
 

 

ÖZETLE: 30.10.2022 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İŞ DEĞİŞTİREN ÜCRETLİLER ŞAYET YENİ İŞVERENİDE 
KABUL EDERSE (BRÜT MAAŞ ALANLARDA ETMEMESİ İÇİN BİR NEDEN YOK, ANCAK NET MAAŞ 
ALANLARIN İŞVERENLERİNİN BUNU KABUL ETMESİ ÇOK ZOR) KÜMÜLATİF MATRAHINI YENİ İŞYERİNE 
TAŞIYABİLECEK. 
 
 

30 Ekim 2022 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 31998 

TEBLİĞ 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 311)’NDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SERİ NO: 321) 
 

 
MADDE 2- Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 

cümle eklenmiştir. 

“Hizmet erbabının talep etmesi ve işverenlerin de kabul etmesi kaydıyla, yıl içerisinde aynı anda birden fazla işverenden alınan 

ücret gelirleri de kümülatif matrah dikkate alınarak tevkifata tabi tutulabilir.” 

MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 
İLİGLİ 311 NOLU TEBLİĞİN MADDESİ: 
Özel sektör işyerlerinde birden fazla işverenin yanında çalışanların durumu 

MADDE 21 – (1) Aşağıdaki hallerde, hizmet erbabının ücretlerinin birden fazla işverenden elde 

edildiği kabul edilir: 

a) Bir özel sektör işvereninin yanında çalışan hizmet erbabının, yıl içerisinde bu işverenden elde 

ettiği ücretinin yanısıra,  başka bir özel sektör işvereninden ya da kamu kurum veya kuruluşundan 

da elde ettiği ücret gelirleri. 

b) Aynı takvim yılı içinde bir özel sektör işvereninin yanında çalışmakta iken, işten ayrılarak başka 

bir özel sektör işvereninin yanında ya da kamu kurum veya kuruluşunda çalışmaya başlanılması 

nedeniyle elde ettiği ücret gelirleri. 

c) Aynı takvim yılı içinde, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin yanında çalışan hizmet 

erbabının, söz konusu mükelleflerin ortağı oldukları iş ortaklığı veya adi ortaklıklar bünyesinde 

çalışmaya başlamaları halinde elde ettikleri ücret gelirleri. 

(2) Hizmet erbabının birden fazla işverenden ücret geliri elde etmesi durumunda her bir işverenden 

elde edilen ücret ayrı ayrı vergilendirilecek olup ücret matrahları birbiri ile ilişkilendirilmeyecektir. 

Hizmet erbabının işveren değişikliği yapması durumunda, yeni işverenden alınacak ücret, eski 

işverenden aldığı ücret matrahı ile ilişkilendirilmeden sıfır  matrah esas alınmak suretiyle 

vergilendirilecektir. 

(3) Aşağıdaki hallerde, hizmet erbabının ücretlerinin tek işverenden elde edildiği kabul edilir: 

a) İki ayrı özel sektör firmasının birleşmesi (devir, nev’i değişikliği ve bölünme halleri dahil). 

b) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan 

yerlerde çalışan hizmet erbabının, yıl içinde alt işvereninin değişmesi. 

c) Ortaklık halinde faaliyette bulunan işyerlerinde, ortaklardan herhangi birinin değişmesi. 

(4) Aynı takvim yılı içinde tek işverenden elde edildiği kabul edilen ücretler, kümülatif matrah esas 

alınmak suretiyle vergilendirilecektir. 



 

 

(5) Yıl içerisinde işveren değiştiren hizmet erbabı, ücret gelirine ilişkin gelir vergisi matrahını yeni 

işverenine bildirmek suretiyle ücretinin gelir vergisi tarifesine göre kümülatif olarak 

vergilendirilmesini talep edebilir. Bu durumda yeni işveren kümülatif matrahı dikkate 

alarak tevkifat yapar. Yıl içinde birden fazla işverenden elde ettiği ücret gelirleri kümülatif matrah 

dikkate alınarak vergilenen hizmet erbabının bu gelirlerini yıllık beyannameyle beyan etme 

yükümlülüğü bulunması durumunda, yıllık beyannamede bildirilen matrah üzerinden hesaplanan 

gelir vergisinden kümülatif matrah dikkate alınmak suretiyle tevkif suretiyle ödenen vergiler 

mahsup edilebilecektir. 

 
 


