kalmaları veya yaralanmaları halinde kendilerine
veya kanunî mirasçılarına, bu Kanun hükümleri uyarınca tazminat ödenir.
Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak
görev alan sözleşmeli pilot ve sözleşmeli uçuş ekibi personeli ile Emniyet
Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev alan
sözleşmeli kurbağa adam personeli, bu Kanunun sakatlık ve şehitlik tazminatı ile ilgili hükmünden aynen istifade eder.
Bu Kanundan yararlanan personel ayrıca 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve
Aylık Bağlanması Hakkında Kanundan istifade edemez.
a) Şehit olanların kanunî mirasçılarına kıstas aylığının 60 katı;
b) Sakatlananlara, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca vazife malülü olanlar hakkında esas alınan 13/7/1953 gün
ve 1053 sayılı «Vazife Malüllüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkındaki Nizamname» de gösterilen 6 derece üzerinde ve sakatlık derecelerine göre
(a) bendinde belirtilen miktarın;
452 3160 sayılı Yasa, 7,8. Md.
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1’inci dereceye
% 75›i,
2’nci dereceye
% 65›i,
3’üncü dereceye
% 55›i,
4’üncü dereceye
% 45›i,
5’inci dereceye
% 35›i,
6’ncı dereceye
% 25›i,
c) Yaralanma ve sakatlık durumları (b) bendinde gösterilen derecelerde
olmamakla birlikte görevlerinden ayrılmalarına sebep olmuş ise, (a) bendinde belirtilen miktarın % 20 si,
Tutarında maddi ve manevi tazminat ödenir.
Bu tazminatın tespitine esas tutulacak kıstas aylık, sakatlanma veya şehitliğe sebep olan olayın meydana geldiği tarihteki kıstas aylıktır.
d) (a) bendi esaslarına göre tespit edilen tazminatın kanuni mirasçılarına intikalinde; şehidin eş ve füruu veya yalnızca füruu ile içtima eden ve
ölüm tarihinde sağ olan ana ve babanın her birine ayrı ayrı olmak üzere %
10 tutarındaki kısmı verildikten sonra kalanı içtima eden diğer mirasçılara
ödenir. Diğer hallerde miras hükümleri uygulanır. Ancak, ana ve babaya
verilen tazminat çocukların herbirine ödenen tazminattan fazla olamaz.
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3201 SAYILI EMNİYET
TEŞKİLATI KANUNU’NA GÖRE
ÜCRET

Anıtlara gereksinim duymayanlar,
anıtlarının dikilmesini hak etmişlerdir.
Hazzlit
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3201 SAYILI EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

1. 3201 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen en yüksek Devlet
Memuru aylığının (ek gösterge dahil)453;
a) Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;
1. Özel harekat ve istihbarat birimlerinde görev yapanlara; % 35,
2. Siyasi hizmet, çevik kuvvet birimleri ile köprü ve hassas bölgeleri koruma görevlerinde fiilen çalışanlarla, panzer sürücüsü ve operatörü olarak
görev yapanlara % 31,
3. Diğer birimlerinde görevli olanlara % 27,
b) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunan çarşı ve mahalle bekçilerine % 13,
tutarını geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca belirlenecek usul ve
esaslara göre fazla çalışma ücreti ödenir. Ayrıca, İçişleri Bakanı, büyük
ölçekli yolsuzluk, terör ve benzeri faaliyetlere karşı ülke çapında gerçekleştirilen operasyonlara katılanlar ile bunlara idari, teknik, lojistik ve sair
destek hizmetleri sağlayan personele hizalarında gösterilen oranların en
çok yarısına kadar ilave ödeme yapmaya, bu ödemeyi; görev yeri ve süresi,
görevin zorluk ve risk derecesi, görevlinin kıdemi ve sorumluluğu ile benzeri unsurları dikkate alarak farklı miktar veya oranlarda belirlemeye, buna
ilişkin diğer usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir. Bu ücretten damga
vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.

453 3201 Sayılı Yasa, Ek 21. Md.
MEVZUAT SERİSİ 11

419

420

49

3218 SAYILI SERBEST
BÖLGELER KANUNU’NA GÖRE
ÜCRET

Bir insan devlet başkanı olurken getirdiği ünü,
ayrılırken götüremez.
Jefferson
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1. YASANIN KAPSAMI
3218 sayılı Yasa; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla serbest
bölgelerin kurulması, yer ve sınırlarıyla faaliyet konularının belirlenmesi,
yönetimi, işletilmesi, bölgelerdeki yapı ve tesislerin teşkili ile ilgili hususları
kapsar454.
2. 3218 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Bu bölgelerde istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler 31.12.2008
tarihine kadar gelir vergisinden müstesnadır. Ancak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ruhsatlarında belirtilen süre 31.12.2008 tarihinden
daha önceki bir tarihte sona eriyorsa, istisna uygulamasında ruhsatta yer
alan sürenin bitiş tarihi dikkate alınır455.

454 3218 sayılı Yasa, 1. Md.
455 3218 sayılı Yasa, Geçici Madde 3/b
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3254 SAYILI METEOROLOJİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT
VE GÖREVLERİ HAKKINDA
KANUN’A GÖRE
ÜCRET

Banker, güzel havalarda size bir şemsiye verip,
yağmurlu bir günde geri alan adamdır.
Anonim
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3254 SAYILI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
HAKKINDA KANUN’A GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
3254 sayılı Yasanın amacı, meteoroloji istasyonları açmak ve çalıştırmak, hizmetlerin gerektirdiği rasatları yapmak ve değerlendirmek ve çeşitli sektörler için hava tahminleri yapmak ve meteorolojik bilgi desteği
sağlamak için Başbakanlığa bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemektir456.
2. 3254 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Ek Ücret
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşları
bünyesinde ilgili bakanlık ve kuruluşlarıyla anlaşmak suretiyle ve rasat hizmetlerini yapmak üzere meteoroloji istasyonları açılabilir ve bu kurum ve
kuruluşların personeline ödenecek ek ücret, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü ve Başbakanın onayı ile kararlaştırılır457.
Sözleşmeli Personel Ücreti
Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, daire başkanı, hukuk müşaviri,
müşavir, müfettiş, meteoroloji uzmanı ve uzman yardımcısı, şube müdürü,
mühendis, matematikçi, fizikçi, jeomorfolog, istatikçi, tabip, diş tabibi, en
az 4 yıllık teknik yükseköğrenim görmüş teknikerler ile bilgisayar programcısı ve bilgisayar çözümleyici kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ve diğer Kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın, sözleşmeli
personel çalıştırabilir458.
Ancak, uzman yardımcısı ve uzman kadrolarında çalıştırılacaklar için
456 3254 sayılı Yasa, 1/1. Md.
457 3254 sayılı Yasa, 30/1. Md.
458 3254 sayılı Yasa, 32/B-1. Md.

MEVZUAT SERİSİ 11

427

TÜRK HUKUKUNDA ÜCRET VE ÜCRETİN VERGİLEMESİ

32/A maddesinde belirtilen şartlar, yukarıda sayılan diğer görevlerde çalıştırılacaklar için yükseköğrenim yanında, Devlet Memurları Kanunu’nun
68’inci maddesinde belirtilen şartlar aranır459.
Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı
ve her çeşit ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir460.
Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı
ile ilgilendirilir461.
Fazla Çalışma Ücreti
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tâbi personelden
(kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç), Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilâtı prensipleri çerçevesinde personel maliyetleri tamamen veya
kısmen karşılanan havaalanlarında çalışan personel için en yüksek Devlet
memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının % 50’sini, bunların dışında kalan diğer personel için ise % 25’ini geçmemek üzere, Genel Müdürlük döner sermaye işletmesi yönetim kurulu kararı ve Maliye Bakanlığının
uygun görüşü üzerine, bağlı bulunulan Bakan onayı ile belirlenecek usûl,
esas ve oranlarda her ay döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılır. Bu
ödeme aylıklara ilişkin esaslar çerçevesinde, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın yapılır462.

459 3254 sayılı Yasa, 32/B-2. Md.
460 3254 sayılı Yasa, 32/B-3. Md.
461 3254 sayılı Yasa, 32/B-4. Md.
462 3254 sayılı Yasa, 32/D. Md.
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3269 SAYILI UZMAN ERBAŞ
KANUNU’NA GÖRE
ÜCRET

Kimse, duymak istemeyen kadar sağır olamaz.
M. Henry
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3269 SAYILI UZMAN ERBAŞ KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

1. YASANIN KAPSAMI
3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nun amacı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin
erbaş kadrolarında süreklilik gösteren teknik ve kritik görevlerde, yetişmiş
personel gereksinimini karşılamak maksadıyla istihdam edilecek uzman
onbaşı ve uzman çavuşların sağlanması, hizmet koşulları görev ve hakları,
yükümlülükleri, astsubay sınıfına geçirilmeleri ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir463. Söz konusu yasa Türk Silahlı Kuvvetleri erbaş kadrolarında
istihdam edilecek uzman erbaşlarla, bunları istihdam edecek ve bunların
istihdamı ile ilgili birlik, kurum ve kuruluşları kapsamaktadır464.
2. UZMAN ERBAŞ KANUNU’NA GÖRE ÜCRET465
Uzman erbaşlara, göreve başlamış olmak kaydıyla sözleşmenin onaylandığı tarihten geçerli olarak aşağıdaki aylık gösterge tablosu üzerinden
aylık verilir.
UZMAN ERBAŞLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU
Dereceler
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kademeler
1
1020
915
835
760
705
660
620
590
560

2
1065
950
865
785
720
675
630
600
570

3
1110
985
895
810
740
690
645
610
580

4
1155
1020
915
835
760
705
660
620
590

5
1210
1065
950
865
785
720
675
630
600

6
1265
1110
985
895
810
740
690
645
610

7
1320
1155
1020
915
835
760
705
660
620

8
1380
1210
1065
950
865
785
720
675
630

9
--1265
1110
985
895
810
740
690
645

Uzman çavuşlar 10’uncu derecenin birinci kademesinden; uzman onbaşılar ise, 11’inci derecenin birinci kademesinden giriş yaparlar. Uzman
463 3269 sayılı Yasa, 1. Md.
464 3269 sayılı Yasa, 2. Md.
465 3269 sayılı Yasa, 16. Md.
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onbaşılıktan uzman çavuşluğa terfi edenlerin intibakları, bulundukları derece ve kademenin bir üst derecesinin aynı kademesine yapılır.
Uzman erbaşlara; yan ödemeleri, Silâhlı Kuvvetler hizmet tazminatı,
aile yardımı ödeneği, doğum yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği ve
yakacak yardımı 27.07.1967 tarihli ve 926 sayılı Kanun esaslarına göre, tayın bedeli 22.06.1978 tarihli ve 2155 sayılı Kanun esaslarına göre ödenir.
Uzman erbaşlar mevcut hükümler dahilinde, Millî Savunma Bakanlığı’na,
Jandarma Genel Komutanlığı’na ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait konutlardan, kiralama sisteminden ve lojman tazminatından da yararlanırlar.
Tutuklanan, firar veya izin tecavüzünde bulunan ve cezası infaz edilmekte
olan uzman erbaşların aylık, ödenek ve tazminatları hakkında 926 sayılı
Kanunun 65’inci maddesi hükümleri uygulanır.
Kendi kusurları olmaksızın hizmet sürelerinin uzatılmaması nedeniyle
veya sözleşme süresini bitirip ayrılanlardan; hizmet süresi beş yılı geçmeyenlere, ayrıldıkları tarihte almakta oldukları net maaşları tutarının (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28’inci maddesinde belirtilen ek tazminatlar ile 14.07.1964 tarihli ve 500 sayılı Kanuna göre ödenen tazminat
ve lojman tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) iki katının toplam hizmet yılı ile çarpımından bulunacak miktarda ikramiye verilir. Hizmet süresi
beş yılı geçenlere ise beş yıllık hizmetleri için yukarıdaki esasa göre hesaplanacak tutara; ayrıldıkları tarihte almakta oldukları net maaşları tutarının
(375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28’inci maddesinde belirtilen
ek tazminatlar ile 500 sayılı Kanuna göre ödenen tazminat ve lojman tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç), beş yıldan fazla olan hizmet yılı toplamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın ayrıca ilâve edilmesi suretiyle
tespit edilecek miktarda ikramiye verilir. Ancak, uzman erbaşlara ödenecek
ikramiye, hiçbir suretle ayrıldıkları tarihte almakta oldukları ikramiye ödenmesine esas net maaşlarının yirmi katını geçemez. İkramiyelerden; damga
vergisi hariç, vergi kesilmez. Emeklilik hakkı kazanan uzman erbaşlara bu
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ikramiye ödenmez ve bunlar hakkında, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.
Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, Yabancı Uyruklu
Kişilerle Evlenen Subay ve Astsubaylar Hakkında Yönetmelikte belirtilen
esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenlerin, çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların veya disiplinsizlik ve ahlâkî nedenlerle sonradan Silâhlı Kuvvetlerde kalması uygun görülmeyenlerin sözleşmeleri fesh
edilir ve bunlara ikramiye ödenmez. Astsubay nasbedilenlere de ikramiye
verilmez. Sağlık, vefat, istihdam edildiği kuvvet komutanlığı veya sınıfının
değiştirilmesi yahut bulunduğu kadronun kaldırılması durumunda bir yılı
tamamlamadan ayrılanlara, bir yıl içinde alması gereken ikramiye tutarı,
on iki aya eşit olarak bölünmek suretiyle hizmet ettiği her aya isabet eden
miktarda ödeme yapılır.
Asgari dört yıl fiili hizmetlerini, komando birliklerinde komando olarak veya kadro görev yeri sadece yüzer birliklerde bulunan sınıflarda tamamlamış olan uzman erbaşlar ile uzman erbaşların istihdam edildiği
kadro görev yerinin herhangi bir nedenle kaldırılması veya bu kadrolarda
uzman erbaş istihdam edilmesine gerek kalmaması durumlarında uzman
erbaşlar, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil
Güvenlik Komutanlığı tarafından, ihtisas sahibi olduğu diğer birliklerdeki
boş olan uzman erbaş kadro görev yerlerine atanabilirler veya başka bir sınıfta istihdam edilebilirler. Bu durumda olan uzman erbaşların ilgili kuvvet
komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın görüşleri alındıktan sonra Genelkurmay Başkanlığı tarafından
kuvvetleri değiştirilebilir. 5’inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde
belirtilen uzman erbaşlar, istihdam edildiği kadro görev yerinin herhangi
bir nedenle kaldırılması veya bu kadrolarda uzman erbaş istihdam edilmesine gerek kalmaması durumlarında, kuvvet komutanlıkları, Jandarma
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Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sağlık niteliklerine uygun diğer birliklerdeki boş olan uzman erbaş kadro görev
yerlerine atanabilir. Bu fıkra uyarınca atanan, kuvvet veya sınıf değişikliği
işlemine tabi tutulan uzman erbaşlar, sözleşmenin feshini isteyebilir. Bu şekilde sözleşmenin feshini isteyen uzman erbaşların istekleri kabul edilir ve
bunlara bu Kanun esaslarına göre tahakkuk edecek ikramiye ödenir.
Uzman erbaşlıktan ayrılanlardan kamu kurum ve kuruluşlarına memur
veya sözleşmeli personel olarak atananlar ile iş kanunlarına tâbi olarak
çalışanların emekli olmaları durumunda; 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanunu’nun ek 20’nci maddesi uyarınca ödenecek emekli
ikramiyesi veya iş kanunlarına göre ödenecek kıdem tazminatının hesabında, bu maddeye göre ödenen ikramiyede esas alınan hizmet süreleri
dikkate alınmaz.
Görevde iken işledikleri ve 12’nci maddenin dördüncü fıkrasının (b), (c),
(ç) ve (d) bentlerinde belirtilen hususlar nedeniyle haklarında dava açılan
ancak, yargılama sırasında sözleşme süresinin bitmesi nedeniyle kendi
istekleri ile ayrılan uzman erbaşlara, yargılama sonuçlanıp kesinlik kazanıncaya kadar ikramiye ödemesi yapılmaz. Yargılama sonucunda beraat
edenlere hak ettikleri ikramiye ödenir. Yargılama sonucunda anılan bentlerde belirtilen şekillerde mahkûm olanlara ise ikramiye ödemesi yapılmaz.
Vefat eden uzman erbaşların dul ve yetimlerine Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı tarafından aylık bağlanamaması durumunda, bu Kanun
esaslarına göre hesaplanacak ikramiye kanunî mirasçılara aynen ödenir.
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3289 SAYILI SPOR GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN TEŞKİLAT
VE GÖREVLERİ HAKKINDA
KANUN’A GÖRE ÜCRET

Bir yüzyılın felsefesi,
bir sonraki yüzyılın sağduyusudur.
Henry Ward
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3289 SAYILI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
HAKKINDA KANUN’A GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
3289 sayılı Yasanın amacı, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı, merkezde
katma bütçeli ve tüzel kişiliğe sahip Spor Genel Müdürlüğü’nün, taşrada
ise özel bütçeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl ve İlçe Müdürlüklerinin kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri düzenlemektir.
2. 3289 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Hazırlık ve Düzenleme Kurullarında Ücret
Hazırlık ve düzenleme kurullarının sekretaryası Genel Müdürlükçe yürütülür. Kurul kararlarının takibinden ve koordinasyondan sorumlu olmak
üzere Gençlik ve Spor Bakanı tarafından bir genel koordinatör görevlendirilebilir. Uluslararası gençlik ve spor organizasyonlarında, ilgili organizasyonun süresini aşmamak kaydıyla özel hukuk hükümlerine göre yerli
ve yabancı, tam zamanlı veya yarı zamanlı personel çalıştırılabilir. Her bir
organizasyonda görev alacak genel koordinatör ve personele ödenecek
ücret ile çalıştırılabilecek personel sayısının üst sınırı Bakanlar Kurulunca
belirlenir. Genel koordinatörlere ödenecek ücret, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki sözleşmeli
personel tavan ücretinin beş katını, diğer çalışanlara ödenecek ücret anılan tavan ücretinin iki katını aşamaz466.
Tahkim Kurulu, Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Üyelerinin
Ücreti
Tahkim Kurulu ile Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu üyelerine bir ayda dört toplantıyı geçmemek üzere, görev yapılan her gün için
uhdesinde kamu görevi bulunanlar bakımından (5.000), bulunmayanlar
bakımından (6.000) gösterge rakamının devlet memuruna uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucunda bulunulacak miktarı geçmemek üzere
huzur ücreti ödenir. Tahkim Kurulu ile Sportif Değerlendirme ve Geliştirme
466 3289 sayılı Yasa, 8. Md.
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Kurulu tarafından görevlendirilen bilirkişi ve uzmanların ücretleri Genel
Müdürlükçe karşılanır467.
Tahkim Kurulu Üyelerinin Huzur Hakkı
Tahkim kurulu üyelerine bir ayda iki toplantıyı geçmemek üzere, görev yapılan her gün için uhdesinde kamu görevi bulunanlar bakımından
(2000), bulunmayanlar bakımından (3000) gösterge rakamının devlet memurlarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarı geçmemek üzere huzur ücreti ödenir. Bir ayda görev yapılan gün sayısı
ikiyi aşması halinde aşan günler için huzur ücreti ödenmez. Huzur ücretleri ile diğer giderler Genel Müdürlükçe karşılanır. Huzur ücretleri ilgili ayı
takip eden ilk hafta içinde ödenir468.
Spor Müşavirlerinin Ücreti
Gençlik ve Spor Bakanının teklifi üzerine Başbakan tarafından sayısı
kırkı geçmemek üzere, olimyipat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde birden fazla dünya şampiyonluğu
kazanan otuz yaşını doldurmuş sporcular, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48’inci maddesi (A) bendinin (2), (3) ve (6) numaralı alt bentlerindeki şartlar hariç diğer şartları taşımak kaydıyla spor müşaviri olarak
atanabilir. Spor müşavirleri aylık ve özlük hakları bakımından Bakanlık müşavirleri hakkında uygulanan hükümlere tabidirler469.

467 3289 sayılı Yasa, Ek 9. Md.
468 28.05.2004 tarih ve 25475 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış Yönetmelik’in 5. Md.
469 3289 sayılı Yasa, 30. Md.
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3292 SAYILI VATANİ HİZMET
TERTİBİ AYLIKLARININ
BAĞLANMASI HAKKINDA
KANUN’A GÖRE ÜCRET

Birini bekletmek en büyük alçaklıktır.
Zamanını çalacağına, parasını çal, daha iyi.
Horace Mann
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3292 SAYILI VATANİ HİZMET TERTİBİ AYLIKLARININ BAĞLANMASI HAKKINDA
KANUN’A GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
Bu Kanunun amacı, hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin üstün başarı ve gayretle Türk Vatanına hizmet etmiş Türk Vatandaşlarından, bu hizmetleri ilgili kamu kurumları tarafından kayıt altına alınmış ve aynı kamu
kurumları tarafından bu kayıtlar esas alınarak bu Kanuna göre aylık bağlanması yönünde görüş bildirilmiş olanlara veya bunların ölümü halinde
muhtaç duruma düşen aile fertlerine vatani hizmet tertibinden bağlanacak aylıkların usul ve esaslarını tespit etmektir470.
2. 3292 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Aylık Bağlanması471
Birinci madde kapsamına giren Türk vatandaşlarına veya bunların
ölümleri halinde üçüncü maddede belirtilen şartları haiz aile fertlerine hayatta bulundukları sürece ödenmek üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığının
teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile aylık bağlanabilir.
Vatani hizmet tertibinden bağlanacak aylıklar; ilgililerin kendileri için
700, dul eşleri için 550, yetim ve bakmakla yükümlü olduğu diğer yakınları için 400 gösterge rakamının, Bütçe Kanunlarıyla Devlet memurlarının
aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımından bulunacak miktarda ödenir.
Yukarıda belirtilenlerden herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir
veya aylık bağlanmadığı gibi, zorunlu olarak sosyal güvenlik kurumlarından birine tabi olmayı gerektiren bir işte de çalışmadığını belgelemek suretiyle yazılı talepte bulunan hak sahiplerinin aylıkları ise yazılı taleplerinin
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden
aydan geçerli olmak üzere ve bu durumları devam ettiği müddetçe 16
yaşından büyük işçiler için uygulanan otuz günlük net asgarî ücret tutarı
(dul eşler için bu tutarın yüzde 75’i, diğer yakınları için ise yüzde 50’si) esas
alınarak ödenir.
470 3292 sayılı Yasa, 1. Md.
471 3292 sayılı Yasa, 2. Md.
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Bu aylıklar hiçbir vergi veya kesintiye tabi olmadığı gibi haczedilemez.
Aile Fertlerine Aylık Bağlanması472
Bu Kanun gereğince aylık alanların ölümleri halinde, ölüm tarihini izleyen aybaşından başlamak üzere ölenlerin dul ve yetimlerine; 5434 sayılı
T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun 67’nci maddesinde belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerine yapılan ödemelerle esas alınan unsurlara ve aynı
Kanunun 75 ve 108’ inci maddesinde yer alan hükümlere göre, dul ve yetim aylığı bağlanır.

472 3292 sayılı Yasa, 3. Md.
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3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM
KANUNU’NA GÖRE
ÜCRET

Gerçeğin rengi gridir.
Andre Gide
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3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

1. YASANIN KAPSAMI
3308 sayılı Yasa, Mesleki Eğitim Kurulunun belirleyeceği mesleklerde,
kamu ve özel sektöre ait kurum, kuruluş ve iş yerleri ile mesleki ve teknik
eğitim okul ve kurumlarındaki eğitim ve öğretimi kapsar473.
2. 3308 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Deneme Döneminde Ücret
Çıraklığa bir deneme dönemi ile başlanır. Bu dönem mesleğin özelliğine göre bir aydan az, üç aydan fazla olamaz. Bu süre Bakanlıkça tespit edilir. Deneme döneminden sonra taraflar 10 gün içinde ilgili Mesleki Eğitim
Merkezi müdürlüğüne başvurmadığı takdirde çıraklık sözleşmesi kesinleşir
ve bu dönem çıraklık süresinden sayılır. Deneme döneminde ücret ödenir.
Aday çıraklıktan çıraklığa geçenler deneme dönemini yapmış sayılırlar474.
Mesleki Eğitime Katılma Payı
On ve daha fazla personel çalıştıran ve Bakanlıkça işletmelerde mesleki
eğitim kapsamına alınan, ancak, beceri eğitimi yaptırmayan işletmeler, beceri eğitimi yaptırması gereken her öğrenci için eğitim süresince her ay 18
yaşını bitirenlere ödenen asgari ücretin net tutarının 1/3’ü nispetinde, yirmi ve daha fazla personel çalıştırılması halinde 2/3’ü nispetinde Saymanlık
hesabına para yatırmakla yükümlüdürler475.
Mesleki eğitim şartlarına sahip olan işletmelere Bakanlıkça öğrenci
gönderilememesi halinde bu işletmeler, katılma payı ödemezler476.
Bu sayının tespitinde görev ve çalışma statüsüne bakılmaksızın işyerinde 1475 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalıştırılan personel sayısı dikkate
alınır477.
473 3308 sayılı Yasa, 2. Md.
474 3308 sayılı Yasa, 14/1. Md.
475 3308 sayılı Yasa, 24/1. Md.
476 3308 sayılı Yasa, 24/2. Md.
477 3308 sayılı Yasa, 24/3. Md.
MEVZUAT SERİSİ 11

445

TÜRK HUKUKUNDA ÜCRET VE ÜCRETİN VERGİLEMESİ

Ücret
Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar; aday çırak veya çırağın velisi veya
vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile işyeri
sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak, işletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim
öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin
yüzde 30’undan aşağı ücret ödenemez478.
Aday çırak, çırak ve öğrencinin eğitimi sırasında işyerinin kusuru halinde
meydana gelecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur479.
Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden
müstesnadır480.
Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere sözleşmenin akdedilmesi ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun iş kazaları
ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortaları hükümleri uygulanır. Sigorta
primleri 1475 sayılı İş Kanunu’nun 33’üncü maddesi gereğince bunların
yaşına uygun asgari ücretin % 50’si üzerinden Bakanlık ve mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin
bütçesine konulan ödenekle karşılanır481.
Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 23, 24, 35 ve 42’nci maddeleri hükümleri uygulanmaz. Ayrıca bunlara aynı Kanuna göre işgöremezlik
ödenekleri bağlanacak sürekli işgöremezlik gelirine esas olacak günlük
kazançların tespitinde sigorta primine esas tutulan ücret dikkate alınır482.
478 3308 sayılı Yasa, 25/1. Md.
479 3308 sayılı Yasa, 25/2. Md.
480 3308 sayılı Yasa, 25/3. Md.
481 3308 sayılı Yasa, 25/4. Md.
482 3308 sayılı Yasa, 25/5. Md.
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3423 SAYILI MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI’NA BAĞLI
MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM
OKULLARI DÖNER SERMAYESİ
HAKKINDA KANUN’A GÖRE
ÜCRET

Bir insanı doğru yapmak isterseniz ona güveniniz;
düzenbaz yapmak isterseniz ona güvenmeyiniz.
G. Bernard Shaw
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3423 SAYILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA BAĞLI MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM
OKULLARI DÖNER SERMAYESİ HAKKINDA KANUN’A GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
8 Haziran 1927 tarih ve 1087 sayılı kanunun birinci maddesi mucibince
Aydın sanayi idadisiyle sanayi mektepleri atelyeleri için, 21 Mart 1931 tarih ve 1774 sayılı kanun mucibince Milli Eğitim Bakanlığı emrinde bulunan
meslek mektepleri atelye ve satış evleri için, 16 Mart 1936 tarih ve 2920 sayılı kanun mucibince Milli Eğitim Bakanlığı emrinde bulunan kız mesleki ve
teknik öğretim okulları için tahsis edilen ve 22 Temmuz 1931 tarih ve 1867
sayılı kanunun dördüncü maddesi mucibince vilayet hususi idarelerinden
san’at mektepleri için verilen döner sermayeler birleştirilmiştir483.
2. YASAYA GÖRE ÜCRET
Okulların döner sermayelerinin toplamı yüz milyon Yeni Türk Lirasına
(YTL) çıkarılmıştır. Bu miktar, Bakanlar Kurulunca on katına kadar artırılabilir. Sermaye artırımları; döner sermaye işletmelerinin yıl sonu bilançosunda görülen kârlarının üçte birinin doğrudan sermayeye eklenmesi
suretiyle karşılanır. Döner sermaye işletme faaliyetlerinden elde edilecek
kârın en çok üçte biri, bu kârın gerçekleşmesini sağlayan personele katkıları oranında üretimi teşvik primi olarak dağıtılır. Ancak, her personele
verilecek primin yıllık tutarı en yüksek asgari ücretin yıllık tutarından fazla
olamaz. Bakanlıkça uygun bulunan alanlarda, çalışma saati göz önünde
bulundurulmaksızın parça başı ücret ödenmek suretiyle mal ve hizmet
üretimi yaptırılabilir. Her personelin bir ayda alacağı parça başı ücretin toplamı, asgari ücretin iki aylık tutarından fazla olamaz. Aynı iş için hem parça başı ücret hem de fazla çalışma ücreti aynı anda ödenemez. Okulların
atölye, makine parkı ve tesisleri özel sektörle işbirliği yapılarak işletilebilir.
Bu fıkranın uygulanması ile ilgili hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir484.
Döner sermaye atelyeleri işlerine ve bu işlerin inkişafına göre muvak483 3423 sayılı Yasa, 1/1. Md.
484 3423 sayılı Yasa, 1/2. Md.
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katen memur istihdamına lüzum görüldüğü takdirde doğrudan doğruya
bu işlerle meşgul olmak üzere Maliye Bakanlığının muvafakati İle Milli
Eğitim Bakanlığınca bu okullara kafi miktarda memur tayin olunabilir. Bu
memurların ücretleri o okula ait döner sermaye atelyesinin umumi hasılatından tediye olunur485.
Uhdelerine ilave olarak döner sermaye muhasipliği veya memurluğu
verilen okulun maaşlı veya ücretli memurlarına okul döner sermaye atelyelerinin umumi gelirinden ödenmek üzere iş hacimleri göz önünde tutularak Milli Eğitim Bakanlığı’nın tensibi ile ayda (30) liradan (150) liraya
kadar ücret verilir486.
Mesleki ve teknik öğretim okulları döner sermaye atelyelerinin muamelatı, idare tarzı ve siparişlerden alınacak ücretlerle bu atelyelerde yapılan sipariş işlerinde çalıştırılacak talebeye umumi hasılattan verilecek ücretler Maliye ve Milli Eğitim Bakanlığınca müşterek tesbit olunur487.

485 3423 sayılı Yasa, 2. Md.
486 3423 sayılı Yasa, 3. Md.
487 3423 sayılı Yasa, 5. Md.
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3466 SAYILI UZMAN
JANDARMA KANUNU’NA
GÖRE ÜCRET

Her ulus hak ettiği hükümet tarafından yönetilir.
Joseph De Maistre
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3466 SAYILI UZMAN JANDARMA KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

1. YASANIN KAPSAMI
Bu Kanun, Uzman Jandarmalarla, bunları istihdam edecek bütün jandarma birlik, kurum ve kuruluşları kapsar488.

2. 3466 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Aylıklar489
Uzman Jandarmalara 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nda Uzman Jandarmalar için belirlenen gösterge tablosuna göre aylık
verilir.
Ayrıca, Uzman Jandarmalara dereceleri itibariyle Astsubaylar için belirlenmiş olan ek göstergelerin 2/3’ü uygulanır.
Her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü rütbe terfii onanan uzman jandarmalara rütbe terfiinin onaylandığı tarihten itibaren, takip eden aybaşına kadar olan döneme ait aylık farkları kıst olarak ödenir.
Uzman Jandarmalara, Silahlı Kuvvetler Tazminatı, aile yardım ödeneği,
doğum yardım ödeneği, ölüm yardımı ödeneği ve yakacak yardımı 926 sayılı Kanun, tayın bedeli 2155 sayılı Kanun, emniyet ve asayiş hizmeti muhtelif ücret ödemesi 2803 sayılı Kanun esaslarına göre ödenir.
Hizmete çağrılan yedeğe ayrılmış uzman jandarmalara muvazzaf emsalleri gibi özlük hakları verilir.
İlk Atanmada Aylığa Hak Kazanma490
İlk defe göreve atanan Uzman Jandarmalar, Uzman Jandarma Çavuşluğa nasıp tarihini takip eden aybaşından itibaren aylığa hak kazanırlar.
Ancak, uzman jandarma okullarından mezun olanlardan yeni görev
yerlerine ataması yapılan uzman jandarmaların, takip eden aybaşına kadar
olan döneme ait kıst aylıkları peşin ödenir.
488 3466 sayılı Yasa, 2. Md.
489 3466 sayılı Yasa, 21. Md.
490 3466 sayılı Yasa, 22. Md.
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Adayların Harçlığı491
Uzman Jandarma adaylarına okuldaki eğitim ve öğrenim süresince,
uzman jandarma çavuş rütbesinin birinci kademe brüt aylığının net tutarında harçlık ödenir.
Bu harçlıklar hiçbir kesintiye ve vergiye tabi olmadığı gibi borç için de
haczedilemez.
Yolluk Giderleri ve Gündelikler492
Uzman Jandarma Çavuşlarından, görevin ifası için sürekli veya geçici
olarak görev yerinden ayrılanların yolluk giderleri ve gündelikleri yürürlükteki özel kanun hükümlerine göre ödenir.
Ödüller493
Uzman Jandarmaların ödüllendirilmeleri 926 sayılı Kanun hükümlerine
göre yürütülür.

491 3466 sayılı Yasa, 23. Md.
492 3466 sayılı Yasa, 24. Md.
493 3466 sayılı Yasa, 31. Md.
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3561 SAYILI MAL
MEMURLARININ KAYYIM TAYİN
EDİLMESİNE DAİR KANUN’A
GÖRE ÜCRET

Kendi rahatı için özgürlükten vazgeçmek isteyenler
ne rahatı, ne de özgürlüğü hak etmişlerdir.
Franklin
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3561 SAYILI MAL MEMURLARININ KAYYIM TAYİN EDİLMESİNE DAİR KANUN’A
GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
3561 sayılı Yasa amacı; bir kimsenin uzun süreden beri bulunamaması
veya oturduğu yerin bilinememesi nedeniyle malvarlıkları üzerinde Hazine menfaatinin korunmasını sağlamak üzere; mahallin en büyük mal memurunun kayyım olarak atanması, yetkileri, yetki devri, kayyımlık mallarının yönetimi ve giderleri, kayyım ve görevli personele ödenecek ücretler
ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
2. 3561 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Kayyım tayin edilen mal memuru, Hazine avukatı bulunan yerlerdeki
dava ve icra işlerinde vereceği yetki belgesi ile Hazine avukatı tarafından
temsil olunur. Hazine avukatlarının bu fıkra hükmü gereğince bakacakları
dava ve icra takipleri nedeniyle lehlerine hükmolunup tahsil edilen vekalet
ücretleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 146’ncı maddesindeki
sınırın iki katını geçmemek üzere ayrıca kendilerine ödenir494.
Kayyımlıkla ilgili işlemler, her türlü vergi, resim, harç, katkı payı gibi
mali yükümlülüklerden müstesnadır495.
Taşınır ve taşınmazlarla hakların yönetim gelirlerinin yüzde 35’i; para, hisse senedi, tahvil ve benzeri menkul varlıkların yönetim gelirlerinin ise yüzde
5’i oranında yönetim gideri kesilerek kayyım tarafından bir bankada açılacak
hesaba yatırılır. Bu hesapta toplanan paralar; kayyım ve yetki devrettiği görevliler, davalara katılacak Hazine avukatları, ihtiyaç hâlinde kurulacak kayyımlık
bürosu görevlileri ile bu konuda görevlendirilenlere verilecek ücret ödemeleri
ve kayyımlık bürosunun diğer giderleri için kullanılır496.
Mal memurlarının kayyımlıkla ilgili görev ve yetkileri, ödenecek ücretler, kayyımlık mallarının yönetimi ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar,
Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak
yönetmelikle düzenlenir497.
494 3561 sayılı Yasa, 2/3. Md.
495 3561 sayılı Yasa, 2/4. Md.
496 3561 sayılı Yasa, 2/5. Md.
497 3561 sayılı Yasa, 2/6. Md.
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3713 SAYILI TERÖRLE
MÜCADELE KANUNU’NA GÖRE
ÜCRET

Bir işe ne kadar az insan karışırsa,
o iş o kadar çabuk biter.
Homeros
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3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

1. YASANIN KAPSAMI
Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme
veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve
Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek,
Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak
amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü
suç teşkil eden eylemlerdir498.
2. 5233 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Terörle mücadelede görev alan istihbarat ve kolluk görevlileri ile bu
amaçla görevlendirilmiş diğer personelin, bu görevlerinin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda müdafi olarak belirlediği en fazla üç avukatın ücreti ödenir ve bunlara
avukatlık ücret tarifesine bağlı olmaksızın yapılacak ödemeler, ilgili kuruluşların bütçelerine konulacak ödenekten karşılanır499.
Malul Olanlarla Aylığa Müstehak Dul ve YetimlereYyardım500
Kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı
terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, sakatlanan, ölen veya öldürülenler hakkında 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında
Kanun hükümleri uygulanır. Ayrıca;
a) Malul olanlarla, ölenlerin aylığa müstehak dul ve yetimlerine bağlanacak aylığın toplam tutarı, bunların görevde olan emsallerinin almakta
oldukları aylıklardan; emekli olanların öldürülmeleri halinde ise,dul ve ye498 3713 sayılı Yasa, 1. Md.
499 3713 sayılı Yasa, 15/1. Md.
500 3713 sayılı Yasa, 21. Md.
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timlerine bağlanacak aylığın toplam tutarı ve Kanuna göre kendisine bağlanabilecek emekli aylığından az olamaz. Yaşamak için gereken hareketleri
yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede
malül olanlar ile ölenlerin dul ve yetimlerine en yüksek devlet memuru aylığı üzerinden, diğerlerine mevcut aylıkları üzerinden, 30 yıl hizmet yapmış
gibi emekli ikramiyesi ödenir. Bu bent hükümlerine göre ilgililere fazla olarak yapılan ödemeler, faturası karşılığı ilgili sosyal güvenlik kuruluşlarınca
Hazineden tahsil edilir.
b) Yurtiçinde ve yurtdışında kamu konutlarından yararlanmakta iken malul
olanların kendileri, ölenlerin aylığa müstehak dul ve yetimleri, Kamu Konutları
Kanununda gösterilen özel tahsisli konutlarda oturanlar hariç olmak üzere, bir
yıl süreyle kamu konutlarından yararlanmaya devam ederler. Bu süre sonunda
kamu konutundan çıkacaklar ile kamu konutundan yararlanmayanlar ve özel
tahsisli konutlarda oturanların istekleri halinde ikametgah olarak kullanacakları yurtiçindeki taşınmazın kira bedeli on yıl süre ile Devletçe karşılanır. Yurtdışındaki özel tahsisli konutlarda oturanların yurtdışı kira bedelleri de istekleri
halinde bir yıl süre ile Devletçe karşılanır.
c) Konut kredisinden istifade bakımından 2559 sayılı Polis Vazife ve
Selahiyet Kanununun Ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki hüküm;
malul olanlar ile bunların dul kalan eşi, eşi hayatta değilse veya evlenmiş
ise çocukları hakkında da uygulanır.
d) Malül olanlar, ölenlerin dul kalan eşleri, T.C. Emekli Sandığı dışındaki
sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan ve bu kuruluşlardan
aylık almayan kız çocukları, çalışarak hayatını kazanamayacak derecede
malül ve muhtaç olan erkek çocukları, reşit olmayan çocukları ile anne ve
babaları, yurtiçinde Devlet Demiryollarında, Denizyolları Şehir Hatlarında
ve belediye toplu taşım araçları ile belediye tarafından kurulan şirketler
veya özel firmalar aracılığıyla yaptırılan toplu taşım işinde kullanılan araçlarda ücretsiz seyahat ederler.
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e) Malûl olanlar ile ölenlerin dul ve yetimleri, Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığınca kendilerine verilen tanıtım kartlarını ibraz etmeleri durumunda, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bütün hastanelerde muayene
ve tedavi edilirler. Bunların her türlü tedavi giderleri; ilgililerin herhangi bir
kamu kurumu veya kuruluşunda çalışmaları halinde bu kurum veya kuruluşça, emekli, yaşlılık, malûllük veya dul ve yetim aylığı almaları halinde
bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumunca, herhangi bir kuruma tâbi
olarak çalışmamaları, 01.07.1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş
Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık alanlar hariç emekli, yaşlılık, malûllük veya dul
ve yetim aylığı almamaları durumunda Millî Savunma veya İçişleri Bakanlığınca karşılanır. Malûl olanların eksilen vücut organları, yurt içi veya yurt
dışında en son teknik usûllere göre yapılması mümkün sunileriyle tamamlatılır ve gerekirse tamir ettirilir veya yenisi yaptırılır.
f) Yurtiçinde tedavileri mümkün olmayanlar, yetkili sağlık kuruluşlarının raporlarına istinaden yurtdışında.
g) Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz olanlar ile kimsesizler, kamu kurum ve kuruluşlarına ait, bunlar bulunmadığı takdirde özel rehabilitasyon ve bakım merkezleri, yurtlar ve huzurevlerinde parasız olarak
veya masrafları devlet tarafından karşılanmak üzere barındırılır.
h) Terörle mücadele görevi ifa ederken yaralanarak veya sakatlanarak
haklarında 03.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmış olan erbaş ve erler, yukarıdaki (d), (e), (f) ve (g) bentlerindeki haklardan; ölen erbaş ve erlerin dul
kalan eşleri ve T.C. Emekli Sandığı dışındaki sosyal güvenlik kuruluşlarına
tabi olarak çalışmayan ve bu kuruluşlardan aylık almayan kız çocukları,
çalışarak hayatını kazanamayacak derecede malül ve muhtaç olan erkek
çocukları, reşit olmayan çocukları ile anne ve babaları ise, yukarıdaki (d)
bendindeki haklardan aynen yararlanırlar.
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ı) Terörle mücadeleden dolayı köyleri boşaltılan üniversite çağındaki
öğrencilere ve ölenlerin çocuklarına yüksek öğrenimleri süresince Devletçe karşılıksız burs verilir.
Kendilerine aylık bağlanan dul ve yetimler; ilgili sosyal güvenlik kurumları mevzuatı gereği aylıklarının kesilmesi halinde, bu madde ile verilen diğer haklardan da yararlanamazlar.
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3796 SAYILI İSTANBUL
KENTİNDE YAPILACAK OLAN
OLİMPİYAT OYUNLARI
KANUNU’NA GÖRE
ÜCRET

Bir şeyin haklı olduğunu bildiğin halde,
o şeyden yana çıkmazsan, korkaksın demektir.
Konfuçyüs
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3796 SAYILI İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLAN OLİMPİYAT OYUNLARI
KANUNU’NA GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
3796 sayılı Yasa, İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun olarak olimpiyatlara hazırlanması ve olimpiyat oyunlarının düzenlenmesi ile ilgili esas ve usulleri belirler ve bu amaçla kendilerine görev
verilen kurum, kuruluş, kurul ve komitelerin teşkil, görev, yetki ve çalışma
usulleri ile diğer düzenlemeleri kapsar501.
2. 3796 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Hazırlık Komitesi Üyelerinin Ücreti
Hazırlık Komitesi, kamu kurum ve kuruluşlarından ihtiyaç duyduğu
personeli atamaya yetkili amirin iznini almak kaydıyla geçici olarak bünyesinde görevlendirebilir. Geçici olarak görevlendirilecek personelin aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali ve sosyal hak ve
yardımları kurumlarınca ödenir. Bunlara bu görevleri nedeniyle 399 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesi uyarınca tespit olunan
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Yönetim Kurulu üyeleri ücretlerini geçmemek
üzere Hazırlık Komitesince belirlenen miktarda bir ücret ayrıca ödenir502.

