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MÜKELLEF HAKLARI B LD RGES  

Bu bildirge, Türk Gelir  daresinin mükellef odaklõ, kaliteli hizmet sunma anlayõ!õ 
içerisinde, saygõlõ ve dürüst olma temel ilkesiyle çalõ!maya, vergi ödemenin sadece bir 
yükümlülük de$il vatanda! olma ve sorgulama hakkõ oldu$u bilinciyle kendisinden 
hizmet alan herkesi memnun etmeye ve sorunlarõ çözmeye olan ba$lõlõ$õnõ onaylar. 

Bu nedenle; 

 Açõk, güvenilir, zamanõnda ve yeterli bilgi ile hizmet verece"iz. 

 Bilgi Edinme Hakkõ Kanunu çerçevesinde ö"renmek istedi"iniz her bilgi için do"ru 

insanlarla temasa geçmeniz konusunda sizleri yönlendirece"iz. 

 Vergi konusundaki geli meleri sürekli güncellenen internet sayfamõzla ve basõlõ yayõnlarla 

sizlere en kõsa zamanda duyuraca"õz. 

 Ücretsiz e-posta sistemimize kaydolmanõz durumunda vergisel geli meleri kayna"õndan ve 

anõnda ö"renmi  olacaksõnõz. 

 #ahsi ve gizli bilgilerinize saygõlõyõz. Bu bilgileri Vergi Usul Kanunu’nun öngördü"ü 

haller dõ õnda açõklamayaca"õz ve kullanmayaca"õz. 

 Vergi ile ilgili yükümlülüklerinizin yerine getirilmesinde sizlere her türlü kolaylõ"õ 

sa"layaca"õz. 

 Yaptõ"õmõz i lemlerde ve gerçekle tirdi"imiz düzenlemelerde vergi kanunlarõnõn adil, 

hukuksal, tarafsõz ve rekabeti koruyucu bir  ekilde uygulanmasõnõ esas alaca"õz. 

 Vergi incelemelerinde kanunlarõ do"ru, tarafsõz ve tutarlõ bir  ekilde uygulayaca"õz. 

!ncelemenin her a amasõnda sizi bilgilendirece"iz. 

 #ikayetlerinizi gerçek kimlik ve ileti im bilgilerinizle iletmeniz halinde, en kõsa sürede 

sonuç ile beraber size dönece"iz. 

 Sürekli olarak kendimizi yenileyecek, daha iyi hizmet sunmanõn arayõ õ içinde olaca"õz. 
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M SYONUMUZ 
 

Toplumsal refahõn artõrõlmasõna destek sa"lamak üzere yeterli geliri  
adalet, tarafsõzlõk, verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplamak,  

vergi sisteminin basitle tirilmesi ve  
uyumun artõrõlmasõna katkõda bulunmak  
ve mükellefe kaliteli hizmet sunmaktõr. 

 
 
 
 
 
 
 
 

V ZYONUMUZ 

Her türlü ekonomik yapõ ve aktiviteyi geli tiren, kavrayan;  
güvenilir, etkin,  effaf, küresel boyutta  

öncü ve örnek bir idare olmaktõr. 
 
 
 
 
 
 
 

TEMEL DE#ERLER M Z 

Güvenilirlik  
Adalet  

Tarafsõzlõk  
Etkinlik (Hõz, esneklik ve verimlilik)  

Saydamlõk  
Sorumluluk Bilinci  
Çözüm Odaklõlõk  

Yetkinlik  
Sürekli Geli im  

Katõlõmcõlõk 
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1. G R " 

Bu rehber, gerçek usulde ücret geliri elde eden ki ilere, i verenler tarafõndan yapõlan ücret 
ödemelerinin yõl içinde kesinti suretiyle vergilendirilmesi ile 2011 yõlõnda elde edilen ücret 
gelirleri için hangi hallerde yõllõk beyanname verilmesi gerekti"i hususlarõnda mükellefleri 
bilgilendirmek amacõyla hazõrlanmõ tõr. 

Bu rehberde; ücretin tanõmõ, unsurlarõ, ücret matrahõndan indirim konusu yapõlan unsurlar, 
asgari geçim indirimi uygulamasõ ile 2011 takvim yõlõnda tevkifata tabi olmayan ücret geliri 
elde eden ücretlilerle, birden fazla i verenden ücret alan ki ilerin hangi hallerde beyanname 
verecekleri ve beyanname verilmesi durumunda beyan edilecek gelirin tespitine ili kin örnekli 
açõklamalara yer verilmi tir.   

2. ÜCRET N TANIMI  

Ücret, i verene tabi ve belirli bir i yerine ba"lõ olarak çalõ anlara hizmet kar õlõ"õ verilen para 
ve ayõnlar (hizmet kar õlõ"õnõn mal olarak verilmesi) ile sa"lanan ve para ile temsil edilebilen 
(konut, araç sa"lanmasõ vb.) menfaatlerdir. Gerçek ki ilerin bir takvim yõlõ içinde elde etmi  
olduklarõ ücret gelirleri gelir vergisine tabidir. Ücret bedensel ya da zihinsel bir emek 
kar õlõ"õnda i verenden elde edilen hasõlayõ ifade eder. Bu hasõla para  eklinde olabilece"i gibi 
ayni veya para ile temsil edilebilen menfaat  eklinde de olabilir. 

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatõ (mali sorumluluk tazminatõ), tahsisat, zam, avans, 
aidat, huzur hakkõ, prim, ikramiye, gider kar õlõ"õ veya ba ka adlar altõnda ödenmi  olmasõ veya 
bir ortaklõk ili kisi niteli"inde olmamak  artõ ile kazancõn belli bir yüzdesi  eklinde tayin 
edilmi  bulunmasõ ücretin niteli"ini de"i tirmez. 

2.1. Ücret Olarak Vergilendirilecek Di$er Ödemeler 

A a"õda yazõlõ ödemeler de ücret sayõlmaktadõr:  

 Kanunla kurulan emekli sandõklarõ ile 506 sayõlõ Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci 
maddesinde belirtilen bankalar, sigorta ve reasürans  irketleri, ticaret odalarõ, sanayi 
odalarõ, borsalar veya bunlarõn te kil ettikleri birliklerin personellerinin malullük, ya lõlõk 
ve ölümlerinde yardõm yapmak üzere kurulan sandõklardan ödenen ve en yüksek devlet 
memuruna ödenen tutarõ a mayan kõsõm istisna kapsamõnda olup bunlarõn dõ õnda kalan 
emeklilik, maluliyet, dul ve yetim aylõklarõ. 

 Daha önce yapõlmõ  veya gelecekte yapõlacak hizmetler kar õlõ"õnda verilen para ve 
ayõnlarla sa"lanan menfaatler. 

 TBMM, !l Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri ile özel kanunlarõna veya !dari 
kararlara göre kurulan daimi veya geçici bütün komisyonlarõn üyelerine ve yukarõda 
sayõlanlara benzer di"er ki ilere bu sõfatlarõ dolayõsõyla ödenen veya sa"lanan para, ayõn ve 
menfaatler. 

 Yönetim ve Denetim Kurullarõ ba kanõ ve üyeleriyle, tasfiye memurlarõna bu sõfatlarõ 
dolayõsõyla ödenen veya sa"lanan para, ayõn ve menfaatler.  

 Bilirki ilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü yarõ ma jürisi 
üyelerine ödenen veya sa"lanan para, ayõn ve menfaatler. 

 Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapõlan ödemeler ve sa"lanan menfaatler. 
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3. ÜCRET N UNSURLARI 

Gelir Vergisi açõsõndan bir ödemenin ücret ya da ba ka bir gelir unsuru olarak vergilendirilip 
vergilendirilmeyece"i a a"õda sayõlan üç unsura göre tespit edilecektir. Bu üç unsur birlikte 
varsa elde edilen gelir ücret olarak vergilendirilecek, aksi takdirde ücretten söz etmek mümkün 
olmayacaktõr. 

Ücret gelirini meydana getiren 3 temel unsur !öyledir: 

 Bir i!verene tabi olma: Herhangi bir ödemenin ücret olarak kabul edilebilmesi için gerekli 
olan ilk unsur çalõ anõn i verene tabi olmasõdõr. ! veren, hizmet erbabõnõ i e alan, emir ve 
talimatlarõ dâhilinde çalõ tõran gerçek ve tüzel ki ilerdir. Çalõ anõn i verene ba"lõlõ"õ, fiili 
olabilece"i gibi kanun, tüzük, yönetmelik veya sözle melerle de saptanmõ  olabilmektedir.   

