
PERSONELE DIŞARDAN 
SAĞLANAN HİZMETLER VE 
BORDRO UYGULAMALARI



SUNUM PLANI
ÜCRET TEDİYE BORDROSU & HESAP PUSULASI

ASGARİ ÜCRET İSTİSNASI

AYNI VE NAKDİ ISINMA VE YEMEK YARDIMI

BORDRO ÖRNEKLERİ

İŞE İADE DAVASI VE İKALE SÖZLEŞMESİ

ÜCRETLERDE HACİZ 



Ücret Bordrosu; Personelin Çalıştığı Aya Ait Çalıştığı Süre İle İlgili;

ü Ücret Ve Ücret Benzeri Ödemeleri İçerir, 
ü Diğer Ödemeler İle Yasal Kesintileri içerir, 
ü Ücret Tahakkuk Belgesi Olarak Tanımlanır, 
ü İşveren Tarafından Düzenlenmemesi Halinde Kanunen Usulsüzlük Cezası İle 

Cezalandırılır, 
ü İşverenin Ücret Bordrosunu Usulüne Uygun Düzenlenmesi Ve Personele 

İmzalatması  Gerekir, 
ü Bordronun Düzenlenme Şekli;  VUK Ve SGK Kurumunun İstediği Bilgileri 

Taşımalıdır. 

ÜCRET TEDİYE BORDROSU  



İŞVERENLER TARAFINDAN İBRAZ EDİLEN AYLIK ÜCRET 
TEDİYE BORDROSUNDA; (5510 sayılı kanun mad. 102/5-e)
• İşyerinin sicil numarası,
• Bordronun ilişkin olduğu ay, 
• Sigortalının adı, soyadı,
• Sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası,
• Ücret ödenen gün sayısı, 
• Sigortalının ücreti, 
• Ödenen ücret tutarı ve ücretin alındığına dair sigortalının 

imzasının bulunması zorunludur. 

ÜCRET TEDİYE BORDROSU  



üYönetmelikte belirtilen şekilde düzenlenmeyen bordrolar nedeniyle
mükelleflerin kayıtları geçersiz sayılarak 5510 sayılı kanunun
102. maddesine göre para cezası kesilebilir.

üGeçersiz sayılan her bir ücret tediye bordosu için aylık asgari
ücretin yarısı tutarında (5.004.-TL) idari para cezası
uygulanmaktadır. (5510 sayılı kanun mad. 102/5-e)

üÜcret ve diğer ödemelerin makbuz karşılığında yada banka
aracılığı ile yapılmaması halinde de ücret tediye bordrosunun
imzalanması gerekir.

ÜCRET TEDİYE BORDROSU  



İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye
ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini
taşıyan bir pusula vermek zorundadır. (4857 S.K. Mad. 37 )

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.

ÜCRET  HESAP  PUSULASI



• İş Kanunu kapsamında çalışanının bordrosunu gördüğünü ve teslim aldığını ispat
etme yükümlülüğü işverene aittir.

• Çok çalışanı olan ya da birden fazla lokasyonda faaliyet gösteren şirketlerde
bordroların imza karşılığı teslimi zor olmaktadır.

• İmzalı nüshaların arşivlenmesi de ek yük oluşturmaktadır.

• Şirket çalışanlarına bordroların, ücret pusulalarının, zaman çizelgelerinin ve
personel tebligatlarının, KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) mailleri üzerinden yasal
geçerli ve güvenli bir şekilde elektronik ortamda iletilmesi mümkündür.

KEP İLE ÜCRET PUSULASI TESLİMİ



ü Personelin çalışırken veya ayrıldıktan sonra 5 yıl içerisinde dava açması, fazla
mesai talepleri, ücretin elden ödendiği yerlerde ücretin ödenmediği iddialarına
karşılık mahkemede delil olması yönünden bordroların personele imzalatılıp
aslının personel özlük dosyasında saklanması zorunludur.

ü Usulüne uygun düzenlenmeyen bordrolar mahkemelerde delil teşkil etmez.

ü Personel tarafından açılan fazla mesai davaları nedeniyle personelin bordrosunda
fazla mesai sütununun muhakkak olması ve mesai olmasa da rakamsal değer
bulunması (0,00) gerekmektedir. Bu şekilde yapılan bordrolarda personel imzası
bulunması açılacak fazla mesai davaları için önemlidir.

BORDROLAMA ZAMAN AŞIMI 



BRÜT ASGARİ ÜCRETTEN NET ÜCRETE HESAPLAMA TABLOSU 
ASGARİ ÜCRET 10.008,00-TL 

SGK PRİMİ % 14 1.401,12.-TL 

İŞSİZLİK  SİGORTASI PRİMİ % 1 100,08.-TL 

GELİR VERGİSİ MATRAHI   8.506,80.-TL 

GELİR VERGİSİ  (İSTİSNA) 1.276,02.-TL 

DAMGA VERGİSİ (İSTİSNA) 75,96.-TL 

KESİNTİLER TOPLAMI(% 14 + % 1) 1.501,20.-TL 

NET ASGARİ ÜCRET 8.506,80.-TL 

İŞVERENE TOPLAM MALİYET 
ASGARİ ÜCRET 10.008,00.-TL 

İŞVEREN SGK PRİMİ % 15,5 %  (*) 1.551,24.-TL 

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 200,16.-TL 

İŞVERENE TOPLAM MALİYET 11.759,40.-TL 



SGK PRİM ORANLARI
SİGORTA  KOLU İŞVEREN 

PAYI (%) 
ÇALIŞAN PAYI 

(%)
T0PLAM( %) 

Malullük, Yaşlılık Ve Ölüm 
Sigortası Primi (UVSK)

11 9 20

İş Kazası, Meslek Hastalığı, 
(Mesleki Riskler) Hastalık 
Analık (Sosyal Riskler) 
Sigortası Primi ( KVSK)

2 - 2

Genel sağlık Sigortası Primi  7,5 5 12,5

İşsizlik Sigortası Primi 2 1 3

TOPLAM 22,5 15 37,5 



GELİR VERGİSİ TARİFESİ (2023 YILI)
Birden fazla işverenden ücret geliri elde
edilmesi durumunda, birden sonraki
işverenden alınan ücretlerin toplamının
ikinci vergi dilimini aşması (2023 yılı
gelirleri için 150.000 TL) halinde, yıllık
gelir vergisi beyannamesi verilecektir.

Ayrıca;
Tek işverenden ücret geliri elde eden
mükelleflerin, ücret gelirleri toplamı
dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı
(2023 yılı için 1.900.000 TL) aşması,
halinde, yıllık gelir vergisi beyannamesi
verilecektir. (7194 sayılı kanun ile Gelir
Vergisi Kanunu’nun (GVK) 86/1-b
bendinde yapılan değişiklik ile)

ÇALIŞANLARA AİT 2023 YILI GELİR VERGİSİ DİLİMİ 

70.000 TL’ye kadar % 15

150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası % 20

550.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası % 27

1.900.000 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500 TL, fazlası % 35

1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 607.000 TL, fazlası % 40

DÖNEM ENGEL DERECESİ TUTAR

2023 1. Derece (%80 ve üzeri 
engelliler) 4.400 TL

2023 2. derece (%60 ile %79) 2.600 TL

2023 3. derece (40 ile %59) 1.100 TL



BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ÜCRET ALANLAR 
İÇİN ASGARİ ÜCRET İSTİSNASI UYGULAMASI )

01.01.2022 tarihinden itibaren 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 gelir vergisinden istisna tutulmuştur.



BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ÜCRET ALANLAR 
İÇİN ASGARİ ÜCRET İSTİSNASI UYGULAMASI )

319 nolu gelir vergisi genel tebliğinde “İstisna nedeniyle
alınmayacak olan vergi, ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden
hesaplanması gereken vergiyi aşmayacaktır” ifadesine yer
verilmiştir.

Bu nedenle işverenlerin birden fazla ücret geliri elde eden ve ay
içinde işe giren hizmet erbabından, en yüksek ücrete uygulanacak
istisna konusunda ücret/huzur haklarının vergilendirilmesine
esas olacak bir beyan alınmasının uygun olacaktır.



BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ÜCRET ALANLAR 
İÇİN ASGARİ ÜCRET İSTİSNASI UYGULAMASI )

Hizmet erbabının 
birden fazla işverenden 
ücret alması halinde 
istisna sadece en 
yüksek olan ücrete 
uygulanmaktadır.



BORDRO KALEMLERİ   
ÖDEMENİN TÜRÜ SGK PRİMİ GELİR VERGİSİ D.VERGİSİ 
ASIL ÜCRET VAR (SSK TAVANI VAR) VAR 

(Asgari ücrete kadar istisna)
VAR 
(Asgari ücrete kadar istisna)

FAZLA  MESAİ ÜCRETİ VAR VAR VAR 

İKRAMİYE – PRİMLER VAR VAR VAR

AVANSLAR (ÜCRET) YOK YOK VAR

KONUT (NAKDİ) VAR VAR VAR

YILLIK ÜCRETLİ İZİN VAR VAR VAR

BAYRAM HARÇLIĞI VAR VAR VAR

ÇIRAKLIK ÜCRETİ YOK SINIRLI (GVK 25/5) YOK (3308 SAYILI)

HUZUR HAKKI YOK
VAR
(Asgari ücrete kadar istisna)

VAR
(Asgari ücrete kadar istisna)

KARDAN HİSSE ÜCRETİ VAR VAR VAR 

NAKİT ÖDENEN YOL ÜCRETİ (TAŞIT) VAR VAR VAR 

AYNİ YOL (AKBİL, TAŞIT KARTI VS, BİLET) YOK ÇALIŞILAN HER FİİLİ GÜN İÇİN 
56 TL YE KADAR VERGİ YOK

VAR

TEMETTÜ İKRAMİYESİ VAR VAR VAR 



BORDRO KALEMLERİ   
ÖDEMENİN TÜRÜ SGK PRİMİ GELİR VERGİSİ D.VERGİSİ 
GÖREV YOLLUKLARI YOK SINIRLI GVK 24/2 VAR 

EVLENME YARDIMI YOK SINIRLI GVK 25/5 YOK

ÇOCUK YARDIMI YOK SINIRLI GVK 25/4 VAR 

DOĞUM YARDIMI YOK SINIRLI GVK 25/5

AİLE YARDIMI ASGARİ ÜCRETİN 
%10’UNU AŞMAYAN 
KISMI İSTİSNA ( EŞİN 
ÇALIŞMAMASI ŞARTI)

VAR VAR 

EĞİTİM ÖĞRETİM YARDIMI  VAR VAR VAR

ÖLÜM YARDIMI YOK YOK VAR

SAĞLIK YARDIMI (AYNİ) YOK YOK YOK

ERZAK YARDIMI YOK VAR VAR

ELBİSE BEDELİ YOK VAR (GVK 27/2 HARİÇ) VAR



BORDRO KALEMLERİ   
ÖDEMENİN TÜRÜ SGK PRİMİ GELİR VERGİSİ D.VERGİSİ 
YEMEK AYNİ YOK YOK YOK 

YEMEK NAKDİ VE YEMEK ÇEKİ 
ÇALIŞILAN HER FİİLİ GÜN İÇİN 
78,90 TL YE KADAR SGK YOK

ÇALIŞILAN HER FİİLİ GÜN İÇİN 
110 TL YE KADAR VERGİ YOK

YOK

YAKACAK AYNİ YOK YOK YOK 

ISINMA, ENERJİ D.GAZ YAKACAK NAKDİ
(30.06.2023 TARİHİNE KADAR)

AYLIK 1000 TL YE KADAR 
SGK YOK

AYLIK 1000 TL YE KADAR 
VERGİ YOK

VAR

KREŞ AYRDIMI (MUAFİYET  SADECE KADIN 
ÇALIŞANA UYGULANIR)

YOK ASGARİ ÜCRETİN % 50 
SİNE KADAR MUAF

YARDIMIN 
TAMAMI İÇİN 
VAR

KIDEM TAZMİNATLARI YOK VAR-SINIRLI GVK 25/7 
Tavanı Aşan Kısım İçin 

VAR

İHBAR  TAZMİNATLARI YOK VAR VAR 

KASA TAZMİNATLARI YOK VAR VAR 



FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA

FAZLA ÇALIŞMA
Örnek: Ocak ayında 12 saat fazla çalışma yapan işçinin;
Fazla Çalışma Ücreti  = Saat Ücreti x 1,50 
Saat ücreti = 8.506 TL /225 = 37,80-TL 
Mesai Ücreti                = (37,80 x 1,50) x 12 = 680,48.-TL

FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA
Haftalık çalışma süresinin 45 saatin daha az belirlendiği durumlarda; 
ü 45 saate kadar olan kısmı 1,25 ile çarpılır. 
ü 45 saati aşan kısım = Saat Ücreti x 1,5

Fazla çalışma ücretleri SGK, GELİR V. ve DAMGA Vergisine tabidir.



HAFTA TATİLİ & GENEL TATİL MESAİ ÜCRETİ

HAFTA TATİLİ MESAİ ÜCRETİ

Hafta Tatili Mesai Ücreti = Günlük Ücr. x 1,50 
Saatlik Ücret = 8.506 TL / 225 = 37,80 TL
Mesai Ücreti = (37,80 x 7,50 ) x 1,5 = 425,29.-TL 

GENEL TATİL MESAİ ÜCRETİ

Genel Tatili Mesai Ücreti = Günlük Ücr. x 1 Günlük Ücret 
Günlük Ücret = 8.506 / 225 = 37,80 
Mesai Ücreti = 37,80 x 7,50 = 283,54.-TL 

SORU : GENEL TATİL HAFTA TATİLİNE GELİRSE MESAİ ÇARPANI NE OLUR?

Not: Hafta tatilinde çalışan işçi sadece 1 saat bile çalışsa tam gün çalışmış gibi ücretlendirilir.
Fazla çalışma ücretleri SGK,GELİR ve DAMGA Vergisine tabidir



193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının 7420 sayılı
Kanunun 2 nci maddesi (8) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan
menfaatler;

işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda
çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 110,00 TL (2023 Yılı için)
’yi aşmayan kısmı istisna kapsamındadır. Ödemenin bu tutarı aşması
halinde aşan kısım ile bu amaçla sağlanan diğer menfaatler ücret olarak
vergilendirilir.

NAKİT YEMEK BEDELİ VERGİ İSTİSNASI



ü Hizmet erbabına nakit olarak ödenen yemek bedelinin gelir vergisinden istisna
edilebilmesi için; günlük yemek bedelinin 110,00 TL’yi aşmaması ve fiilen çalışılan
günlere ilişkin olması, gerekmektedir.

ü Nakit olarak yapılan yemek bedeli ödemelerinin, 8/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın
Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte belirlenen ödeme usulüne göre
yapılması gerekmektedir.