501 3796 sayılı Yasa, 1. Md.
502 3796 sayılı Yasa, 7/3. Md.
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3843 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM
KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM
YAPILMASI, 2547 SAYILI
YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU’NUN
BAZI MADDELERİNİN
DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU
KANUNA BİR EK MADDE
EKLENMESİ HAKKINDA
KANUN’A GÖRE ÜCRET

Sarhoşun mektubu, meyhanede okunur.
Türk Atasözü
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3843 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI,
2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU’NUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN’A GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
Bu Kanun, yükseköğretim kurumlarında yapılacak ikinci öğretime özgü
faaliyet ve esasları kapsar503.
2. 3843 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Ders Ücreti504
Normal örgün öğretimde zorunlu ders yükünü doldurmuş olan öğretim elemanlarına ikinci öğretimde verdikleri her ders için; dolduramamış
olan öğretim elemanlarına bu yükün doldurulmasından sonra verdikleri
her ders için, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde ek ders ücreti ile ara sınav,
yarıyıl ve yıl sonu sınavları için ödenecek ücretlerin üç katını aşmayacak
şekilde ikinci öğretim programları esas alınarak, Yükseköğretim Kurulunun
görüşü, Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek ders ücreti ödenir.
Fazla Çalışma Ücreti505
Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli
öğretim elemanları ile idari personele yasal çalışma saati bitiminden sonra
fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için saat ücreti ödenir. Yapılacak fazla
çalışmanın aylık saati ile ödenecek ücretin miktarı, Yükseköğretim Kurulunun görüşü, Milli Eğitim Bakanlığı’nın teklifi üzerine her yıl bütçe kanunu
ile belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin üç katını aşmayacak şekilde
Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.
Ancak, öğretim elemanlarına aynı süre için ek ders ücreti ile birlikte fazla çalışma ücreti ödenmez.
Öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ve sınav ücretleri ile personele
ödenecek fazla çalışma ücretlerinin toplamı, toplanan ikinci öğretim ücretlerinin %70’ini aşamaz.
503 3843 sayılı Yasa, 2. Md.
504 3843 sayılı Yasa, 10. Md.
505 3843 sayılı Yasa, 12. Md.
MEVZUAT SERİSİ 11

471

472

61
4046 SAYILI ÖZELLEŞTİRME
UYGULAMALARI
HAKKINDA KANUN’A
GÖRE ÜCRET

Har içinde biten gonca güle minnet eylemem
Harabi, Farisi’yi bilmem, dile minnet eylemem
Sırat-ı mustakim üzere gözetirim Rahimi
İblisin talim ettiği yola minnet eylemem
Kul Nesimi
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1. YASANIN KAPSAMI
Bu Kanunun amacı;
A) Bu maddede belirtilen ve Kanunun uygulanmasında “kuruluş” adı
ile anılacak olan;
a) İktisadi devlet teşekküllerinin, bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimleri ile varlıklarının ve iştiraklerindeki kamu paylarının,
b) Kamu iktisadi teşebbüsleri statüsü dışında kalmakla beraber sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası devlete ve/veya diğer kamu tüzelkişilerine ait olan ticari amaçlı kuruluşlardaki kamu payları ile bu kuruluşlara
ait müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimleri ve varlıklarının, iştiraklerindeki kamu paylarının,
c) Devletin diğer iştiraklerindeki kamu payları ile Hazineye ait payların,
d) Genel ve katma bütçeli idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların ve kamu iktisadi teşebbüslerinden kamu iktisadi kuruluşlarının
gördükleri kamu hizmetleri ile doğrudan doğruya ilgili olmayan varlıklarının ve iştiraklerindeki paylarının,
e) Belediye ve il özel idarelerine ait ticari amaçlı kuruluşlar ile pay oranlarına bakılmaksızın her türlü iştiraklerindeki paylarının,
f) Genel ve katma bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların, mal ve hizmet üretim birimleri ve varlıkları (baraj, gölet, otoyol,
yataklı tedavi kurumları, limanlar ve benzeri diğer mal ve hizmet üretim
birimleri) ile bu Kanunun 35 inci maddesinin (B) fıkrasında belirtilen kamu
iktisadi kuruluşlarının temel kuruluş amaçlarına uygun mal ve hizmet üretim birimlerinin işletilmesi haklarının,
Ekonomide verimlilik artışı ve kamu giderlerinde azalma sağlamak için
özelleştirilmelerine ilişkin esasları düzenlemektir.
B) Bu Kanun yukarıda belirtilen amaca yönelik olarak;
a) “Özelleştirme Yüksek Kurulu”nun ve “Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın kurulmasına, görev ve yetkilerinin belirlenmesine,
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b) “Özelleştirme Fonu”nun ve “Kamu Ortaklığı Fonu”nun kurulmasına
ve bu fonların kaynakları ile kullanım alanlarının belirlenmesine,
c) “Özelleştirme uygulamaları”na,
d) “Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabı”nda toplanan paraların nemalandırılmasına,
e) Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda hizmet akdine dayalı
olarak çalışan personelden özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kalabilecek olanlara mali ve sosyal haklar sağlanmasına,
f) Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda çalışan kamu personelinin özlük ve sosyal haklarına,
İlişkin hükümleri kapsar.
Genel ve katma bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların mal ve hizmet üretim birimleri ve varlıklarının (baraj, gölet, otoyol,
yataklı tedavi kurumları, limanlar ve benzeri diğer mal ve hizmet üretim
birimleri) işletme haklarının verilmesi veya kiralanması ile kamu iktisadi teşebbüsleri arasında yer alan ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede
tanımlanmış bulunan «kamu iktisadi kuruluşlarının ve bunların müessese,
bağlı ortaklık, işletme, işletme birimleri ve varlıklarının, mülkiyetin devri
dışında kalan yöntemler ile özelleştirilmesi bu
Kanun hükümlerine tabidir. Ancak, bu kuruluşların mülkiyetinin devrine ilişkin hususlar, kuruluşların gördükleri kamu hizmetinin esaslarına ve
özelliklerine göre ayrı kanunlarla düzenlenir.
2. 4046 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Personel Rejimi506
İdare personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir. Başkan ve İdarenin her kadamedeki yöneticileri sınırlarını açıkça ve
yazılı olarak belirlemek şartıyla, yetkilerinin bir kısmını astlarına devredebi506 4046 sayılı Yasa, 6. Md.
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lirler. İdare Başkanı müşterek kararname ile, Başkan Yardımcıları Başkanın
teklifi ve Başbakanın onayı ile, diğer personel ise Başkan tarafından atanır.
Başkan, Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Daire Başkanlığı ve Proje
Grup Başkanlığı kadrolarına atanacaklarda,4 yıllık yükseköğrenim görmüş
olmaları yanında görevlerini yerine getirebilecek bilgi ve tecrübeye sahip
bulunmaları şartı aranır.Başkan ve Başkan Yardımcıları aylık, ek gösterge,
zam ve tazminatları ile statüleri bakımından Başbakanlığa bağlı müsteşarlıkların müsteşar ve müsteşar yardımcıları hakkında uygulanan hükümlere
tabidirler.
İdarede; Başkan, Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, I inci Hukuk
Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Proje Grup Başkanı, Avukat, Uzman (Şube Müdürü), Uzman, Uzman Yardımcısı ve Daire Tabibi kadroları
karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bunlar, istekleri halinde T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler.
Genel ve katma bütçeli idarelerde çalışanlar kurumlarının muvafakatı
ile İdarede sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. İdarenin bu konudaki
talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Bu personel,
kurumundan aylıksız izinli sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile
ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler kendi kurumlarında çalışıyormuş gibi addedilerek, terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır ve herhangi bir işleme gerek kalmaksızın süresinde terfileri yapılır. Bu personelin,
kurumlarından aylıksız izinli olarak idarede çalıştıkları müddet karşılığı asıl
bağlı oldukları kurumlarına karşı herhangi bir mecburi hizmet mükellefiyeti doğmaz.
Bu madde hükümlerine göre sözleşmeli olarak çalıştırılacakların sözleşme esas ve usulleri ile mali hakları Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
Kamu İktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda çalışan personelden idarece hizmetine ihtiyaç
duyulanlar, ücreti ve özlük hakları kendi kuruluşu tarafından karşılanmak
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kaydıyla idarenin re›sen vereceği karar ile bu idarede görevlendirilebilir. Bu
personel idarede görevli oldukları süre içinde kendi kuruluşlarında ücretli
izinli sayılır.
İdare merkez teşkilatında fiilen çalışan personel ile bu maddeye göre
idarede görevlendirilen personele 10.10.1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun değişik 31 inci maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde idarece
belirlenen esas ve usuller dahilinde fazla çalışma ücreti ödenir.
Mahkeme ve icra dairelerince idare lehine hükmedilip karşı taraftan tahsil
olunan vekalet ücretlerinin dağıtımında 2.2.1929 tarih ve 1389 sayılı Kanun ile
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.
İdareye ait kadroların tespit, ihdas, kullanım ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.
İş Kaybı Tazminatı Ödenmesi ve Diğer Hizmetlerin Verilmesi507
Bu Kanuna göre özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların (iştirakler
hariç) özelleştirmeye hazırlanması, özelleştirilmesi, küçültülmesi veya faaliyetlerinin kısmen ya da tamamen durdurulması, süreli ya da süresiz kapatılması veya tasfiye edilmesi nedeniyle; bu kuruluşlarda iş sözleşmesine
dayalı olarak ücret karşılığı çalışanlardan iş sözleşmeleri tâbi oldukları iş
kanunları ve toplu iş sözleşmeleri gereğince tazminata hak kazanacak şekilde sona ermiş olanlara, kanunlardan ve yürürlükteki toplu iş sözleşmelerinden doğan tazminatları dışında ilave olarak iş kaybı tazminatı ödenir.
Ayrıca bunların mesleklerinde geliştirilmesine, bir meslekte yetiştirilmesine veya meslek edindirilmesine ilişkin eğitim giderleri ile yeni iş bulmalarına katkı sağlamak amacıyla yapılacak giderler Özelleştirme Fonundan
karşılanır. Özürlü personele (ilgili kanunların öngördüğü I, II ve III. derece),
bu maddede belirtilen tutarın iki katı olarak iş kaybı tazminatı ödenir. İş
kaybı tazminatı ödenmesi ve sağlanabilecek diğer hizmetlere ilişkin işlemler Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.
507 4046 sayılı Yasa, 21. Md.
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Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda iş kanunlarına tabi olarak
çalışırken; bunların özelleştirmeye hazırlanmaları, özelleştirilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması veya tasfiye edilmesi
nedenleriyle, bu kuruluşların sermayelerindeki kamu payının % 50’nin
altına düşmesinden, anonim şirket haline dönüştürülmeyenlerin ise Devir -teslim tarihinden itibaren bir yıl içinde, hizmet akitlerinin haklı neden
olmaksızın işveren tarafından feshedilmesi veya haklı nedenlerle kendileri
tarafından feshedilmesi sonucu işsiz kalanlar bu Kanunda belirtilen tazminat ve diğer hizmetlerden yararlanırlar.
Özelleştirme Fonu gelirlerinden, iş kaybı tazminatı ödenmesi veya diğer hizmetlerden kaynaklanacak giderlerin karşılanması amacıyla ayrılacak tutarlar, öncelikle iş kaybı tazminatı ödenmesinde kullanılır. İş kaybı
tazminatlarının ödenmesi ve diğer hizmetlerle ilgili giderlerin karşılanması
amacıyla yurt içinden ve/veya yurt dışından sağlanacak özel tahsisli kaynaklar, Kurul tarafından belirlenecek sermayesinin yarıdan fazlası kamuya
ait bir bankada Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü adına açılacak “Özelleştirmeye Bağlı İş Kaybı Tazminatı ve Diğer Hizmetler Hesabı”na yatırılır.
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü bu hesabın kullanılması ve değerlendirilmesi ile görevli ve yetkilidir. Nakit durumunun yetersizliği sebebiyle
ivedi ve zorunlu harcamaların yapılamaması halinde; İdare, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Özelleştirme Fonundan yapılacak
aktarmalara mahsuben “Özelleştirmeye Bağlı İş Kaybı Tazminatı ve Diğer
Hizmetler Hesabı”na aktarma yapmaya yetkilidir.
İş kaybı tazminatı, günlük net asgari ücretin iki katıdır. Bu madde kapsamına girenlerden, hizmet akdinin sona erdiği tarihte aynı işveren ile hizmet akdi kesintisiz en az; 550 günden beri devam edenlere 90 gün, 1100
günden beri devam edenlere 120 gün, 1650 günden beri devam edenlere
180 gün, 2200 günden beri devam edenlere 240 gün süre ile iş kaybı tazminatı verilir. Söz konusu tazminat ve diğer hizmetlerden yararlanmaya
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hak kazananların, bu tazminat ve hizmetlerden yararlanabilmeleri için,
hizmet akitlerinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde Türkiye İş
Kurumuna başvurmaları zorunludur. Türkiye İş Kurumu hak sahiplerinin
başvurularını müteakip, gerekli incelemeyi en geç 30 gün içinde sonuçlandırarak iş kaybı tazminatına hak kazanıldığını tespit etmesi halinde hizmet akdinin feshi tarihinden geçerli olmak üzere, inceleme ve buna ilişkin
işlemlerin sonuçlanmasından itibaren 10 gün içinde iş kaybı tazminatını
aylık olarak ödemeye başlar. Bu maddede öngörülen şekilde hizmet akitleri sona erenlerden; hizmet akitlerinin sona erme tarihi itibariyle 506 sayılı
Sosyal Sigortalar Kanunun hükümleri gereğince hizmet ve prim ödeme
sürelerine göre yaşlılık aylığına hak kazananlar iş kaybı tazminatı ve diğer
hizmetlerden yararlanamazlar. İş kaybı tazminatı ve diğer hizmetlerden
yararlananların, işe yerleştirilmeleri veya kendilerinin iş bulmaları halinde
ödenmekte olan tazminata ve diğer hizmetlere ilişkin hakları sona erer. İş
kaybı tazminatının verilmesi ve diğer hizmetlerin sağlanmasına ilişkin usul
ve esaslar; İdare ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü arasında yapılacak
protokolle belirlenir.
İş kaybı tazminatının fiilen ödendiği sürelere ait sosyal güvenlik kuruluşları kesintileri Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nce ayrıca hak
sahipleri adına bu madde gereğinde açılacak hesaptan ilgili kurumlara
ödenir.
Bu Kanunun 26’ncı maddesi gereğince yapılacak özelleştirme uygulamaları sonucu doğacak iş kaybı nedeni ile tazminata hak kazananlara
ödenmesi gerekecek tazminat tutarları, bu maddede öngörülen esas ve
usuller çerçevesinde ilgili belediye veya il özel idaresi tarafından hesaplanır. Bu suretle hesaplanan tazminat tutarları, 26 ncı madde gereğince özel
bir hesapta toplanan gelirlerden karşılanmak üzere ilgili belediye veya il
özel idaresi tarafından hak sahiplerine ödenir.
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Kuruluşlardaki Personelin Nakli508
Özelleştirme programına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç) ilgili kuruluş veya İdare tarafından istihdam fazlası personel belirlenmesi ya da bu
kuruluşların kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliğinin
sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiye edilmesi halinde; bu kuruluşlarda programa alınma tarihi
itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tâbi olarak veya sözleşmeli statüde çalışmakta olanlar ile iş kanunlarına tâbi olarak görev yapmakla
birlikte toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanmayan genel müdür,
genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul başkanı, daire başkanı, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürü, müfettiş ve müfettiş yardımcısı, müşavir ve başuzman unvanlı kadrolara atanmak suretiyle
görev yapan personel, kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere
yukarıda belirtilen işlemlerin tamamlanmasından itibaren on beş gün içerisinde İdare tarafından Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilir. Nakil hakkı
tanınan bir kadro veya pozisyonda görev yapmakta iken İdare tarafından
ihdas edilen ve iş kanunlarına tâbi olan kadrolara atanmayı kabul edenler ile kuruluş özelleştirme programına alındıktan sonra kuruluşa naklen
veya açıktan atananlar bu madde ile getirilen nakil hakkından yararlanamaz. İdare, özelleştirme programındaki kuruluşlarda nakil hakkı kapsamında yer alan kadro ve pozisyonlardan boş bulunanları iptal etmeye, kadro
ve pozisyonların yerini, aynı kuruluş bünyesindeki şirketler veya işyerleri
arasında değiştirmeye yetkilidir. Özelleştirme programındaki herhangi bir
kuruluşun personeli, İdare tarafından özelleştirilecek kuruluşlarda görevlendirilebilir ve yetkilendirilebilirler.
Nakle tâbi personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kazanılmış hak aylık derecesinden aşağı olmamak kaydıyla, 190 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşları508 4046 sayılı Yasa, 22. Md.
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nın boş kadrolarından Devlet Personel Başkanlığı’nca tespit edilen kadroya, anılan Başkanlık tarafından kır kbeş gün içerisinde ataması teklif edilir.
190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışındaki kamu kurum
ve kuruluşlarının (özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar hariç) mevcut boş
kadro veya pozisyonlarına da ihtiyaçlar doğrultusunda atama teklifi yapılabilir. Bu personelden 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1)
sayılı cetveldeki kadrolarda istihdam edilmekte olanlar ile burada sayılan
unvanlarla çalışan diğer statülerdeki personelin atama teklifleri Araştırmacı unvanlı kadrolara yapılır. Ancak (1) sayılı cetvelde yer alan, mesleğe özel
yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir
yeterlik sınavı sonucunda göreve alınanların atama teklifleri, söz konusu
görev unvanına uygun kadrolara yapılır. Devlet Personel Başkanlığı tarafından gönderilen atama teklif yazısının atamayı yapacak kamu kurum ve
kuruluşuna intikalinden itibaren otuz gün içerisinde bu kurum ve kuruluş
tarafından atama işlemlerinin yapılması zorunludur. Naklen atanan personel hakkında geçici 9 uncu madde hükümleri dikkate alınır.
Kuruluşun satılması veya devredilmesi halinde bu kuruluşta çalışan
nakle tâbi personelin ataması yukarıdaki hükümlere göre yapıldıktan
sonra atama emri, ilgili personele atamayı yapan kurum veya kuruluş tarafından, istihdam fazlası personel için yapılacak atama emri ise kuruluşu
tarafından 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Personelin işe başlama sürelerine ve işe başlamama halinde yapılacak işlemlere ilişkin olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 62 ve 63’üncü
maddeleri hükümlerinin uygulanmasından atamayı yapan kamu kurum
ve kuruluşu sorumludur. Kurum ve kuruluşlar atama ve göreve başlatma
işlemlerinin sonucunu en geç on beş gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığı’na bildirirler. Yeni kurumunda görevine başlayan personel istekleri
halinde, boş kadro bulunması ve ilgili mevzuata uygun olması şartıyla eski
kadro veya pozisyonuna uygun kadrolara kurumlarınca atanabilirler. As-
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kerlik görevlerini yapmakta olanlar için yukarıdaki süreler terhislerini takip
eden aybaşından itibaren başlar. Bu madde gereğince diğer kamu kurum
ve kuruluşlarına yapılacak nakil sebebiyle boşalan kadro ve pozisyonlar,
boşaldıkları tarihten itibaren herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal
edilmiş sayılır.
Bu maddenin birinci fıkrasına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen personelin,
kuruluşun kamu tüzel kişiliğinin sona erdiği tarihten, yeni kurumlarında
göreve başlayacakları tarihi takip eden aybaşına kadar geçecek süreye ilişkin olarak eski kadro veya pozisyonlarına ait aylık, ücret, varsa ikramiye ve
ücrete bağlı diğer malî hakları ile yeni kurumlarında göreve başlayacakları
tarihe kadar geçecek süredeki sosyal hak ve yardımları (harcırah, sağlık giderleri, cenaze giderleri ve ölüm yardımı) Özelleştirme Fonu’ndan ödenir
ve bunlardan T.C. Emekli Sandığı’na tâbi olanların bu süre içinde Sandıkla olan ilgileri devam eder. Eski görev yerinden alınan aylık ve diğer malî
haklar için borç çıkarılmaz ve kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma
yapılmaz. Personelin Devlet Personel Başkanlığı’na bildirildikleri tarihten
yeni görev yerlerine başlayacakları tarihe kadar geçecek süredeki aylık ve
ücretlerindeki artışlar, beşinci ve altıncı fıkraların uygulanmasında dikkate
alınmaz. Bu personelden nakil sürecinde emekli olanlara T.C. Emekli Sandığı’nca ödenen emekli ikramiyeleri, makam, görev ve temsil tazminatları ile
ölüm yardımları, ödenmesini takiben iki ay içerisinde faturası karşılığında
Hazine tarafından T.C. Emekli Sandığı’na ödenir. Nakil hakkına sahip olarak
iş kanunlarına tâbi çalışmakta iken özelleştirme uygulamaları nedeniyle istihdam fazlası personel olarak belirlenenlerden, kararın kendilerine tebliği
tarihinden başlayarak on gün içinde nakil hakkından vazgeçtiğini beyan
edenlerin iş sözleşmeleri feshedilmiş sayılır ve bunların ihbar ve kıdem tazminatları Özelleştirme Fonundan karşılanır. Kuruluşun özelleştirme uygulaması sonucu nihai devir işlemlerinin onaylanmasına ilişkin kararın Resmi
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Gazetede yayımından itibaren on gün içinde nakil hakkından vazgeçtiğini
çalıştığı kuruluşa yazılı olarak bildiren nakil hakkına sahip iş kanunlarına
tâbi personelin de iş sözleşmeleri feshedilmiş sayılır ve bunların ihbar ve
kıdem tazminatları Özelleştirme Fonu’ndan karşılanır. Diğer kamu kurum
ve kuruluşlarına nakledilmek üzere isimleri Devlet Personel Başkanlığı’na
bildirilenlerden; nakil süreci içerisinde kıdem tazminatına hak kazandıracak şekilde iş sözleşmeleri sona erenlerin kıdem tazminatları da Özelleştirme Fonu’ndan ödenir. İş kanunlarına tâbi olarak çalışmakta iken, bu madde gereğince diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen personele
kıdem tazminatı ödenmez ve bunların önceden kıdem tazminatı ödenmiş
süreleri hariç, kıdem tazminatına esas hizmet süreleri 5434 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyelerinin hesabında dikkate alınır.
Bu madde hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen sözleşmeli personel ile iş kanunlarına tâbi personele, Devlet Personel
Başkanlığı’na bildirildikleri tarihteki kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak
bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları sözleşme ücreti, ücret (fazla mesai ücreti hariç), ikramiye, bankacılık tazminatı, ek ücret, ek ödeme, teşvik
ödemesi ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutarının (bu
tutar sabit bir değer olarak esas alınır); nakledildiği kurum veya kuruluştaki
kadro veya pozisyonlara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, ikramiye,
her türlü zam ve tazminatları (ek tazminat ve bankacılık tazminatı dâhil),
makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, sözleşme ücreti, ücret, ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi, döner sermaye payı ve benzeri
adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti, fiilen yapılan ders
karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması
halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandıkları kurumdaki kadro unvanı veya pozisyonlarında isteğe bağlı olarak herhangi
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bir değişiklik olanlarla, başka kurumlara geçenlere fark tazminatı ödenmesine son verilir.
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen kadrolarda görev yapmakta iken nakle tâbi tutulan personelin (bu
Kanuna göre anonim şirket halinde birleştirilen kuruluşlardaki personel
dâhil), Devlet Personel Başkanlığı’na bildirildikleri tarihteki kadrolarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları aylık, ek gösterge, zam,
özel hizmet tazminatı, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı
bir bütün olarak, göreve başladıkları tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere üç yıl süre ile saklı tutulur ve şahsa bağlı haktan yararlanılan
süreler 5434 sayılı Kanunun ek 68’inci ve ek 73’üncü maddelerinde belirtilen sürelerin hesabında (daha önce nakledilenler dâhil) dikkate alınır. İlgililerin yeni kadrolarına atandıkları tarihten önce, eski kadroları için mevcut
olan ve saklı haklar kapsamında bulunan gösterge, puan, oran ve katsayı
artışları şahsa bağlı haklarda artış sayılır. Ancak eski kadro için bu tarihten
sonra ihdas edilmiş hiçbir malî ve sosyal hak ve yardım ile sair ödemeler
şahsa bağlı hak kapsamında değerlendirilmez. Atanılan kadrodaki derece
yükselmeleri veya kademe ilerlemeleri, aylık gösterge ve ek gösterge dışındaki ödemelerde, şahsa bağlı olarak saklı tutulan hakların ödendiği eski
kadronun derecelerinin yükseltilmesi veya kademelerinin ilerletilmesi sonucunu doğurmaz. Bu personelin (bu Kanuna göre anonim şirket halinde
birleştirilen kuruluşlardaki personel dâhil), Devlet Personel Başkanlığı’na
bildirildikleri tarihteki kadrolarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminatları
(ek tazminat ve bankacılık tazminatı dâhil), makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ücret (fazla mesai ücreti hariç), ek ücret, ek ödeme
ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutarının (bu tutar sabit
bir değer olarak esas alınır); nakledildiği kurum ve kuruluş tarafından şahsa bağlı hak olarak ödenen aylık, ek gösterge, zam, özel hizmet tazminatı,
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makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı ödemeleri ile şahsa
bağlı hak dışında yapılan ikramiye, ücret, ek ücret, ek ödeme, ek tazminat,
teşvik ödemesi, döner sermaye payı ve benzeri adlarla yapılan her türlü
ödemelerin (fazla mesai ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders
ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı,
herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar
ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandıkları kurumdaki kadro unvanı veya
pozisyonlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, başka
kurumlara geçenlere şahsa bağlı hak uygulaması ile fark tazminatı ödenmesine son verilir.
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Boş fıçı çok ses çıkarır.
John Jewel
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1. YASANIN KAPSAMI
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mal ve hizmet piyasalarında faaliyet gösteren ya da bu piyasaları etkileyen her türlü teşebbüsün aralarında
yaptığı rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, uygulama ve
kararlar ile piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye
kullanmaları ve rekabeti önemli ölçüde azaltacak birleşme ve devralma
niteliğindeki her türlü hukuki işlem ve davranışlar, rekabetin korunmasına
yönelik tedbir, tespit, düzenleme ve denetlemeye ilişkin işlemler bu Kanun
kapsamına girer509.
2. 4054 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Kurum Personelinin Statüsü510
Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, idari hizmet
sözleşmesi ile sözleşmeli olarak istihdam edilen personel eliyle yürütülür.
Kurum emrinde yeteri kadar uzman meslek personeli ile kariyer dışı ihtisas
personeli çalıştırılabilir.
Kurum personeli ücret ve mali haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir. Kurul, ihtiyaca uygun kuruluş ve kadro statülerinin
düzenlenmesinde serbesttir. Kadroların iptali ve ihdası Kurulca yapılır.
Geçicilik veya belli bir ihtisas gerektiren nitelikteki hizmetler Başkanlıkça tespit olunur. Bu işlerde çalışacak personel hakkında vekalet veya
istisna akdi hükümleri uygulanır. Bu fıkraya göre istihdam edileceklerden
sosyal güvenlik kuruluşlarından almakta oldukları aylıkları kesilmez.
Ücret ve Diğer Mali Haklar511
Kurul Başkan ve üyelerinin aylık ücretleri, en yüksek devlet memurunun her türlü ödemeler dahil ücretlerinin iki katını geçmemek üzere Ba509 4054 sayılı Yasa, 2. Md.
510 4054 sayılı Yasa, 34. Md.
511 4054 sayılı Yasa, 37. Md.
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kanlığın teklifi ile Bakanlar Kurulunca tespit olunur. En yüksek devlet memuruna ödenenlerden gelir vergisine tabi olmayanlar bu Kanuna göre de
Gelir Vergisine tabi tutulmaz.
Kurum personelinin ücret ve diğer mali hakları, birinci fıkradaki ücretler ve bunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin esaslar çerçevesinde Başkanlığın teklifi üzerine Kurulca belirlenir.
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4059 SAYILI HAZİNE
MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT
VE GÖREVLERİ HAKKINDA
KANUN’A GÖRE ÜCRET

İdare edilemeyen tutkuların başka bir adı da
çılgınlıktır.
Thomas Hobbes
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4059 SAYILI HAZİNE MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA
KANUN’A GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
4059 sayılı Yasanın amacı; ekonomi politikalarının tespitine yardımcı
olmak ve bu politikalar çerçevesinde hazine işlemleri, kamu finansmanı,
Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler ve devlet iştirakleri, ikili ve çok taraflı
dış ekonomik ilişkiler, uluslararası ve bölgesel ekonomik ve mali kuruluşlarla ilişkiler, yabancı ülke ve kuruluşlardan borç ve hibe alınması ve verilmesi, ülkenin finansman politikaları çerçevesinde sermaye akımlarına ilişkin
düzenleme ve işlemlerin yapılması, sigorta sektörü ve kambiyo rejimine
ilişkin faaliyetleri düzenlemek, uygulamak, uygulamanın izlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin esasları tespit etmek amacıyla Hazine Müsteşarlığının
kurulmasına ve teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzenlemektir.
Müsteşarlık; Başbakana bağlı olup, Başbakan, Müsteşarlığın yönetimi ile
ilgili yetkilerini bir Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir. Müsteşarlık, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan oluşur. Hazine Müsteşarlığının ana hizmet birimleri, Kamu Finansmanı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Dış Ekonomik İlişkiler, Malî Sektörle İlişkiler ve Kambiyo, Sigortacılık,
Ekonomik Araştırmalar ile Devlet Destekleri Genel Müdürlüklerinden müteşekkil olmak üzere yedi Genel Müdürlükten meydana gelir512.
2. 4059 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Müsteşarlıkta Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Müsteşarlık Müşaviri,
Genel Müdür, Kurul Başkanı, 1.Hukuk Müşaviri, Strateji Geliştirme Dairesi
Başkanı, Personel Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, Genel
Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Daire Başkanı, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü ve Darphane ve
Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Hazine Uzmanı,
Hazine Uzman Yardımcısı, Çözümleyici, Programcı kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Kanunların
Sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli
512 4059 sayılı Yasa, 1. Md.
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olarak çalıştırılabilir. Müsteşarlığın merkez teşkilatında bilgisayar, kütüphane, teknik, sağlık ve eğitim işlerinde çalıştırılmak üzere ilgili Bakanın onayı
ile yurt içinden veya yurt dışından sözleşmeli olarak yerli ve yabancı kişiler
çalıştırılabilir. Sözleşmeli olarak çalışan personele, bu Kanuna ekli cetvellerde unvanlar itibariyle yer alan taban ve tavan ücretleri arasında kalmak
üzere, Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan tarafından belirlenecek tutarda
aylık ücret ödenir. Başbakanlık merkez teşkilatında sözleşmeli olarak çalıştırılan emsali personelin yararlandığı ücret artışlarından Müsteşarlıkta çalışan sözleşmeli personel de aynen yararlandırılır. Söz konusu personele, çalıştıkları günlerle orantılı olarak (hastalık ve yıllık izinleri dahil) ocak, nisan,
temmuz ve ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye
ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre
başarılı çalışma yaptıkları tespit edilenlere Müsteşarın teklifi, ilgili Bakanın
onayı ile haziran ve aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarına kadar teşvik ikramiyesi ödenebilir. Kadro karşılığı sözleşme ile çalıştırılacak
personel, istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir. Müsteşarlığın
merkez teşkilatında fiilen çalışan personel Başbakanlığın yararlandığı fazla
çalışma ücreti, tazminat ve benzeri tüm mali ve sosyal haklardan aynı usul
ve esaslara göre yararlanır513.
Ek Tazminat
Müsteşarlığın merkez ve taşra teşkilatları ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü kadrolarında (merkez teşkilatlarındaki sözleşmeli
personel ve yurtdışı kadrolarında çalışan personel hariç) fiilen çalıştırılan
personele, bunların yararlandığı ancak Maliye Bakanlığında çalışan emsali
personelin yararlanmadığı, fazla çalışma ücreti, tazminat ve benzeri tüm
mali ve sosyal hakları mahsup edilmek şartıyla, Maliye Bakanlığı emsali
personeline 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ek 13 üncü maddesinin (4)
numaralı fıkrası uyarınca yapılmakta olan ek ödemeler tutarını geçmemek
513 4059 sayılı Yasa, 7/e. Md.
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üzere ek ödeme yapılabilir. Ek ödemelerin yapılmasında dikkate alınacak
esas, usul ve oranlar Müsteşarlığın bağlı bulunduğu Bakan ile Maliye Bakanı tarafından müştereken belirlenir514.
Bu ödemeler Bütçeden karşılanır515.
Bu maddeye göre yapılacak ödemelerde, 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun aylıklara ilişkin hükümleri uygulanır ve
bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz516.

514 4059 sayılı Yasa, Ek 1/1. Md.
515 4059 sayılı Yasa, Ek 1/2. Md.
516 4059 sayılı Yasa, Ek 1/3. Md.
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4077 SAYILI TÜKETİCİNİN
KORUNMASI HAKKINDA
KANUN’A GÖRE
ÜCRET

Büyük sıçrayışı gerçekleştirmek isteyen,
Bir kaç adım geriye gitmek zorundadır.
Bugün yarına dünle beslenerek yol alır.
Bertolt Brecht
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1. YASANIN KAPSAMI
4077 sayılı Yasanın amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri
almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu
konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir517.
Bu Kanun, 1’inci maddede belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini
kapsar518.
2. 4077 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Reklam Kurulu519,
Kurul üyeleri ile özel ihtisas komisyonu üyelerinden kamu görevlisi
olanlara verilecek huzur hakkı ile kamu görevlisi olmayan kurul üyelerine
ödenecek huzur ücreti Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti520
Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Başkan ve üyeleri ile raportörlere
verilen huzur hakkı veya huzur ücretinin ödenmesine ilişkin esas ve usuller, bir ayda ödenecek tutar 2000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca belirlenir.

517 4077 sayılı Yasa, 1. Md.
518 4077 sayılı Yasa, 2. Md.
519 4077 sayılı Yasa, 17. Md.
520 4077 sayılı Yasa, 22. Md.
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4123 SAYILI TABİİ AFET
NEDENİYLE MEYDANA GELEN
HASAR VE TAHRİBATA
İLİŞKİN HİZMETLERİN
YÜRÜTÜLMESİNE DAİR
KANUN’A GÖRE ÜCRET

Cehaletle deha arasındaki gerçek fark nedir
biliyor musunuz?
Dehanın sınırları var, cehaletinse sınırı yoktur.
Whoopi Goldberg
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4123 SAYILI TABİİ AFET NEDENİYLE MEYDANA GELEN HASAR VE TAHRİBATA
İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜRÜTLMESİNE DAİR KANUN’A GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
4123 sayılı Yasanın amacı; tabii afete maruz kalan yörelerde normal
hayatın devamını sağlayacak hizmetlerin yürütülmesi, hasar ve tahribatın
giderilmesi ile 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanuna göre kurulmuş fonlardan yapılacak yardıma ilişkin usul ve esasları düzenlemektir521.
2. 4123 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Tabii afete maruz bölgelerde çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi personele bütçe kanunlarında yer alan fazla çalışma ücretinin
iki katını geçmemek üzere fazla çalışma ücreti ödenir. Ayrıca bu bölgede
çalışan her statüdeki personele ek gösterge dahil en yüksek Devlet Memuru aylığının brüt tutarının % 50 sini geçmemek kaydı ile tazminat, aylık ve
ücretleri ile birlikte ödenir. Bu tazminat, damga vergisi hariç hiçbir vergi ve
kesintiye tabi tutulmaz522.
Fazla çalışmanın ve tazminatın uygulama sürelerinin, hangi yörelerdeki hangi görev ve derecelere ne miktarda ödeneceği hususlarına yönelik
her türlü düzenlemeyi yapmaya Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir523.

521 4123 sayılı Yasa, 1. Md.
522 4123 sayılı Yasa, Ek 4/1. Md.
523 4123 sayılı Yasa, Ek 4/2. Md.
MEVZUAT SERİSİ 11

503

504

66
4208 SAYILI KARAPARANIN
AKLANMASININ ÖNLENMESİNE,
2313 SAYILI UYUŞTURUCU
MADDELERİN MURAKABESİ
HAKKINDA KANUNDA,
657 SAYILI DEVLET
MEMURLARI KANUNUNDA
VE 178 SAYILI MALİYE
BAKANLIĞI’NIN TEŞKİLAT
VE GÖREVLERİ HAKKINDA
KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN

Ey perhiz, sakın dilden, her hata dilden çıkar
Cahile verme sırrını sır elden çıkar
Talep et kitap olasın her ne maksudun var ise
Zerrece ilm-i şeriat cüz›ice dilden çıkar
Kul Nesimi

506

4208 SAYILI KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU
MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI
KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞI’NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
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1. YASANIN KAPSAMI
Bu Kanunun amacı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin
usûl ve esasları belirlemektir524.
2. 4208 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Ek Ödeme525
Karapara aklanmasının önlenmesine yönelik olarak Mali Suçları Araştırma Kurulunda,
a) Araştırma ve inceleme görevlerinde çalışan denetim elemanlarına
(10 000),
b) Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı ve Yardımcılarına (5 000),
c) Veri toplama, izleme ve değerlendirme işlerinde çalışan uzmanlara
(4 000), uzman yardımcılarına (3 000),
d) Yönetim ve büro hizmetlerinde çalışan personele (2 000),
Gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan miktarı geçmemek üzere bakan onayı ile aylık ek ücret ödenir.
Görevlendirmelerde otuz günden kısa süreler için kıst hesaplama yapılır.
Bu ödemeler damga vergisi hariç hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

524 4298 sayılı Yasanın 1’inci maddesi Mülga 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 26’ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tanım, Mülga 5549 sayılı Yasanın 1’inci maddesindeki
tanımdır.
525 4298 sayılı Yasa, 14. Md.
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4301 SAYILI CEZA İNFAZ
KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ
İŞYURTLARI KURUMUNUN
KURULUŞ VE İDARESİNE
İLİŞKİN KANUN’A GÖRE
ÜCRET

Kötümser yalnız tüneli görür.
İyimser tünelin sonundaki ışığı görür.
Gerçekçi tünelle birlikte ışığı ve
gelecek treni görür.
J.Harris
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4301 SAYILI CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMUNUN
KURULUŞ VE İDARESİNE İLİŞKİN KANUN’A GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
Hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarının korunup geliştirilmesi
veya bir meslek ve sanat öğrenmeleri amacına yönelik olarak çalışmalarını
sağlamak üzere; iş yurtları açmak ve bunların bütün mali ve idari işlerini bir
merkezden düzenlemek ve yönetmek amacıyla Adalet Bakanlığına bağlı
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş yurtları Kurumu kurulmuştur.
2. 4301 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Ücretleri iş yurdundan ödenmek üzere 1475 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre, hükümlülere bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazandırabilecek nitelikleri haiz yeter sayıda usta, iş yurtlarında
çalıştırılabilir. İş yurtlarında çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde
fazla çalışma yaptırılabilir. Fazla çalışma yapan personel ve işçilere yılı bütçe kanunlarında belirlenen miktarlarda fazla çalışma ücreti ödenir. İş yurtlarında görevli personel, işçi ve hükümlülere iş yurtlarının yıllık bilançolarında tahakkuk edecek her türlü faaliyet dışı gelirleri ve faizler hariç olmak
üzere karlarının % 25›ini aşmamak ve ilgilinin yıllık net ücretinin % 50›sini
geçmemek üzere memur maaş katsayısının (10.000) gösterge rakamı ile
çarpımı sonucu bulunacak miktara kadar ve çalıştıkları süre ile yaptıkları
işin özellik ve güçlüğüne göre İş yurtları Yüksek Kurulu Kararı ile kar payı
ödenebilir. Ödemeler, çalışmayı takip eden bütçe yılında ve bir defada yapılır526.

526 4301 sayılı Yasa, 8. Md.
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4325 SAYILI OLAĞANÜSTÜ
HAL BÖLGESİNDE VE
KALKINMADA ÖNCELİKLİ
YÖRELERDE İSTİHDAM
YARATILMASI VE
YATIRIMLARIN TEŞVİK EDİLMESİ
İLE 193 SAYILI GELİR VERGİSİ
KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA
KANUN’A GÖRE ÜCRET

Nankör insan, her şeyin fiyatını bilen;
fakat hiçbir şeyin değerini bilmeyen kimsedir.
Oscar Wilde

514

4325 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE
İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN TEŞVİK EDİLMESİ İLE 193 SAYILI GELİR
VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN’A GÖRE ÜCRET
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1. YASANIN KAPSAMI
4325 sayılı Yasada geçen Olağanüstü Hal Bölgesi; Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihte, Olağanüstü Hal Bölgesi ve mücavir alanına dahil iller ile
Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığınca belirlenen fert başına GSYİH miktarları 1 500 ABD Doları veya daha az ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca belirlenen sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi -0.5 ve daha düşük bulunan illerden Bakanlar Kurulunca tespit edilecek illeri, Kalkınmada
Öncelikli Yöreler ise; Bakanlar Kurulunca bu yöreler kapsamına alınan illeri
ve ilçeleri kapsar527.
2. 4325 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Çalışanlardan Kesilen Vergilerin Ertelenmesi
31.12.2002 tarihine kadar uygulanmak üzere; Olağanüstü Hal Bölgesi
kapsamında sayılan illerde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen
aybaşından itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu illerdeki işyerlerinde çalıştırdıkları işçiler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 31.10.1997 tarihinden önce ilgili idareye vermiş oldukları en
son 4 aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına ilave olarak
yeni işe aldıkları ve bu işyerlerinde fiilen çalıştırdıkları işçilerin, ücretlerinden kesilen ve beyan edilerek tahakkuk ettirilen gelir ve damga vergileri,
beyanname verme süresini izleyen ikinci yılın aynı döneminde ödenir528.

527 4325 sayılı Yasa, 2. Md.
528 4325 sayılı Yasa, 4. Md.
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4447 SAYILI İŞSİZLİK
SİGORTASI KANUNU’NA GÖRE
ÜCRET

Özgürlük ağacı,
yalnız zalimlerin kanıyla sulandığı zaman büyür.
Barere
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4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU’A GÖRE ÜCRET

1. YASANIN KAPSAMI
İşsizlik sigortasının amacı; işsizlik sigortasına ilişkin kuralları ve uygulama esaslarını düzenlemek ve bu Kanunda öngörülen hizmetlerin verilmesini sağlamaktır.
Bu Kanun, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalıları,
4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlardan 5510 sayılı Kanunun 52’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında işsizlik sigortası
primi ödeyen isteğe bağlı sigortalılar ile aynı Kanunun ek 6’ncı maddesi
kapsamındaki sigortalıları ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20’nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalıları kapsar.
2. 4447 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
İşsizlik sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere, bu Kanunun 46’ncı maddesi kapsamına giren tüm
sigortalılar, işverenler ve Devlet, işsizlik sigortası primi öder. İşsizlik sigortası primi, sigortalının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 80 ve 82’nci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt
kazançlarından % 1 sigortalı, % 2 işveren ve %1 Devlet payı olarak alınır.
İsteğe bağlı sigortalılardan işsizlik sigortası primini ödeyenlerden ise % 1
sigortalı ve % 2 işveren payı alınır529.
İşverenler, işsizlik sigortasına ilişkin prim yükümlülükleri nedeniyle sigortalıların ücretlerinden herhangi bir indirim veya kesinti yapamazlar530.
Herhangi bir nedenle işçinin sigortalılık durumunun sona ermesi halinde, o ana kadar işçiden ve işverenden kesilen işsizlik sigortası primleri ile
Devlet payı iade edilmez531.
529 4447 sayılı Yasa, 49/1. Md.
530 4447 sayılı Yasa, 49/2. Md.
531 4447 sayılı Yasa, 49/3. Md.
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İşsizlik sigortasına işverenlerce ödenen primler kazancın tespitinde
gider olarak kabul edilir, sigortalılarca ödenen primler de gerçek ücretin
hesaplanmasında gelir vergisi matrahından indirilir532.
İşsizlik sigortası primleri ile ilgili olarak; 5510 sayılı Kanunun 80, 82, 86,
88, 89, 90, 91, 93 ve 100 üncü madde hükümleri uygulanır533.
İşsizlik sigortası primlerinin toplanmasından, sigortalı ve işyeri bazında
kayıtların tutulmasından, toplanan primler ile uygulanacak gecikme cezası
ile gecikme zammının Fona aktarılmasından, teminat ve hak edişlerin prim
borcuna karşılık tutulmasından, yersiz olarak alınan primlerin iadesinden
Sosyal Güvenlik Kurumu görevli, yetkili ve sorumludur534.
Sosyal Güvenlik Kurumu bir ay içinde tahsil ettiği primler ile gecikme
cezası, gecikme zammı ayrı ayrı göstermek suretiyle tahsil edildiği ayı izleyen ayın on beşine kadar Fona aktarır. Uygulamaya ilişkin hususlar Sosyal
Güvenlik Kurumu ve Kurum arasında düzenlenen bir protokol ile belirlenir535.
Kurum, Sosyal Güvenlik Kurumunun ay itibarıyla Fona intikal ettirdiği
işçi ve işveren paylarını dikkate alarak Devlet payını Hazine Müsteşarlığından talep eder. Hazine Müsteşarlığı talep edilen miktarı talep tarihini izleyen on beş gün içinde Fona aktarır536.
İşsizlik sigortası gelirleri vergiye tabi değildir. Bu gelirlerden hiçbir vergi, resim ve harç kesintisi yapılamaz537.
İşsizlik Ödeneğinin Miktarı
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde
532 4447 sayılı Yasa, 49/4. Md.
533 4447 sayılı Yasa, 49/5. Md.
534 4447 sayılı Yasa, 49/6. Md.
535 4447 sayılı Yasa, 49/7. Md.
536 4447 sayılı Yasa, 49/8. Md.
537 4447 sayılı Yasa, 49/9. Md.
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kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39’uncu maddesine göre on altı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez538.
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek
sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde539;
a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan
sigortalı işsizlere 180 gün,
b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan
sigortalı işsizlere 240 gün,
c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan
sigortalı işsizlere 300 gün,
Süre ile işsizlik ödeneği verilir.
İşsizlik ödeneği her ayın sonunda aylık olarak işsizin kendisine ödenir.
İlk işsizlik ödeneği ödemesi ise ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın
sonuna kadar yapılır. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. İşsizlik ödeneği, nafaka borçları dışında haciz
veya başkasına devir ve temlik edilemez. Sigortalının kusurundan kaynaklandığı belirlenen fazla ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınır. Ölen sigortalı işsizlere ait fazla ödemeler geri tahsil edilmez540.
Sigortalı, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe girer ve işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanmak için bu Kanunun
öngördüğü şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalırsa, daha önce
hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar bu haktan yararlanmaya devam eder. Bu Kanunun öngördüğü şartları yerine getirmek suretiyle yeniden işsiz kalınması halinde ise sadece bu yeni hak sahipliğinden
doğan süre kadar işsizlik ödeneği ödenir541.
538 4447 sayılı Yasa, 50/1. Md.
539 4447 sayılı Yasa, 50/2. Md.
540 4447 sayılı Yasa, 50/3. Md.
541 4447 sayılı Yasa, 50/4. Md.
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İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki aydan başlayarak
işe alan işyerine ait son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde
bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması kaydıyla, 5510
sayılı Kanun’un 81’inci maddesinde sayılan ve 82’nci maddesi uyarınca
belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan kısa vadeli
sigorta primi tutarının yüzde biri olmak üzere işçi ve işveren payı sigorta primleri ile genel sağlık sigortası primi, kalan işsizlik ödeneği süresince Fondan karşılanır. Bu süre başlangıçta belirlenen toplam hak sahipliği
süresinden düşülür. Söz konusu primlerin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 5510
sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi, varsa prime esas alt kazanç sınırı
ile prime esas kazanç arasındaki fark ve kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin
prim tutarı farkı ile işsizlik sigortası primlerini Sosyal Güvenlik Kurumu’na
ödemiş olması şarttır. Bu maddede düzenlenen teşvik, 5510 sayılı Kanun
kapsamında bulunanlarla aynı şartlarda olmak üzere 506 sayılı Kanunun
geçici 20’nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli
için de uygulanır. Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan diğer ilgili
mevzuat uyarınca ayrıca yararlanmakta olan işverenler; aynı dönem için
ve mükerrer olarak bu destek unsurundan yararlanamaz. Bu durumda,
işverenlerin tercihleri dikkate alınmak suretiyle uygulama, destek unsurlarından sadece biriyle sınırlı olarak yapılır. Ayrıca, işçinin, işten ayrıldığı
işyerinde tekrar işe başlaması halinde bu teşvik hükümlerinden yararlanılamaz. Bu fıkrada düzenlenen teşvik, 21.04.2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaya başlayanlar hakkında uygulanmaz542.
İşsizlik sigortasının ödenme süresi içinde ödenmesi gereken geçici iş göremezlik ödeneğinin miktarı işsizlik ödeneği miktarından fazla olamaz543.
542 4447 sayılı Yasa, 50/5. Md.
543 4447 sayılı Yasa, 50/6. Md.
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Ücret garanti Fonu
Bu Kanuna göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne
düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan
üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarını karşılamak amacı ile İşsizlik Sigortası
Fonu kapsamında ayrı bir Ücret Garanti Fonu oluşturulur. Bu madde kapsamında yapılacak ödemelerde işçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması koşulu
esas alınarak temel ücret üzerinden ödeme yapılır. Bu ödemeler 506 sayılı
Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 78’inci maddesi uyarınca belirlenen kazanç
üst sınırını aşamaz544.
Ücret Garanti Fonu, işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan
ödemelerin yıllık toplamının yüzde biridir. Ücret Garanti Fonunun oluşumu ve uygulanması ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir545.
Kısa Çalışma Ödeneği
Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya
işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilir546.
Bu Kanuna göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işveren, kısa çalışma talebini, derhal gerekçeleri ile birlikte Türkiye
İş Kurumuna, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendikaya bir yazı ile bildirir.
Talebin uygunluğunun belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar, ilgili kurum
ve kuruluşların da görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir547.
544 4447 sayılı Yasa, Ek 1/1. Md.
545 4447 sayılı Yasa, Ek 1/2. Md.
546 4447 sayılı Yasa, Ek 2/1. Md.
547 4447 sayılı Yasa, Ek 2/2. Md.
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Kısa çalışma halinde İşsizlik Sigortası Fonundan kısa çalışma ödeneği ödenir. İşçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, hizmet
akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi
gerekir548.
Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas
kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının
% 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, 4857 sayılı
Kanunun 39 uncu maddesine göre 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez. Kısa çalışma
ödeneğinden yararlananlara ait sigorta primlerinin aktarılması ve sağlık
hizmetlerinin sunulmasına ilişkin işlemler 5510 sayılı Kanunda belirtilen
esaslar çerçevesinde yürütülür. Kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülü549r.
Zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanunun 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden
sonra başlar.
Bu maddede yer alan kısa çalışma ödeneğinin süresini altı aya kadar
uzatmaya ve işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

548 4447 sayılı Yasa, Ek 2/3. Md.
549 4447 sayılı Yasa, Ek 2/4. Md.
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Ölmeyi göze almazsan, yaşayamazsın.
Schiller
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4456 SAYILI TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN KURULUŞU
HAKKINDA KANUN’A GÖRE ÜCRET

1. YASANIN KAPSAMI

Bu Kanun ile düzenlenen hususlar dışında özel hukuk hükümlerine
tabi ve anonim şirket şeklinde, tüzelkişiliğe sahip, bir kalkınma ve yatırım
bankası kurulmuştur550.
Bankanın unvanı “Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi” dir. Kısaltılmış unvanı “TKB”dir551.
Bankanın ilgili olduğu Bakanlık “Başbakanlık”tır552.

2. 4456 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Banka Personeli553
Banka hizmetlerinin gerektirdiği görevler, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine
tabi olmayan sözleşmeli personel eli ile yürütülür.
Banka personelinin hizmete alınmaları, görev ve yetkileri, nitelikleri,
atanma, ilerleme, yükselme, görevden alınma şekilleri, disiplin esasları, yükümlülükleri, unvan ve sayıları Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşü üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir.
Banka personelinin ücret ile diğer mali ve sosyal hakları ile sözleşme
esasları; Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı alındıktan
sonra Devlet Personel Başkanlığı’nın uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir. Ayrıca Banka personeline çalıştığı günlerle orantılı
olarak Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında birer aylık ücret tutarında
ikramiye ödenir. Ancak, aylık ücret, her türlü sosyal yardımlar, zam, tazminat, ödenek veya diğer adlar altında yapılan bütün ödemelerin (ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar dahil, yönetim üyeliği ücreti hariç) aylık
ortalaması Yüksek Planlama Kurulunca Banka için tespit edilecek üst sınırı
aşamaz.
550 4456 sayılı Yasa, 1/1. Md.
551 4456 sayılı Yasa, 1/2. Md.
552 4456 sayılı Yasa, 1/3. Md.
553 4456 sayılı Yasa, 15. Md.
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Banka personeli, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine
tabidir. Hizmet sürelerinin değerlendirilmesi, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu ile 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır.
Banka personelinin emeklilik işlemlerinde, Genel İdari Hizmetleri sınıfında görev yapan Genel Müdürler için belirlenen ek gösterge rakamını
geçmemek üzere, ifa ettikleri görevleri itibariyle, Devlet Memurları Kanunu’na göre girebilecekleri sınıflardaki benzer görevlerin aynı kadro, unvan
ve derecesi için belirlenmiş ek göstergeler ve makam tazminatları uygulanır.
Karın Dağıtımı554
Bankanın gayrisafi karından vergi ve diğer yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra dağıtılabilir kardan, Türk Ticaret Kanunu, Bankalar Kanunu ve
sair ilgili mevzuat hükümlerine göre birinci temettü dağıtımı gerçekleştirilir.
Bu şekilde dağıtılacak birinci temettüden sonra kalan karın, Genel
Kurulca tespiti yapılacak % 5’e kadar olan kısmı, personelin brüt üç aylık
ücreti ile sınırlı olarak Yönetim Kurulunun tespit edeceği esaslar dahilinde
dağıtılmak üzere temettü olarak personele ayrıldıktan sonra, kalan kardan
Türk Ticaret Kanunu ve Genel Kurulca gerekli görülen diğer ödenek ve yedek akçeler ayrılır ve kalanı Genel Kurulca pay sahiplerine ikinci temettü
payı olarak dağıtılır.

