


 5510 SAYILI KANUNA GÖRE PARAMETRELER

5510 sayılı Kanuna göre kazancın sigorta primine tabi 

tutulabilmesi için evveliyatla sigorta primine esas kazancın 

(SPEK) tespiti gerekir. (SPEK), günlük kazanç ve sigorta prim 

oranlarına bağlı olarak belirlenir. Sigorta primi hesabında;

 1- 5510/80. maddesindeki istisna ve muaf ödeme miktarı, 

(ile)

 2- 5510/82. maddesindeki bildirilecek miktarın alt ve üst 

sınır miktarı,

Dikkate alınır.



 Sigorta Primine Esas Alınan Kazançlar

5510 sayılı Kanunun 80. maddenin 1 fıkrasında; sigortalılara işverenlerin bir 
ay içinde ödeyecekleri primlerin hesabında göz önünde tutulacak kazanç 
türleri üç grupta toplanmıştır.

• Sigortalının hak kazandığı tüm ücretler,

• Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaklar

• İdare veya yargı mercileri tarafından verilen karar uyarınca sigortalılara

yapılan ödemeler Tamamen primlerin hesabına dâhil edilecektir. Bu 
ödemelerdeki miktar Devletçe verilen miktarları aştığı takdirde, fazlası 
sigorta primine tabi tutulur.

 VERGİ’ye Tamamen Tabi Olan Ödemeler

Hizmet erbabının hak kazandığı tüm ücretler ile prim, ikramiye ve bu 
nitelikteki her çeşit istihkaklar ve idare veya yargı mercileri tarafından 
verilen karar uyarınca sigortalılara yapılan ödemeler tamamen VERGİye
tabidir.



 Sigorta Priminin Alt Ve Üst Sınır Miktarı

Sigortalılardan alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas 

tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî 
ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 7,5 katıdır.

2022 YILI ALT VE ÜST SINIR

Günlük kazanç alt sınırı :166,8 TL*Aylık kazanç alt sınırı:5.004,00 TL

Günlük kazanç üst sınırı:1.251,00 TL*Aylık kazanç üst sınırı: 37.530 TL

 Vergide Alt Ve Üst Sınır Miktarı

Vergide SGK uygulamasında olduğu alt ve üst sınır yoktur. 



 Tüm sigorta kollarına tabi sigortalıdan alttaki tabloda görüleceği 

üzere 5510/81. Maddesi gereği sigorta primleri kesilir.

Sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olup daha sonra 4/a sigortalısı

SGDP’ye tabi olarak çalışmaları halinde yaşlılık aylıkları, kesilmez. Yaşlılık aylığı 

aldıktan sonra 4/a kapsamında çalışanlar için SGDP oranları şu şekildedir.

4447/49. Maddesi gereği tüm sigorta kollarına tabi sigortalıdan sigorta prime esas kazanç tutar 

üzerinden İşsizlik sigortası pirmi kesilir. SGDP’li çalışandan işsizlik sigortası primi kesilmez.



 VERGİ Tarifesi/Dilimleri

 VERGİ dilimi; çalışanların emekleri karşılığında elde ettikleri ücret üzerinden 
alınacak VERGİ oranını belirleyen ve elde edilen gelir toplamının belirli bir yüzde 
üzerinden VERGİye tabi olacağını gösteren artan oranlı bir tarifedir. 

 Sigortalı çalışanların yıl içinde mevcut işinden ayrılıp farklı işverene bağlı bir iş 
yerinde çalışması halinde gelir vergisi matrahı sıfırlanır. Ancak, işçi aynı işverene 
ait başka bir iş yerinde işe başlıyor ise işçinin kümülatif VERGİ matrahı yeni iş 
yerinde sıfırlanmaz. İşçinin önceki iş yerinde çalışırken elde ettiği VERGİ matrahı 
üzerinden yeni iş yerinde hesaplanmaya devam eder. Bununla birlikte; İşçi 
emeklilik ya da askerlik sebepleri ile işten ayrılıp sonrasında tekrar aynı iş yerinde 
çalışmaya başlamış ise VERGİ matrahı sıfırlanmaz.