ü Hizmet erbabına yapılan ve günlük tutarı 110,00 TL’yi aşan yemek bedeli ödemelerinin,
bu tutarı aşan kısmı istisna kapsamında değildir.

ü İşverenlerce hizmet erbabına nakit olarak verilen yemek bedelinin tamamının, istisna
kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın ücret bordrosunda gösterilmesi
gerekmektedir.

NAKİT YEMEK BEDELİ VERGİ İSTİSNASI



NAKİT YEMEK BEDELİ SGK PRİM İSTİSNASI

İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla,
yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere
yapılan her türlü ödemelerin, günlük asgari ücretin Kurum Yönetim Kurulunca
belirlenen oranının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda
bulunacak tutarının, prime esas kazanca dahil edilmeyeceği hüküm altına
alınmıştır.

SGK Yönetim Kurulu tarafından alınan 17.11.2022 tarihli ve 2022/323 sayılı
Karar ile yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü
kişilere yapılan her türlü ödemelerin günlük ücretin % 23,65 i (2023 yılı için
78,90 TL) ye kadar prime esas kazançtan istisna tutulmasına karar verilmiştir.



Sigortalılara işyerinde veya işyerinin müştemilatında yemek verilmesi;

İşverenlerce işyerinde veya müştemilatında kendi imkanlarıyla yemek verilmesi amacıyla
işverenler tarafından ödenen yemek bedelleri sigorta primine esas kazanca dahil
edilmeyecektir. (İşyeri mutfağın kullanmak suretiyle yemek hazırlanması)

Yemeğin işyerinde veya işyeri dışında yapıldığına bakılmaksızın işverenlerin üçüncü
şahıslarla anlaşarak yemek hizmetini kendi işyerinde veya müştemilatında sunması
halinde üçüncü şahıslara fatura karşılığı yapılan ödemeler de prime esas kazanca dahil
edilmeyecektir.
Örnek ; (A işvereni B lokantası ile kendi işyerinde veya müştemilatında isçilerine öğle
yemeği verilmesi için sigortalı basına günlük 70 TL üzerinden ödeme yapmak üzere
anlaşması)

NAKİT YEMEK BEDELİ SGK PRİM İSTİSNASI



ü Üçüncü kişilere yemek bedeli adı altında fatura karşılığı nakden ödeme
yapılması,

ü Sigortalılara yemek bedeli adı altında nakden ödeme yapılması,
ü Sigortalılar için üçüncü kişilere yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeki
vb. araçlarla fatura karşılığı yemek bedeli ödenmesi halinde

günlük brüt asgari ücretin %23,65’ inin fiilen çalışılan gün sayısı ile
çarpılması sonucunda bulunacak tutar, prime esas kazanca dahil
edilmeyecektir. (2023 Yılı için 78,90 TL)

günlük brüt asgari ücretin %23,65’ inin fiilen çalışılan gün sayısı ile
çarpılması sonucunda bulunacak tutarı aşması halinde, prime esas
kazanca dahil edilecektir.

NAKİT YEMEK BEDELİ SGK PRİM İSTİSNASI



NAKİT YEMEK BEDELİ SGK PRİM İSTİSNASI İLİŞKİN DİĞER HUSULAR

Yemek kartlarına/çeklerine/kuponlarına yüklenen yemek bedellerinin sigorta priminden
istisna tutulabilmesi için söz konusu kartların/çeklerin/kuponların yalnızca yemek
yenilmesi amacıyla kullanılması gerekmektedir.

Yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her
türlü ödemelere ilişkin muvazaalı durumların tespit edilmesi halinde Kurumun prim
kaybı işverenlerden 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca gecikme zammı ve
cezası ile tahsil edilecektir.

Asgari Ücret Yönetmeliğinin “İşverenin Sorumluluğu” başlıklı 12. maddesinde yer alan
“İşverenler tarafından, isçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretten
herhangi bir indirim yapılamaz” hükmü gereğince yemek bedeli asgari ücrete ilave
olarak verilmesi gerekmektedir. Buna göre brüt asgari ücretin (prime esas kazanç
alt sınırı) içerisine yemek bedeli tutarı dâhil edilmeyecektir.



YEMEK ÇEKİ UYGULAMASI

SGK PRİMİ 
Sigortalının fiili çalışma günü ile 
78,90 TL nin çarpımı sonucu 
çıkan tutar kadar SGK Primine 
tabi değildir.

GELİR VERGİSİ

Sigortalının fiili çalışma günü ile 
110,00 TL nin çarpımı sonucu 
çıkan tutar kadar gelir vergisinden 
istisnadır.

SORU: YEMEK ÇEKİ KIDEM 
TAZMİNATI HS. DAHİL 
EDİLMELİ MİDİR ?

Örnek-1: Aylık 22 gün çalışan işçi Ahmet’e aylık 1.700,00 TL yemek çeki
verdiğimiz varsayımı ile;
SGK İstisna Tutarı = 22 gün x 78,90 = 1.735,80 TL
Vergi İstisna Tutarı = 22 gün x 110,00 = 2.420,00 TL
İşçiye ödenen 1.700,00 TL ‘nin tamamı hem SGK hem GELİR VERGİSİ
istisna tutarı altında kaldığından, gelir vergisi ve sgk primi tabi değildir.

Örnek-2: Aylık 22 gün çalışan işçi Ahmet’e aylık 2.500,00 TL yemek çeki
verdiğimiz varsayımı ile;
SGK İstisna Tutarı = 22 gün x 78,90 = 1.735,80 TL
Vergi İstisna Tutarı = 22 gün x 110,00 = 2.420,00 TL
2.500 TL – 1.735,80 TL = 764,20 TL Brüte iblağ edilerek SGK kesintisine
tabi tutulacaktır.
2.500 TL – 2.420,00 TL = 80,00 TL Brüte iblağ edilerek gelir vergisi
kesintisine tabi tutulacaktır.



YEMEK NAKDEN ÖDEME
GELİR VERGİSİ

Sigortalının fiili çalışma günü ile 
110,00 TL nin çarpımı sonucu çıkan 
tutar gelir vergisinden istisnadır.

SGK PRİMİ

Sigortalının fiili çalışma günü ile 
78,90 TL nin çarpımı sonucu çıkan 
tutar kadar SGK Primine tabi 
değildir.

1) İşyerinde Verilen Yemek 
Kıdem Tazminatına Dahil 
Edilir mi ?

2) 3 Öğün yemek verilirse Kıdem       
Hs. Değişir mi ?

Örnek-3: Aylık 26 gün çalışan işçi Ahmet’e aylık 2.000,00 TL nakit yemek
bedeli verdiğimiz varsayımı ile;

SGK İstisna Tutarı = 26 gün x 78,90 = 2.051,14 TL
Vergi İstisna Tutarı= 26 gün x 110,00 TL =2.860 TL
İşçiye ödenen 2.000,00 TL nin tamamı istisna tutarı altında kaldığından,
gelir vergisi ve sgk primi tabi değildir.

Örnek-4: Aylık 26 gün çalışan işçi Ahmet’e aylık 3.000,00 TL nakit yemek
bedeli verdiğimiz varsayımı ile;

SGK İstisna Tutarı = 26 gün x 78,90 = 2.051,14 TL
Vergi İstisna Tutarı= 26 gün x 110,00 TL =2.860 TL
3.000 TL – 2.051,14 = 948,86 TL Brüte iblağ edilip SGK kesintisine
tabidir.
3.000 TL – 2.860,00 = 140,00 TL Brüte iblağ edilip Vergi kesintisine
tabidir.