554 4456 sayılı Yasa, 18. Md.
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Çobana yazı gerek hem yayıla, hem gerneşe
Çobanı meclise imam etmenin faydası ne
Kul Nesimi
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4457 SAYILI TÜRK AKREDİTASYON KURULUŞ GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’A
GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
4457 sayılı Yasa ile, laboratuvar, belgelendirme ve muayene ve hizmetlerini yürütecek yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşları akredite etmek, bu kuruluşların belirlenen ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyetlerde
bulunmalarını ve bu suretle ürün/hizmet, sistem, personel ve laboratuvar
belgelerinin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek amacıyla,
merkezi Ankara’da olmak üzere Başbakanlıkla ilgili, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, Türk Akreditasyon
Kurumu, kısa adı TÜRKAK kurulmuştur555.
2. 4457 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Kurum personeli hizmet akdi ile çalıştırılır. Kurumda bir göreve atananlar istekleri halinde Emekli Sandığı ile ilişkilendirilir556.
Personelde aranacak özel nitelikler yönetmelikle belirlenir557.
Kurumda çalıştırılacak personelin kadro unvanları ile kadro sayıları bu
Kanuna ekli kadro cetvelinde verilmiştir558.
Hizmet akdi ile sürekli istihdam edilen personele verilecek aylık ücret,
en yüksek Devlet memurunun her türlü ödemeler dahil ücretinin iki katını
geçmemek üzere, Yönetim Kurulunca belirlenir. En yüksek Devlet memuruna ödenenlerden, gelir vergisine tabi olmayanlar, bu Kanuna göre de
gelir vergisine tabi tutulmaz559.
Emeklilik açısından Genel Sekreter Müsteşar Yardımcısı, Genel Sekreter
Yardımcıları ile Ana Hizmet Birim Başkanları Genel Müdür ile aynı seviyede
kabul edilir. Diğer personelin durumu çıkarılacak yönetmelikle belirlenir560.
555 4457 sayılı Yasa, 1. Md.
556 4457 sayılı Yasa, 20/1. Md.
557 4457 sayılı Yasa, 20/2. Md.
558 4457 sayılı Yasa, 20/3. Md.
559 4457 sayılı Yasa, 20/4. Md.
560 4457 sayılı Yasa, 20/5. Md.
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Suçluları yaratan yasalarımız,
onları cezalandıran yasalarımızın yanında ne kadar
çok
Tucker
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1. YASANIN KAPSAMI
Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti topraklarını
kapsar. Türkiye kara suları, iç suları ve hava sahası gümrük bölgesine dahildir561.
Bu Kanunda geçen Türkiye Gümrük Bölgesi ve Gümrük Bölgesi kavramları Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesini ifade eder562.
2. 4458 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Fazla çalışma Ücreti
Gümrük idarelerinde normal çalışma saatleri; iklim, mevsim ve bölgenin ekonomik durumu ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Gümrük
Müsteşarlığı’nca belirlenir563.
4458 sayılı Yasanın 35’inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, gece
ve gündüzün her saatinde yolcu ve yük alıp verme işleri yapılan veya taşıtların geliş ve gidişleri normal çalışma saatlerine uymayan kara hudut
kapıları, demiryolu istasyonları ile deniz ve hava limanlarındaki gümrük
idareleri devamlı surette açık bulundurulur. Buralarda görevli memurların
çalışma saatleri, aralarında nöbet esasına göre düzenlenir564.
Yolcuların ve taşıt araçlarının giriş ve çıkışlarına ait işlem dışında, yükleme ve boşaltma ile her türlü gümrük işlemlerinin normal çalışma saatleri
içinde yapılması gerekir. Ancak, bu saatler dışında veya tatil zamanlarında
hizmet talebinde bulunulduğunda, yazılı olarak yapılacak bu talep, işin
yapılacağı gümrük idarelerince yerinde görülürse, gerekli önlemler alınmak ve çalışacak personelin fazla çalışma ücretleri ve varsa hak sahibine
ödenecek kanunî yollukları karşılığı tutarlar, talep sahipleri tarafından ilgili
muhasebe birimi hesabına yatırılmak koşuluyla kabul edilir. Fazla çalışma
561 4458 sayılı Yasa, 2/1. Md.
562 4458 sayılı Yasa, 2/2. Md.
563 4458 sayılı Yasa, 220/1. Md.
564 4458 sayılı Yasa, 220/2. Md.
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ücretinden yararlanan personel, bu suretle kendilerine verilecek işleri yapmakla görevlidir. Gümrük idare amirleri normal çalışma saatleri dışında verilecek hizmetleri düzenler ve kontrol eder565.
Normal çalışma saatleri içinde veya dışında olduğuna bakılmaksızın,
çalışma ücretinin yatırılması halinde, özel kurye taşımacılığı gümrük hizmeti ile özel yolcu servisi taleplerinin yetkili gümrük idarelerince karşılanması mümkündür566.
İlgililerden tahsil edilecek fazla çalışma ücretlerinin miktarı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Fazla çalışma ücreti olarak yatırılan tutarlar, personelin fazla çalışma süresi, görev yapmış
olduğu yer, görevinin önem ve güçlüğü, sınıfı, kadro unvanı gibi hususlar
dikkate alınmak suretiyle belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtı kadrolarında fiilen çalışan
memurlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin
(B) bendine göre çalışan sözleşmeli personele ödenmek üzere Ankara
Gümrük Muhasebe Birimi hesabına aktarılır. Söz konusu ödemeler, Maliye
Bakanlığının uygun görüşü alınarak aylık miktarı 36.500 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek
üzere, Gümrük ve Ticaret Bakanı tarafından belirlenir. Ödenen fazla çalışma ücretinin net tutarı, 222’nci maddeye göre yapılması öngörülen ek
ödemenin net tutarından mahsup edilir. Yapılan dağıtımdan sonra yılsonu
itibarıyla hesapta kalan tutar, takip eden ocak ayı sonuna kadar bütçeye
gelir kaydedilir. Bu madde kapsamında personele ödenmesi gereken fazla
mesai ücretinin Ankara Gümrük Muhasebe Birimi hesabına aktarılan tutarı
aşması hâlinde, aradaki fark Maliye Bakanlığı tarafından personel giderlerini karşılama ödeneğinden Bakanlık bütçesine bu amaçla aktarılacak
ödenekten karşılanır567.
565 4458 sayılı Yasa, 221/1. Md.
566 4458 sayılı Yasa, 221/2. Md.
567 4458 sayılı Yasa, 221/3. Md.
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Üçüncü fıkrada belirtilen ödemeden aynı esas ve usullere göre kara
sınır kapılarında görevli mülki idare amirleri ile gümrük idarelerinin hizmetini yürüten muhasebe birimi personelinden Maliye Bakanı ile Gümrük
ve Ticaret Bakanı tarafından belirlenecekler de yararlandırılır. Bu madde
kapsamında yapılan ödemeler 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 22’nci maddesine göre ödenen fark
tazminatı hesabında dikkate alınır568.
Ek Ödeme
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtı kadrolarında fiilen çalışan memurlar ile sözleşmeli personele, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200’ünü geçmemek üzere ek ödeme
yapılır. Ek ödemenin miktarı ile esas ve usulleri; görev yapılan birim ve iş
hacmi, görevin önem ve güçlüğü, çalışma süresi, personelin sınıfı, kadro
unvanı ve derecesi, atanma usulü ile personele aylık ve özlük hakları dışında ilgili mevzuatına göre yapılan diğer ilave ödemeler gibi kriterler dikkate
alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanı tarafından belirlenir. Bu ödemede 657 sayılı Kanunun aylıklara ilişkin
hükümleri uygulanır ve bu ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir
vergi ve kesinti yapılmaz569.

568 4458 sayılı Yasa, 221/4. Md.
569 4458 sayılı Yasa, 222. Md.
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4529 SAYILI TÜRKİYE
İSTATİSTİK KANUNU’NA
GÖRE ÜCRET

Düşünmeden konuşmanın cezası
sonradan düşünmeye mahkum olmaktır.
Gibbon
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1. YASANIN KAPSAMI
4529 sayılı Yasanın amacı; resmî istatistiklerin üretimine ve organizasyonuna ilişkin temel ilkeleri ve standartları belirlemek; ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda veri ve bilgilerin derlenmesini, değerlendirilmesini, gerekli
istatistiklerin üretilmesini, yayımlanmasını, dağıtımını ve Resmî İstatistik
Programında istatistik sürecine dâhil kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere, Türkiye İstatistik Kurumunun kuruluş, görev ve
yetkilerine ilişkin esasları düzenlemektir570.
2. 4529 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Danışma Kurulu
Danışma kurullarında, özel ihtisas komisyonlarında ve inceleme-araştırma gruplarında görev alacaklardan uhdesinde kamu görevi bulunup
da diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere her toplantı
günü için bin (1000), uhdesinde herhangi bir kamu görevi bulunmayanlara ise iki bin (2000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan
katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktar üzerinden ve ayda ikiden
fazla olmamak üzere toplantı ücreti ödenir571.
Danışma kurullarında, özel ihtisas komisyonlarında ve inceleme-araştırma gruplarında görev alacak Başkanlık personeline herhangi bir ücret
ödenmez572.
Personel Rejimi ve Fazla Çalışma573
Başkanlıkta; Başkan, Başkan Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, İstatistik Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Bölge Müdürü, Türkiye İstatistik
Kurumu Uzmanı, Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı, İstatistikçi,
Matematikçi, Mühendis ile dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak kay570 4529 sayılı Yasa, 1. Md.
571 4529 sayılı Yasa, 43/3. Md.
572 4529 sayılı Yasa, 43/4. Md.
573 4529 sayılı Yasa, 45. Md.
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dıyla Programcı kadrolarına atananlar, kadroları karşılık gösterilmek suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli
personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli çalıştırılabilir.
Sözleşmeli olarak Başkanlıkta fiilen çalışan personele, bu Kanuna ekli
(III) sayılı cetvelde unvanlar itibarıyla yer alan taban ve tavan ücretleri arasında kalmak üzere, Başkan tarafından belirlenecek tutarda aylık brüt sözleşme ücreti ödenir. Başbakanlık merkez teşkilâtında sözleşmeli olarak çalıştırılan emsali personelin yararlandığı ücret artışlarından Başkanlıkta çalışan sözleşmeli personel de aynı usûl ve esaslara göre aynen yararlandırılır.
Bu personel T.C. Emekli Sandığı ile ilişkilendirilir. Söz konusu personele, çalıştıkları günlerle orantılı olarak (hastalık ve yıllık izinleri dahil) ocak, nisan,
temmuz ve ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye
ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre
başarılı çalışma yaptıkları tespit edilenlere Başkanın teklifi ve Başkanlığın
bağlı olduğu Bakanın onayı ile haziran ve aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarına kadar teşvik ikramiyesi ödenebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ile söz konusu personele yapılacak diğer
ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
Özel uzmanlık gerektiren hizmetlerde sözleşmeli olarak yabancı uzman
çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştırılacak olan yabancı uzmanlara yapılacak
ödemeler ile çalışma usûl ve esasları Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.
Başkanlık merkez ve taşra teşkilâtı kadrolarında çalışan (kadro karşılığı
çalışan sözleşmeli personel dâhil) memurlara 10.10.1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 31’inci maddesinde yer alan fazla çalışma ücreti aynı esas ve
usûllere göre ödenir.
Ödemeler574
Sayım, araştırma ve veri kalite kontrolü ile inceleme ve denetleme iş574 4529 sayılı Yasa, 49. Md.
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lerinde kurum içinden veya dışından bu Kanun gereğince geçici görevle
görevlendirilecek olan kişilere başka yerde görevlendirildikleri süre için
verilecek gündelikler, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca belirlenecek gündeliklerin bir buçuk katı olarak uygulanır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (C) fıkrasına göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak geçici personele ödenecek ücretler,
Kurum dışından görevlendirileceklere verilecek zaruri gider karşılıkları ve
her çeşit ödenekler ile anket formu başına verilecek ödenekler ve bunların
usûl ve esasları Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (C) fıkrasına göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak geçici personele, bu Kanunun
45’inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında verilecek fazla çalışma
ücreti, 15-11 inci dereceden aylık alanlar için tespit edilen tutar kadar ödenir.
Bu Kanun gereğince geçici görevle görevlendirilenlere verilecek yol ve
konaklama giderleri ile sürekli görevle görevlendirilenlerin harcırahları da
6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca ödenir.
Sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için alanda görevlendirilenler, mahallî idarelerce işletilen toplu taşım araçlarından
geçici görev süresince ücretsiz ve kamu kurum ve kuruluşlarının konaklama ve sosyal tesis imkânlarından, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının personeline uygulanan şartlarla aynen yararlandırılır.
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4562 SAYILI ORGANİZE
SANAYİ BÖLGELERİ
KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

Yaşamda hiçbir şeyden korkmayın.
Sadece her şeyi anlamaya çalışın.
Marie Curie
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1. YASANIN KAPSAMI
4562 sayılı, organize sanayi bölgelerinin ve üst kuruluşlarının oluşumunu, organlarını, işleyişini, yönetim ve denetimini düzenleyen hükümler ile
bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen
hükümleri kapsar575.
2. 4562 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Müteşebbis heyet, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetim kurulu üyelerinden kamu personeli olanlara toplantı başına huzur hakkı, diğerlerine de huzur hakkı veya aylık ücret ödenebilir. Söz konusu ödemeler
müteşebbis heyetin Bakanlıktan aldığı kredi dışında, kendi kaynaklarından
yapılır. Huzur hakları ve ödenecek ücretin aylık miktarı her yıl müteşebbis
heyet tarafından tespit edilir576.
Bölge müdürü ve sair personel 1475 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre
çalıştırılır. Kredi kullanan OSB’lerde OSB personelinin parasal ve özlük haklarının asgarî ve azamî miktarları Bakanlık tarafından belirlenir577.

575 4562 sayılı Yasa, 2. Md.
576 4562 sayılı Yasa, 17/1. Md.
577 4562 sayılı Yasa, 17/2. Md.
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4628 SAYILI ELEKTRİK
PİYASASI KANUNU’NA GÖRE
ÜCRET

Makamlarını para ile satan kimseler,
masraflarını geri almak yoluna düşerler.
Aristoteles
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1. YASANIN KAPSAMI
4628 sayılı Yasanın amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması
için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının
oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanmasıdır578.
Bu Kanun; elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan satışı, perakende satışı,
perakende satış hizmeti, ithalat ve ihracatı ile bu faaliyetlerle ilişkili tüm gerçek
ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini, Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumunun kurulması ile çalışma usul ve esaslarını ve elektrik üretim ve dağıtım
varlıklarının özelleştirilmesinde izlenecek usulü kapsar579.
2. YASAYA GÖRE ÜCRET
Kurumun hizmet birimleri; Kurum görev ve yetkilerinin gerektirdiği
sayıda daire başkanlıkları şeklinde teşkilatlanmış ana hizmet birimleri, danışma birimleri ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. Kurumun hizmet
birimleri ile bunların görev ve sorumlulukları, kadro unvanları ve sayıları
Kurulun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir580.
Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, idari hizmet
sözleşmesi ile sözleşmeli olarak istihdam edilen personel eliyle yürütülür.
Kurum personeli ücret ve mali haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’na tabidir581.
Kurum için çalıştıkları süre zarfında, tüm personelin, Kurumdaki görevlerine başlamadan önceki sosyal güvenlik kurumları tarafından sağlanan
her türlü hakları saklı kalır582.
578 4628 sayılı Yasa, 1/1. Md.
579 4628 sayılı Yasa, 1/2. Md.
580 4628 sayılı Yasa, 9/1. Md.
581 4628 sayılı Yasa, 9/2. Md.
582 4628 sayılı Yasa, 9/3. Md.
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Yerli ve yabancı uzmanlar, birinci fıkrada belirtilen yönetmelik kapsamında, Başkanlığın hazırlayıp Kurulun onayı ile yürürlüğe konacak yönetmelik esaslarına göre istihdam edilebilir583.
Kurum personeli, uzmanlık gerektiren görevlerde Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşları ile enerjiye ilişkin konularla iştigal eden diğer kamu kurum
ve kuruluşlarında görev yapan personel arasından çalıştığı kuruluş veya
kurumun izni ile Kurul tarafından atanır584.
Kurul Başkanı ve Kurul üyeleri ile diğer Kurum personeli, 5434 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’na tabidir. Kurul Başkan ve
üyeliklerine atananların Kurulda görev yaptıkları sürece eski görevleri ile
olan ilişkileri kesilir. Ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu veya özel
mevzuatla düzenlenmiş personel rejimine tabi olanlar Kuruldaki görevleri sona erdikten sonra, başvuruları halinde bu Kanunun 6’ncı maddesi
hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilgili Bakan tarafından mükteseplerine
uygun bir kadroya atanırlar. Akademik unvanların kazanılması için gerekli
şartlar saklıdır585.
Emeklilik açısından Kurum personelinin durumu, Başkanlık tarafından hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle
düzenlenir. Buna bağlı olmaksızın, emeklilik konusunda, Kurul Başkanının
Bakanlık Müsteşarına, Kurul üyelerinin ise Bakanlık Müsteşar Yardımcısına
denk statülerinin olduğu kabul edilir586.
Kurul Başkan ve Üyelerinin Ücreti
Kurul Başkanı ve Kurul üyelerinin aylık net ücretleri, en yüksek devlet memurunun her türlü ödemeler dahil aylık net ücretinin iki katını geçmemek
üzere, Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilir587.
583 4628 sayılı Yasa, 9/4. Md.
584 4628 sayılı Yasa, 9/5. Md.
585 4628 sayılı Yasa, 9/8. Md.
586 4628 sayılı Yasa, 9/9. Md.
587 4628 sayılı Yasa, 9/10. Md.
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Kurum Personelinin Ücreti
Kurum personelinin ücret ve diğer mali hakları, Bakanlar Kurulunca
belirlenecek esaslar çerçevesinde Başkanlığın teklifi üzerine Kurulca tespit
edilir588.
Hizmetle İlgili Olarak Yapılan Giderler
Kurul Başkanı, Kurul üyeleri ve Kurum personeli ile vekalet ve istisna
akdi ile hizmet verenlerin görevlerinin ifası sırasında yaptıkları masraflardan hangilerinin Kurum bütçesinden karşılanabileceğine dair usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir589.

588 4628 sayılı Yasa, 9/11. Md.
589 4628 sayılı Yasa, 9/12. Md.
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4634 SAYILI ŞEKER
KANUNU’NA GÖRE
ÜCRET

İnsan kendini hiçbir yerde,
karıncalar gibi kaynaşan kalabalığı yarıp geçtiği
zamanki kadar yalnız hissedemez.
Goethe
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1. YASANIN KAPSAMI
4634 sayılı Yasanın amacı; yurt içi talebin yurt içi üretimle karşılanmasına ve gerektiğinde ihracata yönelik olarak Türkiye’de şeker rejimini, şeker
üretimindeki usul ve esaslar ile fiyatlandırma, pazarlama şart ve yöntemlerini düzenlemektir590.
2. 4634 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Şeker Kurulu üyelerinin Özlük Hakları591
Kurul Başkan ve üyelerine Yüksek Planlama Kurulu’nca kamu iktisadi
teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve üyeleri için belirlenen ücret ödenir.
Kurul üyeliği görevi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 399 sayılı
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’de düzenlenen başka iş ve hizmet yasağının kapsamı dışındadır.

590 4634 sayılı Yasa, 1. Md.
591 4634 sayılı Yasa, 8. Md.
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4678 SAYILI TÜRK SİLAHLI
KUVVETLERİNDE İSTİHDAM
EDİLECEK SÖZLEŞMELİ
SUBAY VE ASTSUBAYLAN
HAKKINDA KANUN’A GÖRE
ÜCRET

Kopan bir ipe sımsıkı bir düğüm atarsanız,
ipin en sağlam yeri artık bu düğümdür.
Ama ipe her dokunuşunuzda
canınızı acıtan tek nokta yine o düğümdür...
Çin Atasözü
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4678 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ
SUBAY VE ASTSUBAYLAR HAKKINDA KANUN’A GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
Bu Kanun, sözleşmeli subay ve astsubaylarla, bunları istihdam edecek
Türk Silâhlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) birlik, karargâh, kurum ve kuruluşlarını kapsar592.
2. 4678 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Ön Sözleşme Aylığı
Sözleşmeli subay veya astsubay yetiştirilmek üzere ön sözleşme yapılanlardan;
a) Sözleşmeli subay olarak yetiştirilecekler, 27.07.1967 tarihli ve 926
sayılı Kanuna bağlı (EK-VI) sayılı cetvelde asteğmenler için öngörülen dokuzuncu derecenin birinci kademe aylığı ile bu rütbenin karşılığı tazminat,
yan ödeme ve sosyal amaçlı diğer yardım ve ödeneklerden, tayın bedeli
hariç aynen yararlandırılırlar. Sözleşmeli subay adaylarının ön sözleşme
dönemindeki, askerî eğitim süresince iaşe ve ibateleri Devlet tarafından
karşılanır. 28.02.1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.
b) Sözleşmeli astsubay olarak yetiştirilecekler, 18.03.1986 tarihli ve 3269
sayılı Kanuna bağlı (EK-1) sayılı cetvelde yer alan uzman onbaşılar gibi, on
birinci derecenin birinci kademe aylığı ile bu rütbenin karşılığı tazminat,
yan ödeme ve sosyal amaçlı diğer yardım ve ödeneklerden, tayın bedeli
hariç aynen yararlandırılırlar. Sözleşmeli astsubay adaylarının ön sözleşme
dönemindeki, askerî eğitim süresince iaşe ve ibateleri Devlet tarafından
karşılanır. 28.02.1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.
Aylıklar593
Sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubaylar, emsali rütbe ve derecedeki
muvazzaf subay ve astsubaylar hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan
ödeme ve diğer malî ve sosyal haklardan aynen istifade ederler.
592 4678 sayılı Yasa, 2. Md.
593 4678 sayılı Yasa, 15. Md.
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Sözleşmeli subaylardan on beşinci, sözleşmeli astsubaylardan on sekizinci fiilî hizmet yılını tamamlayanlardan, aşağıdaki koşulları yerine getirenler rütbe verilmeksizin bir üst dereceye yükseltilirler:
a) Son üç yıla ait sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 ve daha
üstünde olmak.
b) Bulunduğu derecede en az üç yılını ve bu derecenin üçüncü kademesinde bir yılını tamamlamış olmak.
Bunlara, müteakip yıllarda da rütbe verilmeksizin olumlu sicil aldıkları
her hizmet yılı için kademe ilerlemesi, yukarıdaki şartları taşımaları halinde
ise her üç yılda bir derece ilerlemesi yaptırılır.
Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma ve Sosyal Haklar594
Sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubaylar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselerin, sözleşme süresince, sosyal hakları ve sağlık
işlemlerinde 04.01.1961 tarihli ve 211 sayılı Kanunun muvazzaf subay ve
astsubaylara ilişkin hükümleri uygulanır.
Sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubaylıktan emekli olanlar ve harp
malûllüğü, vazife malûllüğü veya adî malûllük aylığı bağlanarak Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ayrılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu aile
fertleri ile harp ve vazife malûllüğünü gerektiren nedenlerden dolayı vefat
edenlerin maaşa müstahak dul ve yetimleri, 04.01.1961 tarihli ve 211 sayılı
Kanunun 66’ncı maddesinin (a) ve (b) bentleri ile 67’nci ve 70’inci maddeleri hükümlerinden aynen istifade ederler. Aile fertleri, 04.01.1961 tarihli
ve 211 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinde belirtilen aile fertlerini kapsar.
Sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubaylardan;
a) Kendi kusurları olmaksızın idare tarafından sözleşmeleri yenilenmeyenler ile sözleşme süresi içinde vefat, bir yıl içerisinde Kanunda belirtilen süreden daha fazla hava değişimi/istirahat/benzeri sıhhi izin süresini
geçirme, bulunduğu kadronun kaldırılması, istihdam edildiği kadronun
594 4678 sayılı Yasa, 16. Md.
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sağlık niteliğini kaybetme nedeniyle sözleşmeleri sona erenler ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde
sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubay olarak hizmet edilen süre kadar
ve en çok on yılı,
b) Sözleşme süresi sonunda kendi istekleriyle sözleşmeleri yenilenmeyenler ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin ise Türk Silahlı Kuvvetlerinde sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubay olarak hizmet
edilen sürenin yarısı kadar ve en çok beş yılı,
geçmemek üzere muayene ve tedavi hizmetleri askeri hastanelerde,
asker hastanelerinin bulunmadığı garnizonlarda ise garnizon komutanlıklarından sevk alınmak şartıyla kamu sağlık kuruluşlarında, ücretsiz olarak
verilmeye devam edilir.
Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarının ve sosyal güvenlik kurumlarının
sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı doğanlar, bu hakları mevcut olduğu sürece bu maddeye göre sağlanan sağlık hizmetlerinden ve asker
hastanelerinden yararlanamazlar.
Sözleşmeleri sağlık nedeniyle sona erenlerden; sözleşmelerinin sona
ermesine neden olan sıhhi arızalarının tedavisine devam edilenlere, sözleşme sona erme tarihinden başlamak şartıyla on iki ayı geçmemek üzere tedavi süresince, görevdeki emsallerinin almış oldukları net maaşların
(27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28’inci
maddesinde belirtilen ek tazminatlar ile 14.07.1964 tarihli ve 500 sayılı
Kanuna göre ödenen tazminat ve yabancı dil tazminatı hariç) 2/3’ü oranında, her ay sağlık yardımı olarak, kurumlarınca ödeme yapılır. Bu ödemeden hiçbir kesinti yapılmaz. Ödemeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle
düzenlenir. Ancak, sözleşme sona erme tarihinden itibaren oniki ay içerisinde sözleşmenin sona ermesine neden olan sıhhi arızasından dolayı,
31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 26’ncı maddesine göre malul
sayılarak malul aylığı bağlananlar ile aynı Kanunun geçici 4 üncü maddesi

MEVZUAT SERİSİ 11

563

TÜRK HUKUKUNDA ÜCRET VE ÜCRETİN VERGİLEMESİ

kapsamına girenlerden 08.06.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanuna göre malullük aylığına hak kazananlara, malullük aylığına hak kazandıkları tarihten
itibaren söz konusu yardım kesilir.
Emekli Sandığı ve Ordu Yardımlaşma Kurumu ile İlgilendirme595
Sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile sözleşmeli subay ve astsubaylar; ön sözleşme yapılması ile birlikte 08.06.1949 tarihli ve 5434 sayılı
Kanun ile ilgilendirilirler ve bu Kanunun muvazzaf subaylara ve astsubaylara tanıdığı bütün haklardan aynen faydalandırılırlar. Ancak, sözleşmeli
subay ve astsubay adaylarının fakülte veya yüksekokullarda geçen süreleri, adaylık süresince borçlandırılmaz. Sözleşmeli subaylar ve astsubaylar,
aynı zamanda Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun daimî üyesidirler.
Tazminat ve İkramiye Ödeme Esasları596
Sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubaylardan kendi kusurları olmaksızın
hizmet sürelerinin uzatılmaması sebebiyle veya sözleşme süresini bitirip ayrılanlar ile durumları 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (i), (j) ve (k) bentleri
kapsamına girenlere aşağıda yazılı esaslara göre tazminat verilir:
a) Herhangi bir sözleşme dönemi sonunda veya içerisinde sözleşmesi
sona erenlere veya feshedilenlere son olarak aldıkları net maaşın iki katının
hizmet yılı ile çarpımı tutarında tazminat verilir. Ancak, hizmet yılı olarak
en fazla dokuz yıl esas alınır.
b) Bu tazminatın hesabında, 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen ek tazminatlar ve 14.07.1964 tarihli ve 500
sayılı Kanuna göre ödenen tazminat hariç olmak üzere, bütün ödemeler
dikkate alınır.
Sözleşmeli subay ve astsubaylardan emeklilik hakkını kazananlar ile
muvazzaf subay veya astsubaylığa geçirilenlere tazminat ödenmez. Bunlar hakkında 08.06.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Emeklilik hakkını kazanmadan Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ayrılanların baş595 4678 sayılı Yasa, 17. Md.
596 4678 sayılı Yasa, 18. Md.
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ka sosyal güvenlik kurumlarına tâbi olarak geçen hizmetleri, 24.05.1983
tarihli ve 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre birleştirilir.
Emekli maaşı bağlanması için gerekli hizmet sürelerini tamamlayanlara 08.06.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanun esaslarına göre ikramiye verilir ve
aylık bağlanır. Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince ödenen
tazminata ilişkin süreler, emekli ikramiyesinin hesaplanmasında esas alınan süreden düşülür. Hizmet sürelerinin hesabında 08.06.1949 tarihli ve
5434 sayılı Kanunun 32’nci ve 36’ncı madde hükümleri de dikkate alınır.
Sözleşmeli subay ve astsubaylardan ilk sözleşme süresi içinde;
a) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden, bu evlilikleri yönetmelikte
belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmeyenler ile çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenler veya Türk
vatandaşlığından çıkarılanlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarmayı gerektiren bir suçtan mahkum olanlar ile disiplinsizlik ve ahlaki durumları sebebiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenler, sözleşme sürelerinin
eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılmış olan öğrenim, eğitim
ve yetiştirme masraflarını tazminat olarak öderler. Söz konusu masrafların
hesaplanmasında, 27.07.1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunda belirtilen esaslar uygulanır.
b) Yabancı memleketlere öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak amacıyla gitmiş olanlardan, durumları bu fıkranın (a) ve
(b) bentleri hükümlerine uyanlar hakkında, ilgili bent hükümleri uygulanmakla birlikte orada bulundukları süre içerisinde aldıkları aylık ve Devletçe
yapılan masrafların dört katı ayrıca tazminat olarak alınır.
Askerî eğitim esnasında sağlık sebebi veya sınıf ve ihtisaslarının gerektirdiği özel nitelikleri taşımama veya kaybetme halleri hariç olmak üzere,
ilişikleri kesilenlere Devletçe yapılan masraf, 21.07.1953 tarihli ve 6183
sayılı Kanuna göre tahakkuk ettirilerek, faizi ile birlikte ödettirilir. Askerlik
yükümlülüğü bulunanların Devlete olan borçları, askerlikleri süresince ertelenir.
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4681 SAYILI CEZA İNFAZ
KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ
İZLEME KURULLARI
KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızla çarpma,
geri dönmek isteyebilirsin.
Don Herold

568

78

4681 SAYILI CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ İZLEME KURULLARI
KANUNU’NA GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
4681 Sayılı Yasanın amacı; yürürlükteki mevzuat ve ülkemizin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelerle belirlenen ilkeler çerçevesinde ceza infaz
kurumları ve tutukevlerinin yönetim, işleyiş ve uygulamalarını yerinde
görmek, incelemek, bilgi almak ve tespitlerini rapor haline getirerek yetkili
ve ilgili mercilere sunmak üzere, ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme
kurullarının kurulmasına, görev ve yetkilerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Bu Yasada tekil veya çoğul olarak geçen “izleme kurulu” terimi,
ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarını ifade eder597.
2. 4681 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
İzleme kurulu başkan ve üyelerine her toplantı için 2000 gösterge rakamının devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucunda
bulunacak miktarda huzur ücreti ödenir. Ancak, bir ayda en çok iki toplantı
için ödeme yapılabilir. Bakanlar Kurulu, yukarıda belirtilen gösterge rakamını iki katına kadar artırmaya yetkilidir598.

597 4681 sayılı Yasa, 1. Md.
598 4681 sayılı Yasa, 10. Md.
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4686 SAYILI MİLLETLERARASI
TAHKİM KANUNU’NA GÖRE
ÜCRET

Hiç kimse yumrukları sıkılıyken doğru düşünemez.
George Jean Nuthar
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1. YASANIN KAPSAMI
Bu Kanunun amacı, milletlerarası tahkime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir599.
Bu Kanun, yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim yerinin Türkiye olarak
belirlendiği veya bu Kanun hükümlerinin taraflar ya da hakem veya hakem
kurulunca seçildiği uyuşmazlıklar hakkında uygulanır600.
Bu Kanunun 5 ve 6’ncı madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği durumlarda da uygulanır601.
Bu Kanun, Türkiye’de bulunan taşınmaz mallar üzerindeki aynî haklara
ilişkin uyuşmazlıklar ile iki tarafın iradelerine tâbi olmayan uyuşmazlıklarda uygulanmaz602.
21.1.2000 tarihli ve 4501 sayılı Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun uyarınca yabancılık
unsurunun bulunduğu kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi de bu Kanuna tâbidir603.
Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu milletlerarası antlaşma hükümleri
saklıdır604.
2. 4686 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Hakem Ücreti
Taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa, hakemlerin ücreti, dava konusu
alacağın miktarı, uyuşmazlığın niteliği ve tahkim yargılamasının süresi
599 4686 sayılı Yasa, 1/1. Md.
600 4686 sayılı Yasa, 1/2. Md.
601 4686 sayılı Yasa, 1/3. Md.
602 4686 sayılı Yasa, 1/4. Md.
603 4686 sayılı Yasa, 1/5. Md.
604 4686 sayılı Yasa, 1/6. Md.
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dikkate alınarak, hakem veya hakem kurulu ile taraflar arasında kararlaştırılır605.
Taraflar, hakem veya hakem kurulunun ücretini milletlerarası yerleşmiş
kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yaparak da belirleyebilirler606.
Taraflarla hakem veya hakem kurulu arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaz veya tahkim anlaşmasında ücretin belirlenmesine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmazsa ya da taraflarca bu konuda
yerleşmiş milletlerarası kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama
yapılmamışsa, hakem veya hakem kurulunun ücreti, her yıl Adalet Bakanlığınca ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının görüşleri alınarak hazırlanan ücret tarifesine göre belirlenir607.
Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça başkanın ücreti, hakemlerden her
birine ödenecek hakem ücretinin yüzde on fazlası olarak hesaplanır608.
Hakem kararının düzeltilmesi, yorumlanması veya tamamlanması hallerinde ek hakem ücreti ödenmez609.
Hakem veya hakem kurulu kararında tahkim yargılamasının giderleri
gösterilir610.
Yargılama giderleri611;
1. Hakemlerin ücretini,
2. Hakemlerin seyahat giderlerini ve yaptıkları diğer masrafları,
3. Hakem veya hakem kurulu tarafından atanan bilirkişilere ve yardımına başvurulan diğer kişilere ödenen ücretleri ve keşif giderlerini,
4. Hakem veya hakem kurulunun onayladığı ölçüde tanıkların seyahat
giderlerini ve yaptıkları diğer masrafları,
605 4686 sayılı Yasa, 16/1. Md.
606 4686 sayılı Yasa, 16/2. Md.
607 4686 sayılı Yasa, 16/3. Md.
608 4686 sayılı Yasa, 16/4. Md.
609 4686 sayılı Yasa, 16/5. Md.
610 4686 sayılı Yasa, 16/6. Md.
611 4686 sayılı Yasa, 16/7. Md.
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5. Hakem veya hakem kurulunun, davayı kazanan tarafın varsa vekili
için avukatlık asgarî ücret tarifesine göre takdir ettiği vekâlet ücretini,
6. Bu Kanuna göre mahkemelere yapılacak başvurularda alınan yargı
harçlarını,
7. Tahkim yargılamasına ilişkin bildirim giderlerini,
Kapsar.
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4691 SAYILI TEKNOLOJİ
GELİŞTİRME BÖLGELERİ
KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

Tuzağa saçtığın taneler cömertlik sayılmaz.
Mevlana
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1. YASANIN KAPSAMI
4691 sayılı Yasa, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin kuruluşunu, işleyişini, yönetim ve denetimini ve bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki
ve sorumluluklarını kapsar612.
2. 3091 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri
kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde
ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden
müstesnadır613.
Bölgede çalışan; AR-GE ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı AR-GE personeli sayısının yüzde
onunu aşamaz. Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan
kişilerin Bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler. Ancak, Bölgelerde yer
alan girişimcilerin yürüttükleri AR-GE projesi kapsamında çalışan AR-GE
personelinin, Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin bir kısmı gelir
vergisi kapsamı dışında tutulur. Kapsam dışında tutulacak ücret miktarı,
Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirilen sürenin Bölgede
yürütülen görevle ilgili olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan
vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletme sorumludur614.
Bu madde hükümleri TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji
Serbest Bölgesi yönetici şirketi, bu bölgede faaliyet gösteren Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri ile bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve ARGE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri bakımından da uygulanır615.
612 4691 sayılı Yasa, 2. Md.
613 4691 sayılı Yasa, Geçici 3/1. Md.
614 4691 sayılı Yasa, Geçici 3/2. Md.
615 4691 sayılı Yasa, Geçici 3/3. Md.
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HAKKINDA KANUN’A GÖRE
ÜCRET

Tuzağa saçtığın taneler cömertlik sayılmaz.
Mevlana
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4733 SAYILI TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TEŞKİLAT VE
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’A GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
Bu Kanunun amacı; Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri
Genel Müdürlüğünün yeniden yapılandırılması ile Tütün ve Alkol Piyasası
Düzenleme Kurumunun kurulmasına, bu Kurumun görev ve yetkilerinin
düzenlenmesine ve tütün ve tütün mamullerinin Türkiye’de üretimine, iç
ve dış alım ve satımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir616.
2. 1211 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Kurum Personelinin Atanma Usulü, Statüsü ve Özlük Hakları617
Kurul Başkanı Kurumun en üst amiri olup, Kurumun genel yönetim ve
temsilinden sorumludur. Başkan yardımcıları ve Daire Başkanları Başkanın
önerisi ile Kurul tarafından, diğer personelin ataması ise Başkan tarafından
yapılır.
Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, idari hizmet
sözleşmesiyle sözleşmeli olarak istihdam edilen personel eliyle yürütülür.
Kurum personeli ücret ve mali haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’na tabidir.
Kurul Başkan ve üyeliklerine atananlar ile ekli (I) sayılı cetvelde gösterilen kadrolarda bulunan Kurum personeli, 08.06.1949 tarihli ve 5434 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabidir. Emeklilik yönünden, Kurul Başkanına bakanlık müsteşarı, Kurul üyelerine bakanlık müsteşar yardımcısı, Kurum başkan yardımcılarına bakanlık genel
müdürü, I. hukuk müşavirine bakanlık I. hukuk müşaviri, daire başkanlarına
bakanlık genel müdür yardımcısı ve Kurum meslek personeline kazanılmış
hak dereceleri itibarıyla karşılık gelen Başbakanlık Uzmanı ve Başbakanlık Uzman Yardımcıları için tespit edilen ek gösterge ve makam tazminatı
uygulanır. Bu görevlerde 1 inci derece için belirlenmiş olan ek göstergele616 4733 sayılı Yasa, 1/1. Md.
617 4733 sayılı Yasa, 4. Md.
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rin uygulanması suretiyle geçirilen süreler makam tazminatı ödenmesini
gerektiren görevlerde geçmiş sayılır. Diğer personel hakkında ise genel
hükümler esas alınır.
Kurul Başkan ve üyeliklerine atananlardan, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu veya özel mevzuatla düzenlenmiş personel rejimine tabi olanlar,
Kuruldaki görevleri sona erdikten sonra başvurmaları halinde ilgili Bakan
tarafından, mükteseplerine uygun bir kadroya atanırlar. Akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklıdır.
Kurul Başkan ve üyelerinin aylık net ücretleri, en yüksek Devlet memurunun her türlü ödemeler dahil aylık net ücretinin iki katını geçmemek
üzere Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilir.
Kurul üyeleri göreve başlama ve görevden ayrılma tarihlerinden itibaren bir ay içinde ve görevleri devam ettiği sürece her iki yılda bir mal beyanında bulunmak zorundadır.
Kurum personelinin ücret ve diğer mali hakları, Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde Kurulca tespit olunur.
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Üç şey sürekli kalmaz:
ticaretsiz mal; tekrarsız bilgi; cesaretsiz iktidar.
Sadi
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4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

1. YASANIN KAPSAMI618
Aşağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan
karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun
hükümlerine göre yürütülür:
a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il
özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar,
birlikler (meslekî kuruluş şeklinde faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç), tüzel kişiler.
b) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan
kamu iktisadi teşebbüsleri.
c) Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (meslekî kuruluşlar ve
vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar.
d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak
birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları
her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler.
e) 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ile bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketlerin yapım ihaleleri.
Ancak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bu Fonun hisselerine kısmen
ya da tamamen sahip olduğu bankalar, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ve bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da
ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketler (e)
bendinde belirtilen yapım ihaleleri hariç) 4603 sayılı Kanun kapsamındaki
bankaların 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde
faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler bu Kanun kapsamı dışındadır.
6184734 sayılı Yasa, 2. Md.
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2. 4734 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Kurum personeli, bu Kanunda öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tâbidir619.
Kurul başkan ve üyelerinin aylık ücretleri Maliye Bakanının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir620.
Kurum personelinin ücretleri ile diğer malî ve sosyal hakları, Kurulun
önerisi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktar, usul ve esaslar çerçevesinde Kurul tarafından belirlenir621.

619 4734 sayılı Yasa, 53/h. Md.
620 4734 sayılı Yasa, 53/i. Md.
621 4734 sayılı Yasa, 53/i. Md.
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4865 SAYILI ULUSAL BOR
ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
KURULMASI HAKKINDA
KANUN’A GÖRE ÜCRET

Zulüm yanan ateş gibidir, yaklaşanı yakar.
Kanun ise su gibidir, akarsa nimet yetiştirir.
Yusuf Has Hacip
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4865 SAYILI ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KURULMASI HAKKINDA
KANUN’A GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
Türkiye’de ve dünyada bor, ürün ve teknolojilerinin geniş bir şekilde
kullanımını, yeni bor ürünlerinin üretimini ve geliştirilmesini teminen değişik alanlarda kullanıcıların araştırmaları için gerekli bilimsel ortamı sağlamak, bor ve ürünlerini kullanan ve/veya bu alanda araştırma yapan kamu
ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yaparak bilimsel araştırmaları yapmak, yaptırmak, koordine etmek ve bu araştırmalara katkı sağlamak amacıyla, kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip ve bu Kanun
ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere Ulusal Bor Araştırma
Enstitüsü kurulmuştur. Enstitünün kısa adı “BOREN” dir. Enstitünün merkezi Ankara’dadır622.
Enstitünün ilişkili olduğu Bakanlık, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı’dır. Enstitü, bu Kanunda düzenlenmeyen hususlarda özel hukuk hükümlerine tabidir623.
2. 4865 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Personelin Atanma Şartları ve Statüsü624
Enstitü hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, idarî hizmet
sözleşmesi ile istihdam edilen sürekli personel eliyle yürütülür. Enstitü
personelinin pozisyon unvan ve sayıları ekli Cetvelde gösterilmiştir. Söz
konusu unvanların birimlere dağılımını yapmaya Başkanın önerisi üzerine
Yönetim Kurulu yetkilidir. Personelin pozisyon unvan ve sayılarında mevcut pozisyon sayılarının iki katını aşmamak kaydıyla değişiklik yapılmasına, mevcut hizmet birimlerinin kaldırılmasına ve yeni hizmet birimlerinin
kurulmasına, Enstitünün teklifi, Bakanın onayı üzerine Bakanlar Kurulunca
karar verilir.
622 4865 sayılı Yasa, 1/1. Md.
623 4865 sayılı Yasa, 1/2. Md.
624 4865 sayılı Yasa, 12. Md.
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Enstitü personeli ücret ve malî haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabidir.
Enstitüde proje ve araştırmaların gerektirdiği niteliklere sahip proje
ve araştırma süresi ile sınırlı olarak yeterli sayıda süreli personel istihdam
edilebilir. Enstitüde süreli olarak görevlendirilen personelin çalıştıkları süre
zarfında ücretleri ile sosyal güvenlik ve benzeri yükümlülükleri Enstitü
tarafından ödenir. Enstitüde bu şekilde istihdam edilen kamu kurum ve
kuruluşları personeli kurumlarından izinli sayılırlar. Bu kişilerin statüleri ile
buna ait her türlü hak ve mükellefiyetleri saklı tutulur. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfi hakkını kazananlar başkaca hiçbir işleme lüzum kalmaksızın terfi ettirilirler. Akademik unvanların
kazanılması için gerekli şartlar saklıdır.
Enstitüde yabancı danışman ve uzmanlar da istihdam edilebilir.
Enstitü personelinin nitelikleri ile sözleşme usul ve esasları, Enstitünün
önerisi ve Bakanın onayı üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelik ile tespit edilir. Enstitüde istihdam edilecek yabancı
danışman ve uzmanların nitelikleri ile sayısı, ücretleri ve sözleşme usul ve
esasları da bu yönetmelikte düzenlenir.
Yabancı danışman ve uzmanlar hariç, Enstitü personelinin 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5),
(6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Enstitünün amaçlarının gerektirdiği nitelikleri taşımaları zorunludur.
Malî Hakları625
Enstitü Başkanı ve Enstitünün sürekli personeli, 5434 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’na tabidir. Başkanın Enstitüde görevli olacağı sürede eski görevleri ile ilişkileri kesilir. Ancak, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu ve özel mevzuatla düzenlenmiş personel rejimine tabi
ise, Enstitüdeki görevi sona erdikten sonra, başvurması halinde Başbakan
tarafından müktesebine uygun bir kadroya atanır.
625 4865 sayılı Yasa, 13. Md.
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Emeklilik açısından, Enstitü Başkanı genel müdür, koordinatörler Başbakanlık başkanları, uzmanlar bakanlık daire başkanına denk statüde kabul edilir. Diğer personele, 08.06.1949 tarihli ve 5434 sayılı Emekli Sandığı
Kanununun ek 48’inci maddesinin (b) bendi hükümlerine göre işlem yapılır.
Yabancı danışman ve uzmanlar hariç, Enstitü Başkanı ile sürekli ve süreli personelin aylık ücret ve diğer mali hakları, 13.07.2001 tarihli 631 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde Bakanlar Kurulu
tarafından belirlenir.
Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, ayda ikiden fazla olmamak üzere
uhdesinde kamu görevi bulunanlara (2000) gösterge rakamının, uhdesinde her herhangi bir kamu görevi bulunmayanlara ise (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda
huzur hakkı ödenir.
Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Enstitü Başkanı, sürekli ve süreli personel ile vekalet ve istisna akdi ile hizmet verenlerin ve yabancı danışman
ve uzmanların görevlerinin ifası sırasında yaptıkları masrafların hangilerinin Enstitü bütçesinden karşılanabileceğine dair usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
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Yiğitlik intikam almak değil, tahammül etmektir.
Shaekespeare
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4904 SAYILI TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

1. YASANIN KAPSAMI
Bu Kanun ile istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere Türkiye İş Kurumu kurulmuştur626.
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerde, bunlara bağlı
döner sermayeli kuruluşlarda, kanunla kurulan fonlarda, özel kanunla veya
özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında, kefalet sandıklarında, sosyal güvenlik kuruluşlarında, genel ve
katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlarda, kamu
iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıklarında, il özel idareleri ve
belediyelerle bunların kurdukları birlik ve müesseselerde ve diğer kamu
kurum ve kuruluşlarında aylık ve ücret alan ve işçi statüsünde çalışmayan
memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve diğer kamu görevlilerinin
istihdamı hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz627.
Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup,
özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan
özerk bir kamu kuruluşudur .
2. 4904 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Yürütme Kurulu628
Kurum tarafından; Kurul üyelerine yılda dörtten, Yürütme Kurulu üyelerine ayda ikiden fazla olmamak üzere her toplantı için (3000) gösterge
rakamını geçmeyecek şekilde Kurum Yönetim Kurulunca belirlenecek gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar
üzerinden toplantı ücreti ödenir. Denetim Kurulu üyelerine ise ayda otuz
işgücü yetiştirme kursunu geçmemek üzere denetlenen kurs başına (300)
gösterge rakamını geçmeyecek şekilde Kurum Yönetim Kurulunca belirle626 4904 sayılı Yasa, 1/1. Md.
627 4904 sayılı Yasa, 1/2. Md.
628 4904 sayılı Yasa, 13. Md.
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necek gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden denetim ücreti ödenir. Bu ödemeler, damga vergisi
hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. Birden fazla kurul üyesi olanlar bu
ödemelerin en fazla birinden yararlanır.
Kurulun yönetim ve denetim faaliyetleri, işgücü piyasası araştırma ve
planlama çalışmaları için Kurum tarafından ödenek tahsis edilir. Bu ödeneğin miktarı, aktif işgücü programları için Kurum tarafından İl Müdürlüğüne
tahsis edilen toplam ödeneğin yüzde beşini geçemez.
Personel Statüsü629
Kurum personeli hakkında bu Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.
Kurum, her türlü dava, tahkim ve icra takip işleri için genel hükümlere
göre vekâlet akdi ile lüzum görülecek sayıda avukat çalıştırabilir veya ihtiyaç duyulması halinde bu görevlerini Kurumca belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesinde öngörülen doğrudan temin usulü ile avukatlar veya avukatlık ortaklıkları ile
yapılacak avukatlık sözleşmeleri yoluyla yürütebilir. Kurum lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil
edilen vekâlet ücretlerinin; Kurumda fiilen görev yapan hukuk müşavirlerine, avukatlara, dava ve icra takip memurları ile Hukuk Müşavirliğinde fiilen
görev yapan diğer personele dağıtımı hakkında 26.09.2011 tarihli ve 659
sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde
Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. Vekâlet ücretinin dağıtımına ilişkin usul
ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Kurumun merkez teşkilatında İstihdam Uzmanı ve İstihdam Uzman
Yardımcısı, taşra teşkilatında İl İstihdam Uzmanı ve İl İstihdam Uzman Yardımcısı çalıştırılabilir.
629 4904 sayılı Yasa, 15. Md.