Gelir Vergisi İstisnası
7349 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 193/23. maddesinin birinci fıkrasına 

eklenen bent ile 1/1/2022 tarihinden itibaren 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 gelir 

vergisinden istisnadır.

İstisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde, hizmet erbabının ilgili aydaki 

gelirine ilişkin verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna 
kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecektir. İstisna nedeniyle 

alınmayacak olan vergi, ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması 

gereken vergiyi aşmayacaktır. Söz konusu hüküm ile sadece asgari ücret alan 

işçilerin ücretleri gelir vergisinden istisna tutulmuştur.
Hizmet erbabının birden fazla işverenden ücret alması halinde istisna sadece 

en yüksek olan ücrete uygulanacaktır.

Bu açıklamalara göre vergi istisnası ve ödenecek vergi şu şekilde izah edilir;

Gelir Vergisi Matrahı= Brüt Ücret – SGK + İşs. Sig. Kesintisi (Brüt Ücret x %15)

Gelir Vergisi= Gelir Vergisi Matrahı x Gelir Vergisi Oranı (Vergi Dilimi Oranı)
Vergi İstisnası= Net asgari Ücret (2022 yılı için 4253,40 TL) x Gelir

Vergisi Oranı (Vergi Dilimi Oranı)

Ödenecek Vergi= Gelir Vergisi - Vergi İstisnası



 Engellilik İndirim (Hayat Sigortası, Sendika Aidat, SGK'ya Yapılan Hizmet 

Borçlanmaları)

193 sayılı kanuna göre çalışma gücünün;

 Asgari %80’ini kaybetmiş bulunan birinci derece engelli,

 Asgari %60’ını kaybetmiş bulunan ikinci derece engelli,

 Asgari %40’ını kaybetmiş bulunan üçüncü derece engelli sayılır ve elde 

ettikleri ücret gelirlerinden aşağıda belirtilen aylık engellilik indirimi tutarları 

indirilir.

Örnek: asgari ücretli olarak çalışan bekar 2. derece engellilik indiriminden faydalanan işçiye;

İşçi X'in 2022 yılı Ocak ayı brüt ücreti 10.000TL olsun. 2022 yılı Ocak ayı brüt ücret tutarından 

indirilecek sigorta primi ve işsizlik sigortası primi tutarı (10.000 X %15=) 1500 TL

2022 yılı Ocak ayı tevkifat matrahı (10.000-1500) 8500TL

İkinci derece engellilik indirimi tutarı 1170TL Engellilik indirimi düşüldükten sonra kalan tevkifat 

matrahı (8500-1170) 7330 TL’dir.

2022 yılı Ocak ayı ücretinden hesaplanan gelir vergisi (%15) 1099,5TL olur.(vergi istisnası hariç)



 488 SAYILI KANUNA GÖRE PARAMETRELER

488 sayılı Kanun I sayılı tablo IV,b kısmında “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)”denilmektedir. Binde 7,59 olan Damga VERGİsi Kesintisi yapılır.

 Söz konusu kanun hükminden hizmet karşılığı alınan ücret ve tüm ek ödemeler 

Damga VERGİsine tabi olduğu anlaşılmaktadır. Ancak;

 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,

 Damga VERGİsinden muaftır.



Damga Vergi İstisnası
Aynı gelir vergisi istisnasında olduğu gibi 7349 sayılı 

Kanunun 4 üncü maddesi ile 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 kağıtlar” 

aylık 1/1/2022

tarihinden itibaren ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan 

asgari ücrete isabet eden kısım için damga vergisi istisnası 

uygulanmaya başlanmıştır.

Buna göre;

Damga Vergisi İstisnası= Brüt asgari Ücret (2022 yılı için 

5004,00TL) x ‰7,59



GENEL OLARAK BORDRO PARAMETRELERİ



 Asgari Ücrette Hesaplama

 Asgari ücret alan işçi de brüt ücretten net ücrete hesaplama yapılırken; Hizmet 

erbabının ücret gelirinin, ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin brüt tutarı kadar olması 

halinde, brüt tutardan, işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi kesintisi 

yapılacak, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmayacaktır. Kanun ile asgari 

ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmayacağı için asgari ücretli işçide 

vergi istisnası olmayacağı gibi sakatlık vergi indirimi gibi ekstra vergi indirimleri de 

uygulanmayacaktır.