ISINMA (D.GAZ, ELEKTRİK) YARDIMI

İşverenler tarafından çalışanlara;

ü Elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma
giderlerine karşılık olmak üzere

ü 09.11.2022 tarihinden 30/6/2023
tarihine kadar

ü Mevcut ücretlerine/prime esas
kazançlarına ilave olarak yapılan

ü Aylık 1.000,00 TL’yi aşmayan
ödemeler

gelir vergisinden istisna tutularak
sigorta prim kesintisine de tabi
tutulmayacaktır.

Örnek-5: ABC işyerinde asgari ücretli olarak çalışan işçi C’ye
ücretine ilave olarak net 900,00 TL ısınma yardımı yapılmıştır.

İşçiye ödenen 900,00 TL istisna rakamının altında kaldığı için
gelir vergisi ve sgk kesintisi yapılmamıştır. Damga vergisi
kesintisi yapılmıştır.

Örnek-6 ABC işyerinde asgari ücretli olarak çalışan işçi D’ye
ücretine ilave olarak net 1.200,00 TL ısınma yardımı yapılmıştır.

1.200,00 TL – 1.000,00 TL = 200 TL Brüte iblağ edilecek ve SGK
ve Gelir Vergisi ve Damga kesintisi yapılacaktır.

1.000 TL lik kısmı için brüte iblağ edilerek sadece damga vergisi
kesintisi yapılacaktır.



ISINMA (D.GAZ, ELEKTRİK) YARDIMI

ü Elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılan 1.000 TL’ye kadar
ödemelerin hizmet erbabının mevcut ücretine ilave olarak yapılması gerekmekte olup
mevcut ücrette bir artış olmaksızın bu istisnadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

ü Mevcut ücret, mesai, prim ve sosyal yardım gibi ödemelerinin bir kısmının elektrik, doğalgaz
ve diğer ısınma gideri karşılığı olarak gösterilerek bu istisnadan yararlanılması mümkün
değildir.

ü İşverenlerce elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılan ilave
ödemelerin istisnaya konu edilebilmesi için hizmet erbabından elektrik, doğalgaz ve diğer
ısınma giderlerine ilişkin fatura veya herhangi bir belge talep edilmeyecektir.

ü Hizmet erbabının ücretine ilave olarak elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık
olmak üzere yapılan ödeme, ücret bordrosunda gösterilecek ancak bu ödemenin 1.000
TL’ye kadar olan kısmı istisna kapsamında bulunduğundan gelir vergisi matrahına dahil
edilmeyecektir.



KASA TAZMİNATI

GELİR VERGİSİ
193 GVK 61. madde gereği ücret sayıldığından Gelir ve Damga Vergisine Tabidir.

SGK PRİMİ
SGK primine tabi değildir. 

1) Tüm Çalışanlara Kasa Tazminatı Verilebilir mi ?
2) Asgari ücretli bir personele 10.000,00.-TL kasa tazminatı verilebilir mi ?



ÇOCUK ZAMMI (YARDIMI)

SGK PRİMİ

En fazla iki çocuğa kadar çocuk başına aylık asgari ücretin % ‘2 ‘si SGK priminden
istisnadır
Aylık Asgari ücret x % 2 = 200,16.-TL kısmı SGK’ dan istisnadır.

GELİR / DAMGA VERGİSİ

Gelir ve Damga Vergisine Tabidir.
Soru: Çocuk başı 300.-TL ve ikiden fazla çocuğa verilebilir mi ?



AİLE ZAMMI (YARDIMI)

SGK PRİMİ
Aylık asgari ücretin % 10’u SGK priminden istisnadır.
Aylık Asgari ücret x % 10 ‘u  = 1.000,80.-TL kısmı SGK’dan istisnadır.

GELİR VERGİSİ

Gelir ve Damga Vergisine Tabidir.

Soru : Eşi çalışan bir işçiye aile yardımı verilebilir mi ? 



ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI

GELİR VERGİSİ
“Sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta 
şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; 
Ölüm, kaza, hastalık, sağlık, analık ve doğum gibi şahıs sigortalarında % 100
Birikim primli b   hayat sigortalarında % 50
ü Ödendiği ayda, elde edilen ücretin % 15’i 
ü Toplamda yıllık asgari Ücret Tutarını geçmeyen kısmı  gelir vergisinden istisnadır. 

(Yıllık sınır = 10.008,00 x 12 = 120.096,00.-TL)

SGK PRİMİ

Brüt Asgari ücret x % 30’u = 3.002,40.-TL  kısmı SGK’ dan istisnadır.



AYNİ YOL PARASI (AKBİL, KART V.S.)

GELİR VERGİSİ
Çalışana nakit olarak ödenmemiş, yol kartına (Akbil, Kentkart vs.) yüklenmiş ya da bilet 
olarak verilmiş ise günlük 56,00 TL’yi aşmayan kısmı gelir vergisinden istisnadır. 
(çalışma gününe göre verilir)

SGK PRİMİ
Ayni yardım niteliğindedir. Tutar ne olursa olsun SGK Priminden istisnadır.

Soru: Ay başında 22 çalışma gün karşılığı 1.200,00.-TL akbil yüklenen personel 10
gün izin alırsa istisna’nın gelir, damga ve SGK durumu nedir. ?



GELİR VERGİSİ

Nakden ödenen yol ücretleri  Gelir ve Damga Vergisine Tabidir.

SGK PRİMİ

Nakden ödenen yol ücretleri sgk primine tabidir.

Soru: Personele sağlanan servis hizmeti Kıdem tazminatına dahil edilir mi ?

SERVİS HİZMETİ : İşçiye işe götürüp getirecek bir araç temin edilmesi bir ayni yardım niteliği taşıdığından bu
yardım üzerinden SGK primi hesaplanmaz. Gelir vergisi açısından da istisna olarak belirlenmiş bu yardımın bedeli,
hiç bordroya eklenmeden muhasebeleştirilir.

NAKİT YOL PARASI (AKBİL, KART V.S.)



KİRA YARDIMI

SGK PRİMİ
Yargıtay kararına göre ayni ya da nakdi olmasına bakılmaksızın SGK primi uygulanmaz.
Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin 05/02/2007 tarihli ve 2006/4180-2007/1193 sayılı kararında
”…Ayni yardımlardan amaç, sosyal ve kişisel bir ihtiyacın karşılanması yolunda yapılan bir
yardımdır. Yardımın ayni veya para olarak yapılmasının önemi bulunmamaktadır….”

GELİR VERGİSİ

İşveren tarafından lojman tahsisi halinde % 100 m2’yi aşmayan konutlar gelir vergisinden
istisnadır.
100 m2 yi aşması halinde aşan kısım emsal kira bedeli üzerinden gelir vergisine dahil edilir.
Lojman niteliği taşımayanlarda yapılan yardım gelir vergisine tabiidir.

Kiranın nakden ödenmesi halinde ise Ücret niteliğinde olup Gelir Vergisine tabidir.

SORU: İŞVEREN TARAFINDAN KONUT TAHSİSİ KIDEM TAZMİNATI HS. DAHİL EDİLİR Mİ ?



KREŞ YARDIMI (AYNİ)

GELİR VERGİSİ

İşveren tarafından kreş hizmetinin işyerinde sağlanması halinde gelir vergisinden 
istisnadır. 
İşveren tarafından gelir ve kurumlar vergisi mükellefince işletilen kreş ve gündüz 
bakımevlerine doğrudan ödenmesi şartı ile her bir çocuk için asgari ücretin % 50’si gelir 
vergisinden istisna edilmiştir.         

