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ÜCRET 
KAVRAMI

T.C. Anayasası 55. maddesinde;

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 gözönünde 
bulundurulur.



4857 sayılı İş 
Kanunu 32. 
madde

Genel anlamda ücret bir kimseye bir 
iş karşılığında işveren veya üçüncü 
kişiler tarafından sağlanan ve para ile 
ödenen tutardır.



193 sayılı 
Gelir Vergisi 
Kanunu 63. 
Madde

Ücretin gerçek safi değeri iş veren 
tarafından verilen para ve ayınlarla
sağlanan menfaatler toplamından  
kanunda sayılı indirimler yapıldıktan 
sonra kalan miktardır.



Hizmet sözleşmesi, işçinin işverene 
bağımlı olarak belirli veya belirli 
olmayan süreyle işgörmeyi ve 
işverenin de ona zamana veya 
yapılan işe göre ücret ödemeyi 
üstlendiği sözleşmedir. 

6098 sayılı 
Borçlar 
Kanunu 393. 
Madde



Ücretin Unsurları

BİR İŞ KARŞILIĞINDA 
ÖDENMESİ

İŞVEREN VEYA ÜÇÜNCÜ KİŞİLER 
TARAFINDAN ÖDENMESİ

PARA İLE ÖDENMESİ



İşverenin Ücret Ödeme Borcu
ÜCRETİN ÖDENMESİ

ZAMAN AŞIMI

5 YIL

AYLIK/GÜNLÜK/SAATLİK ÜCRET HESAP PUSULASI 
ZORUNLU **ÜCRET KESME CEZASI

İş Sözleşmesi /TİS AYDA 2 GÜN

İŞÇİYE BİLDİRİM Aile ve Çalışma Bakanlığı 
Hesabı / 1 AY

Bir kimseye bir iş 
karşılığında işveren 

tarafından sağlanan ve 
para ile ödenen tutardır.



Ücret Ödeme Borcu (1)

9

İş Kanununda genel anlamda ücret; ‘‘bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen 
tutar’’ şeklinde tanımlanmaktadır. (4857/32)

Ücret ödeme borcu, işçinin iş görme borcu karşısında yer alan ve işverenin iş sözleşmesinden doğan başlıca borcudur. Ücretin korunması, 
sadece iş sözleşmesinde değil, işçinin üçüncü kişilerle olan ilişkilerinden de söz konusu olmaktadır.

Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle farklı ücret ödemesi yapılamaz. İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin 
uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılamaz. (4857/5)

29718 Sayılı Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik, 21.05.2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak beş ve üzeri çalışanı olan işverenlerin ücret ödemelerini 
bankadan yapması zorunlu hale gelmiştir. 2022 yılı için ücretin banka aracılığıyla ödenmemesinin cezası her bir işçi için 429 TL’dir.



Ücret Ödeme Borcu (2)
• Ücretin Ödenmesi: Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkak İş Kanununa göre 

kural olarak Türk Lirası ile ve özel olarak açılan bir banka hesabından ödenir. (4857/32)

• Ödeme Zamanı: İş Kanununa göre Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş 
sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir. Ödemeler bir sonraki ayın 20.gününü 
geçerse işçi haklı nedenle fesih yapabilir.

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri tarafından konuya ilişkin olarak yapılan 
denetimlerde iş sözleşmelerinde ücret ödeme tarihine ilişkin olarak net bir tarihin bulunmaması 
halinde 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun “Ödeme Süresi” başlıklı 406’ncı maddesi gereğince 
işçilerin ücretinin en geç ilgili olduğu ayı takip eden ayın ilk işgünü itibariyle ödenmesi gerektiğine 
ilişkin olarak tutanak tutularak her ayın ilk işgününden sonra yapılan her ücret ödemesi için 
işçilerin ücretinin geç ödenmesi nedeniyle idari para cezası uygulanması ile karşı karşıya 
kalınabilecektir.   
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Ücret Ödeme Şekilleri

Hukuki Bakımdan Ücret Şekilleri;

• Zamana Göre Ücret

• Akort Ücret
• Götürü Ücret

• Yüzdeye Göre Ücret

Diğer Ücret Şekilleri:

• Prim

• İkramiye
• Komisyon Ücreti (provizyon)

• Kardan Pay Alma



Ücret ödeme 
şekillerini belirleyici 
en önemli unsur iş 
akdinin kurulması 
esnasında işçiye 
tebliğ edilen iş 
sözleşmesi olup 
işçinin ücret nev’inin 
burada açıkça 
düzenlenmesi Kanuni 
bir zorunluluktur.



Zamana Göre Ücret
Saat/Gün/Ay

Saat, gün, hafta, ay gibi zaman dilimleri esas alınarak hesaplanan 
ücretlere zamana göre ücret denir.

Sözleşmede ücret nev’i günlük veya saatlik olan işçiler için ayın 
kaç gün çektiği dikkate alınarak (28/29,30 ve 31) ödeme 
yapılması gerekmekte olup işçinin istirahatli olduğu veya sair 
sebeplerle izinli olduğu günler ücretinden kesinti 
yapılabilecektir.
Ücret nev’nin aylık olarak belirtilmesi halinde işçinin istirahatli 
günlerde ve sair sebeplerle izinli olması halinde ücretinden 
kesinti yapılmayarak tam ödenmesi ve ayın kaç gün çektiği 
dikkate alınmadan 30 günlük ücret ödenmesi gerekmektedir.



1-MAKTU/AYLIK 
ÜCRET

Maktu ücret, işçiye hasta, izinli vb. nedenlerle 
mazeretli olduğu hallere bakılmaksızın her 
ödeme döneminde ücretinin tam olarak 
ödendiği ücret türüdür. Bu ücret türü 
uygulamada genellikle bir aylık dönem için 
kararlaştırılmaktadır.



İşverenle işçi arasında yapılan iş sözleşmesine göre, işçinin 
her ay aynı ücreti alması anlamını taşımaktadır. 
Maktu ücrette ay sonunda ücret ödeme zamanı geldiğinde 
ayın kaç gün sürdüğünün bir önemi bulunmamaktadır. 
Başka bir deyişle maktu ücret aylık değeri önceden 
belirlenmiş ücret demektir. Bu ücrette de hafta tatili, genel 
tatil, ulusal bayram gibi ödemeler aylık ücret içinde yer 
almaktadır. (Hafta tatili fazla mesai, ulusal bayram ve genel 
tatil fazla mesai gibi durumlar hariç olmak üzere bu 
durumlarda ayrıca ücret ödenir.) 
Bu anlamda işçinin mazeret izni kullandığı veya geçici iş 
göremezliğe uğradığı günlerin ücretleri kesilememektedir.
Dolayısıyla istirahatlerin aylıktan kesilmemesi ve istirahat 
süreleri boyunca hafta tatili ödenmesine ilişkin ilgili 
düzenleme 4857 sayılı İş Kanunu ile yapılmıştır.



MAKTU/AYLIK 
ÜCRET 
ÖDENMESİ 
HALİNDE 
İSTİRAHATLİ 
SÜRELER

• 4857 sayılı İş Kanunu Madde 48’te;

“İşçilere geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi gerektiği zamanlarda 
geçici iş göremezlik süresine rastlayan ulusal bayram, genel tatil ve hafta 
tatilleri, ödeme yapılan kurum veya sandıklar tarafından geçici iş 
göremezlik ölçüsü üzerinden ödenir.

Hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu 
tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği aylık ücretli işçilerin 
ücretlerinden mahsup edilir.” denilmiştir.

• Mezkur Kanun’un 49. Maddesinin dördüncü fıkrasında;

“Hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu hallerde dahi aylığı 
tam olarak ödenen aylık ücretli işçilere 46, 47 ve 48 inci maddenin 
birinci fıkrası hükümleri uygulanmaz. Ancak bunlardan ulusal bayram ve 
genel tatil günlerinde çalışanlara ayrıca çalıştığı her gün için bir günlük 
ücreti ödenir.”

hükmü yer almakta olup ilgili fıkrada aylığı tam olarak ödenen aylık 
ücretli işçilere, hasta, izinli veya sair nedenlerle mazeretli oldukları 
hallerde de aylıklarının tam olarak ödenmesi gerektiği belirtilmiştir.



Hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen geçici 
iş göremezlik ödeneği aylık ücretli işçiler tarafından işyerine getirilerek ücretlerinden 
mahsup edilmesi yoluna gidilebileceği gibi SGK ile protokol imzalanıp geçici iş görmezlik 
ödeneklerinin prim borçlarınızdan mahsup edilmesini de talep edebilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumunun 10/7/2018 tarihli, 2018/26 sayılı Genelgesiyle yapılan değişiklik 
ile işveren sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneklerini ödeyip, tahakkuk edecek prim 
borçlarına mahsup edebileceklerdir.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin “Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Ödenmesi” 
başlıklı 40’ıncı maddesinin 7.  fıkrasında “Mahsuplaşma talebinde bulunan iş yerlerinde 
çalışan sigortalılara ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, yapılacak protokol ile sigortalılar 
için Kuruma ödenecek sigorta primine mahsup edilmek üzere, işverenleri tarafından Kurum 
adına sigortalılara ödenebilir. İşveren tarafından sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneğinin 
ödenmesi hâlinde, Kurum tarafından hesaplanarak bulunacak geçici iş göremezlik ödeneği 
toplamı, işverenin Kuruma olan borcuna, borcun olmaması hâlinde ise ilk prim borcuna 
mahsup edilir. İşyerinin kapanmış olması hâlinde ise iade edilir.” şeklinde düzenleme 
yapılmıştır.



2- GÜNLÜK/SAATLİK 
ÜCRET

• Saatlik Ücret

Çalışanların fiili olarak çalışmış oldukları her 
saat başına belirtilen saatlik ücretin çarpımı 
ile ödenmektedir. Ücret dönemi içerisinde 
çalışmış olduğu toplam saatin belirlenen saat 
ücreti çarpımı ile hesaplanmaktadır.

• Günlük Ücret

Çalışanların fiili olarak çalışmış oldukları her 
gün için belirtilen günlük ücretin çarpımı ile 
ödenmektedir. Ücret dönemi içinde çalışmış 
olduğu toplam günün belirlenen gün ücreti 
çarpımı ile hesaplanmaktadır.



Çalışma ücreti saatlik olarak belirlenen işçinin
saat ücretinin 7.5 saatle çarpılması sonucu
günlük ücreti, 30 çeken aylarda günlük
çalışma saati olan 7.5 saatin 30 günle
çarpılması sonucu 30 günlük, 31 çeken
aylarda günlük çalışma saati olan 7.5 saatin
31 günle çarpılması sonucu 31 günlük ücreti
ortaya çıkmaktadır.

Çalışma ücreti günlük olarak belirlenen işçinin
günlük ücretinin ilgili ayın kaç gün çektiğine
bağlı olarak o aydaki gün sayısıyla çarpılması
sonucu aylık ücreti hesaplanmaktadır.



GÜNLÜK/SAATLİK ÜCRET ÖDENMESİ HALİNDE 
İSTİRAHATLİ SÜRELER

İşçinin aylık çalışması halinde çalışma gün 
sayısı dikkate alınmamakta olup sabit bir 

ödeme yapılmaktadır. Fakat ücretin saatlik 
veya günlük ödeneceği kararlaştırılmış ise 
işçinin fiili olarak çalıştığı gün veya saat ile 

yine iş kanunda çalışma sürelerinden 
sayılan haller (Madde 66) ve hafta tatili ve 
genel tatil (Madde 46 ve 47) günleri için 

ücret ödenmesi gerekmektedir.

Saatlik veya günlük ücret türünde işçinin 
ay içinde kaç gün işe geldiği ve ayın kaç 

çektiği dikkate alındığı için işçinin hastalık 
nedeniyle çalışamama halinde bu günlerin 

ücreti kesilebilecektir.



2. Akort 
Ücret

Akort ücret, parça sayısı, büyüklük, uzunluk, ağırlık gibi birimlere göre 
saptanır ve belirli bir çalışma dönemine düşen ücret, her birim için 
saptanan ücretin birim sayısı toplamı ile çarpılması sonucu bulunur. 
Bunun dışında, akort ücretin, değişik bazı işlerin birarada yapılması 
sonucu ortaya çıkan götürü iş karşılığında kararlaştırılması da olasıdır.

Akort ücret, genelde iki çeşit olarak görülür:

a) Parça başına ücret:

Bu ücret türünde, yapılacak veya işlenecek her bir parça için bir ücret 
saptanır. Yapılan parça sayısına göre ücret belirlenir. Ücretin büyüklük, 
uzunluk, ağırlık birimlerine göre saptanmasına “para akordu” denir.

b) Zaman akordu:

Akort ücret, zaman unsuru esas alınarak da hesaplanabilir. Zaman 
akordu denilen bu hesaplamada, bilimsel yöntemlere göre, normal bir 
işçinin belirli bir işin yapılmasında geçireceği çalışma süresi, birim zaman 
(dakikalar) bulunur ve her birim zaman için bir para miktarı tespit 
olunur. İşçinin yaptığı işin miktarını karşılayan birim zaman sayısı 
toplamının para ile çarpılması o işçiye ödenecek ücreti ortaya koyar.



3. Götürü 
Ücret

Götürü ücret, yapılan işin sonucuna göre 
hesaplanan bir akort ücret biçimidir. Birim 
saptamasının zor olduğu veya seri olarak 
yapılamayan ya da birbirine benzemeyen ve 
genellikle süreklilik göstermeyip bir süre sonra 
biten işlerde, işin sonucuna göre ücretin 
kararlaştırılması durumunda “götürü ücret”ten
söz edilir.



4. Yüzdeye Göre Ücret

Otel, lokanta, eğlence yerleri gibi 
işyerlerinde hesap pusulalarına belirli 

bir yüzde olarak eklenerek 
müşterilerden alınan paraların işveren 

tarafından işyerinde çalışan tüm 
işçilere belirli oranlarda ödenmesi 

şeklinde uygulanan ücret sistemine 
yüzde usulü ücret denilmektedir.

Yüzde usulü ücret ile çoğu kez 
karıştırılan bahşiş birbirinden farklı 

kavramlardır. Bahşiş, işveren 
tarafından değil, doğrudan üçüncü bir 
kişi konumundaki müşteri tarafından, 
sunulan hizmetten memnun kalınması 

nedeniyle, işçiye verilen bir miktar 
paradır.



Diğer Ücret Şekilleri

1. Prim
Prim işçinin çalışmasının nitelik ve nicelik bakımından başarılı olması halinde, teşvik 
amacıyla işveren tarafından ödenen, ücrete ek bir ödemedir. Prim performansa dayalı 
olarak ödenen ücretlerden biridir. Dolayısıyla prim ödemesi ile aynı zamanda işçinin 
performansının da ölçülmesi söz konusudur. Prim ödemesi uygulamada karşımıza, zaman 
esas alınarak belirlenen esas ücrete ek olarak, işçiyi daha yüksek performansa teşvik etmek 
amacıyla verilir. Bu sayede işçinin performansından duyulan memnuniyet ödüllendirilmiş 
olur.



2. İkramiye

İşçinin işyerine olan katkıları sebebiyle işverenin memnuniyetini ifade etmek üzere bir 
defada veya dönemsel olarak belli zaman dilimlerinde ya da işçiyi ilgilendiren doğum, ölüm, 
evlenme gibi nedenlere bağlı olarak yapılan ücretin eki niteliğindeki ödemeler ikramiye 
olarak adlandırılabilir. 
İşçinin başarısına bağlı olarak ödenen primden farklı olarak ikramiye genel bir nitelik taşır 
ve uygulamadan işyerinde çalışan tüm işçiler yararlanır. 
Başka bir anlatımla, işveren tarafından ayrımı haklı kılan geçerli nedenler olmadığı sürece 
ikramiye uygulaması yönünden eşit davranma borcuna uygun davranmalıdır.



3. Komisyon Ücreti (provizyon)

Sosyal sigortalar mevzuatında sözü edilen komisyon ücreti yani provizyon, iş sözleşmesi ile 
bir işverene bağlı olarak çalışan işçiye, yaptığı işin değeri ölçüsünde, genellikle belirli bir 
yüzdeye göre, ödenen paradır. Provizyon daha çok ticari işlerde uygulanan bir ücret şeklidir. 
Örneğin, satış işini üstlenen bir işçinin sattığı malların toplam değeri üzerinden belirli bir 
yüzdeye göre aldığı ücret, komisyon ücretidir.

Komisyon ücreti asıl ücret olarak tespit edilebildiği gibi temel ücrete ek bir ücret olarak da 
kararlaştırılabilir.



4. Kardan Pay Alma

Kardan pay alma: İşveren, çalışan verimini artırmak için temel ücrete ek olarak elde edilen 
kardan çalışana pay verebilir. Genelde, işletme içinde üretim, yönetim ve satış kısımlarında 
önemli roller oynayan çalışanlara kardan pay dağıtımı yapılır. 
Aslında kara katılma, işçinin ödüllendirilmesi demektir. Ayrıca kardan pay gerçek anlamda 
ücreti ifade eder, çıplak ücret kardan pay alma şeklinde belirlenemez.



BRÜT ÜCRET / 
NET ÜCRET

• Brüt Ücret: Yasal kesintilere tabi olan ücrete brüt 
ücret denir. SGK, Gelir ve Damga Vergisi dahil 
ücrettir. Kümülatif Gelir Vergisine göre kesilecek 
gelir vergisi tutarı değişir. Personel ile brüt ücret 
anlaşılması halinde personelin eline geçecek ücret 
vergi dilimi değiştikçe değişir.

• Net Ücret: Brüt ücretten yasal kesintiler yapılması 
halinde bulunan ücrettir. İş sözleşmesinde net 
ücret kararlaştırılması halinde vergi kesintilerinden 
etkilenmeyen, vergi yükünün işverende olduğu 
asıl ücret, içerisinde ücret eklerini yani yol, yemek, 
ikramiye, prim, yakacak yardımı gibi ek ödemeleri 
barındırmaz.



ÇIPLAK ÜCRET 
GİYDİRİLMİŞ ÜCRET
“Asıl ücret”; işçinin iş görmesi karşılığında kendisine 
nakden ödenen meblağdır. Buna uygulamada “kök 
ücret”, “esas ücret”, “temel ücret” veya “dar 
anlamda ücret” denildiği de görülmektedir. “Dar 
anlamda ücret”, asıl, kök, temel, çıplak, baz ücreti 
ifade etmektedir. Dar anlamda ücret işin karşılığını 
ifade eden ücrettir. 

Ancak ücret denildiğinde asıl anlaşılması gereken 
çıplak ücrettir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 8’inci 
maddesi, temel ücret ve varsa ücret ekleri 
kavramından bahsetmektedir. Belirtilen madde hükmü 
ile çalışılan belirli bir zaman dilimi veya üretilen parça 
miktarının parasal karşılığı temel ücret, diğer 
ödemeler ise ücret eki olarak değerlendirilmiştir.



“Geniş anlamda ücret (giydirilmiş ücret)”; iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi veya kanundan 
doğan para ve para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerin dar anlamda ücrete eklenmesi 
suretiyle bulunan ücrettir. Bu para ve para ile ölçülmesi mümkün menfaatler; ikramiye, 
prim, ilave tediye vb. ile nakdi ve ayni sosyal yardımlardır. Asıl ücrete ek olarak işçiye 
sağlanan para veya parayla ölçülmesi mümkün sözleşmeden ve yasadan doğan 
menfaatlerin dikkate alınarak hesaplandığı ücrettir. 
Daha açık bir ifade ile “geniş anlamda ücret”, işçilerin asıl ücretlerine ilaveten aldıkları 
(ücret ekleri), ücrete bağlı ödemeler, ücret benzeri ödemeler ile ayni ve nakdi sosyal 
yardımlardan oluşmaktadır.



Çıplak Ücretin Dikkate 
Alınacağı Ödemeler

1. Eşit Davranma İlkesine Aykırılık Halinde Ödenecek 
Tazminat

2. İşe Başlatmama Tazminatı

3. Feshin Geçersizliğinde Ödenmesi Gereken Tazminat

4. İşçinin İşverenin Malını Zarara Uğratması Hali

5. İşçinin İşe Başlatılmaması

6. Askerlik Dönüşü İşçinin İşe Başlatılmaması

7. Ücret Kesme Cezası

8. Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti

9. Hafta Tatili Ücreti

10. Genel Tatil Ücreti

11. Sözleşmenin Sona Ermesinde İzin Ücreti

Giydirilmiş Ücretin Dikkate 
Alınacağı Ödemeler

1. İhbar Tazminatı
2. Kıdem Tazminatı
3. Kötüniyet Tazminatı
4. Boşta Geçen Süre Ücreti
5. Ücret Haczi (Müzekkere Yazısının 

içeriğine göre değişecektir.)



Bordro

Bordro, işverenin işçiye ücret ödeme yükümlülüğünü beyan 
ettiğini kanıtlayan bir belgedir. Bundan dolayı da bordronun 
düzenlenmesi ve uygulanması hem işveren hem de işçi için 
büyük önem teşkil etmektedir. 
Maaş bordrosu hazırlanırken dikkat edilmesi gereken pek çok 
önemli nokta bulunmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu’na, 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na ve 
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre ücret bordrosunda 
bulunması gereken konular mevcuttur. 
Bunların yanı sıra bordro hesabı hazırlanırken dikkat edilmesi 
gereken pek çok ölçek ve değişken de bulunmaktadır. Bordro 
resmi evrak niteliği taşıyan bir belge olduğu için hazırlanırken 
dikkat edilmesi gereken bir çok nokta vardır.



Ücret Hesap 
Pusulası

• Ücret Hesap Pusulası: İş Kanunu, işyerinde veya işçinin banka hesabına 
yapılan her ödemede işverene, işçiye ücret hesap pusulası vermek 
zorundadır. Bu pusulada ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile 
fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete 
yapılan her çeşit eklemeler tutarının ve vergi, sigorta primi, avans 
mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi 
gerekir. (4857/37)

• İşçilerin ve işverenin imzasını taşıyan ücret pusulalarının işçilere 
verilmesi ileride açılması muhtemel iş hukuku alacak davalarında 
kanıt niteliğinde olacaktır.

• Bordroların sistem üzerinden veya mail yoluyla iletilmesinin geçerli 
olabilmesi için; Kayıtlı Elektronik Postası ( KEP ) alınarak yapılan 
bildirimler geçerli olacaktır. Bu nedenle yönetmelik, talimat, bordro 
vb. belgeleri yazılı olarak tutulması veya 5070 sayılı Elektronik İmza 
Kanunu uyarınca güvenli elektronik imza vasıtasıyla elektronik 
ortamda imzalanması gerekmektedir. 

• Ücret hesap pusulasının düzenlenmemesi ve işçiye verilmemesi 
halinde işverenler hakkında, İş Kanunu’nun 102/b maddesi gereği 
2022 yılı için 1.559 TL idari para cezası uygulanacaktır.

33



İş Kanunu’na 
göre maaş 
bordrosunda 
yer alması 
gerekenler

• İşçinin Adı Soyadı
• Ödemeye ait dönem
• Ekstra çalışma, hafta sonu tatili, bayram 

ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete 
yapılan her çeşit eklemelerin miktarı
• Vergi, sigorta primi, avans mahsubu, 

nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin 
miktarı
• İşverenin imzası



Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık 
Sigortası 
Kanunu’na göre 
maaş 
bordrosunda yer 
alması 
gerekenler;

• İşyerinin sicil numarası
• Bordronun ait olduğu ay ve dönem
• Sigortalının adı ve soyadı
• Sigortalıya ait sosyal güvenlik sicil numarası
• Ücret ödenen toplam gün sayısı
• Sigortalının ücreti
• Ödenen ücret tutarı
• Ücretin alındığını gösteren sigortalının imzası



Bordro 
Hesaplamak 
İçin Gerekli 
Bilgiler

• Ücret Tutarı
• Ücret Türü (Brüt/Net)
• Ücret Niteliği (Aylık/Saatlik)
• Özel Durum Var mı? (Engelli, Emekli, ÖSS)
• Çalışma Gün Sayısı
• Başka bir işverende çalışma durumu 

(gelir ve damga vergisi istisnası açısından)
• Hangi SGK Teşvik Kapsamında olduğu



BORDRO 
KALEMLERİ

KAZANÇ TOPLAMI

SGK MATRAHI

SGK PRİM ORANLARI

GELİR VERGİSİ MATRAHI

GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ-ORANLARI

GELİR VERGİSİ İSTİSNASI

GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ

DAMGA VERGİSİ MATRAHI

DAMGA VERGİSİ ORANI

DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ

NET ÜCRET



KAZANÇLAR 
TOPLAMI

Ödemeler toplamı ile Sigorta Matrahı veya Gelir Vergisi 
matrahı bir birinden farklı tanımlardır. Bir kazanç gelir 
vergisine tabi iken sigorta matrahına tabi olmayabilir 
veya tam tersi durum olabileceği gibi hiçbir kesintiye 

tabi olmayacak bir kazançta bulunabilir.

ÖDEMELER TOPLAMI (BRÜT KAZANÇ) İLE SİGORTA 
MATRAHI AYRIMI;



Bordroda yer 
alan 
matrahların 
hesaplanması

SGK MATRAHI; (5510/MADDE 80)

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 yapılan 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.



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.



Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranı
(4/a kapsamındakiler için) İşveren Payı (%) Çalışan Payı (%) Toplam (%)

22,5 + 2 7,5 32

SGK PRİM ORANLARI

Hizmet Akdine Tabi Olanlar Açısından Prim Oranları(5510 Sayılı Kanunun 4/1 (a) Bendi Kapsamında Olanlar

Sigorta Kolu İşveren Payı (%) Çalışan Payı (%) Toplam (%)

Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm 11 9 20

Kısa Vadeli Sigorta Kolları 2 - 2

Genel Sağlık Sigortası 7,5 5 12,5

İşsizlik Sigortası 2 1 3

Toplam 22,5 15 37,5

Fiili Hizmet Süresi Eklenecek İşlerde Çalışanlar İçin Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Prim Oranı ( Hizmet Akdine İstinaden Çalışanlar İçin)

60 Gün Eklenecek İşler 12 9 21

90 Gün Eklenecek İşler 12,5 9 21,5

180 Gün Eklenecek İşler 14 9 23



2022 yılı Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarları



Ay İçindeki Çalışmaları Tam Olan Sigortalıların 
Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması

• Ay içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ayın kaç gün 
olduğuna bakılmaksızın (ayın 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 
gün olarak sisteme girilecektir.

• Örnek- (A) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 2022/Şubat ayının tamamı için 
ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, 2022/Şubat ayındaki prim ödeme gün 
sayısı, Şubat ayının 28 gün olduğu üzerinde durulmaksızın 30 olarak sisteme girilecektir.



Ay İçinde İşe Başlayan Sigortalıların Prim Ödeme 
Gün Sayılarının Hesaplanması

• Ayın ilk gününde işe giren ve o ayda tam çalışan sigortalılar hariç olmak üzere, ay içinde işe giren 
sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işe giriş tarihleri ve ayın kaç gün olduğuna bakılarak parmak 
hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

• Ayın ilk gününde işe başlamış ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların, 
ilgili aydaki prim ödeme gün sayıları, birinci bölümünde açıklandığı gibi 30 gün olacaktır.

• Örnek- (B) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 19/2/2022 tarihinde işe başladığı ve işe 
başladığı tarihten itibaren ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu 
varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2022/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 10 gün olarak, 
işe başlama tarihi ise 19/2/2022 olarak sisteme girilecektir.



Ay İçinde İşten Ayrılan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması

Ayın son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılan sigortalılar hariç olmak üzere, ay içinde işten ayrılan 
sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işten çıkış tarihleri ve ayın kaç gün olduğuna bakılarak parmak 
hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Ayın son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılmış ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan 
sigortalıların ilgili aydaki prim ödeme gün sayıları ise, birinci bölümünde açıklandığı gibi 30 gün 
olacaktır.

Örnek- (C) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 19/2/2022 tarihinde çalıştıktan sonra işten 
ayrıldığı ve işten ayrıldığı tarihe kadar olan sürelerin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu 
varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2022/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 19 olacak ve 
işten çıkış tarihi olarak 19/2/2022 tarihi sisteme girilecektir.



İşe Başladığı Ay İçinde İşten Ayrılan Sigortalıların Prim Ödeme 
Gün Sayılarının Hesaplanması

• İşe başladığı ay içinde işten ayrılan sigortalıların ilgili aydaki prim ödeme gün sayıları (ayın ilk günü 
işe başlayıp son günü işten ayrılanlar hariç olmak üzere), sigortalının işe giriş tarihi ve işten çıkış 
tarihleri dahil kaç gün olduğuna bakılarak, parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

• Ayın ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılan ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış 
olan sigortalıların ilgili aydaki prim ödeme gün sayıları ise birinci bölümünde açıklandığı gibi 30 
gün olacaktır.

• Örnek- (D) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 12/2/2022 tarihinde işe başlayıp 28/2/2022 
tarihinde işten ayrıldığı ve işe başlayıp ayrıldığı sürelerin tamamı için ücret almaya hak kazanmış 
olduğu varsayıldığında, söz konusu sigortalının işe başlama tarihi 12/2/2022 olarak, işten ayrılış 
tarihi 28/2/2022 olarak, 2022/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı ise 17 olarak sisteme 
kaydedilecektir. 



Ay İçinde İşe Girişi veya İşten Çıkışı Bulunmayan 
Sigortalılar Yönünden

• Ay içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, 
disiplin cezası gibi) ayın bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret 
almayan sigortalıların ilgili aydaki prim ödeme gün sayıları, ilgili aydaki gün sayısından, 
ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır.

• Örnek- Özel sektöre ait bir işyerinde çalışan (E) sigortalısının, 2022/Şubat ayında 10 gün 
ücretsiz izinli olduğu ve ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazanmış 
olduğu varsayıldığında, söz konusu ayda 28 gün bulunması ve sigortalının 10 gün eksik 
çalışmış olması nedeniyle, bahse konu sigortalının 2022/Şubat ayındaki prim ödeme gün 
sayısı 18 olacaktır. 



Özel Durum

• Şubat ayı içinde sigortalının aynı işverene ait başka bir işyerinde naklen ve hizmet akdi 
sona ermeden çalışmaya başlaması veya işyerinin başka bir sosyal güvenlik merkezine 
nakli halinde, nakil öncesi ve nakil sonrası sürelerdeki prim gün sayısının 30 güne 
tamamlanması için eski işyerindeki prim gün sayısına 2 gün ilave edilmesi gerekmektedir.

• Örnek- Özel sektöre ait bir işyerinde çalışmakta olan ve 19/2/2022 tarihinde, aynı 
işverene ait başka bir işyerine nakil edilen sigortalının, nakil edildiği işyerinde ayın sonuna 
kadar çalışması halinde, söz konusu sigortalının Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı; 
eski işyerinde (18+2=) 20, nakledilen işyerinden ise 10 olarak sisteme kaydedilecektir.    



Tavanı Aşan Ödemeler

• Sigortalıların prime esas kazanç tutarlarının hesaplanması sırasında, ücret dışındaki diğer ödemeler öncelikle ödendiği ayın 
kazancına dahil edilecektir. Ücret dışında sigortalılara ödenmekte olan prim, ikramiye gibi her türlü ödemeler, ödemenin yapıldığı 
ayın kazancına dahil edilerek prime tabi tutulmaktadır. Ancak, sözü geçen ödemelerin ücret ile birleştirilerek prime tabi tutulması 
durumunda, bazı sigortalıların aylık prime esas kazançları tutarı, prime esas kazancın üst sınırını aşabilmektedir. Bu durumda, 
sigortalılara, ücretinin yanı sıra prime esas kazanca dahil edilebilecek nitelikte ücret dışında ödeme yapılması halinde, bu nitelikteki 
kazançlar, prime esas günlük kazanç üst sınırının otuz katı aşılmamak kaydıyla prime tabi tutulacak, buna karşın her iki kazanç 
toplamının üst sınırı aşması halinde, ücret dışındaki ödemenin üst sınırı aşan kısmı, Kanunun 82 nci maddesi hükmü de dikkate
alınarak en fazla takip eden iki ayın prime esas kazanç tutarına dahil edilecektir. 

• Örnek 1: Aylık brüt ücreti 10.000,00 TL olan (D) sigortalısının 2017/Ocak ayında ücretsiz izinli olduğu ve ilgili ayda brüt 10.000,00 TL
ikramiye ödendiği varsayıldığında, 1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında aylık kazanç üst sınırının 13.331,40 TL olduğu nazara 
alınarak bahse konu sigortalının, Ocak ayında prim ödeme gün sayısı bulunmadığından ücret dışındaki ikramiye Şubat ve Mart 
aylarının prime esas kazançlarına dahil edilecektir. 2017 /Ocak ayındaki prime esas kazancı=0 TL 2017/Şubat ayındaki prime esas 
kazancı 10.000,00 TL ücret + 3.331,40 TL ikramiye = 13.331,40 TL 2017/ Mart ayındaki prime esas kazancı 10.000,00 TL ücret + 
3.331,40 TL ikramiye = 13.331,40 TL olarak Kuruma bildirilecek, 3.331,40 TLX 2=6.662,80 TL prime esas kazanca dahil edilen 
ikramiye, 10.000,00 TL- 6.662,80 TL =3.337,20 TL tutarındaki ikramiye ise prime esas kazanca dahil edilmemiş olacaktır.



Gelir Vergisi Matrahı (193 sayılı Kanun madde 
63)

• Ücretin gerçek safi değeri iş veren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler toplamından aşağıdaki indirimler 
yapıldıktan sonra kalan miktardır.

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 190 ncı maddesi uyarınca yapılan kesintilerle, Ordu Yardımlaşma Kurumu ve benzeri kamu 
kurumları için yapılan kanuni kesintiler,

2. Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklara ödenen 
aidat ve primler;

3. Sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; 
ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50’si ile 
ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen 
primler (İndirim konusu yapılacak primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını 
aşamaz. Cumhurbaşkanı bu bentte yer alan oranları yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya ve belirtilen haddi, asgari 
ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.)

4. Çalışanlar tarafından ilgili kanunlarına göre, sendikalara ödenen aidatlar (Şu kadar ki, aidatın ödendiğinin tevsik edilmesi şarttır.)



Engelli 
İndirimi: 
Vergi 
matrahından 
indirilir. 
Çalışan 
yararlanır.

Çalışma gücünün;
• asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet 

erbabı birinci derece engelli, 
• asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet 

erbabı ikinci derece engelli, 
• asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet 

erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır.
Engellilik indirimi; (2022)
- Birinci derece engelliler için 2.000 TL, 
- İkinci derece engelliler için 1.170 TL, 
- Üçüncü derece engelliler için 500 TL



Gelir Vergisi Matrahı (193 sayılı Kanun madde 
23)
Aşağıda yazılı ücretler Gelir Vergisinden istisna edilmiştir. (Madde metnine aynen yer verilmemiş olup işçi bakımından genel durumlar 
aşağıda yer almaktadır)

• Toprak altı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer bütün işlerde çalışanların münhasıran yer 
altında çalıştıkları zamanlara ait ücretleri

• 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)

• Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek 
verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 34 TL’yi aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme
hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde, aşan kısım ile hizmet erbabına yemek bedeli 
olarak nakten yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir.)

• Genel olarak maden işletmelerinde ve fabrikalarda çalışan işçilere ve özel kanunlarına göre barındırılması gereken memurlarla
müstahdemlere konut tedariki ve bunların aydınlatılması, ısıtılması ve suyunun temini suretiyle sağlanan menfaatler ile mülkiyeti 
işverene ait brüt alanı 100 m2'yi aşmayan konutların hizmet erbabına mesken olarak tahsisi suretiyle sağlanan menfaatler (Bu 
konutların 100 m2'yi aşması halinde, aşan kısma isabet eden menfaat için bu istisna hükmü uygulanmaz)



• Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma 
giderleri (İşverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 17 TL’yi 
aşmaması ve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde 
yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması hâlinde aşan kısım ile hizmet erbabına ulaşım bedeli olarak nakden yapılan 
ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir.)

• 3308 sayılı Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kanununa tâbi çırakların asgari ücreti aşmayan ücretleri.

• İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (İşverenlerce 
bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi 
mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15'ini(2018/11674 sayılı BKK 
ile %50 Yürürlük-5/5/2018) aşmamak üzere bu istisnadan yararlanılır. Kreş ve gündüz bakımevi hizmetini sağlayanlara 
yapılan ödemelerin belirlenen istisna tutarını aşan kısmı ile hizmet erbabına bu amaçla nakden yapılan ödemeler ve 
sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. 

• 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.).



Gelir Vergisi Matrahı (193 sayılı Kanun madde 25 
Tazminat ve Yardımlar)

• Aşağıda yazılı tazminat ve yardımlar Gelir Vergisinden müstesnadır: 

• 1. Ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu 
uyarınca ödenen işsizlik ödeneği ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre ödenen işe başlatmama tazminatı; 

• 2. Muhtaç olanlara belli bir süre için veya hayat kaydiyle yapılan yardımlar (Asker ailelerine yapılan yardımlarla hayır derneklerinin 
ve yardım sandıklarının yardımları mutlak olarak bu istisnaya girerler.); 

• 3. Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklar 
tarafından, kendilerine zat aylığı bağlananlara aylıkları dışında, kanunları veya statüleri gereğince verilen emekli, dul, yetim ve 
evlilik ikramiyeleri veya iade olunan mevduatı ve sürelerini doldurmamış bulunanlarla dul ve yetimlerine toptan ödenen 
tazminatlar 

• 4. Hizmet erbabına ödenen çocuk zamları (Bu zamlar Devletçe verilen miktarları aştığı takdirde, fazlası vergiye tabi tutulur.); 

• 5. Evlenme ve doğum münasebetiyle hizmet erbabına yapılan yardımlar (Bu istisna hizmet erbabının iki aylığına veya buna tekabül 
eden gündeliklerinin tutarına kadar olan yardım kısmına uygulanır.); 



• 6. Sosyal sigorta kurumları tarafından sigortalılara yapılan ödemeler; 

• 7. a) 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu ve 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununa göre ödenmesi gereken kıdem 
tazminatlarının tamamı ile 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin 
Tanzimi Hakkında Kanuna göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan miktarları (Hizmet ifa 
etmeksizin ödenen ücretler tazminat sayılmaz.); 

• b) Hizmet erbabının tabi olduğu mevzuata göre bu bendin (a) alt bendinde belirtilen istisna tutarının hesabında dikkate alınmak 
şartıyla, hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen 
tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve 
yardımlar (Bu bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.); 

• 8. Genel olarak nafakalar(Alanlar için); 

• 9. Yardım sandıkları tarafından statüleri gereğince kendi üyelerine ölüm, engellilik, hastalık, doğum, evlenme gibi sebeplerle 
yapılan yardımlar.

• 10. Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli, dul, yetim ve evlenme ikramiyeleri veya iade 
olunan mevduat, sürelerini doldurmamış bulunanlarla, dul ve yetimlerine toptan ödenen tazminat ve yardımlar.



2022 yılı Gelir Vergisi Dilimleri

Gelir dilimi Vergi 
oranı

32.000 TL’ye kadar 15%
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, 
fazlası 20%

250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, 
fazlası 27%

880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL, 
fazlası 35%

880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 
281.500 TL, fazlası 40%



Damga Vergisi 
Matrahı 

Binde 7,59 oranında belirlenen Damga Vergisine tabi 
olanlar, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nunda 
aşağıdaki gibi yer alıyor.

“maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas 
zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, 
tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet 
karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil)”

Buradan da anlaşılacağı üzere, hizmet karşılığı alınan 
ücret ve tüm ek ödemeler Damga Vergisine tabidir.



488 sayılı Damga Vergisi Kanunun ekli 2 Sayılı Tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı 
bölümünün 34. fıkrasına 5535 sayılı Kanunun 8. maddesi ile eklenen ibare uyarınca, Gelir Vergisi Kanunu’nun 
23. maddesinde belirtilen ücretlere ilişkin kağıtların Damga Vergisinden istisnadır.

Ancak, GVK’nın 23/6. maddesine göre istisna kapsamında olmayan ücret ödemeleri için Damga Vergisi kesintisi 
yapılması gerekmektedir.

Damga Vergisinden istisna ücretler şöyle sıralanabilir;

• Kapıcı ücretleri,

• Stajyer Ücretleri,

• Ev Hizmetleri Ücretleri,

• Serbest Bölgeler, ARGE Merkezleri ve Teknokentlerde çalışanlara araştırma – geliştirme çalışmaları için 
ödenen ücretler,

• Türkiye’de ticari faaliyette bulunmayan yabancı şirket irtibat ofislerinde çalışanlara ödenen ücretler

söz konusu vergisi alınmıyor.



BES 
KESİNTİSİ



Brüt Ücretten Yapılacak Olan Kesintiler

SSK Primi İşçi Payı = SGK matrahı x %14

İşsizlik Sigortası İşçi Payı = SGK matrahı  x %1

Gelir Vergisi Matrahı = Toplam Brüt Ücret – (SSK İşçi Payı + İşsizlik Sigorta İşçi Payı)

Gelir Vergisi = Gelir Vergisi Matrahı x (%15, %20, %27, %35, %40)

Kesilecek Gelir Vergisi = Gelir vergisi- asgari ücret gelir vergisi istisna tutarı (638,01)

Damga Vergisi = Damga Vergisi Matrahı x 0,00759

Kesilecek Damga Vergisi = Damga Vergisi-asgari ücret damga vergisi istisna tutarı (37,98)

Kesintilerin Toplamı = İşçi Payı + İşsizlik Sigortası İşçi Payı + Kesilecek Gelir Vergisi + Kesilecek Damga vergisi

Net Ücret = Brüt Ücret – Kesintiler Toplamı



İŞVEREN MALİYETİ

İşçinin brüt ücretine İşveren SGK prim tutarı ve İşveren İşsizlik tutarı eklenerek 
bulunan tutar işveren maliyetidir.

SGK primi İşveren Payı= SGK Matrahı x %20,5 (%5’lik indirim uygulanmamış 
hali) (Ayrıca çeşitli SGK teşvik indirimleri olabilir)

İşsizlik Sigortası İşveren Payı= SGK Matrahı x %2

İşveren Maliyeti =Brüt ücret+ SGK primi işveren payı + işsizlik Sigortası İşveren 
Payı



ÖDEMENİN TÜRÜ Genel Açıklama SGK GELİR VERGİSİ DAMGA VERGİSİ

Aile Yardımı

Sigortalılara aile zammı adı altında yapılacak ödemelerin, sigortalının hizmet akdinin devam 
etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin 
Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmaması ve Kurumdan gelir 
veyahut aylık almaması durumunda, 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin 
%10'u oranındaki tutar aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Sınırlı Tabi Tabi Tabi

Alışveriş Çeki/Kartı Doğrudan işçinin bir ihtiayacının giderilmesine yönelik verilmesi halinde. Tabi Değil Tabi Tabi

Altın (Doğum ve evlenme)
SGK açısından 1 Haziran 2016 tarihinden itibaren istisna veriliş amacına göre ortaya çıkıyor. Gelir 
Vergisi açısından istisna var. Bu istisna hizmet erbabının iki aylığına veya buna tekabül eden 
gündeliklerinin tutarına kadar olan yardım kısmına uygulanır. (193/madde 25/5)

Tabi Değil Sınırlı Tabi Tabi

Çocuk Yardımı

1- SGK açısından; Sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla ve fiilen çalışmasının olup 
olmadığı üzerinde durulmaksızın; sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi 
sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan çocuklarından 18 yaşını, lise ve dengi 
öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitimi Kanununda belirtilen aday çırak, 
çırak ya da işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi 
halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın Kanuna göre 
malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarından en fazla iki çocuk (iki çocuk dahil) için 
çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerin, çocuk başına 16 yaşından büyükler için belirlenen 
aylık asgari ücretin %2'si oranındaki tutarı, aylık prime esas kazançların hesaplanmasında 
dikkate alınmayacaktır. 2- Gelir Vergisi açısından; Bu zamlar Devletçe verilen miktarları aştığı 
takdirde, fazlası vergiye tabi tutulur. (193/madde 25/4)

Sınırlı Tabi Sınırlı Tabi Tabi



ÖDEMENİN TÜRÜ Genel Açıklama SGK GELİR VERGİSİ DAMGA VERGİSİ

Doğum Yardımı
SGK açısından tabi değil. Gelir vergisi açısından istisna var. Bu istisna hizmet 
erbabının iki aylığına veya buna tekabül eden gündeliklerinin tutarına kadar olan 
yardım kısmına uygulanır. (193/madde 25/5)

Tabi Değil Sınırlı Tabi Tabi

Evlenme Yardımı (Nakdi) Bu istisna hizmet erbabının iki aylığına veya buna tekabül eden gündeliklerinin 
tutarına kadar olan yardım kısmına uygulanır. (193/madde 25/5) Tabi Değil Sınırlı Tabi Tabi

İşveren BES

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

Sınırlı Tabi Tabi Tabi

İşveren Sağlık Sigortası

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. Sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya 
sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük 
çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen 
primlerin %50’si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik, işsizlik, analık, doğum ve 
tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler 
İndirim konusu yapılacak primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini 
ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. (193/maade 63-3)

Sınırlı Tabi Sınırlı Tabi Tabi

Kasa Tazminatı Tabi Değil Tabi Tabi



ÖDEMENİN TÜRÜ Genel Açıklama SGK GELİR VERGİSİ DAMGA 
VERGİSİ

Kreş Ücreti

İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek 
suretiyle sağlanan menfaatler (İşverenlerce bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, 
ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi 
mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt 
tutarının %50’sini aşmamak üzere bu istisnadan yararlanılır. Kreş ve gündüz 
bakımevi hizmetini sağlayanlara yapılan ödemelerin belirlenen istisna tutarını aşan 
kısmı ile hizmet erbabına bu amaçla nakden yapılan ödemeler ve sağlanan 
menfaatler ücret olarak vergilendirilir.(193/madde 23/16)

Tabi Değil Sınırlı Tabi Sınırlı Tabi

Ölüm Yardımı Tabi Değil Tabi Değil Tabi

RAMAZAN YILBAŞI 
ÇEKLERİ/KARTI

işverenlerin işçilerine Ramazan Kumanyası adı altında olmak üzere, BİM Kart 
şeklinde bir ödeme aracı ile doğrudan sigortalının ihtiyacını gidermek üzere yapılan 
yardımların prime esas kazanca dahil edilmemesi gerekmektedir

Tabi Değil Tabi Tabi

Sahıs Sigorta Primi

Sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta 
şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük 
çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen 
primlerin %50’si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik, işsizlik, analık, doğum ve 
tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler 
İndirim konusu yapılacak primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini 
ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. (193/maade 63-3)

Tabi Değil Sınırlı Tabi Tabi

Sendika Aidatı Aidatın ödendiğinin tevsik edilmesi şarttır. Tabi Tabi Değil Tabi



ÖDEMENİN TÜRÜ Genel Açıklama SGK GELİR VERGİSİ DAMGA VERGİSİ

Multinet- Yemek Kartı

SGK' nın görüş yazısı olduğu için SGK' ya değil şeklinde yorumluyoruz. Hizmet 
erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler 
(işverenlerce,işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan 
günlere ait bir günlük yemek bedelinin 36,72-TL ( KDV Dahil-2022) aşmaması ve 
buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması 
şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde, aşan kısım ile hizmet erbabına yemek 
bedeli olarak nakten yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret 
olarak vergilendirilir.)

Tabi Değil Sınırlı Tabi Sınırlı Tabi

YEMEK -NAKİT

Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya 
müştemilatında işveren tarafından yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün 
sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücretin % 6 
sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı, prime 
esas kazançların tespitinde dikkate alınmayacak, dolayısıyla bu tutardan prim 
kesilmeyecektir. (5510/madde 80)

Sınırlı Tabi Tabi Tabi

Yolluk (Harcırah)

Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan hizmet erbabına (Harcırah Kanununa tabi 
olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin 
tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler (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.)

Tabi Değil Sınırlı Tabi Tabi

ULAŞIM -KART
193/Madde 23/10; 17 TL-Çalışma günü ile orantılı olarak istisna tutarını aşar ise gelir 
ve damga vergisine tabi olacaktır. Ödeme karta yüklendiği için SGK primi yönünden 
istisnadır.

Tabi Değil Sınırlı Tabi Sınırlı Tabi



ÖRNEK 
BORDRO 

HESABI

SGK Prim Günü 30
Brüt Kazanç 6.000
SGK Matrahı 6.000
SGK İşçi Payı 840
İşsizlik İşçi Payı 60
Ücret Kümülatif Vergi Matrahı 5.100
Gelir Vergisi Matrahı 5.100
Gelir Vergisi (%15) 765
Asgari Ücret Kümülatif Vergi Matrahı 4.253,40
Asgari Ücret Gelir Vergisi İstisnası 638,01
Kesilecek Gelir Vergisi 126,99
Damga Vergisi Matrahı 6.000
Damga Vergisi 45,54
Asgari Ücret Damga Vergisi İstisnası 37,98
Kesilecek Damga Vergisi 7,56
Yasal Kesintiler Toplamı 1.034,55
Net Ücret (brüt-yasal kesinti) 4.965,45
SGK işveren payı (%20,5) 1.230
İşsizlik İşveren Payı 120
İşveren Maliyeti 7.350



Örnek 2

• İşveren (J)’nin işyerinde çalışan Bayan (K)’nin, 2022 yılı için brüt ücreti 9.000 TL’dir. 
İşveren (J), ayrıca, Bayan (K)’ye çalıştığı her bir gün için yemek hizmetinde kullanılmak 
üzere yemek kartına günlük 34 TL, ulaşım hizmetinde kullanılmak üzere ulaşım kartına 
günlük 17 TL yüklemekte, çocuğunu gönderdiği özel kreş için de kreş işletmesine 193 
sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (16) ncı bendi kapsamında 1.000 
TL ödeme yapmaktadır. 
•Bayan (K)’nin kendi adına ödediği 500 TL şahıs sigorta primi ödemesi bulunmaktadır. 
Bayan (K) 3. derece (2022 yılı için 500 TL) engelli vergi indiriminden faydalanmaktadır. 
•Bayan (K)’ye 2022 yılı ilgili aylarda yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde 
hesaplanacaktır. 



Brüt Ücret 9.000,00 

Yemek Ödemesi 374,00 193/Madde 23/8; 34 TL-Çalışma günü ile orantılı olarak istisna tutarını aşar ise gelir ve damga vergisine tabi olacaktır. Ödeme karta yüklendiği için SGK primi
yönünden istisnadır.

Ulaşım Yardımı 748,00 193/Madde 23/10; 17 TL-Çalışma günü ile orantılı olarak istisna tutarını aşar ise gelir ve damga vergisine tabi olacaktır. Ödeme karta yüklendiği için SGK primi
yönünden istisnadır.

Kreş Ödemesi 1.000,00 193/Madde 23/16; Ödemenin Kreş Hizmeti sunan işyerine yapılması şartı ile ödemenin %50'si istisna olup istisna tutarını aşar ise gelir ve damga vergisine tabi
olacaktır. Ödeme kreşe yapıldığı için SGK primi yönünden istisnadır.

Toplam  Kazanç 11.122,00 Brüt Ücret + Yemek Kartı+Ulaşım Kartı+Kreş Ödemesi

Sigorta Matrahı 9.000,00 Brüt Ücret
İşçi SGK+İşsizlik 
Primi 1.350,00 %14+%1

Engelli İndirimi 500,00 193/Madde 31

Şahıs Sağlık Sigortası 500,00 
193/Madde 63/3 Personel tarafından ödenen şahıs sigorta primleri ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı
tarafından ödenen primlerin %50’si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı
tarafından ödenen primler (İndirim konusu yapılacak primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.

Vergi Matrahı 6.650,00 Brüt Kazanç-Yemek Kartı-Ulaşım Kartı-Kreş Ödemesi-İşçi SGK/İşsizilik Primi-Engelli İndirimi-Şahıs Sağlık Sigortası
Hesaplanan Gelir 
Vergisi 997,50 Vergi Matrahı x %15 (Birinci Vergi Dilimi olduğu değerlendirilerek)

Asgari Ücrt Matrahı 4.253,40 Asgari Ücret İstisnası

Asgari Ücret 
Üzerinden 
Hesaplanan Gelir 
Vergisi

638,01 Vergi Matrahı x %15 (Birinci Vergi Dilimi olduğu değerlendirilerek)

Ödenecek Gelir 
Vergisi 359,49 Hesaplanan Gelir Vergisi-Asgari Ücret İstisnası Gelir Vergisi

Damga Vergisi 
Matrahı 3.996,00 Brüt Kazanç-Yemek Kartı-Ulaşım Kartı-Kreş Ödemesi-5004 TL (193/23. maddede sayılan istisnalar istisna tutarı ile sınırlı olmak üzere DV.’den

muaftır.)
Damga Vegisi Tutarı 30,33 0,00759

Net Ücret 7.260,18 Brüt Kazanç-Yemek Kartı-Ulaşım Kartı-Kreş Ödemesi-İŞÇİ SGK/İşszilik Primi-Gelir Vergisi-Damga Vergisi



Örnek 3

• Ocak ayında 20.000 TL net 
huzur hakkı ödemesi 
yapılacak olup yasal 
kesintileri nasıl 
hesaplanmalıdır.

• Birinci vergi dilimi.

Brüt Huzur Hakkı 22.938,96
Hesaplana Gelir Vergisi Kesintisi 
(%15) 3440,844

Asgari Ücret GV İstisnası 638,01
Gelir Vergisi Kesintisi 2802,834
Damga Vergisi Matrahı 22.938,96
Hesaplanan Damga Vergisi 
Kesintisi 174,10

Damga Vergisi İstisnası 37,98
Damga Vergisi Kesintisi 136,12
Net Ödeme 20.000,00



Örnek 4

• 15 gün çalışan bir personele 
çalışma gün sayısından 
bağımsız 30 günlük yemek 
ücreti günlük 30 TL olarak 
toplamda 900 TL yemek 
kartına yatırılmıştır. Yasal 
kesintileri hesaplayınız.

• İstisna GV+DV kalmadığı ve 
birinci vergi diliminde olduğu 
varsayılmıştır.

Günlük istisna tutarı 36,72

Çalışma Gün Sayısı 15,00

İstisna esilecek tutar 550,80

Ödeme Tutarı 900,00

İstisnayı Aşan tutar (Gelir ve Damga 
Vergisine Tabi olacak) 349,20

İstisnayı Aşan tutarın Brüt Mal. 414,52

Toplam Brüt Yemek Ödemesi 965,32



Bordro
Parametreleri

1

Kıdem Tazminatı Kıdem Tazminatı Tavanı 10.848,59

Asgari Ücret

Günlük Brüt Ücret 166,80
Aylık Brüt Ücret 5.004,00
SGK   İşçi (%14) 700,56
İşsizlik İşçi (%1) 50,04
Gelir Vergisi 0,00
Damga Vergisi 0,00
Net Ücret 4.253,40
SGK İşveren (%20,5) 1.025,82
İşsizlik İşveren (%2) 100,08
Toplam Maliyet 6.129,90

Aday Çırak, Çırak ve Stajyer 
Öğrenciler

Aylık Net Asgari Ücret 1.276,02  
Günlük Net Asgari Ücret 42,53  

Yükseköğretim Stajyer
Aylık Net Asgari Ücret 1.488,69
Günlük Net Asgari Ücret 49,62



Bordro 
Parametreleri 

2

Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarları

Günlük / Alt Sınır 166,80
Günlük / Üst Sınır 1.251,00

Aylık / Alt Sınır 5.004,00  

Aylık / Üst Sınır 37.530,00

Aylık/ Üst Sınır/ Sos. Güv. Sözleşmesi olmayan 
ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt 
dışındaki işyerlerinde çalıştırtılmak üzere 
götürülen sigortalılar

15.012,00  

Çırak-Öğrenci / Günlük 83,40  

Çırak-Öğrenci / Aylık 2.502,00  

Stajyer/Yüksek Öğrenim/Günlük 166,80  

Stajyer/Yüksek Öğrenim/Aylık 5.004,00  

Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yardım, 
Zam ve Katkı Payları

Yemek parası (Fiilen çalışılan gün başına) 10,01  

Çocuk zammı (En çok iki çocuk için, çocuk 
başına, aylık)

100,08  

Çocuk Zammı (657 SK. 4/C kapsamında 
olanlar)

200,16  

Aile zammı (Aylık) 500,40  

Aile Zammı (657 SK. 4/C kapsamında olanlar) 1.000,80  

İşveren tarafından sigortalılar için özel sağlık 
sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine 
ödenen prim ve katkı payları

1.501,20  



Bordro 
Parametreleri 

3

Gelir Vergisi İstisna Tutarları

Çocuk Yardımı (0-6 Yaş) 114,99

Çocuk Yardımı (6 Yaş Üstü) 57,49

Yemek Yardımı (Günlük) 34,00

Yol Yardımı (Günlük) 17,00

Kreş ve Gündüz Bakımevi Yardımı 2.502,00  

Gelir Vergisi Engellilik İndirimi Tutarları

1.Derece Engelliler (Çalışma Gücünün Asgari 
%80’ini kaybenler) 

2.000,00

2.Derece Engelliler (Çalışma Gücünün Asgari 
%60’ını kaybedenler) 

1.170,00

3.Derece Engelliler (Çalışma Gücünün Asgari 
%40’ını kaybedenler)

500,00

Gelir Vergisi Tarifesi-Vergi Dilimleri

(Ücret Gelirleri İçin)

32.000 TL'ye kadar 15%
70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, 
fazlası 20%

250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL, fazlası
27%

880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000 TL, fazlası
35%

880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 
281.500 TL, fazlası 40%

Damga Vergisi Damga Vergisi Oranı 0,00759



Teşekkür 
ederiz…

• Özdemir ÖZDER
• E. SGK Müfettişi
• İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
• B&P Kurumsal Danışmanlık - Koordinatör


