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GEÇTİĞİMİZ AYDAN İTİBAREN, AYNI YIL İÇİNDE BİRDEN FAZLA ÜCRET 

GELİRİ ELDE EDENLERE AŞAĞIDA ÖRNEĞİ BULUNAN YAZILAR VERGİ 
DAİRELERİNDEN GİTMEYE BAŞLAMIŞTIR. 

BU NEDENLE KONU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME YAPMAK 
İSTEDİK: 

  
1>İNCELEME 2014-2015-2016-2017-2018 YILLARINI KAPSAMAKTADIR. 
2>İNCELEME AYNI TAKVİM YILI İÇİNDE BİRDEN FAZLA İŞVEREN 

DEĞİŞTİREN KİŞİLERİ KAPSAMAKTADIR. 
3>İNCELEME KAPASAMINA GİREN YILLARIN İSTİSNA LİMİTLERİNE 

GÖRE ÜCRET GELİRİ ELDE EDEN KİŞİLER; BEYAN SINIRINI GEÇİP 
GEÇMEDİKLERİNE BAKIP İLGİLİ YILLARA PİŞMANLIK İLE BEYANNAME 
VERMELERİ VE ÇIKACAK ÜCRET GELİRİNİ FAİZİ İLE ÖDEMELERİ 

İSTENMEKTEDİR. 
4>İLGİLİ YILLARIN İSTİSNA LİMİTLERİ: 
2018 YILI İÇİN:34 BİN TL 
2017 YILI İÇİN:30 BİN TL 
2016 YILI İÇİN:30 BİN TL 
2015 YILI İÇİN:29 BİN TL 
2014 YILI İÇİN: 27 BİN TL 
  

DOLAYISI İLE KİŞİ HANGİ YILLARDA BİRDEN FAZLA ÜCRET GELİRİ ELDE 

ETMİŞ İSE  

Birden fazla işverenden ücret alan ve birden sonraki (birinci işverenden alınan 
ücretin hangisi olacağı ücretli tarafından serbestçe belirlenecektir) 
işverenden aldıkları ücretlerin toplamı Gelir Vergisi Kanununda yazılı tarifenin 

ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2014 yılı için bu tutar 27.000 TL gibi ) 
aşmayan mükelleflerin, tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücretleri yıllık 

beyanname ile beyan edilmeyecektir.  
  
Ancak, birden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamı örneğin 2014 yılı için 

27.000 TL‟yi (DİĞER YILLAR İÇİN YUKARIYA BAKINIZ) aşması durumunda, 
ücretlerin tamamı (ilk işverenden alınan ücrette dahil olmak üzere) yıllık 

beyannameye dahil edilecektir.  
  
Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci işverenden alınan ücretin 

hangisi olacağı ücretli tarafından serbestçe belirlenecektir. 
  
ÖRNEK-1>>2015 YILI İÇİN  
Bayan (A), 2015 yılında üç ayrı işverenden ücret geliri elde etmiş ve ücretlerin tamamı 

kesinti yoluyla vergilendirilmiştir. Birinci işverenden alınan ücret 35.000 TL İkinci 

işverenden alınan ücret 13.000 TL Üçüncü işverenden alınan ücret 8.000 TL Beyan 

edilecek gelir tutarı Yok Örnekte yer alan ve birinci işverenden alınan ücret toplama 

dahil edilmeyecek olup, ikinci ve üçüncü işverenden alınan (13.000 + 8.000 =) 21.000 
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TL ücretler toplamı 29.000 TL‟lik beyan sınırını aşmadığından ücret gelirlerinin tamamı 

beyan edilmeyecektir. 
  