 Belli bir i! yerine ba$lõ olma: !  yeri ticari, sõnai, zirai ve mesleki bir faaliyetin 
yürütülmesi için tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanõlan yerlerdir. Bu yerlere ba"lõlõk, 
hukuki anlamda bir ba"lõlõktõr. Hizmetin mutlaka fiilen i yerinde yapõlmasõ zorunlu 
de"ildir.  

 Hizmetin kar!õlõ$õ olarak bir ödemenin yapõlmasõ: Ödeme bir hizmet kar õlõ"õ de"ilse 
ücret sayõlmasõna imkân yoktur. Hizmet kar õlõ"õ olarak yapõlan ödeme, nakit (haftalõk, 
aylõk vb.), ayõn (hizmet kar õlõ"õnõn mal olarak verilmesi) veya para ile temsil edilebilen 
menfaatler (konut, araç sa"lanmasõ gibi)  eklinde olabilir.  

4. ÜCRET N GEL R N N VERG LEND RME "EKL  

Ücret gelirleri iki  ekilde vergilendirilmektedir: 

 Gerçek ücretler  
 Di"er ücretler  

4.1. Gerçek Ücretler 

Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde ilke olarak gerçek usul kabul edilmi tir. Vergi, gelirin 
gerçek ve safi tutarõ üzerinden alõnmaktadõr. 

4.1.1. Ücretin Safi Tutarõnõn Tespiti 

Ücretin safi tutarõ, i veren tarafõndan verilen para ve ayõnlarla sa"lanan yararlar toplamõndan 
(yani ücretin gayrisafi tutarõndan) belli indirimlerin yapõlmasõndan sonra kalan miktardõr.  

Bu indirimler  unlardõr:  

 Emekli aidatõ ve sosyal sigorta primleri, 
 OYAK ve benzeri kamu kurumlarõnca yapõlan yasal kesintiler, 
 Sosyal güvenlik destekleme primi, 
 #ahõs sigorta primleri, 
 Bireysel emeklilik katkõ paylarõ, 
 Sendikalara ödenen aidatlar (i çi ve memur sendikalarõ), 
 Sakatlõk indirimi.  
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4.1.1.1. Emekli Aidatõ ve Sosyal Sigorta Primleri 

Kanunla kurulan emekli sandõklarõ ile 506 sayõlõ Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci 
maddesinde belirtilen bankalar, sigorta ve reasürans  irketleri, ticaret odalarõ, sanayi odalarõ, 
borsalar veya bunlarõn te kil ettikleri birliklerin personellerinin malullük, ya lõlõk ve 
ölümlerinde yardõm yapmak üzere kurulan sandõklara ödenen aidat ve primler ücretin gayrisafi 
tutarõndan indirilebilir. 

Emeklilik aidatõ ve sosyal sigorta primlerinin gider olarak indirilmesi, yasal olarak kabul 
edilmi  bulunan kurumlara, yasalarõnda öngörülen  ekilde ücretten kesilmek suretiyle ödenen 
borçlanma aidat ve primlerinin tutarõna ve oranõna bakõlmaksõzõn, kesildi"i aya ait gelir vergisi 
matrahõnõn tespitinde indirim olarak dikkate alõnmaktadõr. 

Aidat pe in olarak toptan ödenmi  ise, ödenen tutarõn tamamõ indirim konusu yapõlõncaya kadar 
gayrisafi ücret tutarõndan indirim konusu yapõlmasõ gerekir. 

Ücretin gerçek ve safi tutarõnõn tespitinde indirim konusu yapõlan aidat ve primleri, herhangi bir 
nedenle geri alan ve kendilerine toptan ödeme yapõlanlarõn, yeniden i tirakçi durumuna 
girmeleri nedeniyle ilgili kuruma pe in ya da borçlanma suretiyle iade ettikleri aidat ve primleri 
tekrar ücret matrahõndan indirim konusu yapmalarõ mümkün de"ildir. 

4.1.1.2. Sosyal Güvenlik Destekleme Primi 

5510 sayõlõ Sosyal Sigortalar ve Genel Sa"lõk Sigortasõ Kanununa göre hesaplanarak i çiden kesilen 
sosyal güvenlik destekleme primi de ücretin gerçek safi tutarõnõn hesaplanmasõ sõrasõnda indirim 
unsuru olarak dikkate alõnabilecektir. 

4.1.1.3. "ahõs Sigorta Primleri ve Bireysel Emeklilik Katkõ Paylarõ 

Sigortanõn ve emeklilik sözle mesinin Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir 
sigorta veya emeklilik  irketi nezdinde akdedilmi  olmasõ  artõyla; ücretlinin  ahsõna, e ine ve 
küçük çocuklarõna ait hayat, ölüm, kaza, hastalõk, sakatlõk, i sizlik, analõk, do"um ve tahsil gibi 
 ahõs sigorta poliçeleri için hizmet erbabõ tarafõndan ödenen primler ile bireysel emeklilik 
sistemine ödenen katkõ paylarõ, ücretin gerçek safi tutarõnõn tespitinde indirim konusu 
yapõlabilecektir. 

!ndirim konusu yapõlacak bireysel emeklilik katkõ paylarõ, ödendi"i ayda elde edilen ücretin % 
10’unu (bireysel emeklilik sistemi dõ õndaki  ahõs sigorta poliçeleri için ödenen primlerde, 
ödendi"i ayda elde edilen ücretin %5’ini) ve yõllõk olarak asgari ücretin yõllõk tutarõnõ a amaz. 

4.1.1.4. Sendikalara Ödenen Aidatlar 

! çi sendikalarõna ödenen aidatlar, aidatõn ödendi"inin sendika tarafõndan verilecek bir 
makbuzla belgelendirilmesi kaydõyla, vergi matrahõnõn tayininde gayrisafi ücret tutarõndan 
indirilebilecektir. 

Sendika aidatõ i verenler tarafõndan ücretlerden kesilmek suretiyle ödenmekte ise ve bu  ekilde 
ödenen aidatõn ücret bordrosunda gösterilmesi durumunda makbuz aranmaz. 

Di"er taraftan, 4688 sayõlõ Kamu Görevlileri Sendikalarõ Kanunu hükümleri uyarõnca kamu 
görevlileri sendikalarõndan birisine üye olup, kendisinden sendika tarafõndan belirlenen tutar 
kadar kesilen sendika aidatõnõn, ücretin safi tutarõnõn tespitinde matrahtan indirim konusu 
yapõlabilecektir. 
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4.1.1.5. Sakatlõk  ndirimi 

Gelir Vergisi Kanununa göre çalõ ma gücünün asgari %80'ini kaybetmi  bulunan hizmet erbabõ 
birinci derece sakat, asgari %60'õnõ kaybetmi  bulunan hizmet erbabõ ikinci derece sakat, asgari 
%40'õnõ kaybetmi  bulunan hizmet erbabõ ise üçüncü derece sakat sayõlõr ve elde ettikleri ücret 
gelirlerinden a a"õda belirtilen aylõk sakatlõk indirimi tutarlarõ dü ülür.   

2011 yõlõnda elde edilen ücret gelirlerinin yõllõk beyanname ile beyanõnda dikkate alõnacak 
sakatlõk indirimi tutarlarõ  öyledir: 

Birinci derece sakatlar için    700 TL
!kinci derece sakatlar için     350 TL
Üçüncü derece sakatlar için  170 TL

Ücretli ki inin kendisi özürlü ise sakatlõk indirimi tutarõ gelir vergisi kesintisi yapõlõrken ücret 
matrahõndan indirilerek uygulanõr. Bu indirimden bakmakla yükümlü oldu"u özürlü ki i 
bulunan hizmet erbabõ da yararlanõr. 

Ayrõca ücret gelirlerini yõllõk beyanname ile beyan eden ve bakmakla yükümlü oldu"u özürlü 
ki i bulunan hizmet erbabõ da sakatlõk indiriminden yararlanabilecektir. 

Ücret geliri yõl içinde kesintiye tabi olmadõ"õ için gelir vergisi beyannamesi veren hizmet 
erbaplarõ da bu indirimi yõllõk olarak hesaplayõp beyanname üzerinden indirebilirler. Ancak, yõl 
içinde ücret matrahõndan indirim konusu yapõlan sakatlõk indirimi tutarõnõn ikinci kez yõllõk 
beyannamede indirim konusu yapõlmasõ mümkün de"ildir. 

Ücretin gerçek ve safi tutarlarõnõn tespitinde gelir vergisi gibi ki!isel vergiler ve ücret 
dolayõsõyla ödenen damga vergisi gibi ücretle ilgili vergiler, ücretin gayrisafi tutarõndan 
indirilemez. 