 Örnek: İşçi A asgari ücretli olarak çalışmaktadır ve bu işçiye asgari ücreti dışında, 

mesai, sosyal yardım, prim ve benzeri başkaca bir ödeme yapılmamaktadır. İşçi A’nın 

net ücret ödemesi sadece asgari ücret alıp asgari ücretten başka herhangi bir 

ödeme almaması halinde her ay için aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
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 Diğer Ücretlilerde Hesaplama

 Brüt Kazanç Toplamı: öncelikle sigortalıya yapılacak ücret başta olmak üzere fazla mesai, prim, 

ikramiye, sosyal yardım vs. bütün kazançlardan toplam kazanç ve dolayısıyla Brüt Ücret bulunur. 

 Sosyal Güvenlik Kesintisi: Brüt Ücretten %14'lük SGK sigortalı primi ile %1'lik İşsizlik sigortalı primi 

düşülerek sosyal güvenlik kesintisi hesap edilir.

 Gelir Vergisi Kesintisi: Sosyal güvenlik kesintisi ise vergi kesintisi yapılacak (gelir vergisi matrahı) safi 
ücretten de sigortalının kümülatif vergi matrahına göre tabi olduğu vergi dilimi (%15, %20, %27, 

%35, %40) ile gelir vergi kesintisi bulunur.

 Gelir Vergisi İstisnası: 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 ücretten, işçinin ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim 

tutarları ve oranları dikkate alınarak vergi istisnası uygulanır. Ancak, Bu istisna suretiyle sağlanan 

menfaat asgari ücretin ilgili ayda hesaplanan vergisini geçemeyecektir.

 Damga Vergisi Kesintisi: Brüt ücretten %o7,59 damga vergisi kesilir.

 Damga Vergi İstisnası: İşçiye, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan aylık brüt asgari ücretin 
%o7,59 miktarı damga vergisinden istisna tutulur. 

 Net Ücret: Söz konusu yasal kesintiler ve istisnalar uygulandıktan sonra net ücret hesap edilir. Net 

Ücretten varsa özel(nafaka, icra vs.) kesintiler yapılır ve ödenecek net ücret hesap edilir. 
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 Örnek: İşçi (B)’nın, 2022 yılı için brüt ücreti 8.000 TL olup başkaca bir ödeme yapılmamaktadır. 
İşçiye 2022 yılında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
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Örnekte görüldüğü üzere işçi 8.000TL brüt ücretle çalışmaktadır. Brüt ücretten kesilen sosyal güvenlik kesintisi (1.200TL) sonrası gelir vergisi matrahına

(6.800TL) kümülatif matrahına göre;

- ilk 4 ay %15 uygulanarak aylık 1.020TL,

- 5. Ay (32.000-27.200) 4.800TL için %15, (34.000-32.000) 2.000TL için %20 uygulanarak 1.120TL,

- 6-7-8-9-10. Aylar için %20 uygulanarak 1.360TL,

- 11. Ay (70.000-68.000) 2.000TL için %20, 4.800TL için %27 uygulanarak 1.696TL

- 12. Ay için %27 uygulanarak 1.836TL gelir vergisi hesaplanır.

Daha sonra, aynı hesaplama prensibine göre işçinin ilgili aylardaki vergi oranlarına göre 4.253,40TL’den;

- ilk 4 ay %15 uygulanarak aylık 638,01TL,

- 5. Ay (32.000-27.200) 4.800TL için %15, (34.000-32.000) 2.000TL için %20 uygulanarak 1.120TL,

- 6-7-8-9-10. Aylar için %20 uygulanarak 1.360TL,

- 11. Ay (70.000-68.000) 2.000TL için %20, 4.800TL için %27 uygulanarak 1.696TL

- 12. Ay için %27 uygulanarak 1.836TL gelir vergisi hesaplanır.