598

MEVZUAT SERİSİ 11

84

4904 SAYILI TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

İstihdam Uzman Yardımcılığı ve İl İstihdam Uzman Yardımcılığına
atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak Kurumun görev alanına giren ve
yönetmelikle belirlenen en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve yapılacak özel yarışma
sınavında başarılı olmak gerekir.
İstihdam Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak ve
istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezinin oluşturulacak komisyon tarafından kabul edilmesi kaydıyla,
yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini
sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni
bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlik
sınavında başarılı olanların İstihdam Uzmanı kadrolarına atanabilmeleri,
Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en
geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlar
veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav
hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen
ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri
kabul edilmeyenler, ikinci sınavda başarı gösteremeyen veya sınav hakkını
kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler İstihdam Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına
uygun kadrolara atanırlar.
İl İstihdam Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak
kaydıyla açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Sınavda başarılı
olamayanlar veya geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. İkinci sınavda başarı göste-
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remeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar İl İstihdam Uzman Yardımcısı
unvanını kaybederler ve durumlarına uygun kadrolara atanırlar.
Fazla çalışma gerektiren her türlü Kurum işleri için çalışma saatleri dışında görevlendirilecek Kurum personeline (l, 2 ve 3 üncü derece yönetici
kadrolarında bulunanlar dahil) fazla çalışma yaptırılabilir. Fazla çalışma ücreti ve fazla çalışmanın yaptırılması ile ilgili diğer hususlar, Yönetim Kurulunun kararı ve Bakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
Kurumda fiilen çalışan personele, her yıl asgari ücretten az olmamak
kaydıyla kendi aylıkları tutarında (ek gösterge dahil) iki ikramiye verilir. İkramiyenin tarihlerini belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu maddesinin son fıkrası uyarınca Kuruma aktarılan idarî para cezaları hariç olmak üzere Kurum gelirlerinden,
Kurumda fiilen çalışan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında görevlendirilenler dahil kadrolu personele görev unvanı, çalışma verimi ve hizmetlerin rasyonelliğini sağlayacak ilkeler göz önünde bulundurularak Yönetim
Kurulunca uygun görülen ve Bakanlıkça onaylanan oran ve miktarda ek
ödeme verilir. Ek ödemelerin aylık tutarı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda tanımlanan en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil)
brüt tutarının % 150’sini geçemez. Ek ödemelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun aylıklara ilişkin hükümleri uygulanır ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamaz. Ek ödemeye ilişkin
usul ve esaslar çıkarılacak bir yönetmelikle tespit edilir.
Özel İstihdam Bürolarının Bilgi Toplamaları, Kullanmaları, Kuruma Bilgi
Verme Yükümlülükleri630
Özel istihdam büroları, iş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri sadece
iş ve işçi bulma faaliyeti için gerekli olması halinde toplayabilir, işleme tabi
tutabilir veya bunlardan yararlanabilir.
Özel istihdam büroları iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun
630 4904 sayılı Yasa, 19. Md.
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menfaat temin edemez ve ücret alamazlar. İşe yerleştirme faaliyeti karşılığı
ücret sadece işverenden alınır. Ancak, yönetmelikle belirlenecek meslekler ve üst düzey yöneticiler için işe yerleştirilenlerden ücret alınmasına izin
verilebilir.
İş ve işçi bulma faaliyetleri ile ilgili olarak;
a) Özel istihdam bürolarının yönetmelikte öngörülenler dışında iş arayanlarla ücret konusunda anlaşma yapmaları, onlardan ücret almaları veya
herhangi bir şekilde menfaat temin etmeleri halinde özel istihdam büroları ile işverenler arasında yapılmış bulunan anlaşmalar,
b) İşgücünün sigortasız çalışması veya sendikaya üye olmaması ya da
asgari ücretin altında ücret ödenmesi koşullarını taşıyan anlaşmalar,
c) Bir işverenin veya bir iş arayanın, işe yerleştirme faaliyeti için diğer
özel istihdam bürolarından veya Kurumdan hizmet almalarını engelleyen
anlaşmalar,
Geçersizdir.
Özel istihdam büroları işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan iş
arayanlar, açık işler ve işe yerleştirmelerle ilgili istatistikleri düzenli olarak
Kuruma bildirmek, uygulamanın takibi için gerekli olan diğer bilgi ve belgeleri de talebi üzerine Kuruma vermek zorundadırlar.
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4924 SAYILI ELEMAN TEMİNİNDE
GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE
SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ
ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI
KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA
KANUN’A GÖRE ÜCRET

Başkasından üstün olmamız önemli değildir.
Asıl önemli olan şey, dünkü halimizden üstün
olmamızdır.
Hint Atasözü
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1. YASANIN KAPSAMI
4924 sayılı Yasanın amacı; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde
ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesini temin etmek üzere, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları
tarafından hizmet akdi ile sözleşmeli olarak istihdam edilecek ve işçi sayılmayan sağlık personelinin hizmet şartlarını, niteliklerini, işe alınma ve işine
son verilme hallerini, görev ve yetkilerini, hak, yükümlülük ve sorumluluklarını, ücret ve diğer ödemeleri ile özlük işlerini düzenlemektir631.
2. 4924 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Sözleşme Ücreti
Sözleşmeli olarak çalıştırılacak personele, 657 sayılı Kanunun 4’üncü
maddesinin (B) bendine göre çalışanlar için uygulanmakta olan tavan ücretin 2,5 katını aşmamak üzere, ekli (2) sayılı cetvelde pozisyon unvanları itibarıyla belirlenmiş bulunan taban ve tavan ücret oranları arasındaki
oranlar üzerinden hesaplanan miktarlarda aylık ücret ödenir. Taban ve tavan oranlar arasındaki aylık ücretin belirlenmesinde; sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin pozisyon unvanı, hizmet süresi, görev yerinin özelliği
ve şartları ile eğitim seviyesi esas alınır632.
Ödül
Çalıştırıldıkları il merkezinde oluşturulacak komisyon ile sicil ve disiplin amirleri tarafından yapılacak başarı değerlendirmesi sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları tespit edilen sözleşmeli personele,
bir aylık ücreti tutarında ve bir malî yılda iki defayı geçmemek üzere ödül
verilebilir. Sözleşmeli personelin başarı değerlendirmesi; objektif kriterler
çerçevesinde belirlenmek kaydıyla; görevin verimli ve etkin yürütülmesi,
yaratıcılık, girişimcilik, çalışma disiplini, görevin yürütülmesinde gösteri631 4924 sayılı Yasa, 1/1. Md.
632 4924 sayılı Yasa, 6/1. Md.
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len gayret ve başarı ile sağlık hizmetlerinden yararlananların memnuniyeti
dikkate alınarak tespit edilir633.
Sözleşmeli personele yapılacak ödemeler, çalışmayı takip eden ay sonunda yapılır. Sözleşmeli personele, aylık sözleşme ücreti dışında görev
yaptıkları birimde bulunan döner sermayeden ilgili mevzuatı dahilinde
ödeme yapılabilir. Sözleşmeli personele, devlet memurlarına ödenen aile,
doğum, ölüm yardımları ödeneği verilir ve bu personel 657 sayılı Kanunun
209, 210, 211 ve 212’nci maddelerindeki yardım ve haklardan yararlandırılır634.
Sözleşmeli personele yukarıda sayılanlar dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu hususta hüküm konulamaz635.

633 4924 sayılı Yasa, 6/2. Md.
634 4924 sayılı Yasa, 6/4. Md.
635 4924 sayılı Yasa, 6/5. Md.
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4954 SAYILI TÜRKİYE ADALET
AKADEMİSİ KANUNU’NA
GÖRE ÜCRET

Avcı ne kadar hîle bilse, ayı o kadar yol bilir.
Türk Atasözü
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1. YASANIN KAPSAMI
4954 sayılı Yasa; Türkiye Adalet Akademisinin kuruluşunu, görevlerini,
organlarını ve bunların işleyişini, görevlendirilenleri, Akademi hizmetlerinden yararlananları ve diğer personeli kapsar636.
2. 4954 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Öğretim Elemanları637
a) Akademide yüksek öğretim kurumlarıyla işbirliği yapılarak,
04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 38’inci maddesi hükümlerine göre geçici olarak öğretim elemanı görevlendirilebilir.
Bunlar hakkında bu Kanun ile Yükseköğretim Kanunu hükümleri uygulanır.
Akademide, 2547 sayılı Kanunun 34’üncü ve 11.10.1983 tarihli ve 2914
sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 16’ncı maddeleri hükümlerine
göre sözleşmeli olarak yabancı uyruklu öğretim elemanları çalıştırılabilir.
b) Akademide, (a) bendinde belirtilenler dışında, Başkanın talebi üzerine yetkili kurul ve organlarınca uygun görülen yeteri kadar Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyesi, meslekte fiilen
on yılını tamamlamış; adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcıları, avukatlar, noterler ile alanında uzman kişiler ders vermekle görevlendirilebilirler.
Bunlara 38 inci madde hükümlerine göre ders ücreti ödenir.
Ücret ve Diğer Malî Haklar638
Akademi Başkanı ve başkan yardımcılığına atananlar, birinci sınıf hâkim ve savcı için ilgili mevzuatında öngörülen tüm malî, sosyal ve emeklilik
haklarından aynen yararlanırlar.
Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinden uhdesinde kamu görevi bulunanlara ayda ikiden fazla olmamak üzere her toplantı günü için (2500),
636 4954 sayılı Yasa, 1. Md.
637 4954 sayılı Yasa, 22. Md.
638 4954 sayılı Yasa, 37. Md.
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uhdesinde herhangi bir kamu görevi bulunmayanlara ise (3500) gösterge
rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktar üzerinden toplantı ücreti ödenir.
Akademi Başkan ve başkan yardımcılarına ve 22’nci maddenin (a) bendine göre görevlendirilenlere (5000), 23’üncü maddeye göre görevlendirilenlere (4000), Eğitim Merkezi Müdürüne (3000), Eğitim Merkezi müdür
yardımcılarına (2500), Genel Sekretere (2250), diğer idarî personele (2000)
gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktar üzerinden aylık ek ödeme yapılır. Ek ödeme, damga
vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaz. Ek ödemenin
ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.
Ders Ücreti639
Akademide ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarından;
a) Üniversite öğretim elemanlarına Yüksek Öğretim Personel Kanununa göre,
b) Üniversite dışından görevlendirilenlere, birinci derecede olanlar için
profesörlere, ikinci derecede olanlar için doçentlere, üç veya daha aşağı derecede olanlar ile kamu görevlisi olmayanlar için okutmanlara ödenen kadar,
Ders ücreti ödenir.
Denetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücret640
Denetim Kurulu üyelerine denetim için yapacakları çalışma süresince
yılda on beş günü geçmemek üzere uhdesinde kamu görevi bulunanlara
(500), uhdesinde herhangi bir kamu görevi bulunmayanlara (700) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile
çarpılması sonucu bulunacak miktarda günlük ücret ödenir. Yapılacak
ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaz.
639 4954 sayılı Yasa, 38. Md.
640 4954 sayılı Yasa, 39. Md.
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5000 SAYILI TÜRK PATENT
ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE
GÖREVLERİ HAKKINDA
KANUN’A GÖRE ÜCRET

Adalet nedir?
Ağaçları sulamak.
Zulüm nedir?
Dikene su vermek.
Mevlana
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5000 SAYILI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA
KANUN’A GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
Türkiye’nin teknolojik ilerlemesine katkıda bulunmak, ülke içinde serbest rekabet ortamını oluşturmak ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin
gelişmesini sağlamak üzere, çeşitli kanunlarla düzenlenmiş olan patent ve
markalar ile diğer kanunlarla düzenlenen sınaî mülkiyet haklarının tesisi,
bu konudaki korumanın sağlanması ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin yurt
içi ve yurt dışında varolan bilgi ve dokümantasyonun kamunun istifadesine sunulabilmesi amacıyla tüzel kişiliğe sahip, bu Kanunda belirtilmeyen
hallerde özel hukuk hükümlerine tabi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı,
özel bütçeli Türk Patent Enstitüsü kurulmuştur. Türk Patent Enstitüsü, bir
kamu kuruluşu olup kısa adı “TPE”dir. TPE’nin merkezi Ankara’dadır641.
2. 5000 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Enstitüde Başkan, Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Müşavir, Şube Müdürü, Patent Uzmanı, Marka Uzmanı, Uzman, Patent
Uzman Yardımcısı, Marka Uzman Yardımcısı, Mütercim, Çözümleyici, Programcı, Bilgisayar İşletmeni kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel
çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı kalınmaksızın sözleşmeli personel istihdam edilebilir. Yabancı uzmanlar da sözleşmeli olarak istihdam
edilebilir. Yabancı uzmanların istihdamı Enstitünün hazırlayıp Bakanlığın
onaylayacağı yönetmeliğe göre yapılır.
Belli bir uzmanlık gerektiren nitelikteki iş ve hizmetler için Yönetim Kurulu kararı ile istisna akdi çerçevesinde işlem yapılır642.
Enstitüde sağlık ve eğitim gibi işlerde çalıştırılmak üzere, ihtiyaca göre
Yönetim Kurulunun onayı ile yurt içinden ve yurt dışından özel anlaşmalarla sözleşmeli olarak yerli ve yabancı kişiler çalıştırılabilir643.
641 5000 sayılı Yasa, 1. Md.
642 5000 sayılı Yasa, 26/1. Md.
643 5000 sayılı Yasa, 26/2. Md.
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Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı
ve her çeşit ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir644.
Sözleşmeli personel istekleri halinde Emekli Sandığı ile ilgilendirilir645
ler .
Enstitü, marka ve patent işlemlerinin yürütülmesinde yurt içi ve yurt
dışındaki kuruluşların hizmetlerinden yararlanabilir. Bu suretle yararlanılacak hizmetler için ücretler Enstitünün yapacağı hizmetlerin karşılığı ücretlerle birlikte Enstitü tarafından tahsil edilir ve ilgili kuruluşlara ödemeler
Enstitü tarafından yapılır646.
Enstitü Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine bu görevleri nedeniyle yapılan ücret
ödemesi aynen uygulanır647.

644 5000 sayılı Yasa, 26/3. Md.
645 5000 sayılı Yasa, 26/4. Md.
646 5000 sayılı Yasa, 26/5. Md.
647 5000 sayılı Yasa, 26/6. Md.
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5084 SAYILI YATIRIMLARIN VE
İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA
KANUN

Ey öğretmenler!
Yıkılacak 17. Türk Devleti sizin eseriniz olacaktır.
Fizik Öğretmeni Vahit Başar’ın Mezar Taşı
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5084 SAYILI YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
1. YASANIN KAPSAMI
Bu Kanun648;
a) Vergi ve sigorta primi teşvikleri ile enerji desteği açısından Devlet
İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca 2001 yılı için belirlenen fert başına gayri
safi yurt içi hâsıla tutarı, 1500 ABD Doları veya daha az olan iller ile bu iller
dışında kalan ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca 2003 yılı için belirlenen sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre endeks değeri eksi
olan illeri,
b) Bedelsiz arsa ve arazi temini açısından (a) bendindeki iller ile kalkınmada öncelikli yöreler kapsamındaki diğer illeri,
Kapsar.
2. 5084 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Gelir Vergisi Stopajı Teşviki649
31.12.2009 tarihine kadar uygulanmak üzere 2’nci maddenin (a) bendi
kapsamındaki illerde;
a) 01.04.2005 tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar
vergisi mükelleflerinin, en az on işçi çalıştırmaları koşuluyla, bu iş yerlerinde çalıştırdıkları işçilerin,
b) 01.04.2005 tarihinden önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi
mükelleflerinden asgarî on işçi çalıştıranların iş yerlerinde fiilen çalışan işçilerin,
Ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin; organize sanayi veya
endüstri bölgelerinde kurulu iş yerleri için tamamı, diğer yerlerdeki iş yerleri için yüzde sekseni, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.
Terkin edilecek tutar, işçi sayısı ile asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken gelir vergisinin çarpımı sonucu bulunacak değer üzerinden yukarıda
belirtilen oranlara göre saptanan tutarı aşamaz.
648 5084 sayılı Yasa, 2. Md.
649 5084 sayılı Yasa, 3. Md.
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5174 SAYILI TÜRKİYE
ODALAR VE BORSALAR
BİRLİĞİ İLE ODALAR VE
BORSALAR KANUNU’NA
GÖRE ÜCRET

Yüz binlerce birbirine benzeyenleri seyret de
aralarında ki yetmiş yıllık farka dikkat et.
İki şey birbirine benzeyebilir: Acı su da berraktır,
tatlı su da…
Medvlana
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5174 SAYILI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR
KANUNU’NA GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
5174 sayılı Yasa; ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları,
deniz ticaret odaları, ticaret borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin kuruluşlarına, organlarının nitelikleri ve seçim usulleri ile organlık
vasfını yitirme hâl ve usullerine, görev ve yetkileri ile çalışma usullerine,
üyeleri ile olan karşılıklı hak ve yükümlülüklerine, gelir ve harcamaları ile
bütçelerine ilişkin esasları kapsar650.
2. 5174 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Komitesi651
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin çıkarılmasına ilişkin esasları tespit, yayım işlerini sevk ve idare etmek ve Bakanlık ile Birlik arasındaki çalışmaları
koordine etmek üzere; Bakanlık Müsteşarının başkanlığında, ilgili müsteşar yardımcısı, İç Ticaret Genel Müdürü veya görevlendireceği yardımcısı,
Birlik Genel Sekreteri, ilgili genel sekreter yardımcısı ve gazete müdüründen oluşan bir Komite kurulur.
Komitenin çalışma usul ve esasları ile Komite üyelerinin gazete gelirlerinden karşılanacak huzur hakları, Komite toplantılarına ilişkin giderler ve
bu konu ile ilgili diğer hususlar Birliğin olumlu görüşü alınarak Bakanlıkça
çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. Huzur haklarının net aylık miktarı
brüt asgarî ücret tutarını geçemez.
Seçim Sandık Kurulu652
İlçe seçim kurulu başkanı hâkime ve seçim sandık kurulu başkan ve
üyelerine 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’da belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücretlerle, diğer
seçim giderleri seçimi yapan oda, borsa veya Birlik tarafından karşılanır.
650 5174 sayılı Yasa, 2. Md.
651 5174 sayılı Yasa, 71. Md.
652 5174 sayılı Yasa, 82. Md.
MEVZUAT SERİSİ 11

621

TÜRK HUKUKUNDA ÜCRET VE ÜCRETİN VERGİLEMESİ

Huzur Hakkı653
Oda ve borsa meslek komiteleri, yönetim kurulu ve meclis üyelerine
iştirak edecekleri toplantılar için huzur hakkı verilebilir.
Oda ve borsaların meslek komiteleri ve yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkını meclisler, meclis üyelerine verilecek huzur hakkını
Birlik Yönetim Kurulunun teklifi ile Genel Kurul tespit eder.

653 5174 sayılı Yasa, 98. Md.
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5233 SAYILI TERÖR VE
TERÖRLE MÜCADELEDEN
DOĞAN ZARARLARIN
KARŞILANMASI HAKKINDA
KANUN’A GÖRE ÜCRET

Ağılda oğlak doğar.
Dere boyunda otu biter.
Türk Atasözü
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5233 SAYILI TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI
HAKKINDA KANUN’A GÖRE ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
5233 sayılı Yasa, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 1’inci,
3’üncü ve 4’üncü maddeleri kapsamına giren eylemler veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişiler
ile özel hukuk tüzel kişilerinin maddî zararlarının sulhen karşılanması hakkındaki esas ve usullere ilişkin hükümleri kapsar654.
Aşağıda belirtilen zararlar bu Kanunun kapsamı dışındadır655:
a) Devletçe arazi veya konut tahsisi suretiyle yahut başka bir şekilde
karşılanan zararlar.
b) Bir mahkeme kararı gereğince veya 4353 sayılı Maliye Vekaleti Baş
Hukuk Müşavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine,
Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarında
Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanunun 30’uncu ve 31’inci maddeleri
gereğince karşılanan zararlar.
c) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlâl edildiği
gerekçesiyle Sözleşmenin 41’inci maddesine göre hükmedilen veya Sözleşme hükümleri uyarınca dostane çözüm yoluyla uzlaşılan tazminatın
ödenmesi sonucunda karşılanan zararlar.
d) Terör dışındaki ekonomik ve sosyal sebeplerle uğranılan zararlar ile
güvenlik kaygıları dışında kendi istekleriyle bulundukları yerleri terk edenlerin bu sebeple uğradıkları zararlar.
e) Kişilerin kendi kasıtları sonucunda oluşan zararlar.
f) 3713 sayılı Kanunun 1’inci, 3’üncü ve 4’üncü maddeleri kapsamındaki suçlar ile terör olaylarında yardım ve yataklık suçlarından mahkûm
olanların bu fiillerinden dolayı uğradığı zararlar.
İkinci fıkranın (f) bendinde yazılı suçlardan dolayı ceza kovuşturması
açılmış bulunanlar hakkında kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bu Kanuna göre işlem yapılmaz.
654 5233 sayılı Yasa, 2/1. Md.
655 5233 sayılı Yasa, 2/2. Md.
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2. 5233 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Zarar Tespit Komisyonları656
Komisyonun başkan ve üyelerine ayda altıdan fazla olmamak üzere her
toplantı için (500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden toplantı ücreti ödenir. Bu ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaz.
Yaralanma, Sakatlanma ve Ölüm Hâllerinde Yapılacak Ödemeler657
Yaralanma, sakatlanma ve ölüm hâllerinde (7000) gösterge rakamının
memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktarın;
a) Yaralananlara altı katı tutarını geçmemek üzere yaralanma derecesine göre,
b) Çalışma gücü kaybı, yetkili sağlık kuruluşları tarafından üçüncü derece olarak tespit edilenlere dört katından yirmi dört katı tutarına kadar,
c) Çalışma gücü kaybı, yetkili sağlık kuruluşları tarafından ikinci derece
olarak tespit edilenlere yirmi beş katından kırk sekiz katı tutarına kadar,
d) Çalışma gücü kaybı, yetkili sağlık kuruluşları tarafından birinci derece
olarak tespit edilenlere kırk dokuz katından yetmiş iki katı tutarına kadar,
e) Ölenlerin mirasçılarına elli katı tutarında,
Nakdî ödeme yapılır.
Nakdî ödemenin tespitine esas tutulacak miktar, ödeme yapılmasına
ilişkin valinin veya Bakanın onayı tarihinde geçerli gösterge ve katsayı rakamları esas alınarak belirlenir.
Birinci fıkranın (e) bendine göre belirlenen nakdî ödemenin mirasçılara
intikalinde 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun mirasa ilişkin hükümleri
uygulanır.
Bakanlar Kurulu, nakdî ödemeye esas tutulan gösterge rakamını yüzde
otuza kadar artırmaya veya kanunî sınıra kadar indirmeye yetkilidir.
656 5233 sayılı Yasa, 4/3. Md.
657 5233 sayılı Yasa, 9. Md
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5233 SAYILI TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI
HAKKINDA KANUN’A GÖRE ÜCRET
Bu Kanun kapsamındaki zararlardan dolayı, zarar gören kişilere gerçek
veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından yapılan ödemeler sebebiyle Devlete rücu edilemez.
İstisna ve Muaflıklar658
Bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak yapılacak başvurular, bildirimler, düzenlenecek belgeler, resmî mercilerce ve noterlerce yapılacak işlemler ile bu Kanunda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere
yapılacak bağış ve yardımlar, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Bu Kanunda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere yapılacak bağış ve yardımların gelir ve kurumlar vergileri matrahından indirilebilecek miktarları ilgili mevzuata göre belirlenir.

658 5233 sayılı Yasa, 15. Md.
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5258 SAYILI AİLE HEKİMLİĞİ
KANUNU’NA GÖRE
ÜCRET

Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önlemeliyiz.
Herakleitos
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5258 SAYILI AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

1. YASANIN KAPSAMI
5258 sayılı Yasanın amacı; Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği illerde,
birinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, birey ihtiyaçları doğrultusunda koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık verilmesi, kişisel sağlık
kayıtlarının tutulması ve bu hizmetlere eşit erişimin sağlanması amacıyla
aile hekimliği hizmetlerinin yürütülebilmesini teminen görevlendirilecek
veya çalıştırılacak sağlık personelinin statüsü ve malî hakları ile hizmetin
esaslarını düzenlemektir659.
2. 5289 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET660
Kadroya bağlı olarak veya sözleşmeli personel pozisyonlarında görev
yapan personelden Sağlık Bakanlığınca aile hekimi veya aile sağlığı elemanı olarak görevlendirilenlere, 209 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kuruluşları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine
Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun uyarınca ek ödeme yapılmaz.
Bunlara, aylıklarına ve ücretlerine ilaveten, çalıştıkları günler dikkate alınarak aşağıdaki fıkrada belirlenen miktarların yarısını aşmamak üzere tespit
edilecek tutarda ödeme yapılır.
Sözleşme yapılan aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına, 657 sayılı
Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre belirlenen en yüksek brüt
sözleşme ücretinin aile hekimi için (6) katını, aile sağlığı elemanı için (1,5)
katını aşmamak üzere tespit edilecek tutar, çalışılan ay sonuçlarının ilgili
sağlık idaresine bildiriminden itibaren on beş gün içerisinde ödenir.
Sözleşmeli olarak çalışmaya başlayanların, daha önce bağlı oldukları
sosyal güvenlik kuruluşlarıyla ilişkileri aynı şekilde devam ettirilir. Ancak,
her türlü prim, kesenek ve kurum karşılıkları bu fıkrada belirtilen ücretlerden kesilerek ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna aktarılır. Bunlar önceki durumları çerçevesinde tedavi yardımlarından yararlanmaya devam ederler.
659 5258 sayılı Yasa, 1. Md.
660 5258 sayılı Yasa, 3. Md.
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Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının durumları ve aile hekimliği
uzmanlık eğitimi almış olup olmadıkları da dikkate alınmak suretiyle yapılacak ödeme tutarlarının tespitinde; çalıştığı bölgenin sosyo-ekonomik
gelişmişlik düzeyi, aile sağlığı merkezi giderleri, tetkik ve sarf malzemesi
giderleri, kayıtlı kişi sayısı ve bunların risk grupları, gezici sağlık hizmetleri
ile aile hekimi tarafından karşılanmayan gider unsurları, belirlenen standartlar çerçevesinde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, takibi
ve kontrolündeki başarı oranı gibi kriterler esas alınır. Sağlık Bakanlığınca
belirlenen standartlara göre, koruyucu hekimlik hizmetlerinin eksik uygulaması halinde bu ödeme tutarından brüt ücretin % 20’sine kadar indirim
yapılır. Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ücreti, aile sağlığı merkezi giderleri, tetkik ve sarf malzemesi giderleri ve gezici sağlık hizmetleri ödemelerinden Damga Vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz
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5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ
KANUNU’NA GÖRE
ÜCRET

Bir insan taraf tutmaya başlar başlamaz,
dünyada da o gerçekleri o kadar az görmeye başlar.
Heywood Braun
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5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

1. YASANIN KAPSAMI
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu; il özel idaresinin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır661.
İl Özel İdaresi; il halkının yerel düzeyde ortak nitelikteki gereksinimlerini karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek
oluşturulan, yönetsel ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir. İl Özel
İdaresi’nin organları; il genel meclisi, il encümeni ve validir662. Vali, İl Özel
İdaresinin başı ve tüzel kişiliğin hukuki temsilcisi konumundadır663.
İl Özel İdaresi, o ilin kurulmasına ilişkin yasayla kurulur ve o ilin il olmaktan çıkarılmasına ilişkin yasayla da sonlandırılır664. Bir il özel idaresinin
yetki sınırı, sadece o il ile sınırlıdır665.
İl özel idaresinin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmaz malları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim,
harç, katkı ve katılma paylarından muaftır666.
2. İL ÖZEL İDARESİ YASASI’NA GÖRE ÜCRET
İl Genel Meclisi Üyelerinin Huzur Hakları
Meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için; il genel meclisi başkanına 6000 gösterge, diğer meclis üyelerine 2200 gösterge rakamının, devlet memuru aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu
bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir667.
661 5302 sayılı Yasa, 1. Md.
662 5302 sayılı Yasa, 3. Md.
663 5302 sayılı Yasa, 29. Md.
664 5302 sayılı Yasa, 4. Md.
665 5302 sayılı Yasa, 5. Md.
666 5302 sayılı Yasa, 8. Md.
667 5302 sayılı Yasa, 24/1. Md.
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İl Encümen Üyelerinin Ödenekleri
Encümen başkanına 14000, üyelerine 12000 gösterge rakamının devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak
miktarda aylık brüt ödenek verilir. Encümenin memur üyelerine encümen
üyeleri için belirlenen gösterge rakamının yarısı ödenir.
Vali Yardımcıları ve Kaymakamlara Verilecek Ödenek
Vali yardımcıları ve kaymakamlar, valinin İl Özel İdaresi kapsamında
verdiği görev ve işleri yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğün karşılığı olarak vali Yardımcılarına ve kaymakamlara yaptıkları görevler karşılığında 12000 gösterge rakamının devlet memurlarına uygulanan aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ödenek verilir668.
5302 sayılı Yasanın 63’üncü maddesi ile 28’inci maddesinde belirtilen
ödeneklerin ödenmesinde, 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunun 5’inci maddesinin (c) fıkrası ile 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlilerinin Malî ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 16’ncı maddesi hükümleri uygulanmaz.
İl Özel İdaresi Memurlarına Ödenecek İkramiye
Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç olmak üzere il özel idaresi
memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının %10’unu
ve devlet memurlarına uygulanan aylık katsayısının 20000 gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, çalıştıkları sürelerle (hastalık ve yıllık izinleri dahil) orantılı olarak, encümen kararı ile yılda
en fazla iki kez ikramiye ödenebilir. Büyükşehir belediyelerinin olduğu yerlerde bu rakam 30000 olarak uygulanır669.
668 5302 sayılı Yasa, 63/1. Md.
669 5302 sayılı Yasa, 36/8. Md.
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5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

Avukatlık Ücretleri
İl özel idaresi lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme
bağlanarak karşı taraftan tahsil olunan vekâlet ücretlerinin, kadroya bağlı
olarak çalışan avukatlara ve hukuk servisinde fiilen görev yapan memurlara dağıtımı hakkında 02.02.1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarını
İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekâlet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yolu ile uygulanır670.

670 5302 sayılı Yasa, 66. Md.
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5362 SAYILI ESNAF VE
SANATKARLAR MESLEK
KURULUŞLARI KANUNU’NA
GÖRE ÜCRET

Kılıcın yapamadığını adalet yapar.
Kanuni Sultan Süleyman

640

93

5362 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU’NA GÖRE
ÜCRET
1. YASANIN KAPSAMI
5362 sayılı Yasa, esnaf ve sanatkârlar ile bunların yanlarında çalışanlar
ve esnaf ve sanatkârlar tarafından kurulan esnaf ve sanatkârlar odaları ile
bu odaların üst kuruluşları olan birlik, federasyon ve Konfederasyon hakkında uygulanır.
2. 5362 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Aylık Ücret ve Huzur Hakkı671
Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yönetim kurulu üyelerinin
huzur hakları, yönetim kurulu başkanı ve başkan vekilleri ile denetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerine verilecek aylık ücretler ile merkez dışından
genel kurul, başkanlar kurulu, yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin
kurulu toplantılarına katılacak üyelere ve bunların görevlendirilmelerinde
ödenecek yolluk ve konaklama ücretleri, aşağıda belirtilen hadleri aşmamak kaydıyla ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genel kurullarınca belirlenir.
a) Yönetim kurulu başkanlarına;
Odalarda üye sayısı 100-500 olan odalarda asgari ücret, 501-1500 olan
odalarda asgari ücretin iki katı, 1501-3000 olan odalarda asgari ücretin üç
katı, 3001-10000 olan odalarda asgari ücretin dört katı, 10001 ve daha fazla üyesi olan odalarda asgari ücretin beş katı,
Birliklerde üye oda sayısı 25’e kadar olanlarda asgari ücretin üç katı, 2650 olanlarda asgari ücretin dört katı, 51-100 olanlarda asgari ücretin beş
katı, 101-150 olanlarda asgari ücretin altı katı, 151 ve daha fazla olanlarda
asgari ücretin yedi katı,
Federasyonlarda üye oda sayısı 50’ye kadar olanlarda asgari ücretin
beş katı, 51-100 olanlarda asgari ücretin altı katı, 101 ve daha fazla olanlarda asgari ücretin yedi katı,
671 5362 sayılı Yasa, 56. Md.
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Konfederasyonda Genel başkana asgari ücretin on katı,
b) Yönetim kurulu başkan vekillerine; (a) bendinde belirtilen miktarların 2/4’ü,
c) Denetim kurulu üyelerine; (a) bendinde belirtilen ücretlerin 1/4’ü,
d) Disiplin kurulu üyelerine; (a) bendinde belirtilen ücretlerin 1/4’ü,
Aylık ücret,
e) Aylık ücret almayan yönetim kurulu üyelerine katıldıkları toplantı
başına (a) bendinde belirtilen ücretlerin 1/5’i huzur hakkı,
Alırlar. Bu ücretler brüt asgari ücret üzerinden net olarak ödenir.
Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yetkili organ üyelerinin yurt
içi harcırahları, asgari ücretin 1/5’inden, yurt dışı harcırahları ise en yüksek
Devlet memuruna ödenen günlük harcırahtan fazla olamaz.
Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarında birden fazla organda görevli olanlar, bu görevlerine ait ücretlerden yüksek olanı alırlar. Organ üyeleri,
meslek kuruluşları iştiraklerinden en fazla birinden ücret alabilirler.
Aylık ücret alanlara huzur hakkı ödenmez.
Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları personelinin işe alınmalarına ve
ücretlerinin belirlenmesine yönetim kurulu karar verir.

642

MEVZUAT SERİSİ 11

94
5363 SAYILI TARIM
SİGORTALARI KANUNU’NA
GÖRE ÜCRET

Hırs, bir sandalın yelkenini şişiren rüzgara benzer;
fazlası gemiyi batırır,
azı da gemiyi olduğu yerde tutar.
Woltaire
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5363 SAYILI TARIM SİGORTALARI KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

1. YASANIN KAPSAMI
5363 sayılı Yasa; Havuzun kuruluşu, Havuz tarafından teminat altına
alınacak riskler, Havuzun gelir ve giderleri, prim ve hasar fazlası desteği,
sigorta sözleşmeleri, reasürans sağlanması ve sigorta şirketlerinin görev,
yetki ve sorumlulukları ile katkı ve katılımlarının esas ve usûllerini kapsar672.
2. 5363 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
QTarım Sigortaları Havuzu Kurulu üyelerinden, uhdesinde kamu görevi bulunanlara bir ay içerisinde dörtten fazla olmamak üzere her toplantı
günü için (2000), uhdesinde kamu görevi bulunmayanlar için ise (3000)
gösterge rakamının devlet memurlarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda toplantı ücreti ödenir673.

672 5363 sayılı Yasa, 2. Md.
673 5363 sayılı Yasa, 5/5. Md.
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5368 SAYILI VEREM SAVAŞI
HAKKINDA KANUN’A GÖRE
ÜCRET

Hiç bir canlı, insan kadar yükselemez ve onun kadar
alçalamaz.
Hölderlin
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5368 SAYILI VEREM SAVAŞI HAKKINDA KANUN’A GÖRE ÜCRET

1. YASANIN KAPSAMI
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca gerekli görülecek yerlerde verem
savaş teşkilatı kurulur. Bakanlık bu maksatla gerekli verem sanatoryumlarını, hastanelerini, prevantoryumlarını ve dispanserlerini veya bu bölgelerde mevcut hastanelere ek olarak verem paviyonlarını yaptırmak kiralamak,
kamulaştırmak veya satın almak suretiyle tesis ve teçhiz ederek faaliyete
geçirir ve bunlar için her türlü taşıt araçlarıyla seyyar ve sabit röntgen cihazlarını satın alır674.
2. 5368 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, özel idareler, belediyeler ve verem
savaş derneklerince kurulmuş verem sanatoryum, prevantoryum, hastane
ve dispanserlerine faaliyetlerinin devamı için, gerekli gördüğü hususlarda,
her çeşit para ve ayni yardımı yapmaya ve bu kurumlarda, kanunlarla kazanılmış memurluk ve özlük hakları saklı kalmak kaydıyla, Bakanlık kuruluşundan tabip ve hemşire, eczacı ve laborant çalıştırmaya, özel ve tüzelkişiliklere ilişkin sağlık kurumlarında veremli hastaları, ücreti Bakanlık verem
ödeneğinden ödenmek üzere, tedavi ettirmeye yetkilidir675.

674 5368 sayılı Yasa, 1. Md.
675 5368 sayılı Yasa, 2. Md.
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İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi
inanmaya başlarsınız.
Hz. Ömer
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1. YASANIN KAPSAMI
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir676. Yasanın kapsamına tüm belediyeler girmektedir677.
Belediye; belde sakinlerinin yerel ortak nitelikteki gereksinimlerini
karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek
oluşturulan, yönetsel ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir678. Belediyenin organları; belediye meclisini, belediye encümenini ve belediye
başkanıdır679.
2. BELEDİYE YASASI’NA GÖRE ÜCRET
Belediye Başkanının Özlük Hakları
Belediye başkanına nüfusu;
10.000’e kadar olan beldelerde 70.000, 10.001’den 50.000’e kadar olan
beldelerde 80.000, 50.001’den 100.000’e kadar olan beldelerde 100.000,
100.001’den 250.000’e kadar olan beldelerde 115.000, 250.001’den 500.000’e
kadar olan beldelerde 135.000, 500.001’den 1.000.000’a kadar olan beldelerde 155.000, 1.000.001’den 2.000.000’a kadar olan beldelerde 190.000,
2.000.001’den fazla olan beldelerde 230.000 gösterge rakamının devlet
memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda
aylık brüt ödenek ödenir. Nüfusu 50.001’den az olan il merkezi beldelerde bu
ödeneğin hesaplanmasında 100.000 gösterge rakamı esas alınır680.
Belediye başkanının görevli, izinli ve hasta bulunduğu sürelerde ödeneği kesilmez681.
676 5393 sayılı Yasa, 1. Md.
677 5393 sayılı Yasa, 2. Md.
678 5393 sayılı Yasa, 3/a. Md.
679 5393 sayılı Yasa, 3/b. Md.
680 5393 sayılı Yasa, 39/1. Md.
681 5393 sayılı Yasa, 39/3. Md.
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Belediye başkanlığı yapmış olanların, personel kanunlarına tâbi bir
kadroya atanmaları hâlinde belediye başkanlığında geçen süreleri memuriyette geçmiş sayılır682.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Devlet memurları ile bakmakla yükümlü bulundukları için uygulanan sosyal hak ve yardımlar, aynı
esas ve usûllere göre belediye başkanları ile bakmakla yükümlü bulundukları için de uygulanır683.
Belediye Başkan Vekilinin Ücreti
Belediye başkanı izin, hastalık veya başka bir sebeple görev başında
bulunmadığı hâllerde, bu süre içinde kendisine vekâlet etmek üzere, belediye meclisi üyeleri arasından birini başkan vekili olarak görevlendirir684.
Başkan vekili, başkanın yetkilerine sahiptir685.
Başkan vekiline, görev süresince başkana ödenen aylık brüt ödeneğin
gün hesabı üzerinden ödenek verilir686.
Meclis Başkan ve Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkı
Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 5393 sayılı Yasanın 39’uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte
birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur
hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 5393 sayılı Yasanın 20, 24
ve 25’inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve
meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez687.

682 5393 sayılı Yasa, 39/4. Md.
683 5393 sayılı Yasa, 39/5. Md.
684 5393 sayılı Yasa, 40/1. Md.
685 5393 sayılı Yasa, 40/2. Md.
686 5393 sayılı Yasa, 40/3. Md.
687 5393 sayılı Yasa, 32/a. Md.

654

MEVZUAT SERİSİ 11

96

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

Encümen Başkan ve Üyelerine Verilecek Ödenek
Belediye encümeni başkan ve üyelerine, nüfusu 10.000’e kadar olan belediyelerde (3.500), nüfusu 10.001-50.000’e kadar olan belediyelerde (4.500),
50.001-200.000’e kadar olan belediyelerde (6.000) ve 200.001’in üzerinde
olan belediyelerde ise (7.500) gösterge rakamının devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek
verilir. Encümenin memur üyelerine bu tutarların yarısı ödenir688.
Belediye Personelinin Ücreti689
Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre,
sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama,
araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar,
mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman
tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman
ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel
eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz.
Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının
gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak
istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için
birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının
net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla
belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek
kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usûle göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine
göre çalıştırılacak personel için İçişleri Bakanlığı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir.
Avukat, mimar, mühendis (inşaat mühendisi ve harita mühendisi olmak kaydıyla) ve veteriner kadrosu bulunmayan veya işlerin azlığı nede688 5393 sayılı Yasa, 36. Md.
689 5393 sayılı Yasa, 49. Md.
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niyle bu unvanlarda kadrolu personel istihdamına ihtiyaç duyulmayan
belediyelerde, bu hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, haftanın ya da ayın
belirli gün veya saatlerinde kısmi zamanlı olarak sözleşme ile personel çalıştırılabilir. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak personel sayısı yukarıda belirtilen her unvan için birden fazla olamaz ve bunlarla yapılacak sözleşme
süresi takvim yılını aşamaz. Bunlara ödenecek net ücret, aynı unvanlı kadroların birinci derecesinin birinci kademesi için yapılması gereken bütün
ödemeler toplamının net tutarının yarısını geçmemek ve çalıştırılacak süre
ile orantılı olmak üzere belediye meclisi kararı ile tespit edilir. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli personel olarak çalıştırılanlar için iş sonu tazminatı ödenmez ve işsizlik sigortası primi yatırılmaz. Bunlardan yaptıkları başka işler
sebebiyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tâbi olanlar için sosyal
sigorta ve genel sağlık sigortası primi yatırılmaz ve aynı kişi birden fazla
belediye veya bağlı kuruluşta çalıştırılamaz.
Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uyarınca çalıştırılacak personele
her ne ad altında olursa olsun sözleşme ücreti dışında herhangi bir ödeme
yapılmaz ve ücret mahiyetinde aynî ya da nakdî menfaat temin edilmez.
Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı
aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin
(B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır. Bu
personele ait sözleşme örnekleri sözleşmenin imzalanmasını izleyen 30
gün içinde İçişleri Bakanlığına gönderilir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye
başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirmelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68’inci maddesinin (B) fıkrasında öngörülen şartlar dikkate alınır.
Belediyelerde bu şekilde istihdam edilen personel kurumlarından izinli sayılırlar. Bu personelin görevlendirildikleri süre zarfındaki, görevlendirildik-
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leri kadroya ait her türlü malî hakları ile kurumları tarafından karşılanması
gereken sosyal güvenlik ve benzeri diğer hakları belediye tarafından ödenir. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır ve terfi
haklarını kazananlar başkaca bir işleme lüzum kalmaksızın terfi ettirilirler.
Bu şekilde görevlendirilenler, görevlendirme süresinin sona ermesinden
itibaren on beş gün içerisinde yazılı olarak kurumlarına başvurmaları hâlinde en geç bir ay içerisinde kadrolarına veya müktesebine uygun başka
bir kadroya atanırlar.
Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde
norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000›e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında
olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört
belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen
ödeneğin 2/3›ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu
ile ilişkilendirilir. Bu şekilde görevlendirme, memuriyete geçiş, sözleşmeli
veya işçi statüsünde çalışma dâhil ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil
etmez ve belediye meclisinin görev süresini aşamaz. Sosyal güvenlik prim
ve benzeri giderlerden kurum karşılıkları belediye bütçesinden karşılanır.
Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenecek yeniden
değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu
aşamaz. Nüfusu 10.000›in altında olan belediyelerde bu oran yüzde kırk
olarak uygulanır. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın
meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranları
aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alı-
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mı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararı, zararın
oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanunî faiziyle birlikte belediye
başkanından tahsil edilir. Personelin her türlü alacakları zamanında ve öncelikle ödenir.
Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına,
başarı durumlarına göre toplam memur sayısının yüzde onunu ve devlet
memurlarına uygulanan aylık katsayının (20.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, hastalık ve yıllık izinleri
dâhil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak encümen kararıyla
yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir.
Avukatlık Ücretlerinin Dağıtımı
Belediye lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme
bağlanarak karşı taraftan tahsil olunan vekâlet ücretlerinin; avukatlara
(49’uncu maddeye göre çalıştırılanlar dâhil) ve hukuk servisinde fiilen görev yapan memurlara dağıtımı hakkında 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç
Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekâlet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yolu ile uygulanır690.