4.1.2. Gerçek Usule Tabi Ücretlerin Vergilendirilmesi 

Gerçek usule tabi ücretlerin vergilendirilmesi iki  ekilde yapõlmaktadõr: 

 Ücretten i veren tarafõndan vergi kesintisi yapõlmasõ, 
 Elde edilen ücretin yõllõk beyanname ile beyan edilmesi. 

4.1.2.1. Kesinti Yoluyla Vergilendirme  

Ücretin ödenmesi sõrasõnda sorumlular tarafõndan verginin kesilerek vergi dairelerine 
yatõrõlmasõna kesinti (tevkifat) usulü denilmektedir. Gerçek usulde elde edilen ücretlerin 
vergilendirilmesi esas olarak bu yöntemle yapõlmaktadõr. 

4.1.2.2. Ücretin Yõllõk Beyanname ile Beyan Edilmesi 

Tek i verenden alõnmõ  ve kesinti suretiyle vergilendirilmi  ücret gelirleri için tutarõ ne olursa 
olsun yõllõk beyanname verilmeyecek, di"er gelirler için beyanname verilmesi halinde de bu 
gelirler beyannameye dâhil edilmeyecektir. 

Kesintiye tabi tutulmamõ  ücret gelirleri için ise bu rehberin ‘4.2. Di"er Ücretler’ bölümünde 
açõklanan di"er ücretler hariç, tutarõ ne olursa olsun yõllõk beyanname verilecektir. 
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Ücretlerinden vergi kesintisi yapõlan ve i verenler aracõlõ"õyla yõl içinde asgari geçim 
indiriminden yararlanan mükelleflerin birden fazla i verenden kesintiye tabi ücret geliri elde 
edip, birden sonraki i verenden aldõklarõ ücret tutarõ beyanname verme sõnõrõnõ a masõ 
nedeniyle kesintiye tabi ücret gelirlerini yõllõk beyannameye dâhil etmeleri halinde, beyan 
edilen gelir üzerinden hesaplanan vergiden, yõl içinde ödenen ücret üzerinden kesilen gelir 
vergisinin asgari geçim indirimi dü ülmeden önceki tutarõ mahsup edilecektir. 

2011 yõlõnda elde ettikleri ücret gelirleri nedeniyle beyanname vermek zorunda olanlar; 

 Birden fazla i verenden kesinti yoluyla vergilendirilmi  ücret geliri elde eden ücretlilerden, 
birden sonraki i verenden aldõklarõ ücretlerin toplamõ 23.000 TL’yi (Gelir Vergisi 
Kanununun 103 üncü maddesinde yazõlõ tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutar) a an 
ücretliler, 

 Ücretlerini yabancõ bir memleketteki i verenden do"rudan do"ruya alan hizmet erbabõ 
(istisna kapsamõnda olanlar hariç), 

 !stisnadan faydalanmayan yabancõ elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri,  
 Maliye Bakanlõ"õnca yõllõk beyanname ile bildirilmesi gerekli görülen ücret ödemesi 

yapõlanlar, 
 Ücreti kesinti yoluyla vergilendirilmeyen yukarõda sayõlanlar dõ õnda kalan ücretliler. 

Öte yandan dar mükellef gerçek ki iler, tamamõ Türkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmi  
olan ücret gelirleri için yõllõk beyanname vermeyecekler ve di"er gelirleri için beyanname 
vermeleri halinde de bu gelirlerini beyannameye dâhil etmeyeceklerdir. 

4.1.2.2.1. Birden Fazla  !verenden Alõnan Ücretler 

Birden fazla i verenden ücret alan ve birden sonraki i verenden aldõklarõ ücretlerin toplamõ 
Gelir Vergisi Kanununda yazõlõ tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarõ (2011 yõlõ için bu 
tutar 23.000 TL’dir.) a mayan mükelleflerin, tamamõ kesinti yoluyla vergilendirilmi  ücretleri 
yõllõk beyanname ile beyan edilmeyecektir. Ancak, birden sonraki i verenden alõnan ücretlerin 
toplamõ 23.000 TL’yi a masõ durumunda, ücretlerin tamamõ (ilk i verenden alõnan ücrette dâhil 
olmak üzere) yõllõk beyannameye dâhil edilecektir. Birden fazla i verenden ücret alõnmasõ 
halinde, birinci i verenden alõnan ücretin hangisi olaca"õ ücretli tarafõndan serbestçe 
belirlenecektir.  

2011 yõlõnda tevkifata tabi olarak birden fazla i verenden elde edilen ücret gelirlerinin yõllõk 
beyanname ile beyanõ ile ücret geliri ve di"er gelir unsurlarõnõn birlikte elde edilmesi 
durumunda beyan edilecek gelirin tespitine ili kin örnekler a a"õda yer almaktadõr.  

Örneklerde, ücret ve di"er gelir unsurlarõndan yõl içinde yapõlan gelir vergisi tevkifat tutarlarõ 
dikkate alõnmamõ  olup; yõllõk beyanname ile beyan edilen gelir unsurlarõ ile ilgili olarak yõl 
içinde tevkif suretiyle ödenen vergilerin beyannamede hesaplanan gelir vergisinden mahsup 
edilece"i tabiidir. 

ÖRNEK 1: Bayan (A), 2011 yõlõnda üç ayrõ i verenden ücret geliri elde edilmi  ve ücretlerin 
tamamõ kesinti yoluyla vergilendirilmi tir. 

Birinci i verenden alõnan ücret                  31.000 TL
!kinci i verenden alõnan ücret                    13.000 TL
Üçüncü i verenden alõnan ücret                    8.000 TL
Beyan edilecek gelir tutarõ  Yok
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Örnekte yer alan ve birinci i verenden alõnan ücret toplama dâhil edilmeyecek olup, ikinci ve 
üçüncü i verenden alõnan (13.000 TL + 8.000 TL=) 21.000 TL ücretler toplamõ 23.000 TL’lik 
beyan sõnõrõnõ a madõ"õndan ücret gelirlerinin tamamõ beyan edilmeyecektir. 

ÖRNEK 2: Bay (B), 2011 yõlõnda üç ayrõ i verenden tamamõ tevkif yoluyla vergilendirilmi  
ücret geliri elde etmi tir.  

Birinci i verenden alõnan ücret                  27.000 TL
!kinci i verenden alõnan ücret                    22.000 TL
Üçüncü i verenden alõnan ücret                    12.000 TL
Beyan edilecek gelir tutarõ 61.000 TL 

Birinci i verenden alõnan ücret toplama dâhil edilmeyecek olup, 2 nci ve 3 üncü i verenden 
alõnan ücretler toplamõ (22.000 TL+12.000 TL=) 34.000 TL, 23.000 TL’lik beyan sõnõrõnõ a tõ"õ 
için 61.000 TL ücret gelirinin tamamõ beyan edilecektir.  

ÖRNEK 3: Serbest meslek erbabõ Bay (C) serbest meslek kazancõnõn yanõnda tamamõ kesinti 
yoluyla vergilendirilmi  iki i verenden ücret geliri elde etmi tir. 

Serbest meslek kazancõ                            40.000 TL
Birinci i verenden alõnan ücret               30.000 TL
!kinci i verenden alõnan ücret                 19.000 TL
Beyan edilecek gelir tutarõ 40.000 TL

Mükellef elde etmi  oldu"u serbest meslek kazancõ nedeniyle mutlaka beyanname verecektir. 
Birinci i verenden alõnan hariç, ikinci i verenden alõnan ücret geliri ise 23.000 TL’lik beyan 
sõnõrõnõ a madõ"õndan ücret gelirleri beyannameye dâhil edilmeyecektir. 

ÖRNEK 4: Bay (D)’nin tamamõ üzerinden tevkifat yapõlmõ  olan 2011 yõlõ gelirleri a a"õdaki 
gibidir. 

Birinci i verenden alõnan ücret               55.000 TL
!kinci i verenden alõnan ücret                 21.000 TL
! yeri kira geliri (Brüt) 42.000 TL
Beyan edilecek gelir tutarõ 42.000 TL

Mükellefin birden sonraki i verenden aldõ"õ ücret geliri olan 21.000 TL, 23.000 TL’lik beyan 
sõnõrõnõ a madõ"õndan, ücret gelirleri beyan edilmeyecektir.  

Tevkifata tabi i yeri kira geliri ise 2011 yõlõ için geçerli olan 23.000 TL’lik beyanname verme 
sõnõrõnõ a tõ"õndan mükellef sadece bu gelirini beyan edecektir.  

