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                                                                                                                                                                                                 A Member of 

 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş      

YEŞİLBAHAR SOKAK NO:59/26 GÖZTEPE/KADIKÖY/İSTANBUL 0216 3553709-3553710 

29.12.2021 
Sayı   :2021/14                          

Konu :Ücret Gelirinin Vergilendirilmesine İlişkin Düzenlemeler                                                                                                         

  

SİRKÜLER 

 

25 Aralık 2021 tarihli 31700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7349 sayılı Gelir Vergisi 

Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Gelir Vergisi Kanununda ve Damga 

Vergisi Kanununda ücret gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmış olup, işbu 

Sirkülerimiz yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamaları içermektedir.   

 

A-GERÇEK ÜCRETLERDE İSTİSNAYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 

 

193 sayılı Kanunun Ücretlerde istisnayı düzenleyen 23’üncü maddesinin birinci fıkrasına 

aşağıdaki bent eklenmiştir.  

 

“18. Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından 

işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden 

ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir 

dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi 

tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle 

hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden 

hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en 

yüksek olan ücrete uygulanır.).” 

 

Yukarıda yapılan düzenlemeye paralel olarak halen uygulanmakta olan kanunun 32’inci 

maddesinde düzenlenmiş olan Asgari Geçim İndirimi uygulaması 01.01.2022 tarihinden itibaren 

uygulanmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.  

 

Ayrıca, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun “IV – Ticari ve medeni 

işlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün (34) numaralı fıkrasında yer alan “ücretlere ilişkin kâğıtlar” 

ibaresinden sonra gelmek üzere (Bu maddenin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen 

ücretlerde istisna, aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısım için uygulanır) şeklinde parantez içi hüküm 

eklenmiştir.  

 

 

Gerçek ücretlerde yapılan bu düzenleme ile birlikte 01.01.2022 tarihinden itibaren asgari geçim 

indirimi uygulaması sona erecek ve yapılan düzenlemeye paralel olarak ücretlerde kısmi Gelir Vergisi 

istisnası uygulanacaktır. Ayrıca asgari ücretin brüt tutarı kadarlık kısmı damga vergisi hesaplamasında 

dikkate alınmayacaktır. 
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Konuya ilişkin açıklama ve hesaplamaların yer aldığı Bakanlıkça hazırlanmış Taslak 

Tebliğ ektedir. 

 

Uygulamaya ilişkin Ocak 2022 ilk aya ait iki adet örnek (asgari ücret ve asgari ücret üstü) 

aşağıdaki gibidir.  

 

Örnek 1;  

 

 Ocak 2022 (TL) 

Ocak Ayı Brüt Ücreti 5.004,00 

Sgk Primi %14 700,56 

İşsizlik Sig. Primi %1 50,04 

Gelir Vergisi Matrahı 4.253,40 

Hesaplanan Gelir Vergisi (%15) 638,01 

İstisna Edilecek Gelir Vergisi (4.253,40x%15)* 638,01 

Kesilen Gelir Vergisi 0,00 

Damga Vergisi Matrahı** 0,00 

İstisnalar Sonrası Net Ödenecek Tutar 4.253,40 

  
*İstisna tutarı asgari ücret matrahı üzerinden hesaplanması gereken gelir vergisi tutarını 

aşamayacaktır. 

**Giydirilmiş (brüt) ücretten brüt asgari ücret (5.004 TL) düşülerek damga vergisi 

matrahına ulaşılacaktır. 

 

Yukarıdaki örneğe göre ocak ayında beyanı gerekecek vergi kesintisi oluşmamaktadır. Ayrıca damga 

vergisi matrahı da oluşmamaktadır.  

 

 

Örnek 2; 

 

 Ocak 2022 (TL) 

Ocak Ayı Brüt Ücreti 15.000,00 

Sgk Primi %14 2.100,00 

İşsizlik Sig. Primi %1 150,00 

Gelir Vergisi Matrahı 12.750,00 

Hesaplanan Gelir Vergisi (%15) 1.912,50 

İstisna Edilecek Gelir Vergisi (4.253,40x%15)* 638,01 

Kesilen Gelir Vergisi 1.274,49 

Damga Vergisi Matrahı** 9.996,00 

Damga Vergisi (binde 7,59) 75,87 

İstisnalar Sonrası Net Ödenecek Tutar 11.399,64 

  
*İstisna tutarı asgari ücret matrahı üzerinden hesaplanması gereken gelir vergisi tutarını 

aşamayacaktır. 

**Giydirilmiş (brüt) ücretten, brüt asgari ücret (5.004 TL) düşülerek damga vergisi 

matrahına ulaşılacaktır. 
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Yukarıdaki örneğe göre ocak ayında 1.912,50 TL gelir vergisi hesaplanmakta, bu vergiden 

638,01 TL’lik istisna tutarı tenzil edildikten sonra kalan (1.912,50-638,01=) 1.274,49 TL vergi kesintisi 

beyan edilecektir. Damga vergisi matrahının hesaplanmasında da brüt asgari ücret tutarı dikkate 

alınmamakta olup, damga vergisi matrahı (15.000,00-5.004,00=) 9.996,00 TL olarak hesaplanmaktadır. 

 

İstisna uygulamasında takip eden aylarda aynı şekilde uygulanacaktır. İstisnayı aşan ücret 

gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna 

kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Buna göre hesaplanan vergiden istisna 

edilecek gelir vergisi düşülerek kalan vergi tutarı beyan edilecektir. Yukarıdaki hesaplamalarda 

638,01 TL olarak hesaplanan istisna tutarı 2022/Ocak-Temmuz döneminde sabit olarak 

uygulanacaktır. Asgari ücret tutarına ilişkin vergi matrahının 2022 tarifesine göre 2022 Ağustos 

ayında dilim atlaması nedeniyle bu aydan itibaren artan vergi tutarına göre istisna tutarı 

değişecektir. Bu tutar 2022 Ağustos ayı için 739,37 TL, 2022/Eylül-Aralık dönemi için ise 850,68 

TL olarak dikkate alınacaktır. Tarife değişikliğine göre yapılan hesaplamaları içeren 2022 

Ağustos ve 2022 Eylül dönemlerine ilişkin iki adet örnek aşağıdadır.  

 

Örnek 3; 

 

  Ağustos 2022 (TL) 

Ağustos Ayı Ücreti 8.000,00 

Sgk Primi% 14 1.120,00 

İşsizlik Sig. Primi % 1 80,00 

Gelir Vergisi Matrahı 6.800,00 

Hesaplanan Gelir Vergisi (%20)* 1.360,00 

İstisna Edilecek Gelir Vergisi (2.226,20x0,15+2.027,20x0,20)** 739,37 

Kesilen Gelir Vergisi 620,63 

Damga Vergisi Matrahı*** 2.996,00 

Damga Vergisi (binde7,59) 22,74 

Net Ücret 6.156,63 

  
*Ağustos ayı kümülatif vergi matrahına göre uygulanacak vergi oranı %20’dir. 

**Asgari ücret matrahı üzerinden hesaplanması gereken gelir vergisi 

***Giydirilmiş (brüt) ücretten brüt asgari ücret (5.004 TL) düşülerek damga vergisi 

matrahına ulaşılacaktır. 

 

 

Örnek 4;   

 Eylül 2022 (TL) 

Eylül Ayı Ücreti 8.000,00 

Sgk Primi% 14 1.120,00 

İşsizlik Sig. Primi % 1 80,00 

Gelir Vergisi Matrahı 6.800,00 

Hesaplanan Gelir Vergisi (%20)* 1.360,00 

İstisna Edilecek Gelir Vergisi (4.253,40x0,20)** 850,68 

Kesilen Gelir Vergisi 509,32 

Damga Vergisi Matrahı*** 2.996,00 

Damga Vergisi (binde7,59) 22,74 

Net Ücret 6.267,94 
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*Eylül ayı kümülatif vergi matrahına göre uygulanacak vergi oranı %20’dir. 

**Asgari ücret matrahı üzerinden hesaplanması gereken gelir vergisi 

***Giydirilmiş (brüt) ücretten brüt asgari ücret (5.004 TL) düşülerek damga vergisi 

matrahına ulaşılacaktır. 

 

 

B-DİĞER ÜCRETLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 

 

Gelir Vergisi Kanunun 64’üncü maddesinde düzenlenen kapsamı aşağıda yer alan “Diğer 

Ücretler” 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.  

 

“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, 

4. Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar, 

5. Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması sebebiyle, Danıştayın müspet mütalaasıyla, Maliye 

Bakanlığınca bu kapsama alınanlar” 

 

Yukarıdaki düzenlemeye paralel olarak diğer ücretler üzerinden verginin tarhını, vergilendirme 

dönemini, tarh zamanını, ödeme ve mahsubunu düzenleyen Gelir Vergisi Kanunun 108 inci maddesinin 

birinci fıkrasının (3) numaralı bendi, 109 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile ikinci 

ve üçüncü fıkraları, 110 uncu maddesi, 118 inci maddesi ve 122’nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Saygılarımla,  

                                                                                                                        Prof. Dr. Ziyaettin Bildirici 

                                                                                                                       Yeminli Mali Müşavir 