690 5393 sayılı Yasa, 82. Md.
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İnsan ne söylediğini bilmeli;
fakat her bildiğini söylememelidir.
Namık Kemal
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1. YASANIN KAPSAMI
5411 sayılı Yasanın amacı; finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir691.
Türkiye’de kurulu mevduat bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve
yatırım bankaları, yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye’deki şubeleri, finansal holding şirketleri, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu ve bunların faaliyetleri 5411 sayılı Yasa hükümlerine tâbidir692.
2. 5411 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Kurum Personelinin Ücreti
Başkan yardımcıları, daire başkanları, müdürler, başkanlık müşavirleri
ve meslek personeli kadro karşılığı sözleşmeli statüde istihdam edilir. Kadro karşılığı sözleşmeli çalışan Kurum personeli ücret, malî ve sosyal haklar
dışında, diğer personel ise her türlü hak ve yükümlülükleri yönünden 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tâbidir693.
Kurul Başkanına Başbakanlık Müsteşarı için belirlenen her türlü ödemeler dâhil malî ve sosyal haklar tutarında aylık ücret ödenir. Başbakanlık
Müsteşarına ödenenlerden, vergi ve diğer yasal kesintilere tâbi olmayanlar
bu Kanuna göre de vergi ve diğer kesintilere tâbi olmaz. Kurul üyelerine
ise Kurul Başkanına yapılan ödemelerin yüzde doksan beşi oranında aynı
usûl ve esaslara göre ödeme yapılır. Kurumun kadro karşılığı sözleşmeli
personelinin ücretleri ile diğer malî ve sosyal hakları birinci fıkrada belirlenen ücret tavanını geçmemek üzere Kurul tarafından tespit edilir. Kurum
691 5411 sayılı Yasa, 1. Md.
692 5411 sayılı Yasa, 2. Md.
693 5411 sayılı Yasa, 92. Md.
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personeline Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde fazla mesai ücreti
ve performansa dayalı ödül verilebilir. Her halde Kurum personeline yapılacak ödeme tutarı birinci fıkrada belirlenen ücret tavanını geçemez. Kurul başkan ve üyelerine, 5411 sayılı Yasanın 102’nci maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenen ücretlerinin tutarında, damga vergisi hariç herhangi
bir kesintiye tâbi tutulmaksızın, her ay tazminat verilir694.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Personelinin Ücreti
Bu Kanun ile Fona verilen görevlerin gerektirdiği görev ve hizmetler,
Fon avukatları, Fon denetçisi ve denetçi yardımcıları, Fon uzmanı ve uzman yardımcılarından oluşan meslek personeli ile idarî personel eliyle yürütülür. Fonun her türlü personelinin 5411 sayılı Yasanın 113’üncü maddesinin birinci fıkrasının bentlerinde yer alan nitelikleri taşımaları zorunludur.
Başkan yardımcıları, daire başkanları, müdürler, başkanlık müşavirleri ve meslek personeli kadro karşılığı sözleşmeli statüde istihdam edilir.
Kadro karşılığı sözleşmeli çalışan Fon personeli ücret, malî ve sosyal haklar
dışında her türlü hak ve yükümlülükleri yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tâbidir695.
Fon Kurulu Başkanına Başbakanlık Müsteşarı için belirlenen her türlü
ödemeler dahil malî ve sosyal haklar tutarında aylık ücret ödenir. Başbakanlık Müsteşarına ödenenlerden, vergi ve diğer yasal kesintilere tâbi olmayanlar bu Kanuna göre de vergi ve diğer kesintilere tâbi olmaz. Kurul
üyelerine ise Fon Kurulu Başkanına yapılan ödemelerin yüzde doksan beşi
oranında aynı esas ve usûllere göre ödeme yapılır. Fonun kadro karşılığı
sözleşmeli personeli ile diğer personelinin ücretleri ve diğer malî ve sosyal
hakları birinci fıkrada belirlenen ücret tavanını geçmemek üzere Fon Kurulu tarafından tespit edilir. Fon personeline Fon Kurulunca belirlenecek
esaslar çerçevesinde fazla mesai ücreti ve performansa dayalı ödül verile694 5411 sayılı Yasa, 102. Md.
695 5411 sayılı Yasa, 121. Md.
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bilir. Her halde Fon personeline yapılacak ödemeler tutarı 5411 sayılı Yasanın 125’inci maddesinin birinci fıkrasında belirlenen ücret tavanını geçemez. Fonun taraf olduğu davalarda Fonu temsil eden avukatlar lehine
hükmolunan vekâlet ücretlerinin hak sahiplerine dağıtımı Fon Kurulunca
belirlenecek esaslar çerçevesinde yapılır. Fon Başkan ve üyelerine, birinci
fıkraya göre belirlenen ücretlerinin tutarında, damga vergisi hariç herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın, her ay tazminat verilir. Fon tarafından
bu Kanun hükümleri çerçevesinde yönetim ve denetimi devralınan şirketlerin yönetim, denetim veya tasfiye kurullarına atanan memurlar ve diğer
kamu görevlilerine kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyeleri için
belirlenen aylık ücretin üç katını geçmemek üzere Fon Kurulunca belirlenecek miktarda ücret ödenebilir696.

696 5411 sayılı Yasa, 125. Md.
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İnsanlar hukuksuzluk karşısında
karasız ve tepkisiz kalma hakkına sahip değildir.
Ahmet Erol
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1. YASANIN KAPSAMI
5431 sayılı Yasanın amacı; Ulaştırma Bakanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün teşkilat, görev,
yetki ve sorumlulukları ile ilgili esasları düzenlemektir697.
2. 5431 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Genel Müdürlük personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tâbidir. Genel Müdürlükte, bu Kanunun eki (II) sayılı cetvelde yer alan pozisyonlarda belirtilen unvan ve sayıda teknik personel idarî hizmet sözleşmesiyle istihdam edilebilir. İdarî hizmet sözleşmesiyle istihdam edilenler, ücret ve mali haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tâbidir698.
İdarî hizmet sözleşmesi ile çalıştırılanlar emeklilik ve sosyal güvenlik
yönünden 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’na tâbidir. Bunlar emeklilik açısından Bakanlık bağlı genel müdürlüklerinin emsali
personeline denk statüde olduğu kabul edilir699.
İdarî hizmet sözleşmesi ile istihdam edilenlerin sözleşme usûl ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödeme tutarı, Genel Müdür için belirlenen
her türlü ödemeler dahil mali ve sosyal haklar tutarını geçmeyecek şekilde,
Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir700.
23 üncü maddeye göre teknik denetçi olarak görevlendirilenlerden
idarî hizmet sözleşmesi ile istihdam edilmeyenlere her ay aylıkla birlikte, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının
yüzde iki yüzünü geçmeyecek şekilde, Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar
Kurulu kararı ile belirlenecek miktarda sivil havacılık denetleme tazminatı
ödenir701.
697 5431 sayılı Yasa, 1. Md.
698 5431 sayılı Yasa, 25/1. Md.
699 5431 sayılı Yasa, 25/2. Md.
700 5431 sayılı Yasa, 25/3. Md.
701 5431 sayılı Yasa, 25/4. Md.
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5434 SAYILI TÜRKİYE
CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI
KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

İyiliğe gücün yetmezse,
bari kötülük yapma.
Feridüddin-i Attar

670

99

5434 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

Vazife Malullüğü Aylığı702
Muvazzaf, yedek ve gönüllü erlerin silah altında bulundukları esnada
veya celp ve terhislerinde (Serbest sevkler dahil) sevkleri sırasında, Yedek
Subay okulu öğrencilerinin gerek okulda, gerek okuldan evvelki hazırlık
kıtasında vazife malulü olmaları halinde, kendilerine, öğrenim durumlarına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde tespit
edilen giriş derece ve kademe tutarlarının, daha önce Devlet Memuriyetinde bulunmuş olanlardan kazanılmış hak aylıkları veya emekli keseneğine esas aylıkları, sözü edilen giriş derece ve kademe tutarının üzerinde
olanlara bu aylıkları emeklilik gösterge tablosunda karşılığı olan derece ve
kademe tutarının,% 70’i üzerinden aylık bağlanır.
Bu suretle bağlanacak aylıklarına, maluliyet derecelerine göre, 55 nci
maddede gösterilen nispetlerde zam yapılır.
Askerlik vazifesini veya yedek subaylık hizmetini başkasının yerine yaptığı anlaşılanlara aylık bağlanmaz.
Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı alanlardan; her ne sebeple olursa olsun er olarak silah altına alınanların vazife malulü olmaları
halinde kendilerine malullük derecelerine göre 56’ncı madde gereğince
ayrıca erlere mahsus vazife malullüğü aylığı bağlanır703.
Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunmakta iken her ne suretle
olursa olsun er olarak silah altına alınanlardan; kanunlarına göre vazifeleri ile ilgileri kesilmeyenlerin, silah altında iken vazife malulü olmalarında;
haklarında aşağıda yazılı hükümler uygulanır704:
a) Malullükleri, esas vazifelerini yapmaya mani olan iştirakçilere vazife
malullüğü aylığı, esas vazifelerinin aylık veya ücretleri tutarı ve fiili ve itibari hizmet müddetleri üzerinden 55’inci maddeye göre ve mani değilse
56’ncı maddeye göre bağlanır;
702 5434 sayılı Yasa, 56. Md.
703 5434 sayılı Yasa, 60/1. Md.
704 5434 sayılı Yasa, 60/2. Md.
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b) Erler gibi aylık bağlanmış olanların bu aylıkları, ileride esas vazifelerinden dolayı emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanması
halinde o aylıklarla birlikte ödeneceği gibi toptan ödemeye istihkak halinde de ona mani olmaz.
Harp Malullüğü705
Harp malullerine aşağıda yazılı yardımlar yapılır:
a) Eksilen vücut organları, son usullere göre yapılması mümkün sunileriyle tamamlattırılır ve gerekirse tamir ettirilir veya yenisi yaptırılır.
b) Yurt içinde tedavileri mümkün olmadığı sağlık kurulunca tasdik olunacak raporla anlaşılanlar, yurt dışında parasız tedavi ettirilir.
c) Kurumlarla yabancı ortaklıkların işlettikleri tarifeli her çeşit vasıtalarla yapacakları yolculuklarında askerlik şubelerinden tasdikli ve fotoğraflı
hüviyet cüzdanına istinaden muvazzaf ordu mensupları gibi ücret alınır ve
bilet ve yer temininde tercih edilirler.
ç) Yaşamak için gerekli hareketleri kendi kendine yapmaktan aciz oldukları sağlık kurulunca tasdikli raporla anlaşılacak ve kimsesizlikleri 108
inci maddeye göre belirtilecek olanlar Sandıkça, kurulacak (Harp malulleri
Yurdu) nda parasız barındırılır ve tedavileri yaptırılır. Yedirilmeleri için harcanacak paralar, bunların aylık ve harp malullüğü zamlarından kesilir.
d) Çocuklarından biri okulunu bitirmiş veya bütünlemeye kalmaksızın bulunduğu sınıfa yükselmiş bulunmak şartıyla ve her yıl adedi yüzü
geçmemek üzere Devlete ait yatılı orta öğrenim okul ve müesseselerinde
parasız okutturulur.
Savaşta ölenlerin çocukları da nazara alınır.
Şu kadar ki, talip olanlar (100)’ü geçtiği takdirde Sandık Yönetim Kurulunca bu sayı yıllık bütçe imkanlarına göre artırılabilir.
Ayakta veya meskende tedavileri halinde kullanılacak ilaç ve sağlık
malzemesi hakkında, bu Kanuna 1425 sayılı Kanunla eklenen değişik Geçici 7’nci madde hükümleri uygulanır.
705 5434 sayılı Yasa, 65. Md.
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f) (ç) fıkrası dışında kalanlar, müracaat edecekleri genel ve katma bütçeli dairelerle belediyelerin hastanelerinde parasız muayene ve tedavi edilirler.
(a), (b), (ç) fıkralarında yazılı yardımlar için Sandıkça harcanacak paralar
her yıl sonunda faturası karşılığında Hazineden alınır.
Yukarıdaki hükümler 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4’üncü
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.
Dul ve Yetim Aylıkları706
5510 sayılı Kanunun 47’nci maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen
durumlardan dolayı veya 03.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Kanun ile bu Kanuna ek 18.12.1981 tarihli ve 2566 sayılı Kanun kapsamında mütalaa edilen görevler nedeniyle hayatlarını kaybetmiş bulunan iştirakçilerle bunlardan aylık almakta iken ölenlerin, baba veya analarına, ölüm tarihini
takip eden aybaşından geçerli olarak aylık bağlanır. Babaya bağlanan aylık,
dul ve yetimlerin bulunması hali de dahil, ana ve babaya eşit olarak paylaştırılarak ödenir. Dul ve yetimlerle beraber baba veya anaya aylık bağlanması halinde, eş ve çocukların aylıkları baba veya ananın bulunmadığı
durumlarda bağlanacak aylıktan az olamaz. 03.11.1980 tarihli ve 2330 ayılı
Kanun ile bu Kanuna ek 18.12.1981 tarihli ve 2566 sayılı Kanun kapsamında mütalaa edilen görevler nedeniyle bağlanan aylıklar Bakanlar Kurulu
Kararıyla iki katına kadar çıkartılabilir. Ödenecek aylığın Bakanlar Kurulunca artırılması halinde, bağlanan aylıkta meydana gelecek farklar ile dul ve
yetimlerle beraber aylık bağlanması halinde, baba veya anaya bağlanan
aylıklar da sosyal güvenlik kurumlarınca Hazineden tahsil edilir.
Yukarıdaki hükümler 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4’üncü
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.
706 5434 sayılı Yasa, 74/4. Md.
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5449 SAYILI KALKINMA
AJANSLARININ KURULUŞU,
KOORDİNASYON VE
GÖREVLERİ HAKKINDA
KANUN’A GÖRE ÜCRET

Dostluk, mantar yemeği gibidir.
Zehirli veya zehirsiz olup olmadığı
ancak yendikten sonra belli olur.
Uzakdoğu Atasözü
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1. YASANIN KAPSAMI
5449 sayılı Yasanın amacı; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal
kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu
olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere oluşturulacak
kalkınma ajanslarının kuruluş, görev ve yetkileri ile koordinasyonuna ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir707.
2. 5449 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Ajans hizmetleri, iş mevzuatı hükümlerine göre istihdam edilen uzman
personel ve destek personeli eliyle yürütülür. Ayrıca, ajanslarda iç denetim
yapmak üzere bir iç denetçi istihdam edilir. Sekreterlik, halkla ilişkiler, arşiv, idarî, malî ve personelle ilgili işlemler gibi işleri yürütecek olan destek
personelinin sayısı, ajans toplam personel sayısının yüzde yirmisini geçemez708.
Uzman personel ve iç denetçi, hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik
dallarından veya bunlara denkliği Yüksek-öğretim Kurulunca kabul edilen
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmuş, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce
dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip adaylar arasından istihdam edilir. Ayrıca, iç
denetçide kamuda denetim elemanı olarak en az on yıl çalışmış olma şartı
aranır709.
707 5449 sayılı Yasa, 1. Md.
708 5449 sayılı Yasa, 18/1. Md.
709 5449 sayılı Yasa, 18/2. Md.
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Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, bu Kanunda belirtilen
nitelikleri taşıyanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile
ajansta genel sekreter, iç denetçi veya uzman personel olarak istihdam
edilebilir. Bunların kurumlarıyla olan ilişkileri iş akdinin yapılmasıyla son
bulur. Bunlara verilecek ücret ile diğer malî ve sosyal haklar yapılacak iş
akdi ile belirlenir. Bu şekilde istihdam edilenler, ajanstaki görevleri sona
erdiğinde, öğrenim durumları, hizmet yılı ve unvanları dikkate alınarak
önceki kurumlarında kariyerlerine veya durumlarına uygun boş bir kadro
veya pozisyona en geç üç ay içinde atanırlar ve herhangi bir işleme gerek
kalmaksızın en geç bir ay içerisinde göreve başlatılırlar710.
Genel sekreter ile diğer personelin ücret ve gündelikleri ile diğer malî
ve sosyal hakları Yüksek Planlama Kurulu kararıyla tespit edilen alt ve üst
limitleri geçmemek üzere yönetim kurulunca belirlenir711.
Ajans personeline ilişkin tüm ihtilaflar iş mahkemelerinde görülür712.

710 5449 sayılı Yasa, 18/3. Md.
711 5449 sayılı Yasa, 18/6. Md.
712 5449 sayılı Yasa, 18/7. Md.
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5490 SAYILI NÜFUS
HİZMETLERİ KANUNU’NA
GÖRE ÜCRET

Düşünceler
güçle, top ve tüfekle asla öldürülemez.
Atatürk
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1. YASANIN KAPSAMI
5490 sayılı Yasa, Türk vatandaşları ile Türkiye’de bulunan yabancıların
nüfus hizmetlerinin düzenlenmesine, yürütülmesine ve geliştirilmesine
ilişkin esas ve usûl hükümlerini kapsar713.
2. 5490 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Fazla Mesai714
MERNİS, Kimlik ve Adres Paylaşımı Sistemleri projelerinde görevlendirilen fiilen fazla çalışma yapan Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilâtı
personeline (sözleşmeli personel dahil), ayda elli saati ve yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen fazla çalışma ücretinin üç katını geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde fazla çalışma
ücreti ödenir.

713 5490 sayılı Yasa, 2. Md.
714 5490 sayılı Yasa, 66. Md.
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5502 SAYILI SOSYAL
GÜVENLİK KURUMU
KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

Eğer ırmakta su kalmamışsa,
bu ırmağın değil , kaynağın suçudur.
St Jerome
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1. YASANIN KAPSAMI
Bu Kanunun amacı, Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluş, teşkilât, görev ve yetkilerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir715.
Bu Kanun ile Kuruma görev ve yetki veren diğer kanunların hükümlerini uygulamak üzere; kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî açıdan özerk,
bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda özel hukuk hükümlerine
tâbi Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuştur. Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşudur. Kurumun merkezi Ankara’dadır716.
2. 5502 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti717
Toplantılara iştirak eden Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, bu görevleri nedeniyle ayrıca, 22.01.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname’nin 34’üncü maddesine göre kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen miktarlarda her ay ücret ödenir.
Personelin Statüsü, Ücret ve Malî Haklar718
Kurum hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tâbi olarak istihdam edilen personel
tarafından yürütülür. Kurumun kadrolu memurları hakkında sosyal güvenlikleri bakımından 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
hükümleri uygulanır.
Kurumun merkez ve taşra teşkilâtı kadrolarında çalışan memurları ile
sözleşmeli personeline, sağlık kurullarında ve fatura ile reçetelerin incelenmesi işlerinde çalışmak üzere Kurum dışından görevlendirilen tabiplere en
yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200’ünü geçmemek
715 5502 sayılı Yasa, 1/1. Md.
716 5502 sayılı Yasa, 1/2. Md.
717 5502 sayılı Yasa, 6. Md.
718 5502 sayılı Yasa, 28. Md.
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üzere ek ödeme yapılır. Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personel ile genel idare hizmetleri sınıfına
asaleten veya vekaleten atanan ve Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’nde fiilen çalışan doktor, diş hekimi ve eczacılara yapılacak ek ödemenin tavanı % 700 olarak uygulanır. Yapılacak ek ödemelerden damga
vergisi hariç herhangi bir vergi kesintisi yapılmaz. Görev yapılan birim ve
iş hacmi, görev mahalli, görevin önem ve güçlüğü, personelin sınıfı, kadro unvanı, derecesi ve atanma biçimi, serbest çalışıp çalışmadığı, personelin performansı, kullanılan izin ve istirahat raporları ve disiplin cezaları
gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacak ek ödeme tutarları ile
ödemeye ilişkin diğer usûl ve esaslar, Yönetim Kurulunun teklifi ve Maliye
Bakanlığı’nın görüşü üzerine Bakan tarafından belirlenir.
Kurumda bilişim hizmetlerini yürütmek ve 50 kişiyi geçmemek üzere sözleşmeli olarak uzman personel çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştırılacak olanlardan Kurumca belirlenecek en fazla beş kişiye ödenecek ücret,
14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının
beş katını, diğer beş kişiye dört katını, geri kalanlara ise üç katını geçemez
ve bunlara bu fıkrada belirtilen ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. Bu personele ödenecek ücret ile sözleşme usûl ve esasları Devlet
Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın görüşü alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir. Bu şekilde istihdam edilecek personelin, mühendislik fakülteleri veya fen-edebiyat fakültelerinin 4 yıllık istatistik, matematik, fizik
bölümlerinden mezun olmaları ve yükseköğretimi sırasında bilgisayar alanında aldığı derslerde öğrendiği programlama dillerine ilişkin belge veya
üniversitelerin ya da Millî Eğitim Bakanlığı’nın onaylı bilgisayar kurslarını
bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olması şarttır.
Kurumun memur statüsündeki kadrolu personeline asgarî ücretten
az olmamak üzere, kendi aylıkları (ek gösterge dahil) tutarında her yıl iki
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ikramiye verilebilir. İkramiyenin ödenmesinde personelin performansı ve
disiplin cezası alıp almadığı kriterleri dikkate alınır.
Fazla çalışma gerektiren her türlü Kurum işleri için çalışma saatleri dışında görevlendirilen ve fiilen çalışan memurlar ile sözleşmeli personele
ayda 60 saati geçmemek üzere ve yılı merkezî yönetim bütçe kanununda
belirtilen ücretin iki katı karşılığında, Yönetim Kurulunca belirlenecek esas
ve usûllere göre fazla çalışma yaptırılabilir. Zorunlu hallerde bu süre % 50
artırılabilir.
Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurum personeli, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun uygulanmasında kamu görevlisi sayılır ve 4483 sayılı Memurlar ve
Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 3628 sayılı Mal
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve
6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine tâbidir.
Kurum lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil edilen vekâlet ücretlerinin; hukuk müşavirlerine, avukatlara ve dava ve icra takibi işlerinde fiilen görev yapan diğer personele dağıtımı hakkında 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat
ve Saireye Verilecek Ücreti Vekâlet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. Vekâlet ücretinin dağıtımının usûl ve esasları yönetmelikle
belirlenir.
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En çok yaşamış olan,
uzun yıllar yaşamış olan değil,
yaşamın anlamını ençok anlamış olan insandır
J. J. Rousseau
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1. YASANIN KAPSAMI
Bu Kanun; sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortasından yararlanacak
kişileri, işverenleri, sağlık hizmeti sunucularını, bu Kanunun uygulanması
bakımından gerçek kişiler ile her türlü kamu ve özel hukuk tüzel kişilerini
ve tüzel kişiliği olmayan diğer kurum ve kuruluşları kapsar719.
2. 5510 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Ödenek ve Gelirlere Esas Tutulacak Günlük kazanç720
İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının veya doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı veya
hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki
son üç ay içinde 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar
toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.
On iki aylık dönemde çalışmamış ve ücret almamış olan sigortalı, çalışmaya başladığı ay içinde iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş
göremezliğe uğrarsa verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin
hesabına esas günlük kazanç; çalışmaya başladığı tarih ile iş göremezliğinin başladığı tarih arasındaki sürede elde ettiği prime esas günlük kazanç
toplamının, çalıştığı gün sayısına bölünmesi suretiyle; çalışmaya başladığı
gün iş kazasına uğraması halinde ise aynı veya emsal işte çalışan benzeri
bir sigortalının günlük kazancı esas tutulur.
4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi gereği sigortalı sayılanların ödenek veya gelire esas günlük kazançlarının hesabında:
a) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemeler dikkate alınmış ise
ödenek ve gelire esas alınacak günlük kazanç, ücret toplamının ücret alı719 5510 sayılı Yasa, 2. Md.
720 5510 sayılı Yasa, 17. Md.
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nan gün sayısına bölünmesiyle hesaplanacak günlük kazanca, % 50 oranında bir ekleme yapılarak bulunan tutardan çok olamaz.
b) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yapılan ücret,
ikramiye, zam, tazminat ve bu mahiyetteki ödemelerden, ödenek ve gelirin hesabına esas alınan üç aylık dönemden önceki aylara ilişkin olanlar
dikkate alınmaz.
Meslek hastalığı, sigortalının sigortalı olarak çalıştığı son işinden ayrıldığı tarihten bir yıl geçtikten sonra meydana çıkmış ise, günlük kazancı bu
son işinden ayrıldığı tarih esas alınarak yukarıdaki fıkralara göre hesaplanır.
İş kazası ile meslek hastalığı sigortasından bağlanacak gelirlere esas
tutulacak aylık kazanç, yukarıdaki hükümlere göre hesaplanacak günlük
kazancın otuz katıdır.
Geçici İş Göremezlik Ödeneği721
Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla;
a) İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için,
b) 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5’inci madde kapsamındaki sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten
önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş
olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere
her gün için,
c) 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde
en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde
721 5510 sayılı Yasa, 18. Md.
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ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilâve edilerek
çalışmadığı her gün için,
d) 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, erken doğum yapması halinde doğumdan önce
kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler ile isteği ve hekimin onayıyla doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat
süresine eklenen süreler için,
geçici iş göremezlik ödeneği verilir.
4’üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlara iş kazası veya meslek hastalığı ya da analık halinde geçici iş göremezlik
ödeneği, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi
sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede ödenir.
Ancak bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre doğum öncesi ve
doğum sonrası çalışmadığı sürelerde geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenebilmesi için yatarak tedavi şartı aranmaz.
İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde
verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde 17’nci maddeye göre hesaplanacak günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde ise
üçte ikisidir.
Sigorta prim ve ödeneklerinin hesabına esas tutulacak günlük kazançların alt sınırında meydana gelecek değişikliklerde, yeniden tespit edilen
alt sınırın altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış veya kazanacak olanların bu ödenekleri,
günlük kazançlarının alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak değiştirilmiş günlük kazançların alt sınırına göre ödenir.
Bir sigortalıda iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden
birkaçı birleşirse, geçici iş göremezlik ödeneklerinden en yükseği verilir.
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Geçici iş göremezlik ödenekleri, toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile
kamu idarelerinin işverenleri tarafından Kurumca belirlenen usûl ve esaslara göre Kurum adına sigortalılara ödenerek, daha sonra Kurum ile mahsuplaşmak suretiyle tahsil edilebilir.
Geçici iş göremezlik ödeneklerinin ödeme zamanı ile bu maddenin
uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak
yönetmelikle düzenlenir.
Sürekli İş Göremezlik Gelirine Hak Kazanma, Hesaplanması, Başlangıcı ve Birden Çokİiş Kazası ve Meslek Hastalığı Hali722
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler
nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık
kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca
meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit
edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır.
Sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış olan sigortalının yeniden tedavi
ettirilmesi halinde meslekte kazanma gücünü ne oranda yitirdiği, birinci
fıkrada belirtilen sağlık kurullarından alınacak raporlara göre yeniden tespit olunur.
Sürekli iş göremezlik geliri, sigortalının mesleğinde kazanma gücünün kaybı oranına göre hesaplanır. Sürekli tam iş göremezlikte sigortalıya,
17’nci maddeye göre hesaplanan aylık kazancının % 70›i oranında gelir
bağlanır. Sürekli kısmî iş göremezlikte sigortalıya bağlanacak gelir, tam iş
göremezlik geliri gibi hesaplanarak bunun iş göremezlik derecesi oranındaki tutarı kendisine ödenir. Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise gelir bağlama oranı % 100 olarak uygulanır.
4’üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlara, sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için, kendi sigortalılığından
dolayı, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.
722 5510 sayılı Yasa, 19. Md.
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Yukarıdaki fıkralara göre hesaplanan gelir, günlük kazanç hesabına giren son ay ile gelir başlangıç tarihi arasında 55’inci maddenin ikinci fıkrası
hükmüne göre artırılarak belirlenir.
Sigortalının sürekli iş göremezlik geliri;
a) Geçici iş göremezlik ödeneğinin sona erdiği tarihi,
b) Geçici iş göremezlik tespit edilemeden sürekli iş göremezlik durumuna girilmişse, buna ait sağlık kurulu raporu tarihini,
takip eden ay başından başlar.
Sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış sigortalılardan, aynı özürlülük
veya meslek hastalığı nedeniyle istirahat raporu alanlara, yazılı istek tarihinden itibaren 18 inci maddeye göre hesaplanacak bir günlük geçici iş
göremezlik ödeneği ile aylık sürekli iş göremezlik gelirinin otuzda biri arasındaki fark, her gün için geçici iş göremezlik ödeneği olarak verilir.
Sigortalının yeniden bir iş kazasına uğraması veya yeni bir meslek
hastalığına tutulması halinde, meydana gelen özürlerin bütünü göz önüne alınarak kendisine, sürekli iş göremezliğini doğuran son iş kazası veya
meslek hastalığı sırasındaki kazancı üzerinden gelir hesaplanır. Ancak, sigortalının son iş kazası veya meslek hastalığı sırasındaki günlük kazancına
göre bulunacak geliri, hesaplanan ilk gelirinden az ise sigortalının sürekli
iş göremezlik geliri ilk kazanç üzerinden ödenir.
İş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik hallerinde
meslekte kazanma gücündeki kayıp oranının belirlenmesine ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Hak Sahiplerine Gelir Bağlanması, Evlenme ve Cenaze Ödenekleri723
İş kazası veya meslek hastalığına bağlı nedenlerden dolayı ölen sigortalının hak sahiplerine, 17’nci madde gereğince tespit edilecek aylık kazancının % 70’i, 55’inci maddenin ikinci fıkrasına göre güncellenerek 34’üncü
madde hükümlerine göre gelir olarak bağlanır.
723 5510 sayılı Yasa, 20. Md.
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İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü %
50 veya daha fazla oranda kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik
geliri bağlanmış iken ölenlerin, ölümün iş kazası veya meslek hastalığına
bağlı olup olmadığına bakılmaksızın birinci fıkraya göre belirlenen tutar,
34’üncü madde hükümlerine göre hak sahiplerine gelir olarak bağlanır.
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü %
50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerin, ölümün iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmaması halinde sigortalının almakta olduğu sürekli iş göremezlik geliri,
34’üncü madde hükümlerine göre hak sahiplerine gelir olarak bağlanır.
4’üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların hak sahiplerine gelir bağlanabilmesi için, kendi sigortalılığından dolayı,
genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.
Gelirin başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanmasında 34’üncü ve
35’inci maddeler uygulanır.
37’nci madde hükümlerine göre hak sahiplerine cenaze ve evlenme
ödeneği verilir.
İş Kazası ve Meslek Hastalığı ile Hastalık Bakımından İşverenin ve
Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu724
İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana
gelmişse, Kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun gereğince
yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca
işverene ödettirilir. İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır.
724 5510 sayılı Yasa, 21. Md.
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İş kazasının, 13’üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen
sürede işveren tarafından Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine
kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği,
Kurumca işverenden tahsil edilir.
Çalışma mevzuatında sağlık raporu alınması gerektiği belirtilen işlerde,
böyle bir rapora dayanılmaksızın veya eldeki rapora aykırı olarak bünyece
elverişli olmadığı işte çalıştırılan sigortalının, bu işe girmeden önce var olduğu tespit edilen veya bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırılması sonucu meydana gelen hastalığı nedeniyle, Kurumca sigortalıya ödenen geçici
iş göremezlik ödeneği işverene ödettirilir.
İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık, üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse, sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk
peşin sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan üçüncü kişilere ve şayet
kusuru varsa bunları çalıştıranlara rücû edilir.
İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık; kamu görevlileri, er ve erbaşlar ile
kamu idareleri tarafından görevlendirilen diğer kişilerin vazifelerinin gereği olarak yaptıkları fiiller sonucu meydana gelmiş ise, bu fiillerden dolayı
haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunanlar hariç olmak üzere,
sigortalı veya hak sahiplerine yapılan ödemeler veya bağlanan gelirler için
kurumuna veya ilgililere rücû edilmez. Ayrıca, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde, bu Kanun uyarınca hak sahiplerine bağlanacak
gelir ve verilecek ödenekler için, iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde kusuru bulunan hak sahiplerine veya iş kazası sonucu ölen
kusurlu sigortalının hak sahiplerine, Kurumca rücû edilmez.
Malûllük Sigortasından Sağlanan Haklar ve Yararlanma Şartları725
Malûllük sigortasından sigortalılara sağlanan hak, malûllük aylığı bağlanmasıdır.
725 5510 sayılı Yasa, 26. Md.
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Sigortalıya malûllük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının;
a) 25’inci maddeye göre malûl sayılması,
b) En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya
başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için
ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,
c) Malûliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya
işyerini kapattıktan veya devrettikten sonra Kurumdan yazılı istekte bulunması,
halinde malûllük aylığı bağlanır. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların kendi sigortalılığı nedeniyle
genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının
ödenmiş olması zorunludur.
Malûllük Aylığının Hesaplanması, Başlangıcı, Kesilmesi ve Yeniden
Bağlanması726
Malûllük aylığı; prim gün sayısı 9000 günden az olan sigortalılar için
9000 gün üzerinden, 9000 gün ve daha fazla olanlar için ise toplam prim
ödeme gün sayısı üzerinden, 29’uncu madde hükümlerine göre hesaplanır. Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise tespit edilen aylık
bağlama oranı 10 puan artırılır. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının
(a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için 9000 prim gün sayısı 7200
gün olarak uygulanır.
Malûllük aylığı, 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri
kapsamındaki sigortalılar ile (c) bendi kapsamında sigortalı iken görevinden ayrılmış ve daha sonra başka bir sigortalılık haline tabi olarak çalışmamış olanların;
a) Malûl sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden
önce ise yazılı istek tarihini,
726 5510 sayılı Yasa, 27. Md.
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b) Malûl sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden
sonra ise rapor tarihini,
c) 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmakta
olanların ise, malûliyetleri sebebiyle görevlerinden ayrıldıkları tarihi,
takip eden ay başından itibaren başlar.
Malûllük aylığı almakta iken bu Kanuna göre veya yabancı bir ülke
mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların malûllük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilir ve bu Kanuna tabi olarak çalıştıkları süre zarfında 80 inci maddeye göre belirlenen prime esas kazançları üzerinden 81 inci madde gereğince kısa ve uzun vadeli
sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına ait prim alınır. Bunlardan işten ayrılarak yeniden malûllük aylığı bağlanması için yazılı istekte bulunan ya da
emekliye ayrılan veya sevkedilenlere; kontrol muayenesine tabi tutulmak
ve ilk aylığına esas malûllüğünün devam ettiği anlaşılmak kaydıyla, 4’üncü
maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışıyorsa görevinden
ayrıldığı tarihi, diğerlerine ise istek tarihlerini takip eden ödeme döneminden itibaren yeniden malûllük aylığı hesaplanarak bağlanır.
Bu durumdakilerden ilk bağlanan malûllük aylığına esas prim ödeme
gün sayısı;
a) 9000 günün üzerinde olanların aylıkları 30’uncu maddenin üçüncü
fıkrasının (a) bendi hükümleri uygulanarak hesaplanır.
b) 9000 günden az olanların aylıkları ise, eski aylığın kesildiği tarihten
sonra aylıklara yapılan artışlar uygulanmak suretiyle aylığın başlangıç tarihi itibariyle hesaplanan tutarının emeklilik öncesi ve sonrası prim ödeme
gün sayısı toplamının emeklilik öncesi prim ödeme gün sayısına orantılı
bölümü ile emeklilik sonrası çalışmaya ait kısmi aylığın toplamından oluşur. Emeklilik sonrası çalışmaya ait kısmi aylık, emeklilik öncesi ve sonrası
prim ödeme gün sayısı toplamı ve emeklilik sonrası çalışmaya ait prime
esas kazançları üzerinden bu maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan
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aylığın emeklilik sonrası prim ödeme gün sayısına orantılı bölümü kadardır. Yeni aylık, eski aylığın kesildiği tarihten sonra aylıklara yapılan artışlar
uygulanmak suretiyle bulunan tutarın altında olamaz.
Yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen 9000 prim gün sayısı, 4’üncü
maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için
7200 gün olarak uygulanır.
Yaşlılık Aylığının Hesaplanması727
4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar ile aynı fıkranın (c) bendine göre bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten sonra ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylığı, aşağıdaki hükümlere göre belirlenecek ortalama aylık kazancı ile aylık
bağlama oranının çarpımı sonucunda bulunan tutardır.
Ortalama aylık kazanç, sigortalının her yıla ait prime esas kazancının,
kazancın ait olduğu yıldan itibaren aylık talep tarihine kadar geçen yıllar
için, her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan
kazançlar toplamının, itibarî hizmet süresi ile fiilî hizmet süresi zammı hariç
toplam prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanan ortalama günlük kazancın otuz katıdır.
Aylık bağlama oranı, sigortalının malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi geçen toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için % 2
olarak uygulanır. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak
dikkate alınır. Ancak aylık bağlama oranı % 90’ı geçemez.
28’inci maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarına göre aylığa hak kazanan sigortalılar için hesaplanacak aylık bağlama oranı, prim ödeme gün
sayısı 9000 günden az olanlar için çalışma gücü kayıp oranının 9000 gün
prim ödeme gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunan rakamın % 60’a bölünmesi suretiyle hesaplanan gün sayısına göre, % 50’yi geçmemek üzere
üçüncü fıkra uyarınca tespit edilen orandır. Prim ödeme gün sayısı 9000
727 5510 sayılı Yasa, 29. Md.

700

MEVZUAT SERİSİ 11

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI
KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

103

günden fazla olanlar için ise toplam prim ödeme gün sayısına göre aylık
bağlama oranı belirlenir. Ancak, 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a)
bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için bu fıkrada geçen 9000 prim gün
sayısı 7200 gün, % 50 oranı da % 40 olarak uygulanır.
Yukarıdaki şekilde hesaplanan aylığın başlangıç tarihinin yılın ilk altı
aylık dönemine rastlaması halinde 55’inci maddenin ikinci fıkrasına göre
Ocak ödeme dönemi için gelir ve aylıklara uygulanan artış oranı kadar artırılarak, yılın ikinci altı aylık dönemine rastlaması halinde ise öncelikle Ocak
ödeme dönemi, daha sonra Temmuz ödeme dönemi için gelir ve aylıklara
uygulanan artış oranları kadar artırılarak, sigortalının aylık başlangıç tarihindeki aylığı hesaplanır.
Yaşlılık Aylığının Başlangıcı, Kesilmesi veya Sosyal Güvenlik Destek
Primi Ödenmesi728
a) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen sigortalılardan yaşlılık aylığına hak
kazananlara, yazılı istek tarihinden sonraki,
b) (c) bendinde belirtilen sigortalılardan yaşlılık aylığına hak kazananlara, yetkili makamdan alınan emekliye sevk onayı üzerine görevleriyle ilişiğinin kesildiği tarihi takip eden,
c) (c) bendinde belirtilen sigortalılardan her ne şekilde olursa olsun görevinden ayrılmış ve daha sonra başka bir sigortalılık haline tabi olarak çalışmamış olanlar ile kontrol muayenesi sonucu aylığı kesilenlerden yaşlılık
aylığına hak kazananlara ise istek tarihini takip eden,
ay başından itibaren aylık bağlanır.
Aylığın ödenmesine başlanacağı tarihte hastalık sigortasından geçici iş
göremezlik ödeneği almakta olan sigortalının yaşlılık aylığı, geçici iş göremezlik ödeneği verilme süresinin sona erdiği tarihi takip eden ay başından
başlar. Ancak, bağlanacak yaşlılık aylığı geçici iş göremezlik ödeneğinin
aylık tutarından fazla ise, aradaki fark birinci fıkraya göre tespit edilecek
tarihten başlanarak verilir.
728 5510 sayılı Yasa, 30. Md.
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Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olan kişilerden yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra;
a) 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt
bendi hariç olmak üzere bu Kanuna göre veya yabancı bir ülke mevzuatı
kapsamında çalışmaya başlayanların yaşlılık aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilir. Bunlardan bu Kanuna
tabi çalıştıkları süre zarfında 80 inci maddeye göre belirlenen prime esas
kazançları üzerinden 81’inci madde gereğince kısa ve uzun vadeli sigorta
kolları ile genel sağlık sigortasına ait prim alınır. Yaşlılık aylığı kesilenlerden,
işten ayrılarak veya işyerini kapatarak yeniden yaşlılık aylığı bağlanması
için yazılı istekte bulunanlara ya da emekliye ayrılan veya sevk edilenlere,
yazılı istek tarihini veya görevinden ayrıldığı tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren yeniden yaşlılık aylığı hesaplanarak bağlanır. Yeni aylık,
eski aylığın kesildiği tarihten sonra aylıklara yapılacak artışlar uygulanarak bu fıkrada belirtilen aylık başlangıç tarihi itibarıyla bulunan tutarı ile
emeklilik sonrası çalışmaya ait kısmi aylığın toplamından oluşur. Emeklilik
sonrası çalışmaya ait kısmı aylık, talep tarihindeki emeklilik öncesi ve sonrası prim ödeme gün sayısı ve emeklilik sonrası çalışmaya ait prime esas
kazançları üzerinden 29’uncu maddeye göre hesaplanan aylığın emeklilik
sonrası prim ödeme gün sayısına orantılı bölümü kadardır.
b) 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi hariç olmak üzere diğer alt bentlerine tabi çalışmaya başlayanlardan
aylıklarının kesilmemesi için yazılı istekte bulunanların yaşlılık aylıklarının
ödenmesine devam edilir. Bunlardan, almakta oldukları aylıklarının % 15’i
oranında sosyal güvenlik destek primi kesilir. Ancak kesilecek olan bu tutar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılara ilgili
yılın Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığından alınabilecek sosyal
güvenlik destek priminden fazla olamaz. Bu sigortalılardan ayrıca kısa vadeli sigorta kolları primi alınmaz. Sosyal güvenlik destek primine tabi olan-
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ların primleri, aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Sosyal güvenlik
destek primi ödenmiş veya bildirilmiş süreler bu Kanuna göre malûllük,
yaşlılık ve ölüm sigortaları prim ödeme gün sayısına ilâve edilmez, 31’inci
ve 36’ncı madde hükümlerine göre toptan ödeme yapılmaz.
4’üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine tabi faaliyete başladığı
için üçüncü fıkranın (a) bendine göre yaşlılık aylığı kesilenler, 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılıkları devam ettiği
süre içinde bu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükümlerinin uygulanmasını; (b) bendi hükümlerine göre sosyal güvenlik destek primine tabi
olanlar ise haklarında üçüncü fıkranın (a) bendi hükümlerinin uygulanmasını isteyebilirler.
Yaşlılık Toptan Ödemesi ve İhya729
4’üncü maddenin birinci fıkrasının; (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar ile bu Kanuna göre ilk defa (c) bendi kapsamında sigortalı olanlardan, herhangi bir nedenle çalıştığı işten ayrılan veya işyerini kapatan ve
yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli yaş şartını doldurduğu halde malûllük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalıya, 4 üncü
maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında ise kendi adına
bildirilen, (b) bendi kapsamında ise ödediği malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin her yıla ait tutarı, primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen güncelleme
katsayısı ile güncellenerek toptan ödeme şeklinde verilir.
Bu Kanuna göre toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye edilmiş
bulunanlardan, yeniden bu Kanuna tabi olarak malûllük, yaşlılık ve ölüm
sigortaları primi bildirilmiş olanlar, yazılı olarak müracaat etmeleri halinde,
aldıkları toptan ödemenin ödeme tarihi ile yazılı istek tarihi arasında geçen yıllar için her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek
bulunan tutarın ilgiliye tebliğ tarihini takip eden ayın sonuna kadar öde729 5510 sayılı Yasa, 31. Md.
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meleri halinde, bu hizmetler ihya edilerek bu Kanunun uygulanmasında
dikkate alınır.
Ölüm Sigortasından Sağlanan Haklar ve Yararlanma Şartları730
Ölüm sigortasından sağlanan haklar şunlardır:
a) Ölüm aylığı bağlanması.
b) Ölüm toptan ödemesi yapılması.
c) Aylık almakta olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.
d) Cenaze ödeneği verilmesi.
(Ölüm aylığı;
a) En az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş
veya 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı
sayılanlar için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi
bildirilmiş,
b) 47’nci maddede yazılı sebeplerle kazaya uğramış, malûllük, vazife
malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malûllük, vazife malûllüğü
veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış,
c) Bağlanmış bulunan malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş,
durumda iken ölen sigortalının hak sahiplerine, yazılı istekte bulunmaları halinde bağlanır. Ancak, 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için ölen
sigortalının genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığından dolayı
prim ve prime ilişkin her türlü borcunun olmaması veya ödenmesi şarttır.
Ölüm Sigortasından Bağlanacak Aylığın Hesaplanması731
Sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine bağlanan aylığın hesaplanmasında;
730 5510 sayılı Yasa, 32. Md.
731 5510 sayılı Yasa, 33. Md.
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a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazandığı
malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı,
b) Malûllük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra sigortalı olarak çalışmaya başlaması sebebiyle aylığı kesilen sigortalının ölüm tarihi esas alınarak 27’nci veya 30’uncu maddelere göre tespit edilecek aylığı,
c) 32’nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamında malûllük,
yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olan sigortalının prim ödeme gün
sayısı, 9000 günden az ise 9000 gün üzerinden, 9000 gün ve daha fazla ise
toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden, 29’uncu madde hükümlerine
göre hesaplanan aylığı,
esas alınır. Ancak, 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için 9000 prim gün sayısı 7200 gün olarak uygulanır.
4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile 5 inci madde kapsamındaki sigortalılar için ayrı ayrı olmak üzere; sigortalıların ölümleri halinde ölüm sigortasından dosya bazında her yıl bağlanan aylıkların
aylık başlangıç tarihinin ait olduğu yılın Ocak ayı itibarıyla yıl içine ait artışlar uygulanmaksızın hesaplanacak tutarları, yaşlılık sigortasından bir önceki yılın son ödeme ayında söz konusu sigortalılar için ayrı ayrı ödenen en
düşük yaşlılık aylığından az olamaz. Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malûl sayılarak aylık bağlanmasına hak kazanmış ise,
birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinin uygulanmasında bu durum dikkate
alınmaz.
Ölüm Aylığının Hak Sahiplerine Paylaştırılması732
Ölen sigortalının 33’üncü madde hükümlerine göre hesaplanacak aylığının;
a) Dul eşine % 50›si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise
bu Kanunun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç
732 5510 sayılı Yasa, 33. Md.
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bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış
olması halinde % 75›i,
b) Bu Kanunun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri
hariç bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında
çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış
çocuklardan;
1) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek
öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların veya,
2) Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında
yitirip malûl olduğu anlaşılanların veya,
3) Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan
boşanan veya dul kalan kızlarının,
her birine % 25›i,
c) (b) bendinde belirtilen çocuklardan sigortalının ölümü ile anasız
ve babasız kalan veya sonradan bu duruma düşenlerle, ana ve babaları
arasında evlilik bağı bulunmayan veya sigortalının ölümü tarihinde evlilik
bağı bulunmakla beraber ana veya babaları sonradan evlenenler ile kendisinden başka aylık alan hak sahibi bulunmayanların her birine % 50›si,
d) Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunması halinde her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar
hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartıyla ana ve
babaya toplam % 25›i oranında; ana ve babanın 65 yaşın üstünde olması
halinde ise artan hisseye bakılmaksızın yukarıdaki şartlarla toplam % 25›i,
oranında aylık bağlanır.
Sigortalı tarafından evlât edinilmiş, tanınmış veya soy bağı düzeltilmiş
veya babalığı hükme bağlanmış çocukları ile sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları, bağlanacak aylıktan yukarıda belirtilen esaslara göre
yararlanır.
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Hak sahiplerine bağlanacak aylıkların toplamı sigortalıya ait aylığın tutarını geçemez. Bu sınırın aşılmaması için gerekirse hak sahiplerinin aylıklarından orantılı olarak indirimler yapılır.
Hak sahiplerinin aylıklarının başlangıcı, kesilmesi ve yeniden
bağlanması733
Ölüm sigortasından sigortalının hak sahiplerine bağlanacak aylıklar;
a) Sigortalının ölüm tarihini,
b) Hak sahibi olma niteliğinin ölüm tarihinden sonra kazanılması halinde, bu niteliğin kazanıldığı tarihi,
takip eden ay başından itibaren başlatılır. Hak sahiplerine bağlanan
aylıklar 34’üncü maddede belirtilen şartların ortadan kalktığı tarihi takip
eden ödeme dönemi başından itibaren kesilir.
Ancak bu Kanunun 4’üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (d) ve (e)
bentlerinde belirtilenlerden öğrenci olanların sigortalı sayılmaları, bağlanan aylıkların kesilmesini gerektirmez.
Aylığın kesilmesine yol açan sebebin ortadan kalkması halinde,
34’üncü maddede belirtilen şartlar saklı kalmak kaydıyla, müracaat tarihini
takip eden ay başından itibaren yeniden aylık bağlanır.
Bu madde gereğince aylığı kesilen çocuklardan, sonradan Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında kaybederek malûl
olduğu anlaşılanlara, 34’üncü maddede belirtilen şartları taşımaları halinde, malûllük durumlarının tespitine esas teşkil eden rapor tarihini takip
eden ay başından itibaren, 94’üncü madde hükmü saklı kalmak kaydıyla
aylık bağlanır.
Yeniden bağlanan aylık, aylığın kesildiği tarihten tekrar bağlandığı tarihe kadar geçen süre için 55’inci maddenin ikinci fıkrasına göre artırılmak
suretiyle belirlenir.
733 5510 sayılı Yasa, 35. Md.
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Ölüme Bağlı Toptan Ödeme ve İhya734
4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar ile bu Kanuna göre ilk defa aynı maddenin birinci fıkrasının (c)
bendi kapsamında sigortalı olanlardan ölen sigortalıların hak sahiplerine
ölüm aylığı bağlanamaması durumunda, ölüm tarihi esas alınmak kaydıyla
31 inci maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan tutar, 34’üncü madde
hükümleri dikkate alınarak hak sahiplerine toptan ödeme şeklinde verilir.
Hak sahiplerine yapılacak toptan ödemenin toplamı, sigortalıya yapılacak toptan ödeme tutarını geçemez. Bu sınırın aşılmaması için gerekirse
hak sahiplerinin hisselerinden orantılı olarak indirim yapılır.
Toptan ödeme yapıldıktan sonra artan tutar olursa sigortalının ölümünden sonra doğan veya soy bağı düzeltilen veya babalığı hükme bağlanan çocuklarına da bu madde hükümlerine göre toptan ödeme yapılır.
Bu Kanuna göre toptan ödeme yapılarak tasfiye edilmiş süreler, borçlanılarak veya yurt dışı hizmetleri birleştirilerek ya da sonradan hizmet
tespiti nedeniyle hak kazanılan sürelerin eklenmesi suretiyle ölüm sigortasından yararlanmak için gerekli prim ödeme gün sayısının tamamlanması
halinde, hak sahiplerinin yazılı isteği üzerine 31 inci maddenin ikinci fıkrasına göre ihya edilir. Yukarıdaki süreler, ihya edilen süreye ilişkin tutar dahil
her türlü borçların ödendiği tarihi takip eden ay başı itibarıyla bu Kanuna
göre aylık bağlanmasında dikkate alınır.
Evlenme ve Cenaze Ödeneği735
Evlenmeleri nedeniyle, gelir veya aylıklarının kesilmesi gereken kız çocuklarına evlenmeleri ve talepte bulunmaları halinde almakta oldukları aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere evlenme
ödeneği olarak peşin ödenir. Evlenme ödeneği alan hak sahibinin aylığının
kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi olması halin734 5510 sayılı Yasa, 36. Md.
735 5510 sayılı Yasa, 37. Md.
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de, iki yıllık sürenin sonuna kadar gelir veya aylık bağlanmaz, bu durumda
olanlar 60’ıncı maddenin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır.
Evlenme ödeneği verilmesi halinde, diğer hak sahiplerinin aylık veya
gelirleri evlenme ödeneği verilen sürenin bitimini takip eden ödeme döneminden itibaren 34’üncü maddeye göre yeniden belirlenir.
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi
için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup
da ölen sigortalının hak sahiplerine Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip
Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödenir. Cenaze ödeneği, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa
ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir.
Cenaze ödeneğinin üçüncü fıkrada sayılanlara ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, üçüncü fıkrada belirtilen tutarı geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir.
4’üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan ölenlerin hak sahiplerine kendi kurumları tarafından ilgili mevzuat gereği ölüm yardımı hariç cenaze gideri, cenaze nakil gideri ödeneği
veya bu mahiyette bir ödemenin yapılması halinde, Kurum tarafından cenaze ödeneği ödenmez.
Fiilî Hizmet Süresi Zammı736
Aşağıda belirtilen işyerlerinde ve işlerde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında çalışan sigortalıların prim ödeme
gün sayılarına, bu işyerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360
günü için karşılarında gösterilen gün sayıları, fiilî hizmet süresi zammı olarak eklenir. 360 günden eksik sürelere ait fiilî hizmet süresi zammı, 360 gün
736 5510 sayılı Yasa, 40. Md.
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için eklenen fiilî hizmet süresi ile orantılı olarak belirlenir. Çalışmanın fiili
hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilebilmesi için, tablonun (13)
ve (14) numaralı sıralarında belirtilen sigortalılar hariç sigortalının kapsamdaki işyerleri ile birlikte belirtilen işlerde fiilen çalışması ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalması şarttır.
Aşağıdaki bentlerden birden fazlasına dahil olanlar için, en yüksek olan
bentten fiilî hizmet süresi zammı uygulanır.
Kapsamdaki
İşler/İşyerleri

Kapsamdaki
Sigortalılar

1) Kurşun ve arsenik işleri

1) Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi
cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden ocağı
işlerinde çalışanlar.
2) Kurşunlu madenlerden yahut içinde kurşun
bulunan kül, maden köpüğü, kurşun fırın kurumu,
üstübeç artığı ve benzeri maddelerden kurşun üretimi
için yapılan izabe işlerinde çalışanlar.
3) Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle
yapılan kurşun alaşımı işlerinde çalışanlar.
4) Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken
kuru tozları kaldırma işlerinde çalışanlar.