ÖRNEK 5: Serbest meslek erbabõ Bayan (E) 2011 yõlõnda serbest meslek kazancõ yanõnda 
tamamõ tevkif yoluyla vergilendirilmi  iki i verenden ücret geliri ile i yeri kira geliri 
bulunmaktadõr. 

Serbest meslek kazancõ 32.000 TL
Birinci i verenden alõnan ücret               27.000 TL
!kinci i verenden alõnan ücret                 18.000 TL
! yeri kira geliri (Brüt) 35.000 TL
Beyan edilecek gelir tutarõ 67.000 TL
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Serbest meslek kazancõ nedeniyle her halükarda beyanname verilecektir. Birinci i verenden 
alõnan hariç, ikinci i verenden alõnan ücret geliri ise 23.000 TL’lik beyan sõnõrõnõ a madõ"õndan 
ücret gelirleri beyannameye dâhil edilmeyecektir.  

Serbest meslek kazancõ ve i yeri kira geliri tutarõnõn toplamõ 23.000 TL’lik beyan sõnõrõnõ 
a tõ"õndan, i yeri kira geliri beyannameye dâhil edilecektir. 

ÖRNEK 6: Bay (F), üç ayrõ  irkette yönetim kurulu üyesi olup, 2011 yõlõnda elde etti"i ücret 
gelirlerinin tamamõ tevkif yoluyla vergilendirilmi tir. Ödevli ayrõca 15.000 TL konut kira geliri 
elde etmi tir. 

Birinci i verenden alõnan ücret               38.000 TL
!kinci i verenden alõnan ücret                 19.000 TL
Üçüncü i verenden alõnan ücret                 14.000 TL
Konut kira geliri  15.000 TL
Beyan edilecek gelir tutarõ 86.000 TL

Ödevli, birden fazla i verenden aldõ"õ ücret gelirinin yanõ sõra mesken geliri elde etmi tir. 
Beyanname verilip verilmeyece"i öncelikle ücret gelirleri dikkate alõnarak de"erlendirilecektir.  

Ücret gelirleri ile ilgili olarak birinci i verenden alõnan ücret hariç, ikinci ve üçüncü i verenden 
alõnan ücretlerin toplamõ (19.000 TL+14.000 TL) 33.000 TL, 23.000 TL’lik beyan sõnõrõnõ 
a tõ"õ için birinci i verenden alõnan ücret de dâhil olmak üzere ücret gelirlerinin tamamõ olan 
71.000 TL beyan edilecektir.  

Konut kira geliri ise 2011 yõlõ için belirlenen 2.800 TL’lik istisna tutarõnõ a tõ"õndan tamamõ 
beyannameye dâhil edilecektir.  

ÖRNEK 7: Bayan (G)’nin 2011 yõlõ gelirleri a a"õdaki gibi olup, ücret gelirleri ile i yeri kira 
gelirleri tevkif yoluyla vergilendirilmi tir.  

Birinci i verenden alõnan ücret               34.000 TL
!kinci i verenden alõnan ücret                 17.000 TL
Konut kira geliri 18.000 TL
! yeri kira geliri (Brüt) 14.000 TL
Beyan edilecek gelir tutarõ 32.000 TL

Birinci i veren hariç, ikinci i verenden alõnan ücret tutarõ 23.000 TL’lik beyan sõnõrõnõ 
a madõ"õndan ücret gelirleri beyan edilmeyecektir.  

Mesken kira geliri 2011 yõlõ için belirlenen 2.800 TL’lik istisna tutarõnõ a tõ"õndan tamamõ 
beyan edilecektir.  

Konut kira gelirinin istisna tutarõnõ a an kõsmõ ile i yeri kira geliri toplamõ 23.000 TL’lik beyan 
sõnõrõnõ a tõ"õ için, tevkifata tabi tutulmu  olan i yeri kira geliri de konut kira geliri ile birlikte 
beyan edilecektir. 

4.1.2.2.2. Yabancõ Bir Ülkedeki  !veren Tarafõndan Do$rudan Do$ruya Ödenen Ücretler 

Yabancõ ülkelerde bulunan i verenlerden alõnan ve tevkifata tabi olmayan ücretler (varsa 
Türkiye dâhilindeki kazanç ve iratlarõyla birlikte) bir beyanname ile ikametgâhõn bulundu"u 
yerin vergi dairesine yõllõk beyanname ile beyan edilir. 

 12



 
Ancak; Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 14 numaralõ bendi gere"ince, kanunî ve 
i  merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tabi i verenlerin yanõnda çalõ an hizmet 
erbabõna, i verenin Türkiye dõ õnda elde etti"i kazançlarõ üzerinden döviz olarak ödedi"i 
ücretler Gelir Vergisinden istisna edilmi tir. Bu istisnanõn uygulanmasõnda ücret, i verenin 
do"rudan do"ruya yurt dõ õndan elde etti"i gelirinden döviz olarak ödenmesi ve hiçbir zaman 
i verenin Türkiye’de elde etti"i kazançla ilgilendirilmemesi gerekmektedir. Bu  artlarõ 
ta õmayan ücret gelirleri için ise yõllõk beyanname verilmesi gerekmektedir. 
 
ÖRNEK 8: (A) Firmasõnõn Ankara’daki irtibat bürosunda çalõ an Bay (C)’ye, i vereni 
tarafõndan Türkiye dõ õnda elde etti"i kazançlarõ üzerinden 2011 yõlõnda 50.000 Dolar tevkifata 
tabi tutulmamõ  ücret ödenmi tir. Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 14 numaralõ 
bendine göre döviz olarak ödenen ücretler gelir vergisinden istisna oldu"undan ödevli yõllõk 
beyanname vermeyecektir. 
 
ÖRNEK 9: Bay (H), merkezi yurtdõ õnda bulunan bir firmanõn Ankara’da bulunan irtibat 
bürosunda çalõ makta olup, 2011 yõlõnda tevkifata tabi tutulmamõ  35.000 TL ücret geliri elde 
etmi tir.  
 
Ödevliye ödenen ücretler döviz olarak ödenmedi"inden istisnadan yararlanmasõ mümkün 
de"ildir. Bu nedenle, elde etti"i ve tevkifata tabi tutulmamõ  ücret gelirinin tamamõnõ yõllõk 
beyanname ile beyan edecektir.    

4.1.2.2.3. Yabancõ Elçilik ve Konsolosluklarda Çalõ!an ve  stisnadan Faydalanmayan 
Memur ve Hizmetlilere Ödenen Ücretler 

Yabancõ ülkelerin Türkiye’de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsoloslarõ ile elçilik ve 
konsolosluklara mensup olan ve o ülkenin uyru"unda bulunan memurlarõ dõ õnda kalan memur 
ve hizmetlilerin yalnõzca bu i lerden dolayõ aldõklarõ ücretler, kar õlõklõ olmak ko uluyla gelir 
vergisinden istisna edilmi tir. 

Kar õlõklõlõk anla masõnõn uygulanmadõ"õ durumlarda kar õlõk esasõna uymayan ülkenin 
Türkiye’deki temsilcili"inde çalõ an memurlar istisnadan yararlanamazlar. Bu durumda ücret 
sahipleri elde ettikleri tevkifatsõz ücret gelirini yõllõk gelir vergisi beyannamesiyle oturduklarõ 
mahallin vergi dairesine beyan edeceklerdir.  

ÖRNEK 10: !stanbul’daki (X) Konsoloslu"unda çalõ an Türk uyruklu Bayan (Y), 2011 yõlõnda 
39.000 TL ücret geliri elde etmi tir. Kar õlõklõlõk geçerli olmamasõ nedeniyle, anõlan personelin 
elde etti"i ücret istisna kapsamõnda de"ildir. 
 
Buna göre, (X) Konsoloslu"unda çalõ an Türk uyruklu personel, ücretinden tevkifat 
yapõlmadõ"õndan ve kar õlõklõlõk esasõnõn geçerli olmamasõ nedeniyle, 39.000 TL ücret gelirinin 
tamamõnõ yõllõk beyanname ile beyan edecektir. 

4.1.3. Yõllõk Beyan Esasõnda Beyannamenin Verilme Zamanõ ve Yeri 

1 Ocak- 31 Aralõk 2011 döneminde elde edilen beyana tabi ücret gelirlerini 2012 yõlõnõn Mart 
ayõnõn ba õndan yirmi be inci günü ak amõna kadar (1 Mart – 25 Mart) verilecek gelir vergisi 
beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Beyanname mükellefin ikametgâhõnõn 
bulundu"u yer vergi dairesine verilecektir. 
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Ücret kazançlarõ nedeniyle verilecek beyannamelerin ihtiyari olarak elektronik ortamda 
gönderilmek istenilmesi halinde, elektronik ortamda beyanname gönderme aracõlõk yetkisi 
almõ  meslek mensuplarõ vasõtasõyla gönderilebilecektir. 