ÖRNEK-2>>2018 YILI İÇİN 
Mükellef (C), 2018 yılında üç ayrı işverenden ücret geliri elde etmiş ve ücretlerin 

tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiştir.  
Birinci işverenden alınan ücret                  98.000 TL  
İkinci işverenden alınan ücret                    18.000 TL  
Üçüncü işverenden alınan ücret                    14.000 TL  
Beyan edilecek gelir tutarı Yok. Örnekte yer alan ve birinci işverenden alınan ücret 

toplama dahil edilmeyecek olup, ikinci ve üçüncü işverenden alınan (18.000 + 14.000 

=) 32.000 TL ücretler toplamı 34.000 TL’lik beyan sınırını aşmadığından ücret gelirlerinin 

tamamı beyan edilmeyecektir. 
  
ÖRNEK-3>>2018 YILI İÇİN 
Mükellef (D), 2018 yılında üç ayrı işverenden tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş 

ücret geliri elde etmiştir.  
Birinci işverenden alınan ücret                  92.000 TL  
İkinci işverenden alınan ücret                    60.000 TL  
Üçüncü işverenden alınan ücret               33.000 TL  
Beyan edilecek gelir tutarı                       185.000 TL  
Birinci işverenden alınan ücret toplama dahil edilmeyecek olup, ikinci ve üçüncü 

işverenden alınan ücretler toplamı (60.000 + 33.000) = 93.000 TL, 34.000 TL’lik beyan 

sınırını aştığı için birinci işverenden aldığı 92.000 TL de dahil olmak üzere 185.000 TL 

ücret gelirinin tamamı beyan edilecektir. 
  
ÖRNEK-4>2014 YILI İÇİN 
Bay (D)‟nin tamamı üzerinden tevkifat yapılmış olan 2014 yılı gelirleri aşağıdaki gibidir.  

Birinci işverenden alınan ücret 60.000 TL  
İkinci işverenden alınan ücret 22.000 TL  
İşyeri kira geliri (Brüt) 45.000 TL  
Beyan edilecek gelir tutarı 45.000 TL  
Mükellefin birden sonraki işverenden aldığı ücret geliri olan 22.000 TL, 27.000 TL‟lik 

beyan sınırını aşmadığından, ücret gelirleri beyan edilmeyecektir. Tevkifata tabi işyeri 

kira geliri ise 2014 yılı için geçerli olan 27.000 TL‟lik beyanname verme sınırını 

aştığından mükellef sadece bu gelirini beyan edecektir. 

  
ÖRNEK-5>2016 YILI İÇİN 
Mükellef (B), 2016 yılında üç ayrı işverenden tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş 

ücret geliri elde etmiştir.  
Birinci işverenden alınan ücret 80.000 TL  
İkinci işverenden alınan ücret 45.000 TL  
Üçüncü işverenden alınan ücret 28.000 TL  
Beyan edilecek gelir tutarı 153.000 TL  
Birinci işverenden alınan ücret toplama dahil edilmeyecek olup, 2 nci ve 3 üncü 

işverenden alınan ücretler toplamı (45.000 + 28.000) = 73.000 TL, 30.000 TL’lik beyan 

sınırını aştığı için birinci işverenden aldığı 80.000 TL dahil olmak üzere 153.000 TL ücret 

gelirinin tamamı beyan edilecektir. 
  



 



 

 
  



  

 
  



 
  



 
. Yabancı Bir Ülkedeki İşveren Tarafından Doğrudan Doğruya Ödenen Ücretler 

Yabancı ülkelerde bulunan işverenlerden alınan ve tevkifata tabi olmayan ücretler 

(varsa Türkiye dahilindeki kazanç ve iratlarıyla birlikte) ikametgâhın bulunduğu yerin 

vergi dairesine yıllık beyanname ile beyan edilir. ÜCRET GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN 

VERGİ REHBERİ www.gib.gov.tr 25 Ancak; Gelir Vergisi Kanunu’nun 23 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (14) numaralı bendine göre; • Kanunî ve iş merkezi 

Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet 

erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak 

ödediği ücretler gelir vergisinden istisna edilmiştir. 
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