SGK PRİMİ
Ayni nitelikte olduğundan SGK Priminden istisnadır.



KREŞ YARDIMI (NAKDİ)

GELİR VERGİSİ

Kreş yardımı personele nakden yapılması durumunda ÜCRET olarak 
değerlendirildiğinden Gelir vergisine tabidir. 

SGK PRİMİ

Kreş yardımı personele nakden yapılması durumunda ÜCRET olarak 
değerlendirildiğinden SGK Primine tabidir.



DEVREDEN SİGORTA MATRAHI

DEVREDEN SİGORTA MATRAHI

İşçinin, çalışması karşılığı aldığı ücret, sadece ödendiği ayda prime tabi tutulur.

ÜCRET dışındaki ödemeler, ilgili ayda prime tabi tutulamadıysa, sonraki aylarda da prime tabi
tutulabilir.

Ücret dışındaki ek ödemeler; SGK matrahı tavanını aşarsa, aşan kısım 2 ay boyunca takip
edilir.

SORU : ARALIK AYINDA VERİLEN EK ÖDEMELER İLE PRİME ESAS KAZANCIN ÜST
SINIRI AŞMASI HALİNDE AŞAN KISIMA İLİŞKİN SPEK TUTARI ERTESİ YIL OCAK
ŞUBAT AYINDA TAKİP EDİLİR Mİ ?



PERSONELE ÖDENEN KAR PAYLARI

GELİR VERGİSİ

Prim, İkramiye, Kar payı vb. adlar altında yapılan ödemeler ÜCRET olarak değerlendirildiğinden
Gelir vergisine tabidir.         

SGK PRİMİ
Prim, İkramiye, Kar payı vb. adlar altında yapılan ödemeler ÜCRET olarak değerlendirildiğinden 
SGK Primine tabidir.

SORU : HER YIL KURUMLAR VERGİSİ TAHAKKUKUNDAN SONRA MAYIS AYINDA KAR 
PAYI ÖDEMESİ YAPAN ŞİRKET  ARALIK AYINDA  AYRILAN PERSONELE MAYIS AYINDA 
ÖDEME YAPILMASI HALİNDE ÖDEMENİN GELİR VERGİSİ SGK PRİMİ KARŞISINDAKİ 
DURUMU NEDİR ?



PERSONELE ÖDENEN BAYRAM İKRAMİYESİ

GELİR VERGİSİ

Prim, İkramiye, Kar payı vb. adlar altında yapılan ödemeler ÜCRET olarak 
değerlendirildiğinden Gelir vergisine tabidir.         

SGK PRİMİ
Prim, İkramiye, Kar payı vb. adlar altında yapılan ödemeler ÜCRET olarak 
değerlendirildiğinden Sgk Primine tabidir.

Not : Ayni olarak yapılan bayram yardımları SGK Priminden istisnadır.



KIDEM TAZMİNATI

Kıdem hesabına dâhil olacak ödemelerin şu özellikleri taşıması 
gerekmektedir:

• Sürekli ya da belli periyotlarda ödenen,
• İşçiye bir menfaat sağlayan,
• Ödenmesi performans, satış, hedef gibi kriterlere dayanmayan,
• Parayla ölçülebilen.

Bu özellikteki her ödemenin 1 aylık tutarı son çıplak brüt ücretine eklenerek 
kişinin giydirilmiş hesabı tespit edilecektir. 

Soru : Yılda bir defa ödenen kar payı kıdem tazminatına dahil edilir mi ? 

Edilirse hangi koşullarda dahil edilir ?



İŞ SONU TAZMİNATI

GELİR VERGİSİ

İş sonu tazminatı 7103 sayılı yasa ile kıdem tazminatı hükümlerine tabidir. Bu
nedenle kıdem tazminatı tavanını aşan kısım gelir vergisine tabidir.

SGK PRİMİ
İş sonu tazminatı kıdem tazminatı hükümlerine tabi olduğundan SGK priminden
istisnadır.



İŞE İADE DAVASI

İş Güvencesi Kapsamında 30 veya daha fazla işçi çalıştırılan 
işyerlerinde en az 6 ay kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş 
sözleşmesi işveren tarafından feshi.

üİşçinin yetersizliği,
üİşçinin davranışları,
üİşçinin işveren vekili niteliğinde olmaması,
üİşletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan,
geçerli bir nedene dayanılarak fesih edilmesi gerekir.
üFeshin son çare olduğu ilkesi ve işletmesel kararın ispatı 
gerekir.



Fesih Bildirimine İtiraz ;

İş sözleşmesi feshedilen işçi,
ü Fesih Bildiriminde Sebep Gösterilmediği Veya
ü Gösterilen Sebebin Geçerli Olmadığı İddiası
ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren 1 ay içinde arabulucuya başvurmak
zorundadır.
Arabulucu huzurunda anlaşılamaması halinde, son tutanağın düzenlendiği
tarihten itibaren, 2 hafta içinde iş mahkemesine dava açılabilir
** Süreler geçtikten sonra işçi feshin geçersizliğini iddia edemez.
Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ve feshin Kanunda öngörülen yönteme uygun
yapıldığını ispat yükümlülüğü işverene aittir

İŞE İADE DAVASI



Geçersiz Feshin Sonuçları;

§ İşçi kesinleşen mahkeme kararının tebliğinden itibaren 10 iş günü içinde işe
başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır.

§ Bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise işverence yapılmış olan fesih geçerli
olarak kabul edilir.

§ İşveren, işçinin süresi içinde başvurusu üzerinde işçiyi 1 ay içinde işe başlatmak
zorundadır.

§ İşveren, işçiyi 1 ay içinde işe başlatmaz ise işçiye, iş güvencesi tazminatı (en az 4
aylık ve en çok 8 aylık ücret) ödemekle yükümlüdür.

§ Boşta geçen süreler için en çok 4 aylık ücreti ödemekle yükümlüdür.
§ İşçinin iş güvencesi tazminatına hak kazanabilmesi işverenin işçiyi işe başlatmama

koşuluna bağlıdır

İŞE İADE DAVASI



İş sözleşmesinin feshinin gerçekte dayandığı sebep dürüstlük kuralına aykırı olduğu
takdirde “kötü niyetli fesih” olarak adlandırılır.

§ Bildirimli fesih hakkının kötüye kullanıldığı hallerde, işveren işçiye bildirim sürelerine
ilişkin ücretin 3 katı tutarı kadar tazminat ödemek zorundadır.

§ Fesih sonucu, işçi hiçbir zarara uğramamış dahi olsa kötü niyet tazminatını isteme
hakkına sahiptir, fakat ispatlamakla yükümlüdür.
Kötü niyet tazminatı 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir.

KÖTÜ NİYET TAZMİNATI



ÖRNEK İŞE İADE DAVASI (İşe Başlatmama)
Örnek ; İşçi Ahmet Bey bir işyerinde 02.01.2014 tarihinde işe girmiş ve 27.10.2018
tarihinde işten çıkarılmıştır. Çalışanın en son ücreti aylık brüt 4.000.- TL’dir.

Çalışan işten performansının kötü olması nedeniyle çıkarılmıştır. Bu nedenle kendisine
net 6.290.-TL ihbar tazminatı, net 19.130.-TL kıdem tazminatı ödenmiştir. Çalışan
yıllık izinlerin tümünü kullanmıştır. Kendisine yukarıda belirtilen ödemeler işten çıkış
tarihi olan 27.10.2018 itibariyle ödenmiştir.