Eklenecek
Gün Sayısı

60

90

2) Cam fabrika ve atölyeleri 1) Cam yapımında kullanılan ilkel maddeleri toz haline
getirme, eleme, karıştırma ve kurutma işlerinde
(bu işleri yapmak üzere tam kapalı odalar içinde otomatik
makineli tesisat veya çalışma ortamındaki tozları
sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren
havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde) çalışanlar.
2) Eritme işlerinde (otomatik besleme fırınlarıyla
çalışılmadığı takdirde) çalışanlar.
3) Ateşçilik işlerinde çalışanlar.
4) Üfleme işlerinde (tamamen otomatik makinelerle
yapılmadığı takdirde) çalışanlar.
5) Basınçla yapılan cam işlerinde (cam tazyiki işleri)
çalışanlar.
6) Ayna camı sanatında potalı cam dökümü işlerinde
60
(potalar kalıp masasına mekanik araçlarla taşınmadığı
takdirde) çalışanlar.
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Kappsamdaki
İşler/İşyerleri

Kapsamdaki
Sigortalılar

Eklenecek
Gün Sayısı

7) Camı fırın başından alma işlerinde çalışanlar.
8) Yayma fırınlarında düzeltme işlerinde çalışanlar.
9) Traş işlerinde çalışanlar.
10) Asitle hak ve cilâlama işlerinde çalışanlar.
11) Basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla yapılan
işlerde (çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike
oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı
bulunmadığı takdirde) çalışanlar.
12) Pota ve taş odalarında görülen işlerde çalışanlar.
3) Cıva üretimi işleri sanayii 1) Cıva izabe fırınlarında görülen işlerde çalışanlar.
2) Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işlerde
çalışanlar.
4) Çimento fabrikalar

5) Kok fabrikalarıyla
termik santraller

6) Alüminyum fabrikaları

1) İlkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme ve
karıştırma işlerinde çalışanlar.
2) Otomatik fırınlarda pişirme işlerinde çalışanlar.
3) Klinkeri öğütme, eleme, torba ve fıçılara koyma
işlerinde (otomatik olarak tozun etrafa yayılmasını
önleyici bir düzenleme yapılmadığı takdirde) çalışanlar.
1) Ateşçilik, ocak temizliği, jeneratör, doldurma,
boşaltma ve temizleme işlerinde çalışanlar.
2) Kimyasal arıtma işlerinde çalışanlar.
3) Gazın geçtiği cihaz ve boruların onarılması ve
temizlenmesi işlerinde çalışanlar.
4) Kok fabrikalarında kömür ve ocak işlerinde
çalışanlar.
5) Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan
dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması
işlerinde çalışanlar.
6) Termik santrallerle her çeşit buhar kazanlarının
kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin
taşınması işlerinde çalışanlar.
1) Alüminyum oksit üretimi işlerinde çalışanlar.
2) Alüminyum bronzu hazırlama işlerinde çalışanlar.
3) Alüminyum madeni üretimi işlerinde çalışanlar.
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Kapsamdaki
İşler/İşyerleri

Kapsamdaki
Sigortalılar

7) Demir ve çelik fabrikaları 1) Demir izabe fabrikalarında cevherin demire
çevrilmesi işleriyle boru fabrikalarının fırın ve
döküm dairelerinde yapılan işlerinde çalışanlar.
2) Çelikhanelerin çelik yapılan fırınlarıyla bunların
teferruat ve eklentilerinden olan ikinci derecedeki
fırınlarda ve konvertörlerde yapılan işlerinde çalışanlar.
3) Sıvı haldeki demir ve çeliğin tesisat ve teçhizatla
veya mekanik olarak taşınmasına ilişkin işlerde
çalışanlar.
4) Sıcak veya sıvı haldeki cürufun taşınması ve
işlenmesi işlerinde çalışanlar.
5) Haddehanelerde (soğuk demirle çalışılan
haddehaneler hariç), fırınlarda, hadde serilerinde,
haddehaneyi kızgın veya sıvı çelik yahut demirle
besleyen tesisat ve araçlarla görülen işlerle kızgın
halde olan yarı mamul parçaların kesilmesi ve
hazırlanması işlerinde çalışanlar.
8) Döküm fabrikaları

9) Asit üretimi yapan
fabrika ve atölyeler

10) Yeraltı işleri

11) Radyoaktif ve
radyoiyonizan maddelerle
yapılan işler

712

1) Döküm kalıp ve maçalarının yapılması ve döküme
hazır duruma getirilmesi işlerinde çalışanlar.
2) Döküm şarjının hazırlanması ve her çeşit maden
eritme (izabe) fırınlarının döküme hazır duruma
getirilmesi işlerinde çalışanlar.
3) Maden eritme ve dökme işlerinde çalışanlar.

Eklenecek
Gün Sayısı

90

60

1) Asit için hammaddelerin hazırlanması işlerinde
çalışanlar.
2) Asidin yapılma safhalarındaki işlerinde çalışanlar.
3) Baca gazlarından asit elde edilmesi işlerinde
çalışanlar.

90

Maden ocakları (elementer cıva bulunduğu saptanan
cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel
yapımı gibi yer altında yapılan işlerde çalışanlar.

180

Doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler
veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları
ile yapılan işlerde çalışanlar.

90
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Kapsamdaki
İşler/İşyerleri

Kapsamdaki
Sigortalılar

Eklenecek
Gün Sayısı

12) Su altında veya su altında 1) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren
basınçlı hava içinde çalışmayı işlerden 20- 35 metreye kadar derinlik veya
gerektiren işler
2-3,5 kg/cm2 basınçta yapılan işlerde çalışanlar.
2) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren
işlerden 35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4
(3,5 hariç) kg/cm2 basınçta yapılan işlerde çalışanlar.
3) Dalgıçlık işinde çalışanlar.

60
90

13) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde Subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma, uzman
erbaşlar ve sözleşmeli erbaş ve erler. (1)

90

14) Emniyet ve polis
Asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta geçirilen
mesleğinde, Milli İstihbarat süreler dahil polis memuru, başpolis memuru ve kıdemli
Teşkilâtında
başpolis memuru, komiser yardımcısı, komiser, baş
komiser, emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve
daha yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet mensupları,
Milli İstihbarat Teşkilâtı mensupları. (2)

90

15) İtfaiye veya yangın
söndürme işleri

Yangın söndürme işlerinde çalışanlar.

60

Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne göre hesaplanan fiilî hizmet süresi zammı, yukarıdaki tablonun (13) ve (14) numaralı sırasında yer alan
sigortalılar için sekiz, diğer sigortalılar için beş yılı geçmemek üzere uzun
vadeli sigorta kolları uygulamasında prim ödeme gün sayısına eklenir. Bu
sürelerin, üç yılı geçmemek üzere yarısı emeklilik yaş hadlerinden indirilir.
Tablonun (10) numaralı sırasında yer alan sigortalılar için bu fıkradaki süre
sınırı uygulanmaz.
Yukarıdaki fıkrada belirtilen yaş haddi indiriminden yararlanabilmek
için ölüm ve malûliyet halleri hariç tablonun (10) numaralı sırasında yer
alan sigortalıların en az 1800 gün, diğer sıralarda yer alan sigortalıların ise
en az 3600 gün belirtilen işyeri ve işlerde çalışmış olmaları şarttır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurumun önerisi
üzerine Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir.
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Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve
Başbakanlık Görevinde Bulunanların Aylıkları737
Cumhurbaşkanı iken bu görevinden herhangi bir nedenle ayrılanlara,
istekleri üzerine, müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren, istek
tarihinde Cumhurbaşkanına ödenmekte olan aylık ödeneğin % 40’ı oranında yaşlılık aylığı bağlanır.
Ancak, herhangi bir nedenle görevden ayrılan Cumhurbaşkanı, 28’inci
maddeye göre yaşlılık aylığına hak kazanıyorsa, 29’uncu maddeye göre
yaşlılık aylığı ayrıca hesaplanır ve aylıklardan yüksek olanı yaşlılık aylığı olarak bağlanır. 28’inci maddeye göre aylığa hak kazanamaması halinde birinci fıkraya göre bağlanan aylığın tümü, 28’inci maddeye göre aylığa hak
kazanması halinde ve 29’uncu maddeye göre hesaplanan aylık, birinci fıkraya göre bağlanan aylıktan düşükse aradaki fark, Hazineden tahsil edilir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya Başbakan iken bu görevinden herhangi bir nedenle ayrılanlara, istekleri üzerine, müracaat tarihini
takip eden ay başından itibaren, istek tarihindeki Cumhurbaşkanına ödenmekte olan aylık ödeneğin % 40’ı esas alınarak Cumhurbaşkanına bağlanacak yaşlılık aylığının % 75’i oranında yaşlılık aylığı bağlanır.
Ancak herhangi bir nedenle görevden ayrılan Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanı veya Başbakan, 28’inci maddeye göre yaşlılık aylığına hak
kazanıyorsa, 29’uncu maddeye göre yaşlılık aylığı ayrıca hesaplanır ve aylıklardan yüksek olanı yaşlılık aylığı olarak bağlanır. 28’inci maddeye göre
aylığa hak kazanılamıyorsa üçüncü fıkraya göre bağlanan aylığın tümü,
28’inci maddeye göre aylığa hak kazanılıyor ve 29’uncu maddeye göre hesaplanan aylık, üçüncü fıkraya göre bağlanan aylıktan düşükse aradaki fark
Hazineden tahsil edilir.
Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya Başbakan
iken veya bu görevlerden ayrıldıktan sonra ölenlerin hak sahiplerine, bu
737 5510 sayılı Yasa, 43. Md.
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maddeye göre hesap edilen aylık 34’üncü madde hükümlerine göre ölüm
aylığı olarak bağlanır.
Bu madde kapsamında bağlanan gelir ve aylıklar, 55’inci maddenin
ikinci fıkrası hükümlerine göre artırılır.
Bazı Kamu Görevlilerine Yaşlılık Aylığı Bağlanacak Haller738
Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında bu Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan bazı kamu görevlilerine
yaşlılık aylığı bağlanmasına ilişkin aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun 40’ıncı
maddesi gereğince yaş haddinden emekliye ayrılanlara 5400 gün prim
ödeme gün sayısı olması halinde,
b) Özel kanunları gereğince kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere yaş şartı aranmaksızın, prim ödeme gün sayısı 9000 gün olması
halinde,
yaşlılık aylığı bağlanır.
4’üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanlardan
subay, astsubay, askerî memurlarla uzman jandarma ve uzman erbaşlar
ahlâk noktasından hükümle veya yetersizlik ya da disiplin sebeplerinden
dolayı sicilleri üzerine veyahut askerî mahkemelerce verilecek kararlar
üzerine kurumlarınca re’sen, bunlar dışında kalanlar ise ahlâk ve yetersizlik sebeplerinden dolayı yönetmeliğine göre sicilleri üzerine kurumlarınca
re’sen emekliye sevk edilenlere ise, 28’inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasında belirtilen yaş ve prim ödeme gün sayısını tamamlamaları halinde
yaşlılık aylığı bağlanır.
Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri gereğince bağlanan yaşlılık aylıkları,
28’inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasında aranan yaş ve prim ödeme
gün sayısı tamamlanıncaya kadar bunları çalıştıran kamu idarelerinden
tahsil edilir.
738 5510 sayılı Yasa, 44. Md.
MEVZUAT SERİSİ 11

715

TÜRK HUKUKUNDA ÜCRET VE ÜCRETİN VERGİLEMESİ

Kanunları Gereğince Görevden Uzaklaştırılanlar, Tutuklananlar
veya Görevine Son Verilenlerin Sigortalılıkları ve Primleri739
Bu Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında
olan sigortalılardan görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan, kanunları gereğince eksik aylığa müstahak bulunanların prime esas kazançlarının yarısı; kanunlarına göre bu müddetler için sonradan görevlerine iade
edilerek tam aylığa hak kazananların ise prime esas kazançlarının tamamı
üzerinden prim alınır. Prime esas kazançların yarısı üzerinden prim alınanların prim ödeme gün sayısı bu sürelerin yarısı olarak hesap edilir.
Görevine son verilenlerden yargı kararı ile görevlerine iade edilenlerin primleri, göreve son verildiği tarihten görevine başladığı tarihe kadar
kendi kadrosunun veya emsali kadronun prime esas kazancına göre hesaplanır. Bu durumdakilerin primlerine ait sigortalı ve işveren hisselerinin
gecikme cezası ve gecikme zamları kurumlarınca ödenir ve bu süreler sigortalılık süresinden sayılır.
Birinci ve ikinci fıkraya göre sigortalılık durumu değişenler için ek bildirge düzenlenerek Kuruma verilir ve bu durumda 102’nci madde hükümleri uygulanmaz.
Bu Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında
sigortalı sayılanlardan, ilgili kanunları gereğince kullandıkları aylıksız izin
sürelerinin bitiminden sonra göreve başlayanlar ile göreve başlaması için
tanınan süreler ile bir yıl ve daha az süreyle aylıksız izne ayrılanların aylıksız
izin sürelerinde bu Kanunun 67’nci maddesinde aranan 30 günlük prim
ödeme şartı aranmaz. Bu durumdaki sigortalıların aylıksız izinli oldukları
süreler için prime esas kazanç alt sınırının altında olmamak kaydıyla aylıksız izne ayrıldıkları tarihteki prime esas kazançları üzerinden % 12 oranında genel sağlık sigortası primi işverenlerince ödenir. Ancak askerlik
hizmeti nedeniyle aylıksız izne ayrılanların genel sağlık sigortası priminin
ödenmesinde, bir yıllık süre sınırı uygulanmaz.
739 5510 sayılı Yasa, 45. Md.
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Bazı Kamu Görevlilerinin Prime Esas Kazançları ve Prime Esas Kazanç Üst Sınırı740
Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda silâhlı kuvvetler hesabına okuyanların ve astsubay meslek yüksek okulu öğrencileri ile astsubay
nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adayların öğrenci
harçlıkları ile ilgisine göre en az aylık alan teğmen veya astsubay çavuşun
prime esas kazançları arasındaki farkın primi; polis akademisi ile fakülte ve
yüksek okullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan öğrencilerin
öğrenci harçlıkları ile komiser yardımcısı veya polis memuru prime esas
kazançları arasındaki farkın primi, öğrenciler adına kurumlarınca ödenir.
Fakülte veya yüksek okullarda kendi hesabına okuduktan sonra subay veya astsubaylığa nasbedilen veya yedek subaylık hizmetini takiben
subaylığa geçirilenler ile fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra, komiser yardımcısı veya polis memuru olarak atananların
başarılı öğrenim süreleri; borçlanmanın yapıldığı tarihte ilgisine göre en az
aylık alan teğmenin, astsubay çavuşun veya polis memuru ya da komiser
yardımcısının prime esas kazancı üzerinden, bu sürelere ait primler kendilerince ödenerek borçlandırılmak suretiyle hizmetten sayılır. Bu şekilde
hesap edilecek borç, tebliğ tarihinden itibaren iki yıl içinde eşit taksitler
halinde ödenir.
Fakülte veya yüksek okullarda kendi hesabına okumakta iken Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam
eden öğrencilerin, daha önce kendi hesabına okudukları normal okul süreleri hakkında, ikinci fıkra hükümleri uygulanır.
Talim ve manevra için rütbe ile silâh altına alınan 4 üncü maddenin
birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olan sigortalılardan rütbelerinin
prime esas kazançları, vazifelerinin prime esas kazancından fazla olanların
prime esas kazanç farklarına ait primleri vazife gördükleri kurumlarınca ve
seferberlik ve harp için silâh altına alınanlardan vazifelerinin prime esas
740 5510 sayılı Yasa, 46. Md.
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kazançları, rütbelerinin prime esas kazancından fazla olanların prime esas
kazançları arasındaki farkın primleri de, rütbelerinin prime esas kazancını
ödeyen kamu idaresince kesilerek Kuruma ödenir.
4’üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına giren sigortalıların prime esas kazançlarının tespitinde 82’nci maddede belirtilen üst sınır aranmaz. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına giren
sigortalılardan, aylıksız izinli sayılmaksızın ve tabi olduğu personel kanunu
ile ilgisi devam edecek şekilde yurt dışına geçici ya da sürekli görevle gönderilenlerin prime esas kazancının hesabında; geçici görevle gönderilenlerin bulundukları kadroya ilişkin prime esas kazancı, yurt dışı kadrolarına
atananların ise yurt dışına atanma tarihi itibarıyla, atandıkları kadro ile
atanmadan önceki yurt içi kadrosuna ilişkin prime esas kazançtan yüksek
olanı esas alınır. Sürekli görevle atananların yurt dışı kadrolarına ilişkin prime esas kazancın hesabında dikkate alınacak ödeme unsurlarından, ilgili
mevzuatı uyarınca söz konusu kadroya bağlı olarak belirleme yapılmamış
ödeme unsur ve tutarlarını, kadrosunun bulunduğu kurum personelinin
yararlanmakta olduğu ödeme unsurlarıyla sınırlı olmak ve aynı veya benzer nitelikteki kadroya ilişkin prime esas kazanca tabi ödemeleri gözönünde bulundurmak suretiyle belirlemeye ilgili kamu idaresinin görüşü üzerine Kurum ve Maliye Bakanlığı müştereken yetkilidir.
Vazife Malûllüğü741
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlar için aşağıdaki
hallerde vazife malûllüğü hükümleri uygulanır. 25’inci maddede belirtilen
malûllük; sigortalıların vazifelerini yaptıkları sırada veya vazifeleri dışında
idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait başka işleri yaparken bu işlerden veya kurumlarının menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken ya da idarelerince sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten
741 5510 sayılı Yasa, 47. Md.
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dönüşü sırasında veya işyerinde meydana gelen kazadan doğmuş olursa,
buna vazife malûllüğü ve bunlara uğrayanlara da vazife malûlü denir.
Vazife malûllükleri;
a) Keyif verici içki ve her çeşit maddeler kullanmaktan,
b) Kanun, tüzük ve emir dışında hareket etmiş olmaktan,
c) Yasak fiilleri yapmaktan,
d) İntihara teşebbüsten,
e) Her ne suretle olursa olsun kendisine veya başkalarına menfaat sağlama veya zarar verme amacından,
doğmuş olursa bunlara uğrayanlar hakkında vazife malûllüğü hükümleri uygulanmaz.
Kamu idareleri vazife malûllüğüne sebep olan olayı, o yer yetkili kolluk
kuvvetlerine veya kendi mevzuatına göre yetkili mercilere derhal, Kuruma
da en geç on beş iş günü içinde bildirmekle yükümlüdür. Kuruma bildirim,
aynı süre içerisinde sigortalılar veya hak sahiplerince de yapılabilir. Vazife
malûllüğüne sebep olan olaydan kamu idarelerinin yetkili mercilerinin haberdar edilmemiş olması hali dışında; ilgililerin bildirimi, kamu idarelerinin
bildirim sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Kuruma bildirim süresi;
a) Vazife malûllüğüne sebep olan olayın meydana geldiği tarihten,
b) Hastalıklarının sebep ve mahiyetleri dolayısıyla haklarında vazife
malûllüğü hükümleri uygulanacaklar için, hastalıklarının tedavisinin imkânsız olduğuna dair düzenlenen kati raporun onay tarihinden,
c) Esirlik ve gaiplik hallerinde ise, bu hallerin sona erdiği tarihten,
başlar.
Süresi içerisinde bildirimde bulunulan vazife malûllüğü aylıkları, sigortalının ölüm ya da malûliyeti sebebiyle göreviyle ilişiğinin kesildiği tarihi
takip eden aybaşından itibaren bağlanır.
Vazife malûllüğü süresi içerisinde bildirilmeyen sigortalılara; kamu idareleri ya da sigortalılar veya hak sahiplerince sonradan yapılacak bildirim
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üzerine, vazife malûllüklerinin belgelenmesi ve müstahak olmaları şartıyla,
bu Kanunun zamanaşımı hükümleri dikkate alınmak suretiyle vazife malûllüğü aylığı bağlanır veya bağlanmış olan aylıklar düzeltilir. Bu durumda sigortalı veya hak sahiplerine bağlanacak aylık ya da aylık farklarının, vazife
malûllüğünün bildirildiği tarihe kadar olan toplam tutarı Kurumca ilgili
kamu idaresine ödettirilir.
Vazife malûllüğü aylığı, vazife malûllerinden itibari hizmet süreleri eklenmek suretiyle bulunacak prim ödeme gün sayısı toplamı;
a) 10800 güne kadar olanlara 10800 gün üzerinden,
b) 10800 günden fazla olanlara, toplam prim ödeme gün sayıları üzerinden,
en son prime esas kazancı esas alınmak suretiyle 29’uncu maddeye
göre hesaplanacak aylıklara, malûllük derecelerine göre aşağıda yazılı
oranlarda ayrıca zam yapılmak suretiyle bağlanır:
Malûllük Derecesi
Zam nispeti
1
% 30
2
% 23
3
% 15
4
%7
5
%3
6
%2
Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve
er ile Türk Silâhlı Kuvvetlerince görevlendirilen 4’üncü maddenin birinci
fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılardan;
a) Harpte fiilen ateş altında,
b) Harpte, harp bölgelerindeki harp harekât ve hizmetleri sırasında, bu
harekât ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle,
c) Harpte veya harbe hazırlık devresinde her çeşit düşman silâhlarının
etkisiyle,
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d) Askerî harekâtı gerektiren iç tedip ve sınır hareketleri sırasında, bu
hareketlerin sebep ve etkisiyle,
e) Barışta veya olağanüstü hallerde, emir veya görev ile uçuş yapan
uçucularla hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak
uçakta bulunanlardan uçuşun havadaki ve yerdeki sebepleriyle ve yine
emir ve görev ile dalış yapan dalgıçlarla, hangi meslek ve sınıftan olursa
olsun emirle görevli olarak denizaltı gemisinde veya dalgıç kıtasında bulunanlardan denizaltıcılığın veya dalgıçlığın çeşitli sebep ve etkileriyle,
f) Anayasanın 92’nci maddesi veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası
sözleşmeler uyarınca Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesini gerektiren durumlarda, birliklerin bulundukları yerlerden hareketlerinden itibaren yurt içinde, yurt dışında, yabancı ülkelerde veya yurda
dönüş sırasında,
vazife malûlü olanlara harp malûlü denir.
Bunlardan uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlere bulundukları
kademenin üç ilerisindeki kademenin, uzman jandarmalara bulundukları rütbenin bir üst rütbesinin aynı kademesinin; astsubaylarla yarbay rütbesine kadar (yarbay hariç) bir üst rütbenin aynı kademesinin, yarbaylara
albay, albaylara kıdemli albay, kıdemli albay ile general ve amirallere bir
üst rütbenin, bu Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
kapsamında bulunan sigortalılara ise bir üst derecesine veya kademesine
karşılık gelen prime esas kazancı üzerinden aylık bağlanır.
Bulundukları derecenin bir üst derecesi olmayanlar için o derecenin üç
ilerisindeki kademe göstergesi, üç ilerisindeki kademe göstergesi olmayanlar için de o derecenin son kademe göstergesinin prime esas kazancı
esas alınır.
Harp malûllerinin, malûllük derecesine göre aşağıdaki yazılı göstergelerin, memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar “Harp
malûllüğü zammı” olarak ayrıca eklenir.
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Malûllük Derecesi
Göstergeler
1
1100
2
950
3
800
4
600
5
500
6
400
Harp malûlü sayılanlardan bir harekâtın başarıyla sonuçlanmasını şahsen sağladığı ve örnek tutulacak cesaret ve fedakârlık gösterdiği sıralarda bu malûllüğe uğradıkları usûlüne göre sıralı üstlerince saptanan Türk
Silâhlı Kuvvetleri mensupları ile Türk Silâhlı Kuvvetlerince görevlendirilen
sivil görevlilere, Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi ve Millî Savunma Bakanının onayı ile harp malûllüğü zamları % 25 fazlasıyla bağlanır.
Bu madde gereğince vazife malûllüğü aylığı almakta iken veya vazife
malûllüğü aylığı bağlanması gerekirken ölenlerin, hak sahiplerine, müstahak olmaları halinde harp malûllüğü zammı da dahil olmak üzere prim
ödeme gün sayısına bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanır.
Harp malûlü olanlara verilecek harp malûllüğü zammı tutarının Kurumca belirlenecek peşin sermaye değeri toplamı en geç bir ay içinde Millî
Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı tarafından Kurumun göstereceği
hesaplara yatırılır. Süresinde yatırılmayan tutarlar için 89 uncu madde hükümleri uygulanır.
Vazife malûllüğü aylığı bağlananlardan;
a) 5’inci maddenin (c) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla vazife malûllüğü aylığı bağlanmış olanlardan harp malûllüğü zammı hariç Kanunun
4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi
başından itibaren kesilir ve bunlar hakkında uzun vadeli sigorta kolları uygulanır. Bunlardan çalıştıkları süre zarfında 80’inci maddeye göre belirle-
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nen prime esas kazançları üzerinden 81’inci madde gereğince kısa ve uzun
vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına ait prim alınır. Bunlar ile
4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmaları nedeniyle istekleri üzerine haklarında uzun vadeli sigorta kolları uygulananlardan; yeniden aylık bağlanması için yazılı istekte bulunan ya da emekliye
ayrılan veya herhangi bir nedenle görevi sona erenler hakkında sonraki çalışmaları karşılığında aylığa hak kazanmaları halinde bu süre için, 29’uncu
maddeye göre aylık hesaplanır. Sonradan geçen çalışmalarından dolayı
yaşlılık aylığına hak kazanamayanların kendilerine toptan ödeme, vefatı
halinde ise hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanır veya toptan ödeme yapılır.
b) 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaları sırasında malûllük derecelerinin değişmesi halinde aylığı yeni malûllük
derecesi de dikkate alınarak son prime esas kazancı üzerinden ilk vazife
malûllüğü aylığından az olmamak kaydıyla yeniden hesaplanır.
c) 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin 4 numaralı alt bendi
hariç olmak üzere diğer alt bentlerine tabi çalışmaya başlayanlar hakkında
30’uncu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmü uygulanır.
Vazife malûllüğüne bağlı nedenlerden dolayı ölen sigortalının hak
sahiplerine, bu madde gereğince tespit edilecek aylık, 34’üncü ve 35’inci
madde hükümlerine göre bağlanır. Ayrıca 37’nci madde hükümlerine göre
hak sahiplerine cenaze ve evlenme ödeneği de verilir.
Bu maddeye göre bağlanacak vazife veya harp malûllüğü aylıkları, bu
Kanunla yürürlükten kaldırılan maddeleri dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre emsali iştirakçiye bağlanacak harp veya vazife malûllüğü aylığından az olamaz.
4’üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılardan, uluslararası barışı koruma ve destekleme operasyonlarında Türkiye Cumhuriyeti’nce görevlendirilenlere, bu görevleri esnasında veya bu
görevleri nedeniyle vazife malûlü aylığı ödendiği sürece harp malûllüğü
zammı ayrıca verilir.
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Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
İtibarî Hizmet Süreleri ve İtibarî Hizmet Süresi Primi742
İtibarî hizmet süresi, bu Kanuna göre bağlanacak aylıklar ve yapılacak
toptan ödemelerin hesabında dikkate alınan ancak hiçbir şekilde bu Kanunla tanınan hakları kazanma bakımından gerekli prim ödeme gün sayısı, yaş ve emeklilik ikramiyesinin hesabında nazara alınmayan süredir.
Sigortalıların aşağıda yazılı görevlerde geçen zamlar hariç, fiilî hizmet sürelerinin her yılı için;
a) Subay (yedek subay dahil), astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş
ve sözleşmeli erbaş ve erlerden;
1) Harbi doğuran genel ve kısmî seferberliğe katılanların, harbin ilânından seferberliğin bitim tarihine,
2) Seferberliği gerektiren iç tedip hareketlerine fiilen katılan birliklerde görevli olanların, çarpışmaların başlangıcından seferberliğin sona erdiği tarihe,
3) Harp veya seferberlik ilân edilmeden, Anayasanın 92’nci maddesi
veya Türkiye›nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca, yabancı
ülkelere gönderilen Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapanların çarpışma
meydana gelmesi halinde, çarpışma süresince veya çarpışma bitmeden
dönenler için Türkiye›ye dönüş tarihine,
kadar geçen tutsaklık süreleri dahil fiilî hizmet sürelerinin,
b) 4’üncü madde gereği sigortalı sayılanlardan bu fıkranın (a) bendinin
(1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yazılı hareketlere sivil görevli, er veya
erbaş olarak katılanların, bu durumlarda geçen fiilî hizmet sürelerinin, bu
tarihlerden sonra devam eden tutsaklık sürelerinin,
c) Harp halinde düşmana tutsak düşen veya düşman tarafından enterne edilen sigortalılardan kanunları gereğince, aylıkları ödenmek suretiyle,
sözleşmeli personel hariç olmak üzere kurumları ile ilgileri kesilmeyenlerin, bu durumlarda geçen fiilî hizmet sürelerinin,
742 5510 sayılı Yasa, 49. Md.
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her yılı için altı ay itibarî hizmet süresi olarak eklenir. Bu nedenlerle eklenecek itibarî hizmet sürelerinin toplamı, üç yıldan fazla olamaz.
Kamu idarelerinde pilot olan ve olmayan uçucu, denizaltıcı, dalgıç, kurbağa adam ve paraşütçülerin bu görevlerde geçirdikleri fiilî hizmet sürelerinin her yılı için üç ay itibarî hizmet süresi eklenir. Bunlardan bu maddenin
birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde gösterilenler için itibarî hizmet süresi zamları ayrıca eklenir.
Her yıl sonunda, sigortalının fiilî hizmet süresine bu maddenin birinci
fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile ikinci fıkrası hükümleri uyarınca eklenen
itibarî hizmet süresinin her otuz günü için, yılın son ayında sigortalı adına
ödenen malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortasına ait sigortalı ve işveren prim
toplamı kadar ayrıca itibarî hizmet süresi primi işverenden tahsil edilir. Süresinde yatırılmayan tutarlar için 89’uncu madde hükümleri uygulanır.
Aylık ve Gelirlerin Birleşmesi743
Bu Kanuna göre bağlanacak aylık ve gelirlerin birleşmesi durumunda;
a) Uzun vadeli sigorta kollarından;
1) Hem malûllük hem de yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya, bu
aylıklardan yüksek olanı, aylıklar eşitse yalnız yaşlılık aylığı,
2) Malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı ile birlikte, ölen eşinden dolayı da aylığa hak kazanan sigortalıya her iki aylığı,
3) Ana ve babasından ayrı ayrı aylığa hak kazanan çocuklara, yüksek
olan aylığın tamamı, az olan aylığın yarısı,
4) Birden fazla çocuğundan aylığa hak kazanan ana ve babaya en fazla
ödemeye imkân veren ilk iki dosyadan yüksek olan aylığın tamamı, düşük
olan aylığın yarısı,
5) Hem eşinden, hem de ana ve/veya babasından ölüm aylığına hak
kazananlara, tercihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak aylığı,
743 5510 sayılı Yasa, 54. Md.

MEVZUAT SERİSİ 11

725

TÜRK HUKUKUNDA ÜCRET VE ÜCRETİN VERGİLEMESİ

6) Bu Kanuna göre vazife malûllüğü aylığı almakta iken, tekrar sigortalı
olanlardan hem vazife malûllüğüne hem de malûllük aylığına hak kazananlara bu aylıklardan yüksek olanı, aylıkları eşitse yalnızca vazife malûllüğü aylığı, bunlardan hem vazife malûllüğü hem de yaşlılık aylığına hak
kazananlara, bu aylıkların her ikisi,
7) Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki eşinden
de aylığa hak kazananlara tercih ettiği aylığı,
bağlanır.
b) Kısa vadeli sigorta kollarından;
1) Sürekli iş göremezlik geliriyle birlikte ölen eşinden dolayı da gelire
hak kazanan eşe her iki geliri,
2) Ana ve babadan ayrı ayrı gelire hak kazananlara, yüksek olan gelirin
tamamı, az olanın yarısı,
3) Birden fazla çocuğundan gelire hak kazanan ana ve babaya, en fazla
ödemeye imkân veren ilk iki dosyadan yüksek olan gelirin tamamı, düşük
olan gelirin yarısı,
4) Hem eşinden, hem de ana ve/veya babasından ölüm gelirine hak
kazananlara, tercihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak geliri,
5) Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki eşinden
de gelire hak kazananlara tercih ettiği geliri,
bağlanır.
c) Malûllük, yaşlılık, ölüm sigortaları ve vazife malûllüğü ile iş kazası
ve meslek hastalığı sigortasından hak kazanılan aylık ve gelirler birleşirse,
sigortalıya veya hak sahibine bu aylık veya gelirlerden yüksek olanın tamamı, az olanın yarısı, eşitliği halinde ise iş kazası ve meslek hastalığından
bağlanan gelirin tümü, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığının
yarısı bağlanır.
Birinci fıkradaki sıralamaya göre yapılacak değerlendirmeler sonu-
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cunda, bir kişide ikiden fazla gelir veya aylık birleştiği takdirde, bu gelir ve
aylıklardan en fazla ödemeye imkân veren iki dosya üzerinden gelir veya
aylık bağlanır, diğer dosya veya dosyalardaki gelir ve aylık hakları durum
değişikliği veya diğer bir dosyadan gelir veya aylığa hak kazanıldığı tarihe
kadar düşer.
Gelir ve Aylıkların Düzeltilmesi, Yükseltilmesi, Alt Sınırı, Ödenmesi
ve Yoklama İşlemleri744
Bu Kanuna göre gelir veya aylık bağlanan sigortalı ile hak sahibi kişilerin durumlarının, kendilerine veya başka hak sahiplerine bağlanmış bulunan gelir veya aylık tutarının düzeltilmesini gerektirir bir şekilde değişmesi halinde gelir veya aylık tutarları, değişikliğin meydana geldiği tarihten
sonraki ödeme dönemi başından başlanarak yeni duruma göre düzeltilir.
Bu Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklar, her yılın Ocak ve Temmuz
ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici
fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılarak belirlenir.
Bu Kanuna göre sigortalıya bağlanacak aylıklar ile ölen sigortalının
hak sahiplerinin aylıklarının hesabına esas tutar, çalışma sürelerindeki
her yıl için 82’nci maddeye göre tespit edilen prime esas günlük kazanç
alt sınırları dikkate alınarak, talep veya ölüm yılına ait Ocak ayı itibariyle
29’uncu maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen ortalama aylık kazancın
% 35’inden, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğu varsa
% 40’ından az olamaz. Hak sahibi kimselerin aylıkları; hak sahibi bir kişi ise
bu fıkraya göre hesaplanan alt sınır aylığının % 80’inden, hak sahibi iki kişi
ise % 90’ından az olamaz. Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmı aylıklar için bu fıkra hükümleri uygulanmaz.
4’ üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki
sigortalılar için ayrı ayrı olmak üzere, malûllük sigortasından dosya bazın744 5510 sayılı Yasa, 55. Md.
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da her yıl bağlanan aylıkların aylık başlangıç tarihinin ait olduğu yılın Ocak
ayı itibarıyla yıl içine ait artışlar uygulanmaksızın hesaplanacak tutarları,
yaşlılık sigortasından bir önceki yılın son ödeme ayında söz konusu sigortalılar için ayrı ayrı dosya bazında ödenen en düşük yaşlılık aylığından az
olamaz.
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu başka birinin sürekli bakımına
muhtaç duruma gelen sigortalı için bu Kanunun 19 uncu maddesine göre
hesaplanacak sürekli iş göremezlik geliri, 82’nci maddeye göre tespit edilen prime esas kazanç alt sınırının aylık tutarının % 85’inden az olamaz.
Sigortalıya veya hak sahiplerine bağlanan gelir veya aylıklar, her ay
peşin olarak ödenir. Gelir ve aylıkların ödeme dönemleri, ödeme tarihleri,
ödeme şekli ve ödeme merkezleri Kurumca belirlenir.
Gelir ve aylık alma şartlarının devam edip etmediğine yönelik yoklama
işlemlerine ilişkin usûl ve esaslar ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir.
Gelir ve Aylık Bağlanmayacak Haller745
Ölen sigortalının hak sahiplerinden;
a) Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı veya gelir ya da aylık bağlanmış
olan sigortalıyı kasten öldürdüğü veya öldürmeye teşebbüs ettiği veya bu Kanun gereğince sürekli iş göremez hale veya malûl duruma getirdiği,
b) Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıya veya gelir ya da aylık bağlanmamış olan sigortalıya veya hak sahibine karşı ağır bir suç işlediği veya
bunlara karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi nedeniyle ölüme bağlı bir tasarrufla mirasçılıktan çıkarıldıkları,
hususunda kesinleşmiş yargı kararı bulunan kişilere gelir veya aylık
ödenmez. Ödenmiş bulunan gelir ve aylıklar, 96’ncı madde hükümlerine
göre geri alınır.
745 5510 sayılı Yasa, 56. Md.
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Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere
ödenmiş olan tutarlar, 96’ncı madde hükümlerine göre geri alınır.
Sağlık hizmetlerinin ödenecek bedellerinin belirlenmesi 746
65’inci madde gereği ödenecek gündelik, yol, yatak ve yemek giderlerinin Kurumca ödenecek bedellerini belirlemeye Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu yetkilidir. Komisyon, tıp eğitimini, hizmet basamağını, alt yapı ve kaynak kullanımı ile maliyet unsurlarını dikkate alarak sağlık
hizmeti sunucularını fiyatlandırmaya esas olmak üzere ayrı ayrı sınıflandırabilir. Komisyon, 63’üncü madde hükümlerine göre finansmanı sağlanan
sağlık hizmetlerinin Kurumca ödenecek bedellerini; sağlık hizmetinin sunulduğu il ve basamak, Devletin doğrudan veya dolaylı olarak sağlamış
olduğu sübvansiyonlar, sağlık hizmetinin niteliği itibarıyla hayati öneme
sahip olup olmaması, kanıta dayalı tıp uygulamaları, maliyet-etkililik ölçütleri ve genel sağlık sigortası bütçesi dikkate alınmak suretiyle, her sınıf için
tek tek veya gruplandırarak belirlemeye yetkilidir.
Komisyon; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, Maliye Bakanlığını,
Sağlık Bakanlığını, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığını, Hazine Müsteşarlığını temsilen birer üye ve Kurumu temsilen iki üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Komisyon kararlarını salt çoğunluk ile alır, kararlar
Resmî Gazete’de yayımlanır. Komisyonca gerekli görülen hallerde sağlık
hizmetlerinin türlerine göre birden fazla alt komisyon kurulabilir. Komisyonun sekreterya işlemleri Kurumca yerine getirilir.
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonuna iştirak edenlere, ayda
iki defadan fazla olmamak üzere katıldıkları her toplantı günü için (3000)
gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılarak bulunacak tutarı
üzerinden toplantı ücreti ödenir. Komisyon çalışmaları ile ilgili her türlü giderler Kurumca ödenir.
746 5510 sayılı Yasa, 72. Md.
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Kurum, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile dernek, vakıf, federasyon,
konfederasyon ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının görüşlerini alabilir.
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun çalışmasına, görev ve
yetkileri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esaslar, Komisyon üyesi kurumların görüşleri alınarak Kurum tarafından çıkarılacak
yönetmelikle düzenlenir.
Sağlık Hizmetlerinin Sağlanma Yöntemi ve Sağlık Giderlerinin
Ödenmesi747
Bu Kanuna göre sağlık hizmetleri, Kurum ile yurt içindeki veya yurt dışındaki sağlık hizmeti sunucuları arasında yapılan sözleşmeler yoluyla ve/
veya bu Kanun hükümlerine uygun olarak genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından satın aldıkları sağlık hizmeti giderlerinin ödenmesi suretiyle sağlanır.
Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak, genel
sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden sağlık hizmeti
sunucularının giderleri ve ürettikleri sağlık hizmetlerinin maliyetleri, yapılan sübvansiyonlar gibi kriterler dikkate alınarak bu bedellerin bir katına
kadar alınabilecek ilave ücretin tavanını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu tavan dahilinde alınabilecek ilave ücret oranları Kurumca belirlenir.
Ancak kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları tarafından sevk edilmesi halinde 60’ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (4), (6) ve (8) numaralı
alt bentleri kapsamında sayılanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerden ilave ücret alınamaz. Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca
belirlenen eşdeğer ilaçların, azami fiyatı ile kişinin talep ettiği eşdeğer ilacın fiyatı arasında oluşacak fark ve optik için tavan uygulanmaz ve bu fıkra
kapsamında değerlendirilmez.
747 5510 sayılı Yasa, 73. Md.
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Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları ise otelcilik hizmeti ile dördüncü fıkrada belirtilen istisnai sağlık hizmetleri dışında, sağladıkları sağlık hizmetleri için genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden
ilave ücret talep edemez.
Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, Kurumca belirlenmiş standartların üstündeki talepleri karşılayan otelcilik hizmetleri ile hayati öneme sahip olmama ve alternatif tedavilerin bulunması gibi hususlar göz önüne
alınarak Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenen
istisnai sağlık hizmetleri için, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü
olduğu kişilerden belirlenen hizmet fiyatlarının üç katını geçmemek üzere
ilâve ücret alabilir. Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, Kurumca ödenecek sağlık hizmeti bedellerinin yayımlanmasını takiben otuz gün içinde
ilâve ücret ödemeleri için belirlenen tavanlar dahilinde belirledikleri
sağlık hizmeti fiyatlarını kuruma bildirmek zorundadır. Sözleşmeli sağlık
hizmeti sunucuları fiyat değişikliklerini 5 iş günü içinde Kuruma bildirirler.
Tavanlar dahilinde de olsa Kurumca belirlenen süreden önce bu fiyatlarını
artıramazlar.
Kurum, provizyon işlemlerini yürütmek üzere sağlık hizmeti sunucularının mahallinde provizyon merkezi açabilir ve personel çalıştırabilir.
Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, bu amaçla Kuruma uygun bağımsız
mekân tahsis etmek zorundadır.
Acil haller dışında sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından kişilerce
satın alınan sağlık hizmeti bedelleri Kurumca ödenmez.
Sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından acil hallerde alınan sağlık
hizmeti bedeli, 72’nci madde gereği sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları
için belirlenen bedeller esas alınarak genel sağlık sigortalısı ve bakmakla
yükümlü olduğu kişilere fatura karşılığı ödenir. Sözleşmeli ve sözleşmesiz
sağlık hizmeti sunucuları, acil hallerde, sözleşmeli sağlık hizmetleri sunucuları ise Kurumun belirlediği sağlık hizmetleri için genel sağlık sigortalısı