- Her ay hesaplanan gelir vergisi istisnası mahsup edilerek ödenecek gelir vergisi miktarı hesaplanmıştır.

- Söz konusu gelir vergisi istisnası haricinde de brüt asgari ücretin (5.004TL) üzerinden %o7,59 oranında damga vergisi istisnası uygulanmıştır.
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Asgari Ücretli İken Aynı Ayda Başka Ücret Alanlarda Hesaplama

Her ne kadar sadece asgari ücret alınması halinde gelir vergisi ve damga vergisi istisnası oluşsa da asgari

ücretli işçi asgari ücretiyle birlikte mesai ücreti, sosyal yardım, ikramiye vs. ücret sayılan gelirler elde etmesi

durumunda ise toplam ücret gelirinin; ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal

güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan kısmı gelir vergisinden istisna olacak, bu

tutarı aşan kısım vergilendirilecektir. İstisna tutarını aşan kısmın vergilendirilmesinde, istisna kapsamında olan

matrah da dikkate alınarak vergi tarifesinin uygulanacak dilim ve vergi oranı belirlenecektir. İstisna suretiyle

sağlanan menfaat asgari ücretin ilgili ayda hesaplanan vergisini geçemeyecektir.

Örnek: asgari ücretle çalışan işçi (X) bu ücreti dışında, aylık düzenli olarak 996 TL sosyal yardım ödeme

yapılmaktadır.
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Asgari Ücretli Olarak SGDP’li Çalışanlarda Ücret Hesaplama

193/23’e göre istisna 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 ile sınırlı

olduğu için sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle yeniden çalışmaya başlayan hizmet erbabının

ödeyeceği sosyal güvenlik destek primi işçi payının % 7,5 olması istisna tutarını değiştirmeyecektir.

Örnek: Asgari ücretle SGDP’li olarak çalışan işçi (A), yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde

hesaplanacaktır.
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İşyerinde Ay İçinde İşe giren/İşten Çıkan Çalışanlarda Ücret Hesaplama

Tam zamanlı çalışmayan hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri ile yeni işe başlayan ve işten

ayrılan hizmet erbabına yapılan kıst ücret ödemelerine istisna tam olarak uygulanacaktır.

Örnek: İşçi (K) 10.000 TL brüt ücret ile 16 Eylül 2022 tarihinde, işveren (L)’nin işyerinde

çalışmaya başlamıştır. İşçinin yıl sonuna kadar ki net ücreti aşağıdaki şekilde hesaplanır.
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Asgari Ücretten Az Ücret Alan Kısmi Süreli Çalışanlarda Ücret Hesaplama

Örnek: İşçi aylık 15 gün çalışması karşılığı aylık brüt 4.000 TL ödenmektedir. İşçiye 2022 yılının ilgili

aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Asgari Ücretten Fazla Ücret Alan Kısmi Süreli Çalışanlarda Ücret Hesaplama

Örnek: İşçi (X) 15 gün çalışması karşılığı aylık brüt ücretinin 5.500 TL olduğu durumda, 2022 yılının ilgili

aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
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Birden Fazla İşverenden Ücret Alınması Durumunda İstisnanın Uygulanması

Aynı zamanda birden fazla işverenden ücret alınması halinde, istisna uygulaması, işçinin aynı

tutarda veya farklı tutarda olmasına göre iki şekilde hesaplanır.

Hesaplamaya geçmeden önce işçiden başka bir işyerinde çalışıp çalışmadığına, çalışıyorsa vergi

istisnasının hesabının belirlenmesi için ne kadar ücret aldığına dair yazı alınması gerekir.

Örnek yazı; “İşyeri haricinde başka bir işyerinde çalışmıyorum/başka bir işyerinde …..TL ücret

alarak çalışıyorum” şeklinde olabilir.