İşçi Ahmet Bey 30.10.2018 tarihi itibariyle işe iade davası açmıştır. Mahkeme
25.03.2019 tarihli duruşmada;

ü Çalışanın işine iadesine,
ü Boşta geçen dört aylık süre ücreti ve diğer sosyal hakların ödenmesine,
ü İşe başlatılmaması halinde ise 4 aylık ücreti tutarında tazminata karar verir.



Bunun üzerine işveren kararı temyiz etmiştir. Yargıtay tarafından yapılan temyiz
incelemesi ise 15.10.2019 tarihinde sonuçlanır. İşçi Ahmet Bey’in işe iade
kararı onanır. Dosya Yargıtay’dan 29.10.2019’te ilk derece mahkemesine
intikal eder. Kesinleşen mahkeme kararı ise işçinin avukatına 09.11.2019
tarihinde tebliğ edilir.

Bunun üzerine işçi kesinleşen mahkeme kararının tebliğinden itibaren 10 iş günü
içerisinde 11.11.2019 günü itibariyle Noterden işe müracaat dilekçesi gönderir.
Noter marifetiyle gönderilen işe başlama dilekçesi işyerine 16.11.2019 tarihinde
tebliğ edilir.

İşveren işçiyi; işe başlatmama kararı almıştır. Buna ilişkin olarak 24.11.2019
itibariyle işçiye Noterden tebligat göndererek işe başlatılmayacağını bildirir.

Bu durumda işçiye ödenecek tazminat ve diğer ödemeler nasıl
hesaplanacaktır ?

ÖRNEK İŞE İADE DAVASI (İşe Başlatmama)



İŞE İADE DAVASI SONUCU İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMAMASI 
İş sözleşmesinin fesih tarihi : 27.10.2018 
Geçersiz feshe ilişkin mahkeme kararının işçiye tebliğ tarihi : 09.11.2019 
İşçinin işe başlama talebini içeren tebligatı işverene başvurusu : 11.11.2019
Tebliğin  İşveren tarafından, alınması : 16.11.2019 
SGK’ ya geriye dönük olarak verilecek MUHSGK beyanın son tarihi:26.12.2019 

26.12.2019 tarihine kadar verilmez ise işverene her bir APHB için 
1/8 asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

İŞE İADE DAVASI



Boşta Geçen Süre
İşçinin işten çıkış tarihi 27.10.2018’dir. Dolayısıyla bu tarihi izleyen 4 ay boyunca
sanki işyerinde çalışıyormuş gibi ücret, yol, yemek gibi ödemelerinin kendisine
yapılması gerekmektedir. Dolasıyla net olarak 10.969,61.-TL + Agi boşta geçen
süre ücreti kendisine ödenmelidir.

ÖRNEK İŞE İADE DAVASI (İşe Başlatmama)

(Burada dikkat edilmesi gereken konu şudur. Eğer feshi izleyen ilk dört aylık dönemde ücrete zam yapılmışsa (emsal işçinin 
ücreti), ödenecek boşta geçen süre ücretinin hesabında bu zamlı ücret esas alınarak gerekli hesaplama yapılmalıdır.)



Boşta Geçen Süre - 1
Yargıtay kararlarına göre boşta geçen 4 aylık süre işçinin kıdeminden
sayıldığı için, söz konusu süre geçmişe dönük olarak SGK’ya bildirilmeli
ve gerekli prim ödemeleri yapılmalıdır.
SGK’ya bildirilecek prim süresinin başlangıç günü işe iade davası
açılmasına sebep olan iş sözleşmesinin feshedildiği tarihtir. Yani işçi işten
hiç ayrılmamış gibi fesih tarihinden sonraki ileriye doğru 4 ay belirlenerek
bu dönem için aylık prim ve hizmet belgeleri SGK’ya bildirilecektir.

ÖRNEK İŞE İADE DAVASI (İşe Başlatmama)



Boşta Geçen Süre-2
İşçinin boşta geçen süresine ilişkin geriye yönelik olarak sonradan düzenlenmesi
gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin; Kesinleşen mahkeme kararının işçiye tebliğ
edildiği tarihten itibaren onuncu iş gününün içinde bulunduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar
verilmesi ve muhteviyatı prim tutarlarının da aynı süre içinde ödenmesi gerekmektedir. Söz
konusu sürelere uyulup uyulmadığının tespiti için mahkeme kararının işçiye tebliğ
tarihini kanıtlayan belge SGK tarafından işverenden istenecektir.

Örneğimize dönecek olursak kesinleşen mahkeme kararı işçinin avukatına 09.11.2019
tarihinde tebliğ edilmişti. Tebliğ tarihini izleyen 10. işgününün son günü 22.11.2019 tarihi
olduğundan, mahkeme tarafından ödenmesine hükmedilen ücret ve prime tabi diğer haklardan
dolayı geriye yönelik olarak düzenlenmesi gereken ek nitelikteki aylık prim ve hizmet
belgelerinin 22.11.2019 tarihini izleyen 2019/Aralık ayının sonuna kadar verilmesi ve
muhteviyatı primlerin de yine aynı süre içinde ödenmesi gerekmektedir.

ÖRNEK İŞE İADE DAVASI (İşe Başlatmama)



BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN GELİR VERGİSİ VE 
VERGİ SGK PRİMİ KARŞISINDAKİ DURUMU

SGK PRİMİ : Ücret Niteliği Nedeniyle SGK Primi Hesaplanacak ve Mahkeme kararının 
tebliğini takip eden ayın 26’sına kadar SGK’ ya bildirilecektir. (Muhsgk öncesi dönemlere 
ait boşta geçen süreler için yapılacak bildirimler takip eden ayın 23’üne kadar 
yapılmalıdır)

GELİR VERGİSİ : İşçinin, iş akdinin işveren tarafından sonlandırılması ile dava 
sürecinin sonuçlanması arasındaki süreye isabet eden, boşta geçen en çok dört aya kadar 
olan ücret ve diğer haklarına ait ödemenin vergilendirilmesi genel esaslara göre yapılarak 
ödemelerin yapıldığı dönemin muhtasar beyannamesinde beyan edilir. (zira ücret 
üzerindeki tasarruf yargı kararıyla kesinleşir, geriye dönük beyan söz konusu değildir.).

DAMGA VERGİSİ : ödemelerin yapıldığı dönemin muhtasar beyannamesinde beyan 
edilir.



2- İşe Başlatmama Tazminatı:
Verdiğimiz örnekte işçi 4 aylık işe başlatmama tazminatına hak kazanmıştır.
İşveren ise 24.11.2019 tarihinde işe başlatılmayacağını işçiye bildirmiştir. Şu halde çalışanın işe
başlatılmama tarihi 24.11.2019’tir.

24.11.2019 tarihi önemlidir. Çünkü işe başlatmama tazminatına esas olacak ücret bu tarihteki emsal
işçinin ücreti üzerinden hesaplanacaktır.

24.11.2019 tarihinde emsal işçinin ücreti brüt 4.900.-TL’dir. Dolayısıyla kişinin işe başlatmama tazminatı
4.900 x 4 ay = 19.600.-TL’dir.

ÖRNEK İŞE İADE DAVASI (İşe Başlatmama)

Bu tutar gelir vergisinden müstesnadır,
sadece damga vergisi mahsubu yapılır. O
halde işçiye net olarak ödenecek işe
başlatmama tazminatı 19.451.- TL’dir



3- Kıdem Tazminatı Yönünden
Yukarıda da bahsettiğimiz üzere 4 aylık boşta geçen süre işçinin kıdemine 
eklenmektedir.

Böyle olunca kişinin işten çıkış tarihi 27.02.2019 olmaktadır. (Yani ilk çıkış tarihi olan 
27.10.2018’ün üzerine 4 ay ekliyoruz).

Kişinin işe başlatılmadığı tarih 24.11.2019 olduğuna göre, bu tarihteki emsal işçinin ücreti
esas alınarak fesih tarihine 4 ay eklenmek suretiyle kıdem tazminatı yeniden hesaplanır.

Yani; 02.01.2014 - 27.02.2019 tarihi arasında, işe başlatmama tarihindeki emsal ücret
olan brüt 4.900.-TL + yol + yemek üzerinden kıdem tazminatı yeniden hesaplanır.

Soru: 8 Aylık kıdemi olan işçinin işe iade davasını kazanması durumunda kıdem,
ihbar tazminatı ve yıllık izin durumu ?

ÖRNEK İŞE İADE DAVASI (İşe Başlatmama)



3- Kıdem Tazminatı Yönünden
Dolayısıyla kişiye ödenecek net kıdem tazminatı farkı 19.130.-TL - 25.073.-TL = 5.943 TL
olacaktır.

ÖRNEK İŞE İADE DAVASI (İşe Başlatmama)

İhbar tazminatı yönünden
4 aylık süreyi 
eklediğimizde yeni bir 
ihbar süresi doğurup 
doğurmadığı kontrol 
edilmelidir. 
Örneğimizde 3 sene 
içerisinde kaldığından 
yeni bir ihbar süresi 
olmadığı kabul edilmiştir.



SGK PRİMİ : SGK’nın 04.03.2005 tarihli 16-330 sayılı ek genelgesinde;“niteliği itibariyle ücret 
sayılabilecek bir kazanç durumunda olmaması, esasen işe başlatılmayan sigortalının, başlatılmama 
nedeniyle sigortalılık vasfının da kalmaması, ödenecek paraların işçiyi himaye gayesine ve işverene işe 
başlatmama nedeniyle verilen bir medeni ceza niteliğinde olması nedenleriyle, anılan tazminatın prime 
tabi tutulmaması,” diyerek sigorta primine esas kazanç (SPEK) olmadığı hususu belirtilmiştir.

GELİR VERGİSİ : 16.06.2009 tarihinde 5904 sayılı yasa ile 193 sayılı GVK’nun 25. maddesinin birinci 
fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “ve işsizlik sebepleriyle verilen tazminat” ibaresi “ve işsizlik 
sebepleriyle (işe başlatmama tazminatı dâhil) verilen tazminat” şeklinde değiştirilmiştir. 
Böylece bu tazminat da, tazminat ve yardım istisnalarının arasında yerini almıştır.

DAMGA VERGİSİ : 193 sayılı G.V.K.’ya eklenen geçici 77.maddesinde “işe başlatmama tazminatının damga 
vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz denmektedir.”

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI VERGİ VE 
SGK HESAPLANIRMI ?



ü 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 21. Maddesine göre, işe iade davasını kazanan işçi
kesinleşen mahkeme kararının kendisine tebliğinden itibaren 10 işgünü içinde işe
başlamak için işverene başvuruda bulunur.

ü İşçi bu süre içerisinde başvuruda bulunmazsa işverenin feshi geçerli bir feshe
dönüşür ve işe başlatılmaması durumunda kendisine ödenecek olan
tazminatlara da hak kazanamaz.

ü Her şeyden önce işçinin işe başlama başvurusu için işe iade yönünde verilen kararın
kesinleşmesi gerekmektedir. 10 günlük hak düşürücü süre işe iade kararın
kesinleşmesinden değil, kesinleşmiş kararın tebliğinden itibaren başlayacaktır.

ÖRNEK İŞE İADE DAVASI (İşe Başlatma)



ü İşveren işe başvuruda bulunan işçiyi 1 ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşverenin işe iade
başvurusu yapan işçiyi işe davetinde şekil şartı bulunmamakta olup, işverenin işçiyi işe davet
ettiğini ispatlaması açısından davetin yazılı olması yerinde olacaktır. Başlatmadığı durumda
ödemesi gereken tazminatları işçiye ödeyerek iş sözleşmesini fesheder.

ü İşçinin bir aylık süre geçtikten sonra işe başlatılması durumunda da işveren iş güvencesi (işe
başlatmama) tazminatını ödemekle yükümlü olacaktır. Bir aylık süre geçtikten sonra işe
başlatılan işçi ile işveren arasında yeni bir iş sözleşmesi kurulmuş olacaktır.

ü İşe başlatılan işçinin, mahkeme kararında belirtilen ve en çok 4 (Dört) ay olabilecek boşta geçen süre
ücreti işçiye ödenmeli ve bu süre işçinin kıdemine eklenmelidir.

ü İşe iade edilen işçiye geçersiz fesih tarihinde kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti
ödemesi yapılmış ise, bu tutarlar işçi tarafından işverene iade edilmeli veya işverence ödenmesi
gereken ve en çok 4 (Dört) aya kadar olan boşta geçen süre ücretinden mahsup edilmelidir.

ÖRNEK İŞE İADE DAVASI (İşe Başlatma)



Örnek; İşçi Ahmet Beyin kesinleşen mahkeme kararının tebliğinden itibaren 10 iş günü
içerisinde 11.11.2019 günü itibariyle Noterden işe müracaat dilekçesi göndermiş,
Noter marifetiyle gönderilen işe başlama dilekçesi işyerine 16.11.2019 tarihinde tebliğ
edilmiştir. İşveren işe başvuruda bulunan işçiyi 1 ay içinde işe başlatmak zorundadır.

Örneğimizde tarihleri dikkate alırsak 16.12.2019 tarihine kadar işçiyi işe başlatması
gerekmektedir. İşveren işçiyi işe başlatma kararı almış ve buna ilişkin olarak
24.11.2019 itibariyle işçiye Noterden yazı göndererek işe başlatılacağını bildirmiştir.
Bu durumda işçiye 4 aylık boşta geçen süre için işveren 10.970 TL ödeme yapacaktır.
İşe iade edilen işçiye geçersiz fesih tarihinde ödenen net 6.290 TL ihbar tazminatı ve net
19.130 TL kıdem tazminatı işverene iade edilmeli veya işveren tarafından işçiye
ödenecek boşta geçen süre ücretinden mahsup edilmelidir.

ÖRNEK İŞE İADE DAVASI (İşe Başlatma)



İşçi Ahmet Beyin kesinleşen mahkeme kararının tebliğinden itibaren 10 iş günü içerisinde
11.11.2019 günü itibariyle Noterden işe müracaat dilekçesi göndermiş. Noter marifetiyle
gönderilen işe başlama dilekçesi işyerine 16.11.2019 tarihinde tebliğ edilmiştir. İşveren işe
başvuruda bulunan işçiyi 1 ay içinde işe başlatmak zorundadır. Örneğimizde tarihleri
dikkate alırsak 16.12.2019 tarihine kadar işçiyi işe başlatması gerekmektedir. İşveren
işçiyi işe başlatma kararı almış ve buna ilişkin olarak 24.11.2019 itibariyle işçiye
Noterden yazı göndererek işe başlatılacağını bildirmiştir.

Bu durumda işçiye 4 aylık boşta geçen süre için işveren 10.970.-TL ödeme yapacaktır.