MEVZUAT SERİSİ 11

731

TÜRK HUKUKUNDA ÜCRET VE ÜCRETİN VERGİLEMESİ

ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden veya Kurumdan herhangi bir ilave
ücret talep edemez.
Kurum, bu Kanunun birinci fıkrasında belirtilen yöntemler dışında,
kamu idarelerince verilecek sağlık hizmetlerini götürü bedel üzerinden
hizmet alım sözleşmesiyle de sağlamaya yetkilidir. Kamu idaresi sağlık
hizmeti sunucuları, sözleşmede belirtilen götürü bedel karşılığında genel
sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere sözleşme kapsamında verilmesi gereken her türlü sağlık hizmetini sunmakla yükümlüdür
ve sözleşmede belirtilen götürü bedel dışında Kurumdan veya genel sağlık
sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden Kanunda belirtilen ilave ücretler ve katılım payları dışında ayrıca bir bedel talep edemez. Götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesiyle temin edilen hizmetler için
Kuruma ayrıca fatura ve dayanağı belge gönderilmez. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı ile müştereken belirlenir.
Sağlık hizmeti sunucuları, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü
olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmaya müstahak olup olmadığını, Kurumun elektronik veya diğer ortamlarda sağlayacağı yöntemlere
uygun olarak kontrol etmek ve belgelemek zorundadır.
Sağlık hizmeti satın alma sözleşmelerinin hazırlanması ve akdedilmesi, sağlık hizmeti giderlerinin ödenmesi ve bu maddenin uygulanmasına
ilişkin diğer usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Prime Esas Kazançlar 748
4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları aşağıdaki şekilde belirlenir.
a) Prime esas kazançların hesabında;
1) Hak edilen ücretlerin,
2) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapı748 5510 sayılı Yasa, 80. Md.
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lan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların,
3) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (1)
ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere
sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin,
brüt toplamı esas alınır.
b) Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya
kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa
tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk
ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin
% 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı
payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz.
c) (b) bendinde belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi
ödemeler prime esas kazanca tabi tutulur. Diğer kanunlardaki prime tabi
tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmaz.
d) Ücretler hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulur.
Diğer ödemeler ise öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edilir ve ücret dışındaki bu ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırın aşılması nedeniyle
prime tabi tutulamayan kısmı, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan
başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların
prime esas kazançlarına ilâve edilir. Toplu iş sözleşmelerine tabi işyerleri
işverenlerince veya kamu idareleri veya yargı mercilerince verilen kararlara
istinaden, sonradan ödenen ücret dışındaki ödemelerin hizmet takdinin
mevcut olmadığı veya askıda olduğu bir tarihte ödenmesi durumunda,
82’nci madde hükmü de nazara alınmak suretiyle prime esas kazancın tabi
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olduğu en son ayın kazancına dahil edilir. Bu durumlarda sigorta primlerinin, yukarıda belirtilen mercilerin kararlarının kesinleşme tarihini izleyen
ayın sonuna kadar ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı
alınmaz ve 102’nci madde hükümleri uygulanmaz.
e) Saatlik, günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmış olmayıp da komisyon ücreti ve kâra katılma gibi belirsiz zaman ve tutar üzerinden ücret alan sigortalıların prim ve ödeneklerinin hesabında esas tutulacak
günlük kazançları, 82’nci madde hükmüne göre belirlenen alt sınırdır.
f) Bir işverene tabi olarak çalışan sigortalının belirli ücretinin dışında
ayrıca (e) bendi kapsamında ücret alması halinde, prime esas günlük kazancı bunların toplamından oluşur.
g) Primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç, sigortalının, bir ay için
prime esas tutulan kazancının otuzda biridir. Ancak günlük kazancın hesabına
esas tutulan ay içindeki bazı günlerde çalışmamış ve çalışmadığı günler için
ücret almamış sigortalının günlük kazancı, o ay için prime esas tutulan kazancının ücret aldığı gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.
h) Sigortalıların günlük kazançlarının hesabında esas tutulan gün sayıları, aynı zamanda, bunların prim ödeme gün sayılarını gösterir. Ancak,
işveren ve sigortalı arasında kısmî süreli hizmet akdinin yazılı olarak yapılmış olması kaydıyla, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışan ve çalıştığı saat karşılığında ücret alan sigortalının ay içindeki prim ödeme gün
sayısı, ay içindeki toplam çalışma saati süresinin 4857 sayılı İş Kanunu’na
göre belirlenen haftalık çalışma süresine göre hesaplanan günlük çalışma
saatine bölünmesi suretiyle bulunur. Bu şekildeki hesaplamada gün kesirleri bir gün kabul edilir.
ı) İşveren ve sigortalı arasında çağrı üzerine çalışmaya dayalı yazılı iş
sözleşmesinde taraflar arasında çalışma süresi gün, hafta ve ay olarak belirlenmemiş ise, sigortalının ay içindeki prim ödeme gün sayısı haftalık çalışma süresi en az yirmi saat kararlaştırılmış sayılarak (h) bendi hükmüne
göre hesaplanır.
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i) 88’inci maddenin dördüncü fıkrasına göre ay içerisinde 30 günden az
prim ödeme gün sayılarına ait eksik günlerin genel sağlık sigortası primleri, eksik çalışma süreleri dikkate alınmak suretiyle hesaplanır.
j) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın
eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ilgili mevzuatı çerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanların prim ödeme gün sayısı 30
günü aşmamak kaydıyla, bir takvim ayı içerisinde hak kazandıkları brüt ek
ders ücreti toplam tutarının, prime esas günlük kazanç alt sınırına bölünmesi sonucu bulunur. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda tam sayıdan
sonraki küsuratlar dikkate alınmaz.
k) Meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında
staja tabi tutulan öğrenciler ve 2547 sayılı Kanunun 46’ncı maddesine tabi
olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı 82’nci maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının
otuz katından fazla olmayanlar ile kursiyerlerin prime esas günlük kazançlarının hesaplanmasında prime esas günlük kazanç alt sınırı dikkate alınır.
Aday çırak, çırak ve meslekî eğitim gören öğrencilerin prime esas kazançları ilgili kanunlarında öngörüldüğü şekilde belirlenir.
4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları aşağıdaki şekilde belirlenir.
a) Aylık prime esas kazanç, 82’nci maddeye göre belirlenen prime esas
günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katıdır. Bu sigortalılar tarafından Kurumca belirlenen sürelerde aylık prime esas kazanç beyan edilir.
Beyanda bulunmayan sigortalıların aylık prime esas kazancı, prime esas
günlük kazanç alt sınırının otuz katı olarak belirlenir.
b) Sigortalı aynı zamanda işveren ise aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalıların prime esas günlük kazancının en yükseğinin otuz katından
az olamaz. Aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalının otuz günlük
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prime esas kazancından düşük olduğu tespit edilen sigortalıların aylık
prime esas kazançları, tespit edilen kazanç düzeyine çıkartılarak aradaki
farkın primi, 89’uncu madde hükümlerine göre gecikme cezası ve gecikme
zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilir.
c) 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı
sayılmayı gerektirecek birden fazla durumun söz konusu olması halinde,
bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen esaslara göre tek beyanda bulunulur.
Bu Kanuna göre ilk defa 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi
kapsamında sigortalı olanların prime esas kazançlarının hesabında;
a) Aylıklarını personel kanunlarına göre alan sigortalılar için;
1) İlgili kanunları uyarınca aylık gösterge ve ek göstergeler üzerinden
ödenen aylık tutarları,
2) Memuriyet taban aylık ve kıdem aylık tutarları,
3) Makam, temsil ve görev tazminatları, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 152’nci maddesi uyarınca ödenen tazminatlar (bölge, kurum, birim, çalışma mahalli, görevin niteliği ve benzeri kriterlere dayalı
olarak asıl tazminatlara ilave, ek veya ayrıca ödenen tazminatlar hariç),
27.07.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun
ek 17’nci maddesinin (A) bendinde yer alan cetvelde belirtilen oranlar üzerinden ödenen hizmet tazminatı (28.02.1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun ile
17.11.1983 tarihli ve 2955 sayılı Kanuna göre tazminat veya üniversite ödeneği alanların sadece rütbelerinin karşılığı hizmet tazminatları), 11.10.1983
tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 12’nci maddesi
uyarınca ödenen üniversite ödeneği, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 106’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenen ek ödeme,
b) Kadro karşılığı sözleşmeli olarak görev yapan sigortalılar için işgal
ettikleri kadrolar esas alınmak suretiyle (a) bendinde öngörülen unsurlar
üzerinden hesaplanan tutarı,
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c) Açıktan vekil olarak atanan sigortalılar için, (a) bendinde öngörülen
unsurlardan ilgili mevzuatı uyarınca ödenen tutarı,
ç) Başka bir kadro ya da görevin ödeme unsurları esas alınmak ve kıyaslanmak suretiyle aylık veya ücret ödenen sigortalılar için; emsal alınan kadro veya görevin prime esas kazanç tutarını geçmemek üzere, bu kazancın
aylık veya ücret ödenmesinde öngörülen oranında hesaplanacak tutarı,
d) Büyükşehir belediye başkanları için bakanlık genel müdürünün, diğer belediye başkanları için ise öğrenim durumları itibarıyla 657 sayılı Kanuna göre yükselebilecekleri dereceyi aşmamak kaydıyla, 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı ek gösterge cetvelinin “VIII. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri
Sınıfı” bölümünün (d) bendinde belirtilenlerin prime esas kazançları,
e) 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerde yer alan yükseköğretim kurumlarına bağlı konservatuvarlarda 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu’nun 15’inci maddesi uyarınca sözleşme ile istihdam
edilen öğretim elemanlarından sanatçı öğretim elemanı olarak istihdam
edilenler için, anılan Kanunda öğretim görevlisi kadro unvanında istihdam
edilenlerin tahsil ve derecelerine göre belirlenen prime esas kazanç tutarı;
kamu idarelerinde sanatçı, sanatkar ve sanatçı öğretmen olarak sözleşme
ile istihdam edilenler için, tahsil ve dereceleri itibarıyla 657 sayılı Kanuna
tabi olarak teknik hizmetler sınıfında yer alan mühendislerin (a) bendindeki prime esas kazanç tutarı; yüksek öğretim kurumları ile diğer kamu
idarelerinde sanat uygulatıcısı ve sahne uygulatıcısı olarak sözleşme ile istihdam edilenlerden en az önlisans mezunu olanlar için tahsil ve dereceleri
itibarıyla 657 sayılı Kanuna tabi olarak teknik hizmetler sınıfında yer alan
teknikerlerin, diğerleri için ise teknisyenlerin prime esas kazanç tutarları,
f) İlgili kanunlarında emeklilik ya da ek gösterge açısından belirli bir
kadro, unvan veya görevle bağlantı kurulanlar için, bağlantı kurulan kadro,
unvan veya görevin prime esas kazanç tutarı,
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g) Bu fıkranın (a) ilâ (f) bentleri kapsamı dışında kalan sigortalılar için
atandıkları görev itibarıyla 657 sayılı Kanuna göre girebilecekleri sınıflardaki benzer görevlerin aynı kadro, unvan, tahsil ve derecesi için belirlenen
prime esas kazanç tutarları,
esas alınır. Vekalet veya ikinci görev karşılığında ilgili mevzuatı uyarınca yapılacak ödemeler prime esas kazancın hesabında dikkate alınmaz.
Yalnızca genel sağlık sigortasına tâbi olanlar bakımından prime esas
aylık kazancın tespitinde; 60’ıncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan kişiler için 82’nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük
kazanç alt sınırının iki katının otuz günlük tutarı, 60’ıncı maddenin birinci
fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişiler için asgari ücret, 60’ıncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen kişiler için ise prime esas asgari kazanç tutarı esas alınır. 60’ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi
kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar için Kurumca belirlenecek
test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilen aile içindeki gelirin kişi
başına düşen aylık tutarı; asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar
olduğu tespit edilen kişiler için 82’nci maddeye göre belirlenen prime esas
günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının üçte biri, asgari ücretten
asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilen kişiler için 82’nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük
tutar, asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilen kişiler için 82’nci
maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katı prime esas asgari kazanç tutarı olarak esas alınır. (Ek
cümle: 13.02.2011-6111/37 md.) Şu kadar ki, 60’ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar için gelir testleri Kurumca sonuçlandırılıncaya kadar 82’nci maddeye göre belirlenen
prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı prime esas asgari
kazanç tutarı olarak esas alınır. Ancak gelir testi sonucu, aile içindeki gelirleri asgari ücretin altında kalan genel sağlık sigortalılarının bu sürelerde
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gelir testi sonucuna göre ödemeleri gereken tutarların üzerinde yaptıkları
ödemeler herhangi bir faiz uygulanmaksızın iade veya mahsup edilir.
Bu maddenin uygulamasına ilişkin usûl ve esaslar, Kurum tarafından
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Günlük Kazanç Sınırları749
Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına
esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî
ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük
kazanç alt sınırının 6,5 katıdır.
Günlük kazançları yukarıdaki fıkrada belirtilen alt sınırın altında olan
sigortalılar ile ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların günlük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanır.
İkinci fıkraya göre sigortalının kazancı alt sınırın altında ise bu kazanç
ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primleri ile ücretsiz çalışan sigortalılara ait sigorta primlerinin tümünü işveren öder.
Sigortalıların bu Kanunun 53’üncü maddesine göre belirlenen aynı sigortalılık haline tâbi olacak şekilde birden fazla işte çalışması nedeniyle
Kuruma ödenen primler toplamı, bu sigortalılık hali için belirlenen prime
esas kazanç üst sınırı üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa, aşan kısmın
tamamı, sigortalının talebi üzerine en geç talep tarihini takip eden ay içinde hissesi oranında sigortalıya defaten geri ödenir. Geri verilen primler için
ayrıca gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz ödenmez.
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi ve İşkollarının ve İşlerin Tehlike
Sınıf ve Derecelerinin Belirlenmesi750
Kısa vadeli sigorta kolları primi, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre tespit edilir. İş kolları
749 5510 sayılı Yasa, 82. Md.
750 5510 sayılı Yasa, 83. Md.
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tehlikenin ağırlığına göre sınıflara, bu sınıflar da özel iş şartlarına ve tehlikeyi önlemek için alınmış olan tedbirlere göre derecelere ayrılır. Hangi iş
kollarının hangi tehlike sınıfına girdiği, tehlike sınıf ve derecesine ait prim
oranlarının ve tehlike derecelerinin belirlenmesinde uygulanacak esaslar,
ilgili bakanlıkların görüşleri de alınarak Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar
Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak bir tarife ile tespit edilir. Prim tarifesi
gerekli görülürse aynı usûlle değiştirilebilir.
Yapılan işin birinci fıkrada belirtilen tarifeye göre hangi tehlike sınıf ve
derecesine girdiği ve ödenecek kısa vadeli sigorta kolları primi oranı Kurumca belirlenerek işverene ve 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlara tebliğ edilir. İş kazasını ve meslek hastalığını
önleyecek tedbirler hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun bulunmadığı
tespit edilen işler, Kurumca daha yüksek primli derecelere konulabilir.
Kurum, işyerinin tespit edilmiş bulunan tehlike sınıf ve derecesini yaptıracağı incelemelere dayanarak kendiliğinden veya işverenin ya da 4 üncü
maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların isteği
üzerine değiştirebilir. Kurumca yapılacak değişikliklere ilişkin kararın takvim yılından en az bir ay önce işverene, işveren tarafından değişiklik isteğinin de takvim yılından en az iki ay önce Kuruma bildirilmesi şarttır.
Böylece karara bağlanacak değişiklikler, karar veya istekten sonraki
takvim yılı başında yürürlüğe girer.
İşverenler ile 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlar, tehlike sınıf ve derecesi ile prim oranı hakkında Kurumca
yapılacak yazılı bildirimi aldıktan sonra bir ay içinde Kuruma itiraz edebilir.
Kurum, bu itirazı inceleyerek en geç üç ay içinde karara bağlayarak sonucunu itiraz edene bildirir. İlgililer, Kurumun kararı üzerine, kararın tebliğ
tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili mahkemeye başvurabilir. Kuruma
itiraz edilmesi veya mahkemeye başvurulması, primlerin takip ve tahsilini
durdurmaz.
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İşverenin veya 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların itirazı; işyerinin tehlike sınıfı ve derecesi ile kısa vadeli
sigorta kolları prim oranının tebliğine ilişkin yazının işverence veya 4’üncü
maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlar tarafından
tebellüğünden itibaren bir ay içinde yapılmış ise, değiştirilen iş kolu kodu
ve tehlike sınıfı ile tehlike derecesinin hatalı uygulandığı tarihten, bir aylık
süre dışında yapılmış ise, itirazın Kurum kayıtlarına intikali tarihini izleyen
yılbaşından, üçüncü fıkrada belirtilen sürelerin aşılması durumunda ise,
Kurumca yapılacak değişikliğe ilişkin kararın tebliğini izleyen takvim yılı
başından geçerli olarak uygulanır.
Bu değişiklik nedeniyle tehlike sınıf ve derecesinin yükselmesi halinde,
kararın işverene veya 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre
sigortalı sayılanlara tebliğ edildiği tarih ile yürürlük tarihi arasındaki süreye ilişkin kısa vadeli sigorta kollarına ait prim farkının tebliği tarihini takip
eden bir ay içerisinde Kuruma ödenmesi halinde, fark prim için gecikme
cezası ve gecikme zammı alınmaz. Aksi takdirde, fark primi 89’uncu madde
uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil olunur. Tehlike sınıf ve derecesinin düşmesi halinde ise, kısa vadeli sigorta kolları sigortası prim farkı, işverenin varsa borçlarına mahsup edilir, yoksa iade edilir.
Bir ay içinde iade edilmesi halinde faiz ödenmez.
Ücretlerden Kesinti Yapılmaması, Özel Sigortalara İlişkin Hükümler ve
Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinin Yürütülmesi751
İşveren, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası için kendisine düşen
yükümlülükler nedeniyle, sigortalıların ücretlerinden kesinti yapamaz. Bu
Kanunda hüküm bulunmayan hallerde özel sigortalara ilişkin hükümler,
bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında dikkate alınmaz.
Bu Kanun gereğince sağlık hizmetlerinden yararlananların ödemekle
yükümlü oldukları katılım payları, özel sigorta şirketleri tarafından teminat
veya ödeme konusu yapılamaz.
751 5510 sayılı Yasa, 98. Md.
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Yıllık veya daha uzun süreli tamamlayıcı veya destekleyici özel sağlık
sigortalarına ilişkin usûl ve esaslar Kurumun uygun görüşü alınarak Hazine
Müsteşarlığı tarafından belirlenir.
Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında yapılacak her
türlü işlemler ve hesaplaşmalar, Kurum tarafından yürütülür. İlgili sözleşmelerde irtibat kurumuna yapılan atıflar, Kuruma yapılmış sayılır.
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Eşek sahibinden eşekliği yüzünden kaçar;
oysa ki, sahibi iyiliğinden dolayı onun peşinden koşar.
Mevlana
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1. YASANIN KAPSAMI
Bu Kanunun amacı; ülkenin ekonomik kalkınmasında gereksinim duyulan yatırımların artırılması için Türkiye’de yatırım yapılmasını özendirmeye yönelik yatırım destek ve tanıtım stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması maksadıyla kurulan Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının
görev, yetki ve teşkilâtını düzenlemektir752.
Bu Kanunun uygulanmasını sağlamak ve Kanunla kendisine verilen
görevleri yerine getirmek üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî
özerkliğe sahip ve Başbakanlıkla ilgili Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım
Ajansı kurulmuştur753.
Başbakan, Ajansın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir Bakan eliyle kullanabilir754.
Ajans, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tâbidir755.
Ajansın merkezi Ankara’dadır756.
2. 5523 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Personele İlişkin Hükümler757
Ajans hizmetleri, toplam sayısı 60’ı geçmemek üzere, iş mevzuatı hükümlerine göre istihdam edilen uzman personel ve destek personeli eliyle
yürütülür. Sekreterlik, halkla ilişkiler, arşiv, idarî, malî ve personelle ilgili işlemler gibi işleri yürütecek olan destek personelinin sayısı, Ajans toplam
personel sayısının yüzde yirmisini geçemez.
Uzman personel, en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurum752 5523 sayılı Yasa, 1/1. Md.
753 5523 sayılı Yasa, 1/2. Md.
754 5523 sayılı Yasa, 1/3. Md.
755 5523 sayılı Yasa, 1/4. Md.
756 5523 sayılı Yasa, 1/5. Md.
757 5523 sayılı Yasa, 10. Md.
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larından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (80) puan almış veya buna
denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip adaylar
arasından istihdam edilir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, bu Kanunda belirtilen nitelikleri taşıyanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati
ile Ajansta Başkan, daire başkanı veya uzman personel olarak istihdam
edilebilir. Bunların kurumlarıyla olan ilişkileri iş akdinin yapılmasıyla son
bulur. Bunlara verilecek ücret ile diğer malî ve sosyal haklar yapılacak iş
akdi ile belirlenir. Bu şekilde istihdam edilenler, Ajanstaki görevleri sona
erdiğinde, öğrenim durumları, hizmet yılı ve unvanları dikkate alınarak
önceki kurumlarında kariyerlerine veya durumlarına uygun boş bir kadro
veya pozisyona en geç üç ay içinde atanırlar ve herhangi bir işleme gerek
kalmaksızın en geç bir ay içerisinde göreve başlatılırlar. Ancak, bu kişilerin
atanmalarında, önceki kurumlarındaki idarî unvanlar dikkate alınmaz. Bu
fıkra uyarınca önceki kurumlarına dönen kişilerin Ajansta geçen hizmetleri
kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilir. Bu durumda
kıdem tazminatları ödenmez ve bu süreler emeklilik ikramiyesinin hesabında dikkate alınır. Bu şekilde görevlendirilecek personel sayısı toplam
personel sayısının yüzde otuzunu aşamaz.
Ajans personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na tâbidir.
Başkan ile diğer personelin ücret ve gündelikleri ile diğer malî haklarının üst sınırı Başbakan tarafından belirlenir.
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5549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN
AKLANMASININ ÖNLENMESİ
HAKKINDA KANUN’A GÖRE
ÜCRET

Büyük adamların hatası, güneş tutulmasına benzer.
Onları herkes görür.
Cu Kong
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1. YASANIN KAPSAMI
5549 sayılı Yasanın amacı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine
ilişkin usûl ve esasları belirlemektir758.
2. 5549 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Ek ödemeler759
Koordinasyon Kurulunun başkan ve üyelerine her toplantı için (3000)
gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan
tutar üzerinden toplantı ücreti ödenir.
Başkanlıkta görev yapan;
a) Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanına
(7000)
b) Başkan yardımcıları ve daire başkanlarına
		
(6000)
c) Bu Kanun kapsamında görevlendirilen denetim
elemanlarına (Altı ayı geçmemek üzere)
(10000)
ç) Malî suçları araştırma uzmanları, şube müdürleri ve
bilgi işlem merkezi müdürüne
(5000)
d) Malî suçları araştırma uzman yardımcısı, şef, uzman,
mütercim, mühendis, istatistikçi, çözümleyici ve
programcılara
			
(4000)
e) Diğer personele
(3000)
gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan tutarı geçmemek üzere Bakan onayı ile ek ücret ödenir.
Başkanlık bünyesinde geçici olarak görevlendirilen personele ek ücret
ödenmesinde, ifa edilen görevin Başkanlıkta ait olduğu kadro için belirlenen gösterge rakamı esas alınır.
Bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi
tutulmaz.
758 5549 sayılı Yasa, 1. Md.
759 5549 sayılı Yasa, 25. Md.
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5580 SAYILI ÖZEL ÖĞRETİM
KURUMLARI KANUNU’NA
GÖRE ÜCRET

Cahilliğin eyleme geçişinden daha korkunç bir şey
yoktur.
Goethe
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1. YASANIN KAPSAMI
5580 sayılı Yasanın amacı, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler,
özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel
kişiler tarafından açılacak özel öğretim kurumlarına kurum açma izni verilmesi, kurumun nakli, devri, personel çalıştırılması, kurumlara yapılacak
malî destek ve bu kurumların eğitim-öğretim, yönetim, denetim ve gözetimi ile yabancılar tarafından açılmış bulunan özel öğretim kurumlarının;
eğitim-öğretim, yönetim, denetim, gözetim ve personel çalıştırılmasına
ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir760.
Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel
kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişilerce açılan
özel öğretim kurumları ile yabancılar tarafından açılmış bulunan özel öğretim kurumlarını kapsar761.
2. 5580 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Kurumlarda Çalıştırılacak Personel762
Kurumların eğitim-öğretim ve yönetim hizmetlerinin, asıl görevi bu
kurumlarda olan yönetici ve eğitim-öğretim elemanları ile yürütülmesi
esastır.
Bir kurumun öğretime başladığı tarihten itibaren mevcut ders saati
sayısının, kuruluş sırasında üçte birinin, kuruluşundan üç yıl sonra da en
az üçte ikisinin asıl görevi bu kurumlarda olan öğretmen, uzman öğretici
veya usta öğreticiler tarafından okutulması zorunludur.
Kurumların yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmetlerinde, en az dengi
resmî öğretim kurumlarına atanabilmek için gerekli nitelik ve şartları taşıyanlar, resmî dengi bulunmayan kurumların yöneticilik ve eğitim-öğretim
hizmetlerinde ise yönetmelikle belirtilen nitelik ve şartları taşıyanlar görevlendirilir.
760 5580 sayılı Yasa, 1/1. Md.
761 5580 sayılı Yasa, 1/2 . Md.
762 5580 sayılı Yasa, 8. Md.
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İhtiyaç halinde, resmî okullarda görevli öğretmenlere asıl görevlerini
aksatmamak ve aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders
saati sayısını doldurmaları kaydı ve çalıştıkları kurumların izni ile sadece
okullarda, aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati
sayısının yarısı kadar ücretli ders verilebilir. Öğretmenlerin toplam ders saati sayısı haftada otuz saati geçemez.
Uzman öğretici, usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını
taşıyan diğer Devlet memurlarına, ilgili birimlerin izniyle haftada on saati
geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir.
Ders saati ücretli olarak görevlendirileceklerle ilgili diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.
Kurumların müdürleri, kurucu/kurucu temsilcisi tarafından; diğer yönetici ve öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticileri ise müdürlerince
seçilir ve çalışma izinleri valiliğin iznine sunulur. Valiliğin izni alınmadan
müdür ile diğer yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler işe
başlatılamaz.
Gerekli şartları taşıyan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler için valilikçe çalışma izni düzenlenir. Çalışma izninin iptali yine valilikçe yapılır.
Bu Kanun kapsamında çalışacak yabancılar, 4817 sayılı Yabancıların
Çalışma İzinleri Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda görevlendirilir.
Türkçe›den başka dille öğretim yapan ve yabancılar tarafından açılmış
bulunan okulların kurucuları ile müdürleri, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu,
Türkçe veya Türkçe kültür dersleri öğretmenliği yapma niteliğini taşıyan ve
öğretim dilini bilenlerden birini, Türk müdür başyardımcısı olarak çalışma
izni düzenlenmek üzere valiliğe önerir.
Öğretim dilini bilen Türkçe veya Türkçe kültür dersleri öğretmeni bulunmaması hâlinde, okulun öğretim dilinde özel alan eğitimi görmüş, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğretmenlere de bu görev verilebilir.
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Bu öneriyi, uyarıya rağmen bir ay içinde yapmayan okulların Türk müdür başyardımcılarını, yukarıdaki şartları taşıyan öğretmenler arasından
valilik seçer ve işe başlatır.
Özlük Hakkı ve Sorumluluklar763
Kurumlarda çalışan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler ile kurucu veya kurucu temsilcisi arasında yapılacak iş sözleşmesi, en
az bir takvim yılı süreli olmak üzere yönetmelikle belirtilen esaslara göre
yazılı olarak yapılır. Mazeretleri nedeniyle kurumdan ayrılan öğretmen ve
öğreticilerin yerine alınacak olanlar ile devredilen kurumların yönetici, öğretmen ve öğreticileri ile bir yıldan daha az bir süre için de iş sözleşmesi
yapılabilir.
Okullarda yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre (emekliler hariç) dengi resmî okullarda ödenen aylık ile sosyal
yardım kapsamındaki ek ödeme tutarlarından az ücret verilemez.
Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler, bütçe kanunlarıyla resmî
okul öğretmen ve personeline sağlanan haklara denk olarak okul öğretmenlerine ve personeline de ödenir. Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemelerden gelir vergisi kesilmez.
Kurumlardaki ek ders ücreti miktarı, resmî okullar için tespit edilen
miktardan az olamaz. Ancak, 8 inci madde uyarınca resmî okul ve kurumlardan ücretli olarak görevlendirilenlere verilecek ek ders ücreti miktarı,
resmî okullar için tespit edilen ek ders ücretinin iki katını geçemez.
Kurumlarda görev yapan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta
öğreticiler, bu Kanun hükümleri saklı kalmak üzere;
a) Sosyal güvenlik ve özlük hakları yönünden; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu,
b) Yetki, sorumluluk, ödül ve cezalar ile bunların uygulanması bakımından; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1702 sayılı İlk ve Orta Tedri763 5580 sayılı Yasa, 9. Md.
MEVZUAT SERİSİ 11

755

TÜRK HUKUKUNDA ÜCRET VE ÜCRETİN VERGİLEMESİ

sat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun, 4357 sayılı Hususi
İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına Terfi, Taltif ve
Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimaî Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair
Kanun ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması
Hakkında Kanun,
hükümlerine tâbidir.
Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiillerin işlenmesi halinde bu kişilere
kademe ilerlemesinin durdurulması cezası yerine brüt aylığından 1/4’ü ile
1/2’si arasında maaş kesim cezası, çalışma izni veren makam tarafından verilir. Tekrarı hâlinde ise göreve son verilir.
1702 sayılı Kanuna göre meslekten çıkarılma veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve hâllerin işlenmesi hâlinde, Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle
personelin görevine, izni veren makam tarafından son verilir.
Yetki, sorumluluk, ödül, sicil, disiplin ve cezaların uygulanmasına ilişkin
diğer esas ve usûller çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Kurumlarda görev yapan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta
öğreticiler, görevleri sırasında suç işlemeleri veya görevleri nedeniyle kendilerine karşı işlenen suçlardan dolayı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun
uygulanması ve ceza kovuşturması bakımından kamu görevlisi sayılır.
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5648 SAYILI TARIM VE KIRSAL
KALKINMAYI DESTEKLEME
KURUMU KURULUŞ VE
GÖREVLERİ HAKKINDA
KANUN’A GÖRE ÜCRET

Devletleri yıkan tüm yanlışların altında
nice gururun gafleti yatar.
Yavuz Sultan Selim
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1. YASANIN KAPSAMI
5648 sayılı Yasanın amacı; ulusal kalkınma plan, program ve stratejilerinde öngörülen ilke ve hedefler çerçevesinde, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakları da kapsayacak şekilde, kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek
üzere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun kuruluş, görev,
yetki ve sorumluluklarına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir764.
2. 5648 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Sözleşmeli personele verilecek her türlü ödemeler dahil net ücretler;
Başkana Başbakanlık merkez teşkilâtında görev yapan genel müdür, genel koordinatörler, iç denetim koordinatörü ve birinci hukuk müşavirine
Başbakanlık merkez teşkilâtında görev yapan genel müdür yardımcısı,
koordinatör ve il koordinatörlerine Başbakanlık merkez teşkilâtında görev
yapan daire başkanları, uzman, mütercim, avukat ve denetçilere Başbakanlık uzmanları, diğer görevlilere ise Başbakanlık merkez teşkilâtındaki
benzer unvanlar ile görev yapan personel için öngörülmüş bulunan ücretleri aşmamak kaydıyla, Bakan tarafından belirlenir. Kurumda istihdam edilen avukatlara, Kurum lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle
hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil olunan vekalet ücretlerinin; hukuk
müşaviri ve avukatlara dağıtımı hakkında 02.02.1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet
Hakkında Kanun hükümleri kıyas yolu ile uygulanır765.

764 5648 sayılı Yasa, 1. Md.
765 5648 sayılı Yasa, 14/8. Md.
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5684 SAYILI SİGORTACILIK
KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

Dinlemesini bilenler,
ülkeleri fethetmesini bilenlerden daha büyüktürler.
Franklin
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1. YASANIN KAPSAMI
Bu Kanunun amacı, ülkemiz sigortacılığının geliştirilmesini sağlamak,
sigorta sözleşmesinde yer alan kişilerin hak ve menfaatlerini korumak ve
sigortacılık sektörünün güvenli ve istikrarlı bir ortamda etkin bir şekilde
çalışmasını temin etmek üzere bu Kanuna tâbi kişi ve kuruluşların, faaliyete başlama, teşkilât, yönetim, çalışma esas ve usûlleri ile faaliyetlerinin
sona ermesi ve denetlenmesine ilişkin hususlar ve sigorta sözleşmesinden
doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesine yönelik olarak sigorta tahkim sistemi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir766.
Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, aracılar, aktüerler ile sigorta eksperleri bu Kanun hükümlerine tâbidir767.
Sosyal güvenlik kurumları, Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi
ile bu Kanunun denetimle ilgili hükümleri hariç olmak üzere özel kanunlarına göre sigortacılık faaliyetinde bulunan diğer kuruluşlar bu Kanun kapsamında değildir768.
2. 5684 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler
ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Birlik nezdinde Sigorta Tahkim Komisyonu oluşturulur. Sigortacılık yapan kuruluşlardan, sigorta tahkim sistemine üye
olmak isteyenler, durumu yazılı olarak Komisyona bildirmek zorundadır.
Sigorta tahkim sistemine üye olan kuruluşlarla uyuşmazlığa düşen kişi,
uyuşmazlık konusu sözleşmede özel bir hüküm olmasa bile tahkim usûlünden faydalanabilir769.
766 5684 sayılı Yasa, 1/1. Md.
767 5684 sayılı Yasa, 1/2. Md.
768 5684 sayılı Yasa, 1/3. Md.
769 5684 sayılı Yasa, 30/1. Md.
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Komisyon, bir Müsteşarlık temsilcisi, iki Birlik temsilcisi, bir tüketici
derneği temsilcisi ile Müsteşarlıkça belirlenecek bir akademisyen hukukçu temsilcinin katılımı ile oluşur. Müsteşarlık temsilcisinin asgarî on yıl
kamu hizmetinde çalışmış, sigortacılık alanında deneyim sahibi ve en az
daire başkanı seviyesinde olması; Birlik temsilcilerinin de 4 üncü maddede
genel müdür yardımcısı için öngörülen şartlara sahip olması gerekir. Tüketici derneği temsilcisi ise Türkiye çapında en fazla üyeye sahip tüketici
derneğinin önereceği üç aday arasından Müsteşarlıkça seçilir. Komisyon
kendi içinden bir Başkan seçer. Komisyonda kararlar üye tamsayısının salt
çoğunluğu ile alınır. İki yıl için seçilen Komisyon Başkan ve üyelerine, kamu
iktisadî teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen aylık ücret ve diğer ödemeler tutarında ücret ödenir770.

770 5684 sayılı Yasa, 30/2. Md.
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5737 SAYILI VAKIFLAR
KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

Yöntemi olan topal,
yöntemsiz koşandan daha çabuk ilerler.
Francis Bacon
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1. YASANIN KAPSAMI
Bu Kanun; mazbut, mülhak ve yeni vakıflar, cemaat ve esnaf vakıfları ile
Vakıflar Genel Müdürlüğünü kapsar771.
Bu Kanunun uygulanmasında milletlerarası mütekabiliyet ilkesi saklıdır772.
2. 5737 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Personel Rejimi773
Genel Müdürlük personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tâbidir.
Genel Müdürlükte; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Vakıflar
Meclisi Üyesi, I. Hukuk Müşaviri, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Baş Müfettiş,
Müfettiş, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Daire Başkanı, Bölge Müdürü,
Hukuk Müşaviri, Müdür, Şube Müdürü, Vakıf Uzmanı, Avukat, Mimar ve
Mühendis, Şehir Plancısı, Müze Araştırmacısı ile Kurum Tabibi kadrolarına
atananlar, kadroları karşılık gösterilmek suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli çalıştırılabilir.
Sözleşmeli olarak Genel Müdürlükte fiilen çalışan personele bu Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde unvanlar itibarıyla yer alan taban ve tavan ücretleri arasında kalmak üzere, Meclis tarafından belirlenecek tutarda aylık
brüt sözleşme ücreti ödenir. Başbakanlık merkez teşkilâtında sözleşmeli
olarak çalıştırılan emsali personelin yararlandığı ücret artışlarından Genel
Müdürlükte çalışan sözleşmeli personel de aynı usûl ve esaslara göre aynen yararlandırılır. Bu personel T.C. Emekli Sandığı ile ilişkilendirilir. Söz konusu personele, çalıştıkları günlerle orantılı olarak (hastalık ve yıllık izinleri
dahil), ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti
771 5737 sayılı Yasa, 2/1. Md.
772 5737 sayılı Yasa, 2/2. Md.
773 5737 sayılı Yasa, 67. Md.
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tutarında ikramiye ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışma yaptıkları tespit edilenlere Genel
Müdürün teklifi, ilgili Bakanın uygun görüşü üzerine Başbakan onayı ile
haziran ve aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarına kadar teşvik
ikramiyesi ödenebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ile
söz konusu personele yapılacak diğer ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit
edilir.
Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilâtı kadrolarında çalışan memurlara (kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç) 10.10.1984 tarihli ve 3056
sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 31’inci maddesinde yer alan fazla
çalışma ücreti aynı usûl ve esaslara göre ödenir.
Performans ve Vekalet Ücreti774
Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi personelinin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden bu birimde çalışan memurlara; hizmet sunum şartları, personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, serbest çalışıp çalışmaması ile muayene,
ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde
çalışma gibi unsurlar esas alınmak suretiyle, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık
kurumlarında unvanlara göre uygulanan tavan ödeme miktarları aşılmamak kaydıyla, Sağlık Bakanlığı personeli için tespit edilen esas ve usûller
de dikkate alınarak Meclisçe belirlenecek usûl, esas ve oranda ödeme yapılabilir. Bu şekilde yapılacak ödeme, cari yılda elde edilen döner sermaye
gelirinin yüzde ellisini geçemez.
Birinci fıkrada belirtilen haklardan faydalanan personel haricinde kalan
tüm personele, vakıf kira gelirlerinin yüzde üçünü geçmemek ve maaşlarının üçte birini aşmamak üzere, Meclisçe belirlenecek usûl, esas ve oranda
ödeme yapılabilir. Bu ödemelerden damga vergisi hariç kesinti yapılmaz.
774 5737 sayılı Yasa, 72. Md.

768

MEVZUAT SERİSİ 11

109

5737 SAYILI VAKIFLAR KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

Genel Müdürlük lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle
hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil olunan vekalet ücretlerinin; avukatlara ve hukuk servislerinde fiilen görev yapan memurlara dağıtımı hakkında 02.02.1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve
Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yoluyla
uygulanır.
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Ne kadar yükselirsen, uçmayı bilmeyenlere o kadar
küçük görünürsün
Nietzche
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1. YASANIN KAPSAMI
5774 sayılı Yasanın amacı; Türk vatandaşlarından uluslararası düzeyde
üstün başarı kazanmış amatör sporculara ve bunların ölümü halinde bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları ile takım halinde olimpiyat veya
dünya şampiyonu olmuş amatör sporcuların milli takım teknik direktör
ve antrenörlerine aylık bağlanması ve uluslararası düzeyde üstün başarı
kazanmış sporculara “Devlet Sporcusu” unvanı verilerek, bu başarılarının
taltif edilmesi suretiyle Türk vatandaşlarının spora özendirilmesi ve bu çerçevede Devlet tarafından yapılacak yardımların şekli ile bu yardımlardan
yararlanma usul ve esaslarının tespit edilerek Devlet Sporcusu unvanı verilmesine ilişkin şartların belirlenmesidir775.
Bu Yasa, müsabakaların yapıldığı dönem itibariyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından olimpik, paralimpik ve defolimpik spor dalları içinde kabul edilmiş spor dallarının büyükler kategorisinde; olimpiyat
oyunlarında, Dünya veya Avrupa şampiyonalarında ferdi ya da takım sporlarında takım halinde birinci, ikinci ve üçüncü olan amatör sporcular ile
bunların ölümü halinde bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarını ve
takım halinde olimpiyat veya dünya şampiyonu olmuş amatör sporcuların
milli takım teknik direktör ve antrenörlerini kapsar776.
Katılımcı ülkeler ve yarışma kategorisi itibariyle birinci fıkra kapsamına
girmekle birlikte belirli nüfus veya sosyal gruplar ya da meslekler ile sınırlı
olarak düzenlenen oyun veya şampiyonalar ile bu oyun veya şampiyonalarda alınan dereceler bu Kanunun kapsamı dışındadır777.
2. 5774 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Sporcu Şeref Aylığı
5774 sayılı Yasanın 2’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren
amatör sporcular ile olimpiyat veya dünya şampiyonalarında takım sporlarında veya takım tasnifi yapılan branşlarda takım halinde şampiyon olmuş
775 5774 sayılı Yasa, 1. Md.
776 5774 sayılı Yasa, 2/1. Md.
777 5774 sayılı Yasa, 2/2. Md.
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amatör sporcuların milli takım teknik direktörlerinden ve antrenörlerinden
daha sonra ömür boyu hak mahrumiyeti cezası almadıkları ve başarı derecelerinin doping dahil herhangi bir sebeple geçersiz olarak kabul edilmediği Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından belgelendirilecek veya
bildirilecek olanlara; Maliye Bakanlığı’na yazılı olarak müracaatları halinde
ve başarı derecesinin kazanıldığı tarihten önceki bir tarih olmamak kaydıyla, 40 yaşını doldurdukları tarihten başlatılmak üzere ve Türk vatandaşlığını
korudukları müddetçe Bakanlar Kurulu kararı ile “Sporcu Şeref Aylığı” adı
altında aylık bağlanır778.
Kapsama dahil amatör sporculardan, 01.07.2005 tarihli ve 5378 sayılı
Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun’un 5’inci maddesi çerçevesinde alacakları sağlık kurulu raporu neticesinde özür durumuna göre tüm vücut fonksiyonlarının en az % 40’ını kaybetmiş olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 01.07.1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’un
8’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca oluşturmuş olduğu sağlık kurullarınca karar verilenlere yaş kaydı aranmaksızın bu fıkradaki usul ve esaslara
göre aylık bağlanır ve ödenir. Özür durumuna göre aylık bağlananlardan,
özürlülük durumunun geçici olduğu anılan sağlık kurulunca karara bağlananlar, 40 yaşını doldurdukları tarihe kadar üç yılda bir muayeneye tabi
tutulurlar. Özürlülük durumu ortadan kalkan veya % 40’ın altına düşenlerin aylıkları, rapor tasdik tarihini takip eden ay başından itibaren kesilir
ve haklarında birinci fıkra hükümleri uygulanır. Sporcu şeref aylığı bağlanmasını gerektirecek bir başarı derecesi bulunan amatör sporcular ile
bu sporcuların milli takım teknik direktörlerinin ve antrenörlerinin aylık
bağlanmasına hak kazanmaları ile ilgili bilgi ve belgeler Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınır ve aylık bağlanma işlemleri
bu Genel Müdürlükçe takip edilir779.
778 4774 sayılı Yasa, 3/1. Md.
779 5774 sayılı Yasa, 3/2. Md.
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Sporcu Şeref Aylığının bir aylık tutarı, 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan 30 günlük net asgari ücretin;
a) Olimpiyat oyunlarında ferdi olarak; birinci olan amatör sporculara %
200’ü, ikinci olan amatör sporculara % 160’ı, üçüncü olan amatör sporculara ise % 140’ı,
b) Dünya şampiyonalarında ferdi olarak; birinci olan amatör sporculara
% 140’ı, ikinci olan amatör sporculara % 120’si, üçüncü olan amatör sporculara ise % 100’ü,
c) Avrupa şampiyonalarında ferdi olarak; birinci olan amatör sporculara % 100’ü, ikinci olan amatör sporculara % 80’i, ferdi olarak üçüncü olan
amatör sporculara ise % 60’ı,
olarak tespit edilir780.
Olimpiyat oyunları ile Dünya veya Avrupa şampiyonalarında takım sporlarında takım halinde birinci, ikinci veya üçüncü olan amatör sporculara, aynı
seviyedeki bir şampiyonada ferdi başarıları sebebiyle aylık bağlananların başarı dereceleri esas alınarak hesaplanacak aylık tutarının %75’i oranında aylık
bağlanır. Takım sporlarında takım halinde olimpiyat veya dünya şampiyonu
olmuş amatör sporcuların milli takım teknik direktörlerine ve antrenörlerine
ise bu sporculara bağlanan aylık oranında aylık bağlanır781.
Amatör sporcular ile milli takım teknik direktörlerinin ve antrenörlerinin bu Kanun kapsamında belirtilen derecelerden birden fazlasına sahip
olmaları halinde, kendilerine sadece sahip oldukları derecelerden en yüksek olanının karşılığı olan aylık bağlanır782.
Sporcu Şeref Aylığı Almakta İken Ölenlerin Ailelerine Bağlanan Aylık
5774 sayılı yasanın 3’üncü maddesine göre sporcu şeref aylığı almakta
iken ölen amatör sporcular ile 3’üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen diğer şartları haiz olmakla birlikte 40 yaşını doldurmamış olmaları sebebiyle henüz aylık bağlanmaksızın ölen amatör sporcuların; 31.05.2006
780 5774 sayılı Yasa, 3/3. Md.
781 5774 sayılı Yasa, 3/4. Md.
782 5774 sayılı Yasa, 3/5. Md.
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tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
hükümlerine göre ölüm aylığı bağlanması şartlarını haiz olan eşlerine bu
şartları haiz olmaya devam ettikleri müddetçe, aylık bağlanan eşin ölümü
veya aylık bağlanması şartlarını kaybetmesi halinde ise yine 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre ölüm aylığı bağlanması şartlarını haiz çocuklarına
bu şartları haiz olmaya devam ettikleri müddetçe aylık bağlanır. Eş veya
çocuklara bağlanacak aylıkların ödenmesine, hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına yazılı talepleri üzerine ve ölüm tarihini izleyen
aylık ödeme döneminden itibaren başlanır. Aylık ödenmesine ilişkin şartlara, ölüm tarihinden daha sonraki bir tarihte haiz olanlara ise, bu şartlara
haiz olduktan sonraki yapacakları müracaatı izleyen aylık ödeme döneminden itibaren aylık ödenmeye başlanır783.
Eşe bağlanacak aylık tutarı, 5774 sayılı Yasanın 3’üncü maddesine göre
belirlenecek aylık tutarının % 75’inin; çocuklar için bağlanacak aylığın toplam tutarı ise, 3’üncü maddeye göre belirlenecek aylık tutarının % 50’sinin
hesaplanması sonucu bulunacak tutardır784.
Aylığa müstahak birden fazla çocuk olması halinde, yukarıda belirtilen
yönteme göre yapılacak hesaplama neticesinde bulunacak tutar çocuklar
arasında eşit olarak paylaştırılır. Evlenmesi sebebiyle bu Kanuna göre bağlanmış aylıkları kesilmiş olanlardan tekrar dul kalanlara, birinci fıkrada belirtilen şartları haiz olmalarının yanı sıra sonradan evlendikleri eşlerinden
dolayı gelir veya aylık bağlanmasına hak kazanamamış olmaları kaydıyla
aylıkları yeniden bağlanır. Dul eşe yeniden aylık bağlanması durumunda
aylık bağlanmış olan çocukların aylıkları kesilir785.
5774 sayılı Yasa hükümlerine göre eş ve çocuklara bağlanacak aylıklar,
ölen amatör sporcunun ödemiş olduğu prim veya kesenekler karşılığında sosyal güvenlik kurumları tarafından bağlanacak aylık ya da gelirlere hak kazanılmasında veya aylık ya da gelirlerin miktarının hesabında dikkate alınmaz786.
783 5774 sayılı Yasa, 4/1. Md.
784 5774 sayılı yasa, 4/2. Md.
785 5774 sayılı Yasa, 4/3. Md.
786 5774 sayılı Yasa, 4/4. Md.
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Şehid olmayı göze alamayan gazi olamaz.
Arif Nihat Asya
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1. YASANIN KAPSAMI
5910 sayılı Yasa; ihracatçıları örgütlendirmek ve işbirliğini geliştirmek
suretiyle ihracatı artırarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak üzere
ihracatçı birlikleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisinin kuruluşu, işleyişi, görevleri, organları, gelirleri, harcamaları ve denetimleri ile üyelerinin hak ve
yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenler787.
2. 5910 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
İlçe seçim kurulu başkanı hâkime ve seçim sandık kurulu başkanı ile
üyelerine, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’da belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve diğer seçim giderleri, ilgili birlik veya TİM bütçesinden karşılanır788.

787 5910 sayılı Yasa, 1. Md.
788 5910 sayılı Yasa, 17/12. Md.
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5952 SAYILI KAMU DÜZENİ
VE GÜVENLİĞİ
MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT
VE GÖREVLERİ HAKKINDA
KANUN’A GÖRE
ÜCRET

Öğrenmek, akıntıya karşı yüzmek gibidir.
İlerleyemediğiniz taktirde gerilersiniz.
Çin Sözü
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GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’A GÖRE ÜCRET

1. YASANIN KAPSAMI
5952 sayılı Yasanın amacı; terörle mücadeleye ilişkin politika ve stratejileri geliştirmek ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Düzeni ve Güvenliği
Müsteşarlığının kurulması ile teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemektir789.
2. 5952 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Müsteşarlık Müşavirlerinin Ücreti
Müsteşarlık Müşavirleri: Terörle mücadele alanında özel bilgi ve ihtisasından yararlanılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer
kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki usul ve esaslara
bağlı olmaksızın, Bakan onayı ile en çok on Müsteşarlık Müşaviri pozisyon
unvanıyla sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Personelin sözleşme usul ve
esasları Müsteşarlıkça tespit edilir ve 5952 sayılı Yasaya ekli (2) sayılı cetvelde
belirlenen taban ve tavan ücretleri arasında kalmak üzere Müsteşarın teklifi
ve Bakan onayı ile aylık brüt sözleşme ücreti ödenir. Ayrıca Müsteşarlıkta sözleşmeli personel olarak istihdam edilenler için belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikramiye ve teşvik ikramiyesi ödenebilir. Bu statüde çalıştırılma,
sözleşme bitiminde kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir pozisyon,
kadro veya statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmez790.
Sözleşmeli Uzman ve Personelin Ücreti
Ayrıca özel uzmanlık isteyen konularda kadro karşılığı olmaksızın tam
gün veya kısmi gün veya belli bir konu veya proje bazında, konu veya
projenin süresi ile sınırlı olmak koşuluyla sözleşmeli personel ve yabancı
uzman çalıştırılabilir. Bunlara ödenecek ücret Müsteşarın teklifi üzerine Bakan onayı ile belirlenir791.
789 5952 sayılı Yasa, 1. Md.
790 5952 sayılı Yasa, 10/c. Md.
791 5952 sayılı Yasa, 13/2. Md.
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Sözleşmeli olarak çalıştırılacak personel ve uzmanlara 5952 sayılı Yasaya ekli (2) sayılı cetvelde unvanlar itibarıyla yer alan taban ve tavan ücretleri arasında aylık brüt sözleşme ücreti ödenir. Sözleşmeli personel ve uzman
çalıştırmaya ilişkin esaslar ve ödenecek ücret Müsteşarın teklifi üzerine Bakan onayı ile tespit edilir. Sözleşmeler Müsteşar tarafından imzalanır792.
Başbakanlık merkez teşkilatında sözleşmeli olarak çalıştırılan emsali
personelin yararlandığı ücret artışlarından Müsteşarlıkta çalışan sözleşmeli personel de aynı usul ve esaslara göre aynen yararlandırılır. Söz konusu personele, çalıştıkları günlerle orantılı olarak (hastalık ve yıllık izinleri
dahil) Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti
tutarında ikramiye ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışma yaptıkları tespit edilenlere Müsteşarın
teklifi üzerine Bakan onayı ile Haziran ve Aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarına kadar teşvik ikramiyesi ödenebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile söz konusu personele yapılacak diğer
ödemeler Müsteşarın teklifi üzerine Bakan onayı ile tespit edilir793.