4.1.4. Hesaplanan Verginin Ödenme Zamanõ ve Yeri 

Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi, 2012 yõlõnõn Mart ve Temmuz aylarõnda iki e it 
taksitte ödenecektir. Hesaplanan vergi, mükellefin ba"lõ oldu"u vergi dairesine ödenebilece"i 
gibi vergi tahsiline yetkili banka  ubelerine de ödenebilecektir. 

4.1.5. Vergi Tarifesi  

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103 üncü maddesi uyarõnca 2011 takvim yõlõ gelirlerine uygulanacak 
vergi tarifesi  öyledir; 

9.400 TL'ye kadar % 15
23.000 TL'nin 9.400 TL'si için 1.410 TL, fazlasõ % 20
53.000 TL'nin 23.000 TL'si için 4.130 TL, (ücret gelirlerinde 80.000 TL'nin 
23.000 TL'si için 4.130 TL), fazlasõ  

% 27

53.000 TL'den fazlasõnõn 53.000 TL'si için 12.230 TL, (ücret gelirlerinde 
80.000 TL’den fazlasõnõn 80.000 TL’si için 19.520 TL), fazlasõ 

% 35

Di"er taraftan 2012 takvim yõlõ gelirlerine a a"õdaki vergi tarifesi uygulanacaktõr. 

10.000 TL'ye kadar  % 15 
25.000 TL'nin 10.000 TL'si için 1.500 TL, fazlasõ  % 20
58.000 TL'nin 25.000 TL'si için 4.500 TL (ücret gelirlerinde 88.000 TL'nin 
25.000 TL'si için 4.500 TL), fazlasõ 

% 27

58.000 TL'den fazlasõnõn 58.000 TL'si için 13.410 TL (ücret gelirlerinde 
88.000 TL'den fazlasõnõn 88.000 TL'si için 21.510 TL), fazlasõ  

% 35

4.2. Di$er Ücretler 

Bir kõsõm hizmet erbabõnõn gerçek ücret üzerinden vergilendirilmesi ücretin saptanmasõndaki 
güçlük nedeniyle mümkün olmamaktadõr. Buna göre a a"õda yazõlõ hizmet erbabõnõn safi 
ücretleri, takvim yõlõ ba õnda geçerli olan ve sanayi kesiminde çalõ an 16 ya õndan büyük i çiler 
için uygulanan asgari ücretin yõllõk brüt tutarõnõn %25’i olarak tespit edilecektir. 

 Kazançlarõ basit usulde tespit edilen ticaret erbabõ yanõnda çalõ anlar, 
 Özel hizmetlerde çalõ an  oförler, 
 Özel in aat sahiplerinin ücretle çalõ tõrdõ"õ in aat i çileri, 
 Gayrimenkul sermaye iradõ sahibi yanõnda çalõ anlar, 
 Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmamasõ nedeniyle, Danõ tay'õn olumlu görü ü ve 

Maliye Bakanlõ"õnca bu kapsama alõnanlar. 

Di$er ücretler için yõllõk beyanname verilmez, di$er gelirler nedeniyle beyanname 
verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dâhil edilmez. 
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5 - ASGAR  GEÇ M  ND R M  

5.1. Asgari Geçim  ndiriminden Yararlanacak ve Yararlanamayacak Olan Ücretliler
 
Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek ki iler asgari geçim indiriminden 
yararlanabilecektir. 
 
Ancak; 
 Ücretleri di"er ücret kapsamõnda vergilendirilen hizmet erbabõ, 
 Ücret geliri elde etmeyen di"er gerçek ki iler, 
 Ba ka bir kanun hükmü (4490 Türk Uluslararasõ Gemi Sicili Kanunu, 4691 Teknoloji 

Geli tirme Bölgeleri Kanunu v.b.) uyarõnca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatõ 
yapõlmayanlar, 

 Dar mükellefiyet kapsamõnda ücret geliri elde edenler, 
 

asgari geçim indiriminden yararlanamazlar. 
 

5.2. Asgari Geçim  ndirimi Tutarõnõn Hesaplanmasõ
 
Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildi"i takvim yõlõ ba õnda geçerli olan ve sanayi 
kesiminde çalõ an 16 ya õndan büyük i çiler için uygulanan asgarî ücretin yõllõk brüt tutarõna; 
 
 Mükellefin kendisi için % 50'si, 
 Çalõ mayan ve herhangi bir geliri olmayan e i için % 10'u, 
 Çocuklarõn her biri için ayrõ ayrõ olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5’i, 
 Di"er çocuklar için % 5'i, 

 
olmak üzere ücretlinin  ahsi ve medeni durumu dikkate alõnarak hesaplanan indirim oranlarõnõn 
uygulanmasõ sonucu bulunacak matrahõn, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine kar õlõk 
gelen %15'lik oranla çarpõmõ sonucunun 12’ye bölünmesiyle her aya isabet eden tutar 
hesaplanõr. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek gelir vergisinden mahsup edilir. Hesaplamada 
kullanõlan formül  öyledir: 
 

A.G. . Yõllõk Tutarõ = (Asgari Ücretin Yõllõk Brüt Tutarõ X A.G. . Oranõ) X %15 
 
Asgari geçim indiriminin yõllõk tutarõ, her ücretli için asgarî ücret üzerinden hesaplanan yõllõk 
vergi tutarõnõ a amayacak ve yõlõ içerisinde asgari ücret tutarõnda meydana gelen de"i iklikler, 
asgari geçim indirimi uygulamasõnda dikkate alõnmayacaktõr. 
 
Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafõndan 16 ya õndan büyükler için asgari ücret 2011 yõlõnõn 
birinci altõ aylõk döneminde aylõk brüt 796,50 TL, ikinci altõ aylõk dönemi için ise aylõk brüt 
837 TL olarak tespit edilmi tir. Dolayõsõyla, asgari geçim indirimi tutarõnõn hesaplanmasõnda, 
yukarõdaki formülde yer alan asgari ücretin yõllõk brüt tutarõ olarak, ücretin elde edildi"i takvim 
yõlõ ba õnda geçerli olan ve sanayi kesiminde çalõ an 16 ya õndan büyük i çiler için uygulanan 
asgarî ücretin yõllõk brüt tutarõ olarak (796,50 X 12=) 9.558 TL’nin dikkate alõnmasõ gerekir. 
Hesaplamalarda bu tutar 12 ay boyunca kullanõlacak olup, 2011 yõlõnõn ikinci yarõsõnda asgari 
ücretin farklõ uygulanmasõ bu hesaplamalarõ etkilemeyecektir. 
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ÖRNEK 11: Asgari ücretle çalõ an, e i ücretli olarak çalõ mayan ve iki çocu"u olan Bayan 
(Z)’nin 2011 yõlõ asgari geçim indirimi tutarõ  u  ekilde hesaplanacaktõr: 
 
 
2011 yõlõnda Asgari Ücretin Yõllõk Brüt Tutarõ   (796,50 TL X 12) 9.558 TL
Mükellefin Asgari Geçim !ndirimi Oranõ                                                         
- Mükellefin kendisi için %50  
- Mükellefin e i için %10  
- Mükellefin çocuklarõ için %15 

% 75

Asgari Geçim !ndirimine Esas Tutar   (9.558,00 TL X % 75) 7.168,50 TL
Asgari Geçim !ndiriminin Yõllõk Tutarõ (7.168,50 TL X % 15) 1.075,28 TL

 
Hesaplanan yõllõk asgari geçim indirimi tutarõnõn 1/12'si olan (1.075,28/12=) 89,61 TL, aylõk 
olarak hesaplanan gelir vergisi kesintisi tutarõndan mahsup edilerek, ücretliye yansõtõlacaktõr. 
 
5.3. Asgari Geçim  ndiriminde, Aile Fertlerinin, Emekli Maa!õ Olanlarõn ve Bo!ananlarõn 
Durumu  
 
Asgari geçim indirimi uygulamasõnda; 
 
 Asgari geçim indirimi, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrõ ayrõ 

hesaplanacaktõr, 
 Emekli maa õ alanlar da çalõ mayan ve herhangi bir geliri olmayan e  olarak kabul 

edilecektir, 
 E lerin her ikisinin de ücretli olmasõ halinde çocuklar yalnõzca sosyal güvenlik yönünden 

tabi olduklarõ e in bildirimine dâhil edilecektir, 
 Bo ananlar için indirim tutarõnõn hesabõnda, nafakasõnõ sa"ladõklarõ çocuk sayõsõ dikkate 

alõnacaktõr. 
 
