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ÜCRETLER 



 

 

Ücret Gelirlerinin Tanımı Ve Stopaj Yoluyla 

Vergilendirilmesi  

 İş Kanunu madde 32’de “Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş 

karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile 

ödenen tutardır” şeklinde tanımlanmaktadır.  

 Ücretin ödenek, tazminat, zam, avans, aidat, prim, ikramiye veya başka 

adlar altında ödenmesi onun mahiyetini değiştirmemekte yani bunların 

tamamı ücret olarak vergilendirilmektedir  
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Ücret sayılan ödemeler nelerdir?  
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 Emeklilik, maluliyet, dul ve yetim aylıkları, Daha önce yapılmış veya 
gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan 
menfaatler(Bu maddede banka gibi kuruluşların kurdukları sandıkların 
ödedikleri yardımlar istisnadır.)  

 TBMM, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri ile Özel kanunlarına 
veya İdari kararlara göre kurulan daimi veya geçici bütün komisyonların 
üyelerine ve yukarıda sayılanlara benzer diğer kişilere bu sıfatları dolayısıyla 
ödenen veya sağlanan para, ayınlar  

 Yönetim ve Denetim Kurulları başkanı ve üyeleriyle, tasfiye memurlarına 
bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler,  

 Bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü 
yarışma jürisi üyelerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler,  

 Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan 
menfaatler,  

 Ayın: para dışındaki verilen bütün kıymetli eşyalara denir.  



 

Ücretin Unsurları Nelerdir?  

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR          erkancakir.net 
5 

 Gelir Vergisi açısından bir ödemenin ücret olarak mı yoksa başka bir 

gelir unsuru olarak mı vergilendirilmesi gerektiği üç unsura göre 

tespit edilecektir. Bu üç unsur birlikte varsa elde edilen gelir ücret 

olacak, aksi takdirde ücretten söz etmek mümkün olmayacaktır.  

 



 

 

Ücret Gelirini Meydana Getiren 3 Ana Unsur  
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 Bir işverene tabi olma; Herhangi bir ödemenin ücret olarak kabul 
edilebilmesi için gerekli olan ilk unsur çalışanın işverene tabi olmasıdır. 
İşveren, hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran 
gerçek ve tüzel kişilerdir. Çalışanın işverene bağlılığı fiili olabileceği 
gibi kanun, tüzük, yönetmelik veya sözleşmelerle de saptanmış 
olabilmektedir.  

 Belli bir iş yerine bağlı olma; İş yeri ticari, sınai, zirai ve mesleki 
bir faaliyetin yürütülmesi için tahsis edilen veya bu faaliyetlerde 
kullanılan yerlerdir. Bu yerlere bağlılık hukuki anlamda bir bağlılıktır. 
Hizmetin mutlaka fiilen işyerinde yapılması zorunlu değildir.  

 Hizmetin karşılığı olarak bir ödemenin yapılması; Ödeme bir 
hizmet karşılığı değilse ücret sayılmasına imkan yoktur. Hizmet 
karşılığı olarak yapılan ödeme, nakit (haftalık, aylık vb.), ayın (hizmet 
karşılığının mal olarak verilmesi ) veya para ile temsil edilebilen 
menfaatler ( konut, araç sağlanması gibi ) şeklinde olabilir.  

 



 

Vergilendirme Usulleri  
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 Ücret gelirleri iki şekilde vergilendirilmektedir:  

 Gerçek ücretler  

 Diğer ücretler  

 Gerçek Ücretler  

 Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde ilke olarak gerçek usul kabul 

edilmiştir. Vergi, gelirin gerçek ve safi tutarı üzerinden alınmaktadır.  

 Ücretin safi tutarı, işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan 

yararlar toplamından (yani ücretin gayrisafi tutarından) (Bireysel Emeklilik 

Katkı Payları, Sakatlık İndirimleri, Sendikalara Ödenen Aidatlar Gibi) belli 

indirimlerin yapılmasından sonra kalan miktardır.  

 İşletme Esası ve Bilanço Esasına göre Ticari kazanç elde edenlerin 

yanlarında çalışan işçiler Gerçek Usulde Vergilendirilirler.  

 Gerçek Usulde Tevkifat ( kesinti) yoluyla vergilendirme vardır.  

 



 

Vergilendirme Usulleri  
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 Diğer Ücretler:  

 Bir kısım hizmet erbabının gerçek ücret üzerinden vergilendirilmesi 

ücretin saptanmasındaki güçlük nedeniyle mümkün olmamaktadır.  

 Buna göre hizmet erbabının safi ücretleri, takvim yılı başında geçerli 

olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için 

uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının %25’i olarak tespit 

edilecektir.  

 Diğer Ücretle vergilendirmede tek bir beyanname vardır. Bu kişilerin 

sabit vergileri vardır ve bu bedel 2 taksit halinde ödenir.  
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Diğer Ücretler 

Basit Usule Tabi Olanların 
Yanlarında Çalışanlar 

Özel İnşaatlarda Çalışan 
İşçiler 

Özel Şoförler 

Gayrimenkul sermaye 
iradı yanında Çalışanlar 

Maliye Bakanlığınca 
Kapsama Alınanlar 



 

Serbest Meslek Kazançları : Kavram  
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 Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek 
kazancıdır.  

 Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya 
mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin 
işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına 
yapılmasıdır.  

 Bu tanım kapsamında serbest meslek kazançlarına örnek olarak;  

 Avukat, doktor, mali danışman, muhasebeci, mühendis, veteriner, 
çevirmenlerin kazançlarını,  

  Yazar, şair, bilgisayar programcısı, heykeltıraş, ressam gibi kişilerin telif 
kazançlarını,  

 Gümrük komisyoncuları, noterlerin kazançlarını, konser veren müzik 
sanatçılarının kazançlarını, ebe, sünnetçi, sağlık memuru, arzuhalci, 
rehber gibi meslekleri icra edenlerin kazançlarını verebiliriz  

 



 

Serbest Meslek Kazançları : Kavram  
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 Bir faaliyetin serbest meslek faaliyeti olup olmadığı faaliyetin;  
 Sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanması  
 Bir işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına 

yapılması,  
 Devamlı olması gerekir.  

 Bu özellikler dikkate alındığı vakit;  

 Serbest meslek faaliyetlerinin işverene tabi olarak yapılması durumunda, 
serbest meslek kazancı değil, ücret geliri söz konusu olur.  

 Faaliyetin sermaye konularak icra edilmesi (örneğin, doktorun faaliyetini, 
açtığı poliklinikte yürütmesi) durumunda ticari kazanç söz konusu olur. Aynı 
şekilde eczacının, diş protezcisinin elde ettiği gelir de serbest meslek kazancı 
olarak değil; ticari kazanç olarak vergilendirilir. Çünkü bu faaliyetlerin ticari 
mahiyeti (sermaye yönü) ağır basmaktadır.  

 Serbest meslek faaliyetini mutat (sürekli) olarak değil de arızi (geçici) olarak 
yapanlar, bu kapsamın dışında kalıp diğer kazanç ve irat hükümlerine göre 
vergilenirler. Örneğin, emekli olan bir doktorun, zaman zaman ameliyatlara 
girerek para kazanması durumunda, diğer kazanç ve irat söz konusu olacaktır.  

 

 



 

SERBEST MESLEK KAZANCININ ÖZELLİKLERİ 
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 a-) Serbest meslek faaliyeti bağımsızdır. Bir işverene tabi olmaksızın kendi 
nam ve hesabına yapılması gerekir.  

 b-) Süreklidir. (sürekli yapılmayan serbest meslek faaliyeti, arızi (geçici) 
serbest meslek kazancı sayılır.)  

 c-) Serbest meslek faaliyeti uzmanlığa dayanır.  

 d-) Serbest meslek faaliyetinde sermaye ikinci plandadır. Sermaye birinci 
planda olursa ticari kazanç sayılır.  

 e-) Serbest meslek faaliyeti ticari nitelikte olmamalıdır.  

 f-) Muayenehane yazıhane gibi özel iş yerleri açılmalıdır.  

 g-) Mesleki kuruluşlara (baro, tabipler odası gibi) kayıt olunmalıdır.  

 SERBEST MESLEK KAZANCININ ÖZELLİKLERİ Serbest Meslek 
Faaliyetine Başlamanın Belirtileri : İş yeri açmak – Çalışılan yere 
tabela asmak – mesleki faaliyette bulunduğunu belirten ilanlar 
yapmak – Mesleki kuruluşlara kayıt olmak.  



 

TELİF HAKLARI  
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 Telif haklarının sahipleri veya mirasçıları tarafından ister satılsın ister 

kiraya verilsin elde edilen kazanç Serbest Meslek Kazancıdır.  

 •(kitap, resim, heykel, nota, şiir, roman, röportaj, senaryo gibi) telif 

haklarının sahipleri veya kanuni mirasçıları dışında kalan 3. kişiler 

tarafından satılması Sair Kazanç ve İrat.  

 •Telif haklarının sahipleri veya kanuni mirasçıları dışında kalan 3. kişiler 

tarafından kiraya verilmesi Gayrimenkul Sermaye İradı’dır.  

 



 

SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİ  
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 Serbest meslek kazancının tespiti gerçek usulde yapılmaktadır.  

 Gerçek Usulde Serbest Meslek Kazancı: ‘’bir hesap dönemi içinde 

serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ayınlar ve 

diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu 

faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır’’  

 Söz konusu kazanç serbest meslek kazanç defterine göre 

tespit edilir. Bu defterin sağ sayfasına gelirler sol sayfasına 

giderler yazılır.  

 



 

Serbest meslek kazancının tespitinde aşağıda yazılı giderler hasılattan 

indirilir  
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 1. Mesleki faaliyetin icrasına tahsis edilen işyeri kirası  

 2. Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen 

aydınlatma, ısıtma, telefon, kırtasiye vb. giderler  

 3. Mesleki faaliyetin gerçekleşmesinde başkalarına gördürülen 

hizmetler için ödenen paralar  

 4. Alınan meslek kitapları ve meslek dergileri için ödenen bedeller ve 

mesleki teşekküllere ödenen aidat  

 5. Mesleki faaliyetle ilgili seyahat ve ikamet giderleri  

 6. Meslekin ifasına lüzumlu aletlerin eczaların ve sair maddelerin 

tedariki için yapılan giderler  

 7. Mesleki faaliyette kullanılan tesisat ve demirbaş eşya için Vergi Usul 

Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar  

 



NOT 
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 Serbest meslek faaliyeti gerçekleştirenler izleyen yılın Mart ayında yıllık 

beyanname vermek zorundadırlar. Bu kişilerin yaptıkları serbest meslek 

faaliyetlerinden dolayı kendilerine yapılan ödemeler üzerinden %20 

oranında stopaj yapılması öngörülmüştür. Bu tip yapılan stopajlar varsa 

verilen beyanname üzerinden hesaplanan toplam vergiden mahsup 

edilecektir. Kalan vergide iki taksit halinde(3. ve 7. aylarda ödenecektir)  
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Gayrimenkul Sermaye İratları  

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR          erkancakir.net 
18 

 GVK’ nın 70. maddesinde sayılan “mal ve hakların sahipleri, 

mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya 

kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul 

sermaye iradı” olarak kabul edilmiştir.  

 Mutasarrıf: Bir mal veya hak üzerinde fiilen kullanma yetkisi olan kişidir.  

 Zilyetlik: Taşınır veya taşınmaz bir mal üzerinde ki fiili hakimiyettir.  

 İrtifak hakkı sahibi: Bir gayrimenkulden özel bir hukuki sebebe 

dayanarak(tapu siciline tescil edilmek suretiyle) yararlanma hakkı bulunan 

kişidir.  

 İntifa hakkı sahibi: Bir menkul veya gayrimenkul mal ya da hak üzerinde 

yararlanma ve kullanma hakkı olan kişilerdir.  

 



Gayrimenkul Sermaye İratları  
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 Sahip(Malik) : Mülkiyet hakkına sahip olan kimsedir.  

 Zilyet: Bir şey üzerinde fiili hâkimiyeti bulunan kimsedir.  

 İhtira Beratı: Keşif ve icatlardan yararlanmak için tanınmış bir haktır.  

 Sükna Hakkı: Sahibine bir binada veya binanın bir kısmında oturma 

hakkıdır.  

 Alameti Farika: Üretilen ürünlerin üzerine koyulan marka, damga, 

işaret  

 



 

Gayrimenkul Sermaye İratları  
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 Gayrı maddi mal ve hakların kiralanmasından elde edilen iratlar 

gayrimenkul sermaye iradıdır.  

 Gayri maddi mallar:  

 Arazi, bina ,maden suları, madenler  

 Motorlu nakil vasıtaları, her türlü motorlu araç makine ve tesisat, gemi 

payları  

 Gayri maddi Haklar:  

 Arama işletme ve imtiyaz hakları  

 Marka, Ticaret unvanları, desen , model, televizyon filmleri,  

 Telif hakları, Buluş icat belgesi  

 



 
Gayri Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirme Rejimi  
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 Gayrimenkul sermaye iratları esas olarak beyanname üzerinden 

vergilendirilir. Ancak bazı durumlarda yapılan stopaj nihai vergi olmakta 

ayrıca beyanname verilmesi istenmemektedir. Stopaj durumunda 

vergileme gayri safi hasılat üzerinden yapılmaktadır.  

  

Gayrimenkul Sermaye İratlarının Stopaj Yoluyla Vergilendirilmesi  

 Bu durumda vergileme gayrisafi hasılat üzerinden yapılmaktadır.  

 70. maddede yazılı mal ve hakların kiraya verilmesinden bir takvim yılı 

içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak nakden veya aynen tahsil 

edilen kira bedellerinin tutarıdır.  

 Gelecek yıllara ait peşin tahsil edilen kiralar ise ilgili yılın geliri 

sayılmaktadır.  

 



 

Gayrimenkul Sermaye İratlarının Stopaj Yoluyla Vergilendirilmesi  
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 Gayrimenkullerin vergi kesme yükümlülüğü olan kişi ve kuruluşlara 

kiralanması durumunda kiralar ödenirken stopaj yapılması gerekir.  

 Kiracının, stopaj yapma yükümlülüğü olmayan bir kişi ve kurum olması 

durumunda ise, vergi kesintisi yapılmayacaktır. Bu nedenle, genellikle iş 

yeri olarak kiralanan gayrimenkullerden sağlanan gelirler stopaja maruz 

kalmakta, konut kiraları ise stopaja maruz kalmamaktadır.  

 
 

Gayrimenkul Sermaye İratlarının Beyan Yoluyla Vergilenmesi  

 Gayrimenkul sermaye iratlar› ile ilgili beyanname, izleyen yılın Mart 

ayında verilmektedir.  

 Hesaplanan vergi iki taksit halinde (3., 7. aylarda) ödenecektir.  
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 Üzerinden Stopaj Yapılmış Olan Gayrimenkul Sermaye 

İratları :Madde, stopaj yapılan hallerde, elde edilen gayrimenkul 

sermaye iradının brüt (stopaj yapılmadan önceki) tutarının, beyanname 

verme sınırını aşmaması halinde beyanname verilmeyeceğini 

öngörmektedir.  

 Stopaja Maruz Kalmamış Olan Gayrimenkul Sermaye İratları  

 Üzerinden gelir vergisi stopajı yapılmayan gayrimenkul sermaye 

iratlarının, beyan edilmesi gerekir.  

 Bu kuralın konut kira gelirleri hakkında bir istisnası vardır. Buna göre 

gelirin konut kirasından ibaret olması ve belirlenen istisna tutarını 

geçmemesi durumunda beyanname verilmeyecektir.  

 



 

Beyanname Üzerinden Yasa’nın İzin Verdiği Giderlerin Düşülmesi  
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 Gayrimenkul sermaye iradı olarak safi irat vergilenir. Safi irada, gayri 

safi hasılattan iradın sağlanması ve idame ettirilmesi için yapılan 

giderlerin indirilmesi ile ulaşılır.  

 Kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör 

giderleri,  

 Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile 

orantılı olan idare giderleri,  

 Sigorta giderleri,  

 Kiraya verilen mal ve haklara ilişkin borçların faizleri.  

 (Kiraya Verilen Mal ve Hakların Kira Bedeli, Emsal Kira 

Bedelinden Düşük Olamaz)  

 



 

MENKUL SERMAYE İRATLARI  
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 Nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden oluşan sermaye dolayısıyla  
elde edilen kâr payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır. 

 Nelerin menkul sermaye iradı sayılacağını kanun sıralamıştır.  

 Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile diğer her türlü tahvil ve bono faizleri , 
eurobond faizleri,  

 Repo gelirleri,  

 Mevduat faizleri,  

 Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr paylar› ile kâr ve zarar ortaklığı belgesi 
karşılığı ödenen kâr paylar› ve özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabı 
karşılığında ödenen kâr payları  

 Her nevi hisse senetleri kâr payları,  

 Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan yatırım fonları katılma belgelerine ödenen 
kâr payları  

 İştirak hisselerinden doğan kazançlar  
 Eurobond: Uluslararası piyasalarda işlem gören, yabancı para cinsinden, uzun vadeli 

yatırım aracıdır Repo: Genellikle bankaların kurumsal veya bireysel yatırımcıya Hazine 
bonosu, Devlet tahvili gibi sabit getirili bir menkul kıymeti satması ve bu menkul 
kıymeti önceden belirlenenbir fiyattan ileri bir tarihtegeri satın almak üzere anlaşma 
yapmasıdır.  



 

Menkul Sermaye İratlarının Başka Kazançlara Dönüşmesi  
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 İrat sağlayan menkul kıymetlerin ticari faaliyete dâhil (bir ticari 

işletmenin aktifine kayıtlı) olması durumunda, bu iratlar ticari kazancın 

tespitinde dikkate alınır. Yani böyle bir durumda vergileme, ticari kazanç 

hükümlerine göre yapılacaktır.  

 •Ödünç para verme işinin sürekli olarak yapılması (örneğin bir yılda 

birden çok kişiye veya aynı kişiye birden çok defa ödünç verilmesi) 

halinde de, elde edilen alacak faizleri menkul sermaye iradı değil, ticari 

kazanç olarak vergilendirilir.  

 •Hazine bonosu, Devlet tahvilleri ve eurobondların vadesi gelmeden 

elden çıkarılması durumunda, menkul sermaye iradı değil, diğer kazanç 

ve irat (değer artışı kazancı) söz konusu olur.  

 



 

Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi  
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 Menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesi esas olarak stopaj 

yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. Bazı istisnai durumlarda ise 

beyanname verilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.  

 Aşağıdaki menkul sermaye iratlarını ödeyenler (çoğunlukla bankalar), 

ödeme esnasında Yasa’da yazılı oranlarda tevkifat yaparlar:  

 Hazine bonosu ve Devlet tahvili faizi, eurobond faizleri, özel sektör 

tahvil ve bonolarının faizi,  TL mevduat faizi, döviz tevdiat hesabı faizi,  

 Repo geliri,  

 Özel finans kurumların kâr zarar ortaklığı belgesi gelirleri,  

 Yatırım fonları katılma belgelerinden elde edilen kazançlar.  

 

 



 

Menkul Sermaye İratlarının Beyanname Üzerinden Vergilendirilmesi  
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 Stopaja maruz kalmayan aşağıda yazılı menkul sermaye iratları gelirin 
elde edildiği yılı izleyen Mart ayında beyanname ile bildirilmek 
zorundadır.  

 •Her nevi alacak faizleri  

 •Hisse senedi ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından 
elde edilen bedeller  

 •İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş Kâr paylarının 
devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar  

 •Her çeşit senedin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri  

 Menkul Sermaye İratlarının Beyanname Üzerinden Vergilendirilmesi  

 Diğer taraftan stopaja maruz kalsa da yurt dışından elde 
edilen mevduat faizi, Devlet tahvili faizi gelirleri için 
beyanname verme mecburiyeti vardır.  



Sunumun hazırlanmasında bir çok 

kaynaktan faydalanılmıştır. Sunum herhangi 

bir ticari amaçta kullanılamaz. 

İyi çalışmalar 