792 5952 sayılı Yasa, 13/3. Md
793 5952 sayılı Yasa, 13/4. Md
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6004 SAYILI DIŞİŞLERİ
BAKANLIĞININ KURULUŞ
VE GÖREVLERİ HAKKINDA
KANUN’A GÖRE ÜCRET

Önce doğruyu bilmek gerekir.
Doğru bilinirse yanlış da bilinir.
Ama önce yanlış bilinirse doğruya ulaşılamaz.
Farabi
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6004 SAYILI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA
KANUN’A GÖRE ÜCRET

1. YASANIN KAPSAMI
6004 sayılı Yasanın amacı; Dışişleri Bakanlığı’nın kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzenlemektir.
2.   6004 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET

Ek Gösterge ve Makam Tazminatları794
a) Büyükelçilere, valiler için belirlenen ek gösterge ve makam tazminatı
göstergeleri uygulanır.
b) Kazanılmış hak olarak birinci derece üzerinden aylık almış;
1) Birinci sınıf başkonsoloslar ile elçi unvanı taşıyan diğer meslek memurlarına merkez teşkilatında, birinci sınıf mülki idare amirleri için,
2) Başkonsoloslar, müsteşarlar ve daimi temsilci yardımcılarına merkez
teşkilatında, kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olan kaymakamlar için,
belirlenen göstergeler üzerinden makam tazminatı ödenir.
c) Birinci derecenin dördüncü kademesinden aylık alan;
1) Birinci sınıf başkonsoloslar ile elçi unvanı taşıyan diğer meslek memurlarına, birinci sınıf mülki idare amirlerinden birinci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar için,
2) Başkonsoloslar, müsteşarlar ve daimi temsilci yardımcılarına, birinci
derecenin dördüncü kademesinden aylık alan kaymakamlar için,
belirlenen ek gösterge uygulanır.
Emsal kararnamesiyle belirlenen katsayılar, büyükelçiler ve daimi
temsilcilere % 15, elçi-müsteşar, elçi-daimi temsilci yardımcısı ve başkonsoloslara % 5 oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bakanlar Kurulu, bu
oranları bir katına kadar artırmaya ve bu oranları aşmamak üzere yurtdışı
aylıklara esas ülke gruplarının bir bölümünü veya bazı ülkeleri kapsayacak
şekilde farklı oranlar tespit etmeye yetkilidir.

794 6004 sayılı Yasa, 15. Md.
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Yabancı Dil Tazminatı795
Meslek memurlarına, aday memuriyete atanmalarıyla birlikte başlamak üzere, sınava girdikleri birinci dilden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (A) seviyesinde başarılı olanlar için tespit edilmiş
bulunan yabancı dil tazminatı Bakanlık kadrolarında bulundukları sürece
ödenir.
Yurtdışı Teşkilatındaki Görevlere İlişkin Mali Haklar796
Aile Yardım Ödeneği
Bakanlığın yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanan memurlara 657
sayılı Kanunda belirtilen usul ve esaslar dahilinde, aile yardımı ödeneğine
hak kazanan eş için % 5 ve her bir çocuk için % 2,5 oranında aile yardımı ödeneği verilir. Bu ödeneğin hesaplanmasında, yurtdışı aylıklara ilişkin
emsal kararnamesi çerçevesinde, görev yapılan ülke için birinci derecenin
dördüncü kademesindeki meslek memurunun yurtdışı aylığı esas alınır.
Bakanlar Kurulu bu oranları birer katına kadar artırabilir.
Eğitim Yardımı
a) Bakanlığın yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanan memurlara, aile
yardımı ödeneğine hak kazanan çocuklarından yurtdışında eğitim-öğretim görenleri için, belgelendirilmesi şartıyla eğitim yardımı verilebilir. Temsilciliğin bulunduğu şehirde Türkçe, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde faaliyet gösteren ilk, orta ve lise düzeyinde ücretsiz bir eğitim kurumuna devam etme imkanı bulunması halinde eğitim yardımı verilmez.
b) Eğitim yardımı, ilk, orta ve lise öğrenimine devam eden her bir çocuk için, eğitim-öğretim yılı masrafının % 50’si, yirmi üç yaşından büyük
olmamak üzere lisans düzeyinde üniversite öğrenimine devam eden her
bir çocuk için ise eğitim-öğretim yılı masrafının % 25’i oranında hesaplanır
795 6004 sayılı Yasa, 15/3. Md.
796 6004 sayılı Yasa, 16. Md.
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ve aylık bazda ödenir. Bakanlar Kurulunca bu oranlar yarısına kadar artırılabilir. Servis, kurs ve yemek ücretleri ile benzeri ödemeler eğitim-öğretim
yılı masrafı kapsamında kabul edilmez.
c) Aylık bazda ödenecek eğitim yardımı, emsal kararnamesi çerçevesinde, çocuğun öğrenim gördüğü ülke için birinci derecenin dördüncü
kademesindeki meslek memurunun yurtdışı aylığının ilkokul, ortaokul ve
lise öğrenimi görenler için % 10’unu, üniversite öğrenimi görenler için %
5’ini aşamaz. Bu oranlar Bakanlar Kurulunca birer katına kadar artırılabilir.
Ulaşım Gideri797
Bakanlığın yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atananlardan 6004 sayılı
Yasanın 14’üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre belirlenen dış temsilcilik gruplandırmasında, sondaki üç grupta yer alan temsilciliklerde görevli
bulunanlar ile beraberlerindeki eş ve aile yardımı ödeneğine hak kazanan
çocuklarının iki yılda bir defa olmak üzere Türkiye’ye gidiş-dönüş ulaşım
masrafları bütçeden karşılanabilir. Sondaki üç grupta yer almayan temsilciliklerden hangilerinde görevli olanların bu imkandan faydalanabileceğine
Bakanlar Kurulunca karar verilir. Ulaşım masrafı karşılananlar Türkiye’de en
az on beş gün kalmak zorundadır. Merkez teşkilatına dönüş yapılacağı yıl
bu imkandan faydalanılmaz. Öngörülen dönüş yılından önce zorunlu sebeplerle merkez teşkilatına dönen veya alınanlar ile beraberlerindeki eş ve
aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocukları için bu fıkra çerçevesinde
daha önce yapılmış olan ödemeler nedeniyle ilgiliye borç çıkarılmaz.
Teşvik Ödeneği798
Bakanlığın yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atananlara, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kazanılmış hak teşkil etmemek üzere,
teşvik ödeneği verilebilir:
797 6004 sayılı Yasa, 17/3. Md.
798 6004 sayılı Yasa, 17. Md.
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a) Teşvik ödeneği, 6004 sayılı Yasanın 14’üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre belirlenen dış temsilcilik gruplandırmasında son üç grupta yer
alan temsilciliklerde görev yapan memurlara, yurtdışı aylığının % 15’ini
geçmemek üzere emsal kararnamesinde belirlenen oran, esas ve usuller
çerçevesinde ödenir. Sondan üçüncü grupta yer alan temsilciliklerde görevli memurlara ödenecek tazminat oranı % 5’tir. Sondan ikinci ve sonuncu gruplarda görev yapanlara ödenecek tazminat oranları Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Bakanlar Kurulu bu oranları birer katına kadar artırmaya
ve yarısına kadar azaltmaya yetkilidir. Savaş, iç savaş ve iç karışıklık halinin
devam ettiği veya bu durumların ortaya çıktığı ülke veya bölgelerdeki
temsilciliklerde görevli memurlara, temsilcilik sınıflandırması gözetilmeksizin, daha yüksek oranlarda tazminat ödenmesine Bakanlar Kurulunca
karar verilebilir.
b) Teşvik ödeneği kapsamına dahil temsilciliklerde görevli Türk uyruklu sözleşmeli personel de teşvik ödeneğinden yararlanır. Bu ödemenin
hesaplanmasında, sözleşmeli personelin net maaşı esas alınır. Net maaş
üzerinden hesaplanacak ödenek miktarının oranı, aynı temsilcilikte görevli
memurlar için saptanan teşvik ödeneği oranına eşittir.
Bakanlığın yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanan memurlara, bu
Kanunla yurtdışı aylığı ve diğer ödemelere ilişkin getirilen hükümler, diğer
kamu idarelerince sürekli görevle yurtdışına atananlardan yurtdışı aylıkları
657 sayılı Kanunun 156’ncı ve 157’nci maddelerine göre belirlenenler hakkında da uygulanır.
Olağanüstü Durumlara Yönelik Ödemeler
Bir ülkede savaş, iç karışıklık, tabii afet, salgın hastalık ve can güvenliğini tehdit eden benzeri olağanüstü durumların ortaya çıkması veya bu
yönde kuvvetli belirtiler bulunması hâlinde, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, bu ülkede bulunan temsilciliklerde görevli personelin
ve beraberlerindeki aile üyelerinin tahliye edilmesi kararı Bakanlıkça alına-
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bilir. Böyle bir kararın alınması halinde, personelin ve aile üyelerinin ülke
dışına çıkarılması veya ülke içinde daha güvenli bölgelere nakilleri ile iaşe
ve ibatelerinin sağlanması dahil gerekli tüm tedbirler Bakanlıkça alınır ve
giderleri karşılanır799.
Yurtdışında sürekli görevle bulunan memurların, beraberlerinde bulunan bakmakla yükümlü oldukları aile üyelerini de kapsamak üzere, görevleri sırasında maruz kaldıkları saldırılar nedeniyle veya görevli bulundukları ülkede savaş, iç karışıklık, tabii afet ve diğer olağanüstü hallere
bağlı sebeplerle taşınır veya taşınmazlarının kısmen veya tamamen tahrip
olması halinde, sigorta şirketleri veya yabancı makamlar tarafından herhangi bir tazminat ödenmediği takdirde, olayın meydana geldiği ülkenin
mevzuatına göre düzenlenecek hasar tespit raporunda belirtilen parasal
miktarın % 80’i tazminat olarak hak sahiplerine Bakanlıkça ödenir. Ancak,
ilgili ülke mevzuatının uygulama imkanı bulunmaması gibi zorunlu hallerde en yakın misyon şefi tarafından teşkil edilecek ve uzmanlardan oluşan
bir kurulca düzenlenecek hasar tespit raporu ödemeye esas alınır. Sigorta
şirketleri veya yabancı makamların ödedikleri tazminatın tutarı bu miktardan az olduğu takdirde, aradaki fark Bakanlık tarafından karşılanır800.
Savaş, iç karışıklık, tabii afet, salgın ve bulaşıcı hastalıklar ile can güvenliğini tehdit eden diğer olağanüstü haller ve görev riskleri sonucunda
meydana gelen yaralanmalar veya hastalanmalar ile görevleriyle bağlantılı olarak geçirdikleri kazalar neticesinde, yurtdışında sürekli görevli
bulundukları ülkeden Türkiye’ye tedavi amacıyla dönmek zorunda kalan
veya başka bir ülkeye geçmesi istenen memurlara Bakan onayı ile tazminat ödenir. Tazminatın miktarı, daimi sakatlık ve ölümle sonuçlanmayan
durumlarda, altı aylık yurtdışı maaşından fazla olamaz. Söz konusu maaş
tutarının hesaplanmasında, yurtdışı aylıklara esas birinci ülke grubunda
çalışan memurların tabi oldukları emsal katsayıları kullanılır801.
799 6004 sayılı Yasa, 18/1. Md.
800 6004 sayılı Yasa, 18/2. Md.
801 6004 sayılı Yasa, 18/3. Md.
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Siyasi gerekçelerle veya savaş, iç karışıklık, tabii afet, salgın hastalıklar
ve can güvenliğini tehdit eden diğer olağanüstü haller nedeniyle görev
yaptıkları ülkeden başka bir ülkeye geçmeleri ya da Türkiye’ye dönmeleri
Bakanlıkça istenen veya bu gerekçeler nedeniyle, görev yaptıkları ülkeye
dönmelerine Bakanlıkça izin verilmeyen memurlara üç aya kadar yurtdışı
maaşı ödenebilir. Siyasi gerekçelerle geçici olarak merkeze çağırılan misyon şefleri için bu süre altı aya kadar uzatılabilir802.
İkinci ve üçüncü fıkralar kapsamında yapılan ödemeler gelir vergisine tabi değildir803.
          

802 6004 sayılı Yasa, 18/4. Md.
803 6004 sayılı Yasa, 18/5. Md.
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HAKKINDA KANUN’A
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Verilmesi en kolay şey öğüt,
alınması en güç şey ibrettir.
Droz
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6083 SAYILI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
HAKKINDA KANUN’A GÖRE ÜCRET

1. YASANIN KAPSAMI
6083 sayılı Yasanın amacı; mülkiyet hakkını tespit etmek üzere taşınmazların kadastro çalışmalarını planlamak, yürütmek, yenilenmesini ve
güncellenmesini sağlamak, tapu sicillerini oluşturmak, arşivlenerek korunmasını sağlamak, harita yapmak, üretim standartlarını tespit etmek ve
arşivlenmesini sağlamak üzere, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına bağlı Tapu
ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları
ile teşkilatlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir804.
2. 6083 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Kadro karşılığı sözleşmeli olarak Genel Müdürlükte fiilen çalışan personele bu Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde unvanlar itibarıyla yer alan taban
ve tavan ücretleri arasında kalmak üzere, Genel Müdür tarafından belirlenecek tutarda aylık brüt sözleşme ücreti ödenir. Söz konusu personele, çalıştıkları günlerle orantılı olarak (hastalık ve yıllık izinleri dahil), ocak, nisan,
temmuz ve ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye
ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre
başarılı çalışma yaptıkları tespit edilenlere Genel Müdürün teklifi, Bakanın
onayı ile haziran ve aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarına kadar teşvik ikramiyesi ödenebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve
esaslar ile söz konusu personele yapılacak diğer ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir805.

804 6083 sayılı Yasa, 1. Md.
805 6083 sayılı Yasa, 6/5. Md.
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Verilmesi en kolay şey öğüt,
alınması en güç şey ibrettir.
Droz
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1. YASANIN KAPSAMI
Bu Kanunun amacı; kamuda hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlık esasları çerçevesinde, kamu idarelerinin etkili, ekonomik, verimli
ve hukuka uygun olarak çalışması ve kamu kaynaklarının öngörülen amaç,
hedef, kanunlar ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olarak elde edilmesi, muhafaza edilmesi ve kullanılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi
adına yapılacak denetimleri, sorumluların hesap ve işlemlerinin kesin hükme bağlanmasını ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme
bağlama işlerini yapmak üzere Sayıştayın kuruluşunu, işleyişini, denetim
ve hesap yargılaması usullerini, mensuplarının niteliklerini ve atanmalarını, ödev ve yetkilerini, haklarını ve yükümlülüklerini ve diğer özlük işlerini,
Başkan ve üyelerinin seçim ve teminatını düzenlemektir806.
2. 6085 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Sayıştay Mensuplarının Hakları807
(1) Aylık, ödenek, mali, sosyal, emeklilik ve diğer hakları ile teminatları
bakımından;
a) Sayıştay Başkanı, daire başkanları ve üyeleri, sırasıyla Yargıtay Birinci
Başkanı, daire başkanları ve üyeleri,
b) Yukarıdakiler dışında kalan Sayıştay meslek mensupları kıdem, sınıf
ve derecelerindeki birinci sınıf, birinci sınıfa ayrılmış, ikinci sınıf ve üçüncü
sınıf hakim ve savcılar,
hakkındaki hükümlere tabidir. Ek göstergelere ilişkin olarak birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcılar için aranan “Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine
seçilme hakkını kaybetmemiş olmak” şartı Sayıştay denetçileri için “birinci
sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş olmak” şeklinde uygulanır.
(2) Denetçi yardımcıları, hakim ve savcı adayları gibi aylık ve ek ödeme
alırlar.
806 6085 sayılı Yasa, 1. Md.
807 6085 sayılı Yasa, 63. Md.
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(3) Sayıştay Başkanı, daire başkanları ve üyeler dışında kalan meslek
mensupları üçüncü sınıf, ikinci sınıf, birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıf
olmak üzere dört sınıfa ayrılır. Bunların sınıfları ile birinci sınıfa ayrılma şart
ve yöntemleri, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda belirtilen esaslara göre Sayıştay Genel Kurulunca belirlenir.
(4) Meslek mensuplarının aylık, ödenek, mali, sosyal, emeklilik ve diğer
hakları ile diğer hususlara ilişkin olarak bu Kanunda hüküm bulunmayan
hallerde 2802 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
(5) Sayıştay denetçilerinin atanmaları ve görevde yükselmeleri, Meslek
Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulu kararı ve Sayıştay Başkanının onayı ile olur. Sayıştay denetçilerinin yükselme süreleri iki yıldır.
(6) Sayıştay denetçilerinden yükselme sürelerini dolduranların bulundukları kadroda üst derece aylığı verilerek veya üst kadroya atanarak
yükselmelerinde sicillerine göre belirlenecek yeterlik esastır. Bunların yükselebilmeleri, üst üste iki sicillerinin olumlu olmasına bağlıdır. Üç sicil döneminde iki olumlu sicil alanlar da yükselebilirler.
(7) Boşalan bir üst kadroya atanmada aynı derecede yeterli olanlar birden fazla ise; disiplin cezası almamış bulunmak, mesleki inceleme ve yayınlarda bulunmuş olmak ve kıdem tercih sebepleri sayılır. Tercih sebepleri
yoksa yapılacak sınavda üstün başarı gösterenler yükseltilir.
(8) Sözleşmeli personel dahil yönetim mensuplarına, ayda elli saati
aşmayacak şekilde fiilen yapılan fazla çalışma karşılığında, Bütçe Kanunu
ile belirlenen fazla çalışma ücretinin üç katına kadar fazla çalışma ücreti
ödenebilir. Fazla çalışma yaptırılacak gün ve saatler ile çalışma mahallî gibi
hususlar dikkate alınmak suretiyle belirlenecek saat başı ödeme miktarı ve
ödemeye ilişkin diğer usul ve esaslar Genel Kurul tarafından tespit edilir.
Bu madde uyarınca yapılacak ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir
vergiye tabi tutulmaz.
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ÜCRET

Ya ümit sizsiniz, ya ümitsizsiniz.
Behçet Necatigil
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6093 SAYILI TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’A GÖRE ÜCRET

1. YASANIN KAPSAMI
Bu Kanunun amacı; yazma eser kütüphanelerinin alanında uzmanlaşmış birimler olarak etkin şekilde hizmet vermesine; kültür mirası yazma ve
eski harfli nadir basma eserlerin toplanması, korunması, sağlıklı biçimde
geleceğe ulaştırılması ile bilim, kültür ve sanat dünyasının hizmetine sunulmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere, Türkiye Yazma Eserler
Kurumu Başkanlığının kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzenlemektir808.
2. 6009 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Araştırma ve Eğitim Merkezi809
Başkanlık; Osmanlı Türkçesi, restorasyon, konservasyon, dijitalleştirme
teknolojileri ile hat, tezhip, ebru, ciltçilik gibi Türk el sanatlarıyla ilgili sertifikalı veya sertifikasız eğitim programları ve kurslar düzenlemek amacıyla
Araştırma ve Eğitim Merkezi kurabilir. Başkanlık personeli olmayan eğitici
ve öğreticilere (2.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere saat başına ders ücreti verilir.
Ödemenin yapılması ile buna ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir.
Personel Statüsü810
Başkanlık personeli 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’na tabidir. Başkanlıkta; Başkan, Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri,
Hukuk Müşaviri, Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü, Bölge Müdürü, Yazma Eser Kütüphane Müdürü, Yazma Eser Uzmanı ve Yazma Eser Uzman
Yardımcısı unvanlı personel, kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla, Devlet
Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması
hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilir.
808 6093 sayılı Yasa, 1. Md.
809 6093 sayılı Yasa, 6/1. Md.
810 6093 sayılı Yasa, 7. Md.
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Sözleşmeli olarak fiilen çalışan personele bu Kanuna ekli (V) sayılı cetvelde unvanlar itibarıyla yer alan taban ve tavan ücretleri arasında kalmak
üzere, Bakanlık tarafından belirlenecek tutarda aylık brüt sözleşme ücreti
ödenir. Başbakanlık merkez teşkilatında sözleşmeli olarak çalıştırılan emsali personelin yararlandığı ücret artışlarından Başkanlıkta çalışan sözleşmeli personel de aynı usul ve esaslara göre aynen yararlandırılır. Söz konusu personele, çalıştıkları günlerle orantılı olarak (hastalık ve yıllık izinleri
dahil) ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti
tutarında ikramiye ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışma yaptıkları tespit edilenlere Başkanın
teklifi, Bakan onayı ile haziran ve aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarına kadar teşvik ikramiyesi ödenebilir. Bu fıkranın uygulanmasına
ilişkin usul ve esaslar ile söz konusu personele yapılacak diğer ödemeler
Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
Başkanlık, Türk el sanatları dahil belli bir uzmanlık gerektiren nitelikteki
iş ve hizmetler için yerli veya yabancı kişileri istisna akdi veya iş sözleşmesi
hükümleri çerçevesinde sözleşmeli olarak istihdam edebilir. Bu şekilde istihdam edileceklerin sayısı Başkanlık toplam kadro sayısının yüzde onunu
geçemez. Bunların sözleşme şartları, mali hakları ve istihdamına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
Kurum lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil olunan vekalet ücretlerinin avukatlara dağıtımı hakkında 02.02.1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden
Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
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6107 SAYILI İLLER BANKASI
ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA
KANUN’A GÖRE ÜCRET

Yazana zahmet vermeyen yazı,
okuyana da zevk vermez.
S.Johnson
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6107 SAYILI İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN’A GÖRE ÜCRET

1. YASANIN KAPSAMI
6107 sayılı Yasa ile düzenlenen hususlar dışında, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, anonim şirket statüsünde “İller Bankası Anonim
Şirketi” unvanıyla bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmuştur. Bankanın
kısaltılmış unvanı “İLBANK”tır ve merkezi Ankara’dadır. Bankanın ilgili olduğu Bakanlık, Bayındırlık ve İskân Bakanlığıdır811.
2. 6107 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Denetim Kurulu Üyelerinin Hakları
Denetim Kurulu üyelerine, her yıl Yüksek Planlama Kurulunca Denetim Kurulu üyeliği için belirlenen ücret ve diğer mali hakları aşmayacak
şekilde ve Genel Kurul tarafından belirlenecek tutarda aylık ücret ve diğer
mali haklar ödenir. Denetim Kurulu üyeliği görevine atananlar hakkında
31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu’nun uygulanmasında, 12’nci maddedeki Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin hükümlere uygun olarak işlem tesis edilir812.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları
Yönetim Kurulu üyelerine, her yıl Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen miktarı aşmayacak şekilde ve Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücret ve diğer ödemeler yapılabilir813.
Banka Personelinin Hakları
Banka personelinin aylık ücret, ikramiye ve diğer mali ve sosyal hakları
ile sözleşme esasları, Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı
ile belirlenir. Ancak, aylık ücret, her türlü sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek veya diğer adlar altında yapılan bütün ödemelerin aylık ortalaması,
Yüksek Planlama Kurulunca Banka için tespit edilecek üst sınırı aşamaz814.
811 6107 sayılı Yasa, 1. Md.
812 6107 sayılı Yasa, 9/2. Md.
813 6107 sayılı Yasa, 12/1. Md.
814 6107 sayılı Yasa, 12/2. Md.
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Sözleşmeli Personelin Hakları
Bankada sözleşmeli personel olarak istihdam edilecekler, 5510 sayılı
Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Yönetim Kurulu üyeliği görevi, 5510 sayılı Kanuna göre sosyal
sigorta veya genel sağlık sigortası yönünden sigortalı olmayı gerektirmez.
Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine birinci fıkra uyarınca yapılacak ödemeler sigorta primine esas kazanca dâhil edilmez815.
Bankada sözleşmeli statüde çalışan personele, 657 sayılı Kanunun
4’üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilenlere ilişkin esas
ve usuller çerçevesinde iş sonu tazminatı ödenir816.

815 6107 sayılı Yasa, 12/3. Md.
816 6107 sayılı Yasa, 12/4. Md.
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6132 SAYILI AT YARIŞLARI
HAKKINDA KANUN’A GÖRE
ÜCRET

Adalet yaşama organı üyeleri tarafından ve
kanunlarla kurulamaz.
Adalet insanın ruhunun içerisindedir.
Walt Whitman
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6132 SAYILI AT YARIŞLARI HAKKINDA KANUN’A GÖRE ÜCRET

1. YASANIN KAPSAMI
Türkiye sınırları içerisinde at yarışları düzenlemeye, yurt içinde ve yurt
dışında düzenlenen yarışlar üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul etmeye Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilidir. At yarışlarıyla ilgili hukuki çerçeveyi oluşturmak amacıyla 6132 sayılı Yasa çıkarılmıştır.
2. 6132 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Yarışların şartlarına, tertip, icra ve inzibatına, hipodrom ve yarış yerlerinin tanzim ve idaresine, yarış programları, ikramiyeler veya müşterek bahislere dair teknik, idarî, malî ve inzibatî hususlara, Yüksek Komiserler Kurulunun teşekkül sureti, görev ve yetkilerine, görevlendirilecek 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’na tâbi personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname kapsamındaki personel ve diğer personele yarış gelirlerinden
karşılanmak şartıyla, 16 yaşından büyükler için tespit edilen aylık brüt asgarî ücretin dört katını geçmemek üzere yapılacak aylık net ödemeler ile
harcırahlara, Jokey Kaza ve Yardım Sandığı kurulması ile yardım sandığına
üye olabilecekler, yardım sandığına at binme ücretinin % 10’unu geçmemek üzere kesinti yapılması, sandığın diğer gelirlerinin tespiti, sandık gelirlerinin harcanması ile bu gelirlerin, 5’inci madde uyarınca yetkilendirilen
ilgili kurum veya kuruluşa borç olarak verilmesine veya ek 1’inci madde
hükmü uyarınca oluşturulan hesaba aktarılmasına, disiplin cezalarının
hangi hâllerde hangi merciler tarafından verileceğine, yarışların ve yetki
verilmiş dernek, belediye ve il özel idarelerinin murakabe ve teftiş tarzı ile
doping muayenelerine ait usuller, bu Kanun ve uluslararası yarış esasları ile
memleket ihtiyaçları ve işin icaplarına göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca
çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir817.

817 6132 sayılı Yasa, 8. Md.
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6214 SAYILI TÜRKİYE VAKIFLAR
BANKASI TÜRK ANONİM
ORTAKLIĞI KANUNU’NA
GÖRE ÜCRET

Az şeye sahip olan değil,
çok fazla şey isteyen yoksuldur.
Seneca
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6214 SAYILI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU’NA
GÖRE ÜCRET

1. YASANIN KAPSAMI
Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı adiyle, hususi hukuk hükümlerine tabi olmak üzere bir banka kurmak için Vakıflar Umum Müdürlüğüne salahiyet verilmiştir818.
2. 6214 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Kârın Dağıtılması819
Bankanın yıllık safi kârından:
A) Yüzde beş’i ödenmiş sermayenin tutarına varıncaya kadar adi yedek
akçesine,
B) Yüzde beş’i Bankalar Kanunu’nun 32’nci maddesi gereğince ayrılacak karşılığa,
C) Yüzde beş’i birinci fevkalade yedek akçesine,
D) Yüzde dokuzu personelin brüt üç aylık ücreti ile sınırlı olarak İdare
Meclisinin tespit edeceği esaslar dahilinde tevzi edilmek üzere temettü ikramiyesi olarak memur ve müstahdemlere,
E) Bakiyeden, Türk Ticaret Kanununun 469/2 maddesine göre, Bankanın devamlı gelişmesi ve istikrarlı kar payı dağıtılmasını teminen gerekli
görüldüğü takdirde, Umumi Heyetçe belirlenecek oran ve miktarda ikinci
fevkalade yedek akçesine,
Ayrıldıktan sonra, bakiyesi hisse senetlerinin ödenmiş kıymetleri üzerinden hissedarlara tevzi olunur.
İdare Meclisi820
İdare Meclisi üyelerinin hizmet süreleri, yetki ve sorumlulukları Ana
sözleşmede gösterilir. Bunlara verilecek ücret miktarları Genel Kurulca tespit edilir, Başbakanın onayı ile uygulanır.
818 6214 sayılı Yasa, 1. Md.
819 6214 sayılı Yasa, 9. Md.
820 6214 sayılı Yasa, 15. Md.
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6320 SAYILI ÇAVUŞ VE
UZMAN ÇAVUŞ KANUNU’NA
GÖRE ÜCRET

Memleketler kılıçla alınır, lakin adaletle muhafaza
edilir
Timurlenk

820

120

6320 SAYILI ÇAVUŞ VE UZMAN ÇAVUŞ KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

1. YASANIN KAPSAMI
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birlik ve kurumlarına katılan muvazzaf erlerden, temel eğitimlerinden sonra bölük, tabur veya eşidi komutanlıklarca çavuş olmaya elverişli bulundukları anlaşılanlar, alay veya eşidi
komutan veya makamlarca da yeterlikleri onanmak koşuluyla Milli Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilecek esaslara göre çavuş yetiştirilirler.
6320 sayılı Yasanın amacı çavuş ve uzman çavuş olarak yetiştirileceklerin
seçim, yetiştirilme ve özlük haklarını düzenlemektir.
2. ÇAVUŞ ve UZMAN ÇAVUŞ KANUNU’NA GÖRE ÜCRET
Uzman Çavuş Aylıkları
Uzman çavuşların aylık ücretleri; 1’inci yılda 125lira, 2’nci yılda 150 lira,
3’üncü yılda 175 lira, 4’üncü yılda 200 lira, 5’inci ve izleyen yıllarda da 225
liradır. Ortaokul öğretimini tamamladıktan sonra en az iki yıllık meslek öğretimini veren sanat okullarından mezun uzman çavuşların ücretleri 175
liradan başlar821.
Tank Tazminatı
Tank sınıfı uzman çavuşlarına tank hizmetlerinde çalıştıkları müddetçe aylık ücretlerinden başka maaşlarının % 15’i oranında tank tazminatı ödenir822.
Denizaltı ve Dalgıçlık Tazminatı
Denizaltıcı ve dalgıç uzman çavuşlara maaşlarının % 25 i oranında denizaltı ve dalgıç tazminatı ödenir823.
İkramiye
Kendi kusurları olmaksızın sürelerinin uzatılmaması nedeniyle terhis
edilenlere her hizmet yılı için bir aylık ücretleri miktarında ikramiye verilir.
Bu ikramiye hiç bir suretle beş aylık ücret toplamını geçemez824.
821 6320 sayılı Yasa, 8. Md.
822 6320 sayılı Yasa, 9. Md.
823 6320 sayılı Yasa, 9. Md.
824 6320 sayılı Yasa, 15. Md.
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6831 SAYILI ORMAN
KANUNU’NA GÖRE
ÜCRET

Yasaların ilk ve temel amacı
bireylerin mutlak haklarını korumak ve
düzenlemektir.
William Blackstone
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6831 SAYILI ORMAN KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

Ormanlarda yangın söndürülmesi için gideceklerin muayyen tarifeli
vasıta ile hareket ettikleri takdirde gidiş ve dönüş ücretleri orman idaresi tarafından ödeneceği gibi müstacel zamanlarda salahiyetli memurların
görecekleri lüzum üzerine bunlar kamyon, araba gibi diğer vasıtalarla da
götürülüp getirilebilirler825.
Bunların ücreti de orman idaresi tarafından ödenir. Bunlara söndürme
işinde çalıştıkları müddetçe devlet ormanlarında orman idaresi, diğer ormanlarda alakalılar tarafından parasız ekmek ve katık verilir. Başkaca ücret
verilmez826.
Mahallin en yüksek mülkiye amiri tarafından lüzum görülecek miktarda askeri nakil vasıtaları ile diğer daire ve İktisadi Devlet Teşekküllerine, belediyelere ait nakil vasıtalarının, sadece akaryakıt bedelleri Orman Umum
Müdürlüğünce ödenmek kaydiyle ücretsiz olarak orman yangınlarının
söndürülmesine mütaallik işlerde kullanılmasına emir verilebilir827.
Orman yangınlarını söndürme çalışmalarına bilfiil katılmış olanlardan828;
a) Ölenlerin kanuni mirasçıları ile yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği ile sürdürebilecek
şekilde malûl olanlara, ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru brüt
aylığının yüz katı tutarında,
b) Diğer sakatlananlara sakatlık derecesine göre (a) bendindeki tutarın
% 25’inden % 75’ine kadar bir tutarda,
c) Sakatlık derecelerine girmeyecek şekilde yaralananlara, toplam ödeme tutarı (a) bendindeki tutarın % 20’sini geçmemek ve ödemesi ayda
bir yapılmak üzere, iş göremezlik halinin devam ettiği her gün için 2500
gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak
tutarda,
825 6831 sayılı Yasa, 70/1. Md.
826 6831 sayılı Yasa, 70/2. Md.
827 6831 sayılı Yasa, 70/3. Md.
828 6831 sayılı Yasa, 71. Md.
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Tazminat ödenir. Bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi
ve kesintiye tâbi tutulmaz.
Devlet memuru olup da sakatlanan veya ölenler hakkında genel hükümler uygulanır. Ayrıca, bu memurlar (c) bendi hariç olmak üzere birinci
fıkra hükmünden de yararlanırlar.
Birinci fıkranın (a) bendi esaslarına göre tespit edilen tazminatın kanunî mirasçılara intikalinde; ölenin eş ve füruu veya yalnızca füruu ile içtima eden ve ölüm tarihinde sağ olan ana ve babasının her birine ayrı ayrı
olmak üzere % 15 tutarındaki kısmı verildikten sonra kalanı içtima eden
diğer mirasçılara ödenir. Diğer hallerde miras hükümleri uygulanır. Ancak
ana veya babaya verilen tazminat çocukların her birine ödenen tazminattan fazla olamaz.
Bu madde hükümlerine göre ödenecek tazminat, maddî ve manevî
zararların karşılığıdır. Yargı mercilerinde maddi ve manevi zararlar karşılığı
olarak idarenin ödemekle yükümlü tutulacağı tazminatın hesabında, bu
madde hükümlerine göre ödenen tazminat göz önünde tutulur.
Orman yangınlarını söndürme çalışmalarında yaralanan, sakatlanan
ve hastalananların hastanelere nakli ve tedavi masrafları orman idaresince
karşılanır.
Bu madde hükümlerine göre ödenecek tazminattan yararlanacakların
tespit usulü, sakatlık dereceleri itibariyle uygulanacak tazminat oranları,
ödemeye ilişkin esas ve usuller ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar Maliye
Bakanlığının uygun görüşü üzerine Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından
çıkarılacak bir yönetmelik ile düzenlenir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tâbi memurlardan, Orman
Genel Müdürlüğü’nün merkez teşkilâtı kadrolarında orman yangınlarıyla
mücadele nöbeti tutanlar ile taşra teşkilâtı kadrolarında orman yangınlarıyla mücadele, orman koruma ve sınırlandırma faaliyetlerinde fiilen görev
yapanlara döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere Mayıs ayı başın-

826
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dan Kasım ayı sonuna kadar ayda 10000 gösterge rakamının memur aylık
katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere aylık maktu
fazla çalışma ücreti ödenebilir. Fazla çalışma ücreti, personelin kadro unvanı, görev mahallî, çalışma süreleri, görevin önem ve güçlüğü dikkate alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Çevre ve Orman Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Bu kapsamdaki personele bir yılda
ödenecek fazla çalışma ücreti toplamı, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı
işletmelerin bir önceki yıldaki toplam döner sermaye gelirlerinin % 10’unu
geçemez. Bu hüküm uyarınca fazla çalışma ücreti ödenen personele bu
dönemde ayrıca herhangi bir fazla çalışma ücreti ile 12’nci maddede öngörülen ödeme yapılamaz.
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6940 SAYILI RİYASETİCUMHUR
SENFONİ ORKESTRASI
KURULUŞU HAKKINDA
KANUN’A GÖRE ÜCRET

Demokrasi, temsili ve çoğulcu karakteri ile
seçmene hesap verilmesini,
kamu makamlarının hukuka uymak
yükümlülüğünü ve adaletin yansız bir şekilde
dağıtılmasını da zorunlu kılar.
Kimse hukukun üstünde olamaz.
Paris Şartı

830

122
69

6940 SAYILI RİYASETİCUMHUR SENFONİ ORKESTRASI KURULUŞU HAKKINDA
KANUN’A GÖRE ÜCRET

1. YASANIN KAPSAMI
Maarif Vekaleti’ne bağlı Riyaseticumhur Filarmoni Orkestrasının adı
(Riyaseticumhur Senfoni Orkestrası) olarak değiştirilmiş ve müessese aşağıdaki hükümlere göre yeniden teşkilatlandırılmıştır829.
2. 6940 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Onuncu madde gereğince yönetim kuruluna seçilecek üyeler arasından Maarif Vekaleti’nce bir Orkestra Müdürü ve Müdür Muavini tayin edilir.
Orkestranın idari işleri, orkestra müdürünün mesuliyeti altında yürütülür.
Bu vazifeleri ifa edeceklere verilecek olan ek görev ücretleri bağlı (3) sayılı
cetvelde gösterilmiştir. Orkestra şefinin bulunmadığı zamanlarda yönetim
Kuruluna Orkestra Müdürü başkanlık eder830.
Orkestra konserlerinde solist olarak yerli ve yabancı sanatkar istihdamı
caizdir. Bunlara, yapılacak anlaşmalarla tespit edilecek ücretler verilir831.
Orkestranın mukaveleli olmayan şefleri ile bilumum üyeleri hakkında
6211 sayılı Kanun ve 788 sayılı Kanunun 8 ve 84’üncü maddeleri, 3656 sayılı Kanunun 18’inci maddesi, 4598 sayılı Kanunun 9’uncu maddesi ile 4489
sayılı Kanun hükümleri tatbik olunur. 3656 sayılı Kanunun 18 ve 4598 sayılı
Kanunun 9’uncu maddeleri ile 4489 sayılı Kanun hükümlerinin tatbikinde
üyelerin emekliliğe esas ücret tutarları nazara alınır832.
Riyaseticumhur Senfoni Orkestrası üyeleri orkestra kuruluşunun gayesi
ile ilgili eğitim ve öğretim hizmetleri dışında resmi ve hususi hiçbir iş alamazlar. Bu hükme aykırı hareket eden üyenin orkestradaki işine nihayet
verilir833.
Orkestra tarafından verilecek ücretsiz halk konserlerinden maada ne
gibi ahvalde ücretli konserler verilebileceği ve bu takdirde giriş ücretlerinin
829 6940 sayılı Yasa, 1. Md.
830 6940 sayılı Yasa, 11. Md.
831 6940 sayılı Yasa, 12. Md.
832 6940 sayılı Yasa, 15. Md.
833 6940 sayılı Yasa, 16. Md.
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azami ve asgari miktarları, amme menfaatlerine hadim cemiyetlere tahsis
edilecek konserlerin giriş ücretleri Maarif Vekaleti’nce tayin olunur834.
Bu kanun hükümlerine göre orkestra mensuplarına verilecek ücretlerin tediye şekli, devlet memurları maaşlarının tediye şekline tabidir835.
Orkestranın teknik bünyesine dahil şef ve üyelerin adedleri ile bunlara
verilebilecek ücretler bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı hadler dahilinde orkestra üyelerinden her birine bir yıl müddetle verilecek ücret miktarları mali yılbaşlarında Orkestra Yönetim Kurulunca tesbit
edilerek Maarif Vekilinin tasvibine arz olunur836.

834 6940 sayılı Yasa, 17. Md.
835 6940 sayılı Yasa, 20. Md.
836 6940 sayılı Yasa, 22. Md.

832
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7163 SAYILI TÜRKİYE VE ORTA
DOĞU AMME İDARESİ
ENSTİTÜSÜ TEŞKİLAT
KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

Hiç kimse onu bulandırmadığı ve
ihlal etmediği sürece hukuk, soluduğumuz hava
gibi görünmez ve tutulmaz bir şekilde çevremizi
kaplar. Hukuk ancak kaybettiğimizi
anladığımız zaman değerinin farkına vardığımız
sağlık gibi sezilmez bir şeydir.
Pierre Calamanderi

834
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7163 SAYILI TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ TEŞKİLAT
KANUNU’NA GÖRE ÜCRET

1. YASANIN KAPSAMI
Amme İdaresinin muasır telakkisine göre gelişmesine yararlı çalışmalar yapmak suretiyle idare sanatında eleman yetiştiren ve memurların idari
sahada olgunlaşmasını sağlamayı hedef tutan ve 6139 sayılı kanunla musaddak Teknik Yardım Anlaşması gereğince kurulmuş olan Türkiye ve Orta
- Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ilmi, idari ve mali muhtariyeti ve hükmi
şahsiyeti haizdir837.
2. 7163 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Özlük Hakları
Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü kuruluş kadroları (1)
sayılı ve ek görev tazminat kadrosu da bağlı (2) sayılı cetvellerde gösterilmiştir838.
Enstitü; 2’nci maddede yazılı görevlerini başarabilmek için; umumi,
mülhak ve hususi bütçe ile idare olunan daire ve müesseselerde çalışanlar arasından tecrübe ve eserleriyle amme idaresi alanında tanınmış olup
İdare Heyetince seçilecek olan kimseleri, çalıştıkları daire ve müesseselerin
muvaffakatlerini, almak şartiyle, Enstitü öğretim, araştırma veya sair faaliyetlerinde en çok 3 yıl müddetle görevlendirebilir. Bu suretle görevlendirilmiş olanlar çalıştıkları daire ve müesseselerdeki kadro, unvan ve her
türlü haklarını muhafaza ederler ve Enstitüdeki çalıştıkları müddet terfi ve
kıdemlerine sayılır839.
Enstitüce bu suretle görevlendirilmiş olanlara, muhafaza ettikleri kadrolarından almaya devam edecekleri ve bu kanun ile saklı tutulan her türlü
maaş ve sair mali haklardan başka ayda 250 - 300 lira tazminat ödenir840.
Enstitüde mesleki veya idari vazife alacak üniversite öğretim üyesi veya
837 7163 sayılı Yasa, 1. Md.
838 7163 sayılı Yasa, 16. Md.
839 7163 sayılı Yasa, 17/1. Md.
840 7163 sayılı Yasa, 17/2. Md.
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yardımcılarına 3656 sayılı kanunun 4609 sayılı kanunla değiştirilen 18 inci
maddesine göre ücret veya tazminat verilir841.
4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 32 ve 38’inci maddeleri hükmü
mahfuzdur842.
Asıl vazifeleri uhdelerinde kalmak şartiyle öğretim, araştırma ve derleme çalışmalarına geçici olarak katılanlara beher ders veya konferans saati
veya inceleme veya araştırma için ödenecek ücretler her yıl enstitü bütçesi
ile birlikte İcra Vekilleri Heyetince yeniden tesbit olunur843.

841 7163 sayılı Yasa, 18/1. Md.
842 7163 sayılı Yasa, 18/2. Md.
843 7163 sayılı Yasa, 20. Md.

836
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7269 SAYILI UMUMİ HAYATA
MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE
ALINACAK TEDBİRLERLE
YAPILACAK YARDIMLARA
DAİR KANUN’A GÖRE ÜCRET

Ülkelerine düzeni getirmek isteyenler önce
kendi ailelerini ıslah etmelidirler.
Ailelerini ıslah etmek isteyenler önce kendi
özel yaşamlarını düzeltmelidirler.
Kendi özel yaşamlarını düzeltmek isteyenler
önce akıllarını ıslah etmelidirler.
Akıllarını ıslahetmek isteyenler bu isteklerinde
samimi olmalıdırlar.
İsteklerinde samimi olmak isteyenler bilgilerini
genişletmelidirler.
Bilgilerini genişletmek isteyenler önce araştırmalıdırlar.”
Konfüçyüs
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7269 SAYILI UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK
TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN’A GÖRE ÜCRET

1. YASANIN KAPSAMI
Deprem (Yer sarsıntısı), yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi,
çığ, tasman ve benzeri afetlerde; yapıları ve kamu tesisleri genel hayata
etkili olacak derecede zarar gören veya görmesi muhtemel olan yerlerde
alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hakkında bu kanun hükümleri uygulanır844.
2. 7269 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Birinci maddede yazılı afetlerin vukuunda ilk kurtarma işlerinde en çok
üç güne kadar çalıştırılacaklara bedeni hizmetlerinden dolayı ücret verilmez. Çalıştıkları müddetçe parasız ekmek ve katık verilir. Bunların beraberlerinde getirdikleri veya emir üzerine verdikleri alat ve edevat, malzeme ve
vasıtalardan tamire muhtaç hale gelenler bedeli sonradan ödenmek üzere
tamir ettirilir845.
Zıyaa uğrayanlarla tamiri imkansız olanların bedeli rayiç üzerinden bilahara müstehiklerine ödenir846.
Tazminat, İkramiye ve Avans847
a) Bu kanun mucibince kendilerine vazife verilmiş olanlardan memur
bulunmayanların vazifelerinin ifası sırasında vukubulan kazalarda ölenlerin mirasçılarına veya malûl kalanlara ödenecek tazminat,
b) Afetler dolayısiyle memur olan ve olmayanlardan fevkalade yararlık
gösterenlere verilebilecek ikramiyeler,
c) Afete maruz kalan bölgelerde Umumi Muvazeneden, mülhak bütçeli idarelerden, hususi idare ve belediyelerden, 2847 ve 3659 sayılı kanuna tabi müesseselerden maaş ve ücret alan memur ve müstahdemlerle
emekli, dul ve yetimlerden yardıma muhtaç olacak derecede malen veya
844 7269 sayılı Yasa, 1/1. Md.
845 7269 sayılı Yasa, 11/1. Md.
846 7269 sayılı Yasa, 11/2. Md.
847 7269 sayılı Yasa, 12. Md.
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bedenen ehemmiyetli zarara uğrayanlara üç aylık istihkaklarını geçmemek
üzere verilebilecek avansla bu avansların ne suretle istirdat edileceği ve
vefat edenlere ait avansların kısmen veya tamamen geri alınıp alınamayacağı ve diğer hususlar hakkında İmar ve İskan Vekaletince hazırlanacak
esaslar, İcra Vekilleri Heyetince tasvip edildikten sonra tatbik olunur.
Afet hizmetlerinin yoğunlaştığı ve şümullendiği hallerde, ilgili Bakanlıklar ve kurumlar, İmar ve İskan Bakanının isteği üzerine, yeteri kadar
teknik ve idari personeli, hizmet için lüzumlu araç, gereç ve malzemeyi ve
bunların kullanılması ve tamiri ile ilgili ekipmanı, geçici olarak, bu teşkilat
emrine vermekle yükümlüdürler. Geçici personelin maaş, ücret, yevmiye
ve benzer hakları esas dairelerince ödenir848.

848 7269 sayılı Yasa, Ek 5/4. Md.

840
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7471 SAYILI TÜRKİYE
CUMHURİYETİ ORDUSU SUBAY
VE ASTSUBAYLARININ
GİYECEK VE TEÇHİZATINA DAİR
KANUN’A GÖRE ÜCRET

Eğer yargı gücü,
yasama ve yürütme güçlerinden ayrılmazsa
özgürlük söz konusu olamaz.
Montesquieu
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7471 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORDUSU SUBAY VE ASTSUBAYLARININ
GİYECEK VE TEÇHİZATINA DAİR KANUN’A GÖRE ÜCRET

1. YASANIN KAPSAMI
Türkiye Cumhuriyeti Ordusu subay ve astsubaylarından hazarda; takım,
bölük, tabur, alay, tugay ve muadili birliklerle, eğitim ile ilgili müessese ve
okullarda, Deniz Kuvvetlerinin gemi ve deniz araçlarında, Hava Kuvvetlerinin belirli mevzilerinde ve vilayet merkez jandarma birlik kumandanlıklariyle kaza jandarma kumandanlıklarında ve karakol kumandanlıklarında
görevli bulunanlara; erbaş ve ere mahsus ve Kıyafet Kararnamesiyle tesbit
edilen birer elbise, birer kaput ve birer çift ayakkabı verilir849.
2. 7471 SAYILI YASAYA GÖRE ÜCRET
Hizmet giyecekleri kumaş olarak verilebileceği gibi dikilmiş (Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dikimevlerinde hazırlanmış konfeksiyon) olarak da
verilebilir. Ayrıca dikiş ücreti verilmez850.

849 7471 sayılı Yasa, 1. Md.
850 7471 sayılı Yasa, 3. Md.
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