Yõl içinde i!yeri ve i!vereni de$i!en ücretliler, yeni i!yerlerinde veya i!verenleri nezdinde 
çalõ!maya ba!ladõklarõ aydan itibaren asgari geçim indiriminden yararlanmaya devam 
edeceklerdir. 
         
5.4. Sakatlõk  ndiriminden Faydalanan Ücretlilerde Asgari Geçim  ndirimi Uygulamasõ 
 
Sakatlõk indiriminden yararlanan ücretlinin gelir vergisi matrahõ hesaplanõrken sakatlõk indirimi 
dü ülecek, kalan gelir vergisi matrahõ üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarõndan da yõllõk 
asgari geçim indirimi tutarõnõn 1/12'si dü ülecektir. Dü ülecek tutar, kalan gelir vergisi tutarõnõ 
a amayacak ve asgari geçim indirimi farkõ di"er dönemlerde de de"erlendirilmeyecektir. 
 
ÖRNEK 12: E i ücretli olarak çalõ an, iki çocu"u olan ve 2. derece sakatlõk indiriminden 
faydalanan asgari ücretli Bay (X)’in, #ubat/2012 ayõ asgari geçim indirimi tutarõ  u  ekilde 
hesaplanacaktõr. 
 
2012 yõlõnda Asgari Ücretin Yõllõk Brüt Tutarõ   (886,50 TL X 12) 10.638 TL
Mükellefin Asgari Geçim !ndirimi Oranõ                                                         
- Mükellefin kendisi için %50  
- Mükellefin çocuklarõ için %15 

% 65

Asgari Geçim !ndirimine Esas Tutar   (10.638 TL X % 65) 6.914,70 TL
Asgari Geçim !ndiriminin Yõllõk Tutarõ (6.914,70 TL X % 15) 1.037,20 TL
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Hesaplanan yõllõk tutarõn 1/12'si olan (1.037,20/12=) 86,43 TL, aylõk olarak hesaplanan gelir 
vergisi kesintisi tutarõndan mahsup edilecektir. Bu ücretlinin #ubat/2012 ayõ için, asgari geçim 
indirimi mahsup i lemi a a"õdaki  ekilde gerçekle tirilecektir: 
 
 
2012 Yõlõ #ubat Ayõ Brüt Ücreti 886,50 TL
2012 Yõlõ #ubat Ayõ Tevkifat Matrahõ 753,53 TL
!kinci Derece Sakatlõk !ndirimi Tutarõ 380 TL
Sakatlõk !ndirimi Dü üldükten Sonra Kalan Tevkifat Matrahõ 373,53 TL
2012 Yõlõ #ubat Ayõ Ücretinden Hesaplanan Gelir Vergisi 56,03 TL
2012 Yõlõ #ubat Ayõ Mahsup Edilecek A.G.!. Tutarõ 86,43 TL
2012 Yõlõ #ubat Ayõ Ödenecek Gelir Vergisi -
2012 Yõlõ #ubat Ayõnda Yararlanõlacak A.G.!. Tutarõ 56,03 TL

 
Bu ücretlinin gelir vergisi matrahõ hesaplanõrken sakatlõk indirimi de mahsup edilecek, sakatlõk 
indiriminin mahsubundan sonra kalan gelir vergisi matrahõ üzerinden hesaplanan gelir vergisi 
tutarõndan da yõllõk asgari geçim indirimi tutarõnõn 1/12'si olan 86,43 TL mahsup edilecektir. 
Ancak, mahsup edilecek tutar, hesaplanan gelir vergisi tutarõnõ a amayaca"õndan yalnõzca 
56,03 TL'lik kõsmõ ücretliye ödenecek ve ücretli (86,43–56,03=) 30,40 TL asgari geçim 
indirimi farkõndan yararlanamayacaktõr. Buna göre, i veren mahsup edilen asgari geçim 
indirimi tutarõ kadar yani 56,03 TL ücretliye daha fazla ödeme yapacaktõr. 
 
5.4.1 2012 Yõlõ Asgari Geçim  ndirimi Tutarlarõ 

2012 Yõlõ Asgari Geçim !ndirimi Tutarlarõ ise; 

ASGAR  GEÇ M  ND R M N N HESAPLANMASINA  L "K N TABLO  

(Asgari ücret; 2012 yõlõ için aylõk 886,50 TL yõllõk 10.638,00 TL olarak dikkate alõnmõ tõr) 

ÜCRETL N N MEDEN   
DURUMU  

(1)  

  

ORAN  

(%)  
(2)  

  

MATRAH  

(Yõllõk Brüt 
Asgari Ücret X 

AG  Oranõ)  
(3)  

 ND R M TUTARI  

[(3) X %15]  
(4)  

AYLIK 
TUTAR  

[(4)/12]  
(5)  

BEKÂR  50,00  5.319,00  797,85  66,48  
EVL  E"  ÇALI"MAYAN  60,00  6.382,80  957,42  79,78  
EVL  E"  ÇALI"MAYAN 1 ÇOCUKLU  67,50  7.180,65  1.077,09  89,75  
EVL  E"  Ç ALI"MAYAN 2 ÇOCUKLU  75,00  7.978,50  1.196,77  99,73  
EVL  E"  ÇALI"MAYAN 3 ÇOCUKLU  80,00  8.510,40  1.276,56  106,38  
EVL  E"  ÇALI"MAYAN 4 ÇOCUKLU*  85,00  9.042,30  1.356,34  113,03  
EVL  E"  ÇALI"AN  50,00  5.319,00  797,85  66,48  
EVL  E"  ÇALI"AN           1 ÇOCUKLU  57,50  6.116,85  917,52  76,46  
EVL  E"  ÇALI"AN           2 ÇOCUKLU  65,00  6.914,70  1.037,20  86,43  
EVL  E"  ÇALI"AN           3 ÇOCUKLU  70,00  7.446,60  1.116,99  93,08  
EVL  E"  ÇALI"AN           4 ÇOCUKLU  75,00   7.978,50  1.196,77  99,73  
EVL  E"  ÇALI"AN           5 ÇOCUKLU  80,00  8.510,40  1.276,56  106,38  
EVL  E"  ÇALI"AN           6 ÇOCUKLU  85,00  9.042,30  1.356,34  113,03  

 
*Asgari ücretin 2012 yõlõ ilk 6 aylõk dönemi için hesaplanan Gelir Vergisi tutarõ 113,03 TL oldu$undan, Asgari Geçim  ndirimi 2012  
yõlõnda 113,03 TL’yi a!amayacaktõr. 

 
5.5. Medeni Hal ve Çocuk Sayõsõnõn De$i!mesi Durumunda Asgari Geçim  ndirimi 
 
Ücretliler, medeni durumlarõ ve çocuk sayõlarõ ile e inin i  ve gelir durumu hakkõnda "Aile 
Durumu Bildirimi" ile i verenlerine bildirimde bulunacaklardõr. Durumlarõnda herhangi bir 
de"i iklik olmasõ halinde (evlenme, bo anma, ölüm, do"um vb.) bu de"i iklikleri i verene bir 
ay içerisinde bildireceklerdir. Asgari geçim indirimi oranõnõ etkileyen de"i iklikler, söz konusu 
de"i ikli"in i verene bildirildi"i tarih itibariyle uygulanacaktõr. 
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5.6. Yõllõk Beyanname Veren Ücretlilerde Asgari Geçim  ndirimi Uygulamasõ 

Gelir Vergisi Kanununun 95 inci maddesi gere"i ücretlerinden vergi kesintisi yapõlmayan ve bu 
nedenle ücretlerini yõllõk beyanname ile beyan etmek zorunda olan ücretlilerde asgari geçim 
indirimi, yõllõk beyannamede hesaplanan gelir vergisinin ücret gelirlerine isabet eden tutarõndan 
mahsup edilmesi suretiyle gerçekle tirilecektir. Bu kapsamdaki ücretliler, yõllõk 
beyannamelerine 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebli"i ekinde yer alan "Aile Durumu 
Bildirimi"ni doldurarak ekleyeceklerdir. 

Kesintiye tabi olmayan ücretlerini yõllõk beyanname ile beyan etmek zorunda olan ücretliler bu 
beyannameye di"er gelir unsurlarõnõ da dâhil etmeleri halinde asgari geçim indirimi, yõllõk 
beyannamede sadece ücret gelirlerine isabet eden gelir vergisinden mahsup edilecektir. 

Birden fazla i verenden kesinti yoluyla vergilendirilen ücret geliri elde edilmesi dolayõsõyla 
ücret gelirinin yõllõk beyanname ile beyan edilmesi halinde, yõl içinde i veren aracõlõ"õyla asgari 
geçim indiriminden yararlanõlmasõ nedeniyle, yõllõk beyannamede asgari geçim indiriminden 
yararlanõlmasõ mümkün de"ildir. 

Ücretlerinden vergi kesintisi yapõlan ve i verenler aracõlõ"õyla yõl içinde asgari geçim 
indiriminden yararlanan mükelleflerin, kesintiye tabi ücret gelirlerini yõllõk beyannameye dâhil 
etmeleri halinde, beyan edilen gelir üzerinden hesaplanan vergiden, yõl içinde kendisine ödenen 
ücret üzerinden kesilen gelir vergisinin asgari geçim indirimi mahsup edilmeden önceki tutarõ 
mahsup edilecektir. Böylelikle, kaynakta vergileme sõrasõnda ücretliye ödenmi  olan asgari 
geçim indirimi tutarlarõnõn, yõllõk beyanname üzerinden yapõlan vergileme sonucunda da 
ücretlide kalmasõ sa"lanmõ  olacaktõr. 

5.7. Yõllõk Beyannamede Mahsup Edilecek 2011 Yõlõ Asgari Geçim  ndirimi Tutarlarõ 
 

ASGAR  GEÇ M  ND R M N N HESAPLANMASINA  L "K N TABLO  

(Asgari ücret; 2011 yõlõ için aylõk 796,50 TL yõllõk 9.558,00 TL olarak dikkate alõnmõ tõr) 

ÜCRETL N N MEDEN   
DURUMU  

(1)  

  

ORAN  

(%)  
(2)  

  

MATRAH  

(Yõllõk Brüt 
Asgari Ücret X 

AG  Oranõ)  
(3)  

 ND R M TUTARI  

[(3) X %15]  
(4)  

AYLIK 
TUTAR  

[(4)/12]  
(5)  

BEKAR  50.00  4.779,00  716,85  59,74  

EVL  E"  ÇALI"MAYAN  60.00  5.734,00  860,22  71,69  

EVL  E"  ÇALI"MAYAN 1 ÇOCUKLU  67.50  6.451,65  967,75  80,65  

EVL  E"  Ç ALI"MAYAN 2 ÇOCUKLU  75.00  7.168,50  1.075,28  89,61  

EVL  E"  ÇALI"MAYAN 3 ÇOCUKLU  80.00  7.646,40  1.146,96  95,58  

EVL  E"  ÇALI"MAYAN 4 ÇOCUKLU*  85.00  8.124,30  1.218,65  101,55  

EVL  E"  ÇALI"AN  50.00  4.779,00  716.85  59,74  

EVL  E"  ÇALI"AN 1 ÇOCUKLU  57.50  5.495,85  824,38  68,70  

EVL  E"  ÇALI"AN 2 ÇOCUKLU  65.00  6.212,70  931,90  77,66  

EVL  E"  ÇALI"AN 3 ÇOCUKLU  70.00  6.690,60  1.003,59  83,63  

EVL  E"  ÇALI"AN 4 ÇOCUKLU  75.00         7.168,50  1.075,28  89,61  

EVL  E"  ÇALI"AN 5 ÇOCUKLU  80.00  7.646,40  1.146,96  95,58  

EVL  E"  ÇALI"AN 6 ÇOCUKLU * 85.00  8.124,30  1.218,65  101,55  

 
* Asgari ücretin 2011 yõlõ ilk 6 aylõk dönemi için hesaplanan Gelir Vergisi tutarõ 101,55 TL oldu$undan, Asgari Geçim  ndirimi 

 tutarõ 2011  yõlõnda 101,55 TL’yi a!amayacaktõr. 
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6. ÜCRET GEL RLER N N BEYANINA  L "K N ÖRNEKLER 

ÖRNEK 1: E i çalõ an ve üç çocu"u olan Bay (A), 2011 yõlõnda birinci i verenden 40.000 TL, 
ikinci i verenden ise 25.000 TL ücret geliri elde etmi tir. Ücretlerin tamamõ tevkif yoluyla 
vergilendirilmi  bulunmaktadõr.   

Birden sonraki i verenden alõnan ücret (25.000 TL), 2011 yõlõ için 23.000 TL'lik beyan sõnõrõnõ 
a tõ"õ için, 65.000 TL'lik ücret gelirinin tamamõ beyan edilecektir.  

Asgari geçim indirimi tutarõ, ücretlinin yõl içinde net ücreti hesaplanõrken tevkif edilen vergi 
tutarõndan mahsup edilmek suretiyle mükellefe yansõtõlmõ tõr. 

Yõllõk gelir vergisi beyannamesi verilmesi nedeniyle beyanname üzerinden hesaplanan gelir 
vergisinden, asgari geçim indirimi mahsup edilmeden önceki vergi tevkifatõ tutarlarõ toplamõ 
olan  (7.100+3.780)=10.880 TL beyanname üzerinden mahsup edilecektir. Bu durumda 
ödenecek gelir vergisi a a"õdaki gibi hesaplanacaktõr; 

Ücret Geliri (40.000 +25.000) 65.000 TL
Sigorta prim ödemesi (65.000 X %15)* 9.750 TL
Kalan 55.250 TL
Vergiye Tabi Gelir (Matrah) 55.250 TL
Hesaplanan Gelir Vergisi 12.837,50 TL
Mahsup Edilecek Gelir Vergisi (7.100+3.780) 
(Asgari Geçim !ndirimi Mahsup Edilmeden Önceki Vergi) 

10.880 TL

Ödenecek Gelir Vergisi (12.837,50–10.880) 1.957,50 TL
                                                                                                 

*Gelir vergisi hesaplanõrken, %15 oranõnda sigorta primi ve i sizlik sigortasõ prim kesintisi yapõlmõ tõr. 

ÖRNEK 2: Yabancõ ülke konsoloslu"unda çalõ an ve ücret istisnasõndan yararlanmayan Türk 
uyruklu Bay (B), 2011 yõlõnda 55.000 TL ücret geliri elde etmi tir. Ödevlinin e i çalõ mamakta 
ve bir çocu"u bulunmaktadõr. 

Bu gelirler için 2012 yõlõnda verilecek yõllõk beyannamede asgari geçim indirimi a a"õdaki 
 ekilde hesaplanacaktõr.  

2011 yõlõnda Asgari Ücretin Yõllõk Brüt Tutarõ   (796,50 X 12) 9.558,00 TL
Mükellefin Asgari Geçim !ndirimi Oranõ                             % 67,5 
- Mükellefin kendisi için      %50 
- Mükellefin e i için             %10 
- Mükellefin çocuklarõ için   %7,5 
Asgari Geçim !ndirimine Esas Tutar   (9.558,00X %67,5) 6.451,65 TL
Asgari Geçim !ndiriminin Yõllõk Tutarõ  (6.451,65 X %15) 967,75 TL

Ücret geliri nedeniyle verilen yõllõk beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarõ 
9.574,75 TL'dir. Yõllõk beyannamede hesaplanan vergi toplamõndan, asgari geçim indirimi 
tutarõ olan 967,75 TL mahsup edilecektir. Böylece yõllõk beyanname ile bildirilen ücret gelirine 
isabet eden vergiden, asgari geçim indirimi tutarõ mahsup edilerek indirim tutarõ ücretliye 
yansõtõlacaktõr. Bu durumda ödenecek gelir vergisi a a"õdaki gibi hesaplanacaktõr. 
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Ücret Geliri 55.000 TL

Sigorta prim ödemesi (55.000 X %15) 8.250 TL

Kalan 46.750 TL

Vergiye Tabi Gelir (Matrah)   46.750 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi 10.542,50 TL

Mahsup Edilecek Asgari Geçim !ndirimi Tutarõ 967,75TL

Ödenecek Gelir Vergisi (10.542,50- 967,75) 9.574,75 TL

ÖRNEK 3: Bayan (C)’nin 2011 yõlõnda elde etti"i gelirlere ili kin bilgileri a a"õdaki gibidir. 

(A) Özel Okulundan elde etti"i ücret gelirinin yõllõk tutarõ 30.000 TL
(B) Özel Dershanesinden elde etti"i ücret gelirinin yõllõk tutarõ 40.000 TL

Mükellef iki ayrõ i verenden ücret geliri elde etmekte olup, ücretlerin tamamõ tevkif yoluyla 
vergilendirilmi  bulunmaktadõr.  Ödevli, yõl içinde en fazla ücret aldõ"õ i vereni aracõlõ"õyla 
asgari geçim indirimi uygulamasõndan yararlanmõ tõr. 

Mükellef yõl içinde (4.805 TL + 7.100,00 TL=) 11.905,00 TL kesinti yoluyla vergi (asgari 
geçim indirimi mahsup edilmeden önceki vergi tevkifatõ tutarõ) ve 10.500 TL sigorta primi 
ödemi tir.  

Mükellef ayrõca kendisine, e ine ve küçük çocuklarõna ili kin 4.500 TL e"itim ve sa"lõk 
harcamasõnda, Milli E"itim Bakanlõ"õna ba"lõ (X) !lkö"retim Okuluna da 2.000 TL ba"õ ta 
bulunmu tur. 

Birinci i verenden alõnan ücret hariç, ikinci i verenden alõnan ücret toplamõ 2011 yõlõ için 
23.000 TL olan beyan sõnõrõnõ a tõ"õ için birinci ve ikinci i verenden alõnan toplam (30.000 
TL+40.000 TL) 70.000 TL  ücret gelirinin tamamõ beyan edilecektir. 

Mükellef gelir vergisi matrahõnõn tespitinde (193 sayõlõ Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu 
maddesi uyarõnca); 

 Beyan etti"i gelirinin % 10'unu a mamasõ, Türkiye'de yapõlmasõ ve gelir veya kurumlar 
vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel ki ilerden alõnacak belgelerle tevsik 
edilmesi  artõyla, mükellefin kendisi, e i ve küçük çocuklarõna ili kin olarak yapõlan e"itim 
ve sa"lõk harcamalarõnõ, 

 Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere 
ba"õ lanan okul, sa"lõk tesisi ve yüz yatak (kalkõnmada öncelikli yörelerde elli yatak) 
kapasitesinden az olmamak üzere ö"renci yurdu ile çocuk yuvasõ, yeti tirme yurdu, 
huzurevi, bakõm ve rehabilitasyon merkezi in asõ dolayõsõyla yapõlan harcamalar veya bu 
tesislerin in asõ için bu kurulu lara yapõlan her türlü ba"õ  ve yardõmlar ile mevcut tesislerin 
faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapõlan her türlü nakdî ve aynî ba"õ  ve yardõmlarõn 
tamamõnõ,  

gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirim konusu yapabilecektir. 

Buna göre; mükellef tarafõndan 2011 takvim yõlõnda yapõlan 4.500 TL e"itim ve sa"lõk 
harcamasõ ile (X) !lkö"retim Okuluna yaptõ"õ 2.000 TL’lik ba"õ õn tamamõnõ gelir vergisi 
matrahõndan indirilebilecektir. 
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Mükellefin beyanõ a!a$õdaki gibi olacaktõr: 

Ücret Geliri 70.000,00 TL
Sigorta Prim Ödemesi 10.500,00 TL
Kalan (70.000 – 10.500) 59.500,00 TL
E"itim ve Sa"lõk Harcamasõ 4.500,00 TL
E"itim ve Sa"lõk Tesislerine !li kin Ba"õ  ve Yardõmlar 2.000,00 TL
!ndirimler Toplamõ (4.500 + 2.000) 6.500,00 TL
Vergiye Tabi Gelir (Matrah) (59.500- 6.500) 53.000,00 TL
Hesaplanan Gelir Vergisi 12.230,00 TL
Mahsup Edilecek Gelir Vergisi                                                           
(Asgari Geçim !ndirimi mahsup edilmeden önceki vergi) 

    11.905,00 TL 

Ödenecek Gelir Vergisi (12.230,00 - 11.905,00) 325,00 TL
 
 
ÖRNEK 4: Bay (A)’nõn 2011 yõlõna ili kin Yõllõk Gelir Vergisi Beyannamesindeki gelirleri 
a a"õdaki gibidir. 
 

 

Beyan Edilen Serbest Meslek Kazancõ         40.000 TL
Beyan Edilen Ücret Geliri (1.! verenden Alõnan, Tevkifata Tabi Tutulmu )    26.800 TL
Beyan Edilen Ücret Geliri (2.! verenden Alõnan, Tevkifata Tabi Tutulmu )       25.000 TL
Vergiye Tabi Gelir ( Matrah) (40.000 TL + 26.800 + 25.000=)                                  91.800 TL

Serbest meslek kazancõ nedeniyle her halükarda beyanname verilecektir. Birinci i veren hariç, 
ikinci i verenden alõnan ücret tutarõ 23.000 TL’lik beyan sõnõrõnõ a tõ"õndan birinci i verenden 
alõnan ücret geliri dahil ücret gelirinin tamamõ da beyan edilecektir. 

Mükellef yõl içinde (5.156 TL + 4.670 TL=) 9.826 TL* kesinti yoluyla vergi ödemi tir.  

Di"er taraftan, 2011 takvim yõlõnda elde edilen ücret ve di"er gelirlerin vergilendirilmesinde 
uygulanacak tarife 193 sayõlõ Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde belirlenmi  olup, 
ücret geliri ile di"er gelir unsurlarõnõn birlikte beyan edilmesi ve beyannamedeki toplam gelirin 
53.000 TL'yi a masõ nedeniyle, gelir vergisinin hesaplanmasõ 75 Sõra No.lu Gelir Vergisi 
Sirkülerinde yapõlan açõklamalara göre yapõlacaktõr. 

Buna göre, gelir vergisi tutarõ a a"õdaki  ekilde hesaplanacaktõr. 
 
Beyan Edilen Vergiye Tabi Gelir (Matrah) Üzerinden Hesaplanan Vergi  
 [(91.800- 53.000) X % 35 + 12.230=]   

25.810 TL 
 
 

Beyan Edilen Ücret Gelirinin Beyan Edilen Toplam Gelir !çindeki Oran   
[(51.800) / 91.800=] 

% 56 
 

53.000 TL'yi A an Vergiye Tabi Gelirin (Matrah), Beyan Edilen Ücret 
Gelirine Tekabül Eden Kõsmõ 
 [(91.800 - 53.000) X % 56=] 

 
21.728 TL 

Beyan Edilen Ücret Geliri Dolayõsõyla Eksik Hesaplanacak Gelir 
Vergisi 
 (21.728 X % 8=)  

        1.738 TL 
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Hesaplanan Gelir Vergisi  
 (25.810 – 1.738 =) 

24.072TL 
 

Mahsup Edilecek Gelir Vergisi Toplamõ  
 (5.156 + 4.670 =) 

9.826 TL 

Ödenecek Gelir Vergisi  
 (24.072– 9.826 =)   

14.246TL 

 
* Gelir vergisi hesaplanõrken, %15 oranõnda sigorta prim ve i sizlik sigortasõ prim kesintisi yapõlmõ tõr. 
 

 

7. BEYANNAMEN N DOLDURULMASINDA D KKAT ED LECEK HUSUSLAR 

 Beyanname bir örnek doldurulacaktõr. 

 Mavi veya siyah tükenmez kalem kullanõlarak BÜYÜK MATBAA HARFLER! ile 
doldurulacaktõr.  

 Okunaklõ bir  ekilde silinti ve kazõntõ yapõlmadan düzenlenmesine özen gösterilecektir. 

 Rakamlar arasõna herhangi bir i aret konulmayacaktõr.  

 Sayõsal ifadeler romen rakamõ ile yazõlmayacaktõr. 

 Alfabetik karakterler sola, sayõsal karakterler sa"a yana õk olarak yazõlacaktõr. 

 Elektronik ortamda beyanname verecek olan mükellefler beyannamelerini, 
https://ebeyanname.gib.gov.tr adresinde yer alan kõlavuza uygun olarak dolduracaklardõr. 
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VERG N Z  ÖDEYEB LECE# N Z ANLA"MALI BANKALAR 

 

AKBANK T.A. . 

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. . 

ALTERNAT!FBANK A. . 

ANADOLUBANK A. . 

ASYA KATILIM BANKASI A. . 

C!T!BANK A. . 

DEN!ZBANK A. . 

EUROBANK TEKFEN A. . 

F!NANSBANK A. . 

HSBC BANK A. . 

!NG BANK A. . 

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A. . 

 EKERBANK T.A. . 

TÜRK EKONOM! BANKASI A. . 

TÜRK!YE GARANT! BANKASI A. . 

TÜRK!YE HALK BANKASI A. . 

TÜRK!YE !  BANKASI A. . 

TÜRK!YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 

T.C. Z!RAAT BANKASI- A. . 

TEKST!LBANK A. . 

TURKISHBANK A. . 

TURKLANDBANK A. . 

TÜRK!YE F!NANS KATILIM BANKASI A. . 

YAPI VE KRED! BANKASI A. . 

 