İşe iade edilen işçiye geçersiz fesih tarihinde ödenen net 6.290.-TL ihbar tazminatı ve net
19.130.-TL kıdem tazminatı işverene iade edilmeli veya işveren tarafından işçiye
ödenecek boşta geçen süre ücretinden mahsup edilmelidir.

ÖRNEK İŞE İADE DAVASI (İşe Başlatma)



İŞE İADE DAVASI SONUCU İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMASI 

İş sözleşmesinin fesih tarihi : 27.10.2018 
Geçersiz Feshe ilişkin mahkeme kararının işçiye tebliğ tarihi : 09.11.2019 
İşçinin işe başlama talebini içeren tebligatı işverene başvurusu : 11.11.2019
Tebliğin  İşveren tarafından, alınması : 16.11.2019 
İşveren tarafından, işe başlama davet yazısı sigortalıya tebliği : 24.11.2019 
SGK’ya geriye dönük olarak verilecek APHB’lerin son tarihi : 26.12.2019

26.12.2019 tarihine kadar verilmez ise işverene her bir APHB için
1/8 asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

İŞE İADE DAVASI



İkale sözleşmesi kanunda açıkça düzenlenmiş değildir. “sözleşme
özgürlüğü” çerçevesinde kabul edilmektedir. Dayanağını Anayasadan alan
sözleşme özgürlüğü ilkesi (Anayasa md. 48; 6098 sayılı Türk Borçlar
Kanunu md. 26) taraflara sözleşme yapma, bunun içeriğini belirleme ve
sözleşmeyi sona erdirme yetkilerini verir.

Bu bakımdan, iş sözleşmesi de ister belirli süreli, isterse belirsiz süreli
olsun- işçi ile işverenin anlaşması üzerine sona erdirilebilir. İş
sözleşmesinin sona erdirilmesine ilişkin bu anlaşmaya (sözleşmeye),
uygulamada “ikale” denilmektedir.

İKALE SÖZLEŞMESİ



İKALE SÖZLEŞMESİ
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GEÇERLİLİK ŞARTLARI (TBK) 

İYİ NİYET ÖLÇÜTÜ

HATA , HİLE, KORKUTMA, VE MUVAAZA OLMAMALI

AHLAKA VE KAMU DÜZENİNE AYKIRI OLMAMALI



İKALE SÖZLEŞMESİ

Yargıtay’a göre; işçi, olağan sona erme şekli olan fesihte ihbar ve 
kıdem tazminatından, işsizlik ödeneğinden ve iş güvencesinden 
yararlanacağı halde, işverenin ikale icabını kabul etmesi, hayatın 
olağan akışı gereği, bunda makul bir yararının olmasını gerektirir.

GEÇERLİLİK ŞARTLARI (İŞ HUKUKU) 

İŞÇİ LEHİNE YORUM , MAKUL YARAR VE EK İMKANLAR 



İKALE SÖZLEŞMESİ

İşçi feshe bağlı 
kıdem ve ihbar 
tazminatlarını 

isteyemez,
İş güvencesi 

kapsamında ise 
işe iade davası 

açamaz

İşsizlik sigortası 
kapsamda işsizlik 
ödeneği alamaz 



İKALE SÖZLEŞMESİ İLE İŞTEN AYRILAN İŞÇİNİN 
İŞE İADE DAVASI AÇMASI



PERSONELE KIDEMİ SEBEBİYLE VERİLEN 
NAKDİ VE AYNİ HEDİYELER

Ücret, işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara
hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile
temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa
tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat,
huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar
altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde
olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş
bulunması onun mahiyetini değiştirmez. (GVK Md. 61)

Kıdemi sebebiyle personele yapılan yardımların «ücret» olarak
değerlendirilmesi gerektiği ve gelir vergisine TABİ olması doğaldır.



PERSONELE KIDEMİ SEBEBİYLE VERİLEN 
NAKDİ VE AYNİ HEDİYELER

UYGULAMADA KARŞILAŞILAN ÖRNEKLER; GELİR İDARESİ’NİN VE SGK’NUN UYGULAMALARI

Personele ayın şeklinde yapılan giyecek, yakıt, erzak, mobilya vb. yardımları gelir vergisine tabidir.
Ayni yardımlara ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından verilen özelgelerde aşağıdaki
görüşler yer almaktadır:

20.06.2013 tarih ve B.07.0.GEL.0.42/4213-1382/17360 sayılı özelgede şu ifadelere yer verilmiştir:
“…..Buna göre, hizmet erbabına yukarıda yer alan şartlar dahilinde verilmeyen giyim eşyalarının
gelir vergisinden istisna edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, personele verilen demirbaş
niteliğinde olmayan ayakkabı ve elbise gibi giyim eşyaları ile yapılan gıda yardımlarının ücret olarak
kabul edilmesi ve hizmet erbabının brüt ücretine dahil edilerek Gelir Vergisi Kanununun ücretin
vergilendirilmesine ilişkin hükümleri doğrultusunda vergiye tabi tutulması gerekmekte olup, ayrıca
genel giderler kapsamında indirim konusu yapılabilecektir….”

03.11.2015 tarih ve B.07.1.GİB.4.35.18.02-1741-495 sayılı özelgede ise şu ifadelere yer verilmiştir:
“…Yukarıdaki hüküm ve açıklamalara göre; şirketinizin personeline yaptığı yakacak kömür yardımı
bedellerinin, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61'inci maddesi kapsamında net ücretin bir unsuru
olarak değerlendirilip, ücretin brüt tutarı hesaplanarak, brüt tutar üzerinden aynı Kanunun 94'üncü
maddesinin 1'inci bendi gereği tevkifat yapılması gerekmektedir…”



PERSONELE KIDEMİ SEBEBİYLE VERİLEN 
NAKDİ VE AYNİ HEDİYELER

5510 SK Md. 80/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.

5510 SK Md. 80/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.



PERSONELE KIDEMİ SEBEBİYLE VERİLEN 
NAKDİ VE AYNİ HEDİYELER

ü 5510 Sayılı Kanun’a göre ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi
ödemeler prime esas kazanca ilave edilmesi gerekirken, nakit olmayan ve
ayni yardım şeklinde izah edilecek yardımların prime esas kazanca dahil
edilmesine gerek yoktur.

ü Diğer taraftan daha önce işverenlerce yapılan başvurularda sosyal amaçlı
olarak işçilere bayram, uzun süreli çalışma gibi nedenlerle verilen altınlar
ayni yardım kapsamında değerlendirilerek prime tabi olmadığı yönünde
görüşler verilmiş olsa da; SGK tarafından yayımlanan 23.06.2016 tarih ve
2016/12 sayılı genelgede bayram, yılbaşı, 25 inci, 30 uncu veya 50 nci hizmet
yılı gibi nedenlerle verilen hatıra altınlarının tıpkı para gibi
alışverişte kullanılabilecek bir ödeme aracı olması her an
piyasada kolayca nakde dönüştürülebileceği göz önüne alınarak
prime esas kazanca dahil edilmesi gerektiği belirtilmiştir.



MAAŞ HACZİ

Maaş Haczinde Dikkat !
• Maaş haczine konu olan kesintinin tutarı, işçinin net maaşının ¼’ünden fazla
olamaz. Ancak işçi rıza gösterirse fazla tutarda haciz gerçekleşebilecektir.

• Maaş haczine yönelik birden fazla alacaklıdan talep gelirse, ilk önce talep eden
borçludan başlayarak diğerlerine ödeme yapılacaktır. Burada öncelik sırası
taleple paralellik arz etmektedir.

• Nafaka alacaklarında ¼ den fazla haczedilebilir