29.01.2022 11:40

20

. Birden Fazla İşverende Çalışıp Aynı Tutarlarda Ücret Alınması

Örnek: İşçi (T) iki ayrı işverenin yanında çalışmaktadır. İşveren (U)’dan brüt 4.000 TL ve işveren (Ü)’den

brüt 4.000 TL ücret geliri elde etmektedir. İşçi (T), (U) işvereninden istisna uygulamasını talep etmiştir. işçi

(T)’ye sadece (U) işvereni tarafından ödenen ücrete istisna uygulanacak olup, 2022 yılının ilgili aylarında

yapılacak net ücret ödemeleri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

işçinin tercih edeceği işyerinden vergi istisnasından faydalanacağı için bir işyerinden aldığı brüt ücrete

(4000 TL) gelir vergisi istisnası altında olduğu için tamamen vergiden istisna edilmiştir. Ancak diğer

işyerinden aldığı brüt ücret (4.000TL) için kümülatif matrahına göre vergi istisnası olmadan gelir vergisi

hesaplanır.
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Birden Fazla İşverende Çalışıp Farklı Tutarlarda Ücret Alınması

Örnek: İşçi (A) iki ayrı işyerinde işveren (Ş) ve işveren (S)’nin yanında çalışmaktadır. İşveren (S)’den brüt

7.000 TL, işveren (R)’den ise brüt 3.000 TL ücret geliri elde etmektedir. İşçi (P)’ye (Ş) işvereni tarafından

ödenen ücrete istisna uygulanacak ve 2022 yılı ilgili aylarda yapılacak net ücret ödemeleri aşağıdaki şekilde

hesaplanacaktır.

İşçi yüksek ücret aldığı “S” işyerinden alınan brüt ücret (7000 TL) üzerinden kümülatif vergi matrahına göre 

hesaplanan gelir vergisinden kümülatif matrahına göre hesaplanan vergi istisnası mahsup edilerek  ödenecek 

gelir vergisi miktarı hesaplanmıştır. Söz konusu gelir vergisi istisnası haricinde de brüt asgari ücretin 

(5.004TL) üzerinden %o7,59 oranında damga vergisi istisnası uygulanmıştır. Ancak diğer “Ş” işyerinden 

aldığı brüt ücret (3.000TL) için kümülatif matrahına göre vergi istisnası olmadan gelir vergisi hesaplanır. 
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Vergiden İstisna Yapılan Ödemelerin Olduğu Ücretlerde Hesaplama

Örnek: İşçi (K)’nin, 2022 yılı için brüt ücreti 9.000 TL’dir. İşçi K, çalıştığı her gün 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 193/23 1.000 TL ödeme almaktadır.

Ayrıca, kendi adına ödediği 500 TL şahıs sigorta primi ödemesi bulunmaktadır. İşçi, 3. derece (2022 yılı için

500 TL) engelli vergi indiriminden faydalanmaktadır. İşçi K’ya 2022 yılı ilgili aylarda yapılacak net ücret

ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Örnekte görüldüğü üzere; işçinin brüt ücreti 11.122TL ancak işçi adına ilgili firmalara ödenen 22 çalışma günü

karşılığı; (17x22=) 374 TL ulaşım ücreti ve (34x22=) 748 TL yemek ücreti ile 1.000 TL kreş ödemesi toplamı, 

SGK ve VERGİ’ye tabi değildir. (Söz konusu ödemeler ilgili firmalara değil de işçiye nakden ödenseydi bu 

ödemeler hem SGK’ya hem de VERGİ’ye tabi olurdu) 
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Net Ücretlilerde Vergi İstisnası İle Ücret Hesaplama

Piyasada anlaşılan ücret türlerinden birisi de net ücrettir. Net ücret; işçinin ücreti ocak ayından aralık

ayına kadar aynı olmasıdır. Ücretle ilgili bütün yasal kesintiler işveren tarafından ödenir. Bu sebeple işçinin

ücreti nasıl ki kümülatif vergi matrahına bağlı olarak artan vergi oranlarından olumsuz etkilenmiyorsa

(azalmıyorsa) 1.1.2022’den sonra uygulanacak gelir vergisi istisnası ve damga vergisi istisnasından olumlu

etkilenmemesi (artmaması) gerekir.

Örnek: İşçi (A) net 10.000TL ücret alması halinde, 2022 yılı ilgili aylarda yapılacak brüt ücret

ödemeleri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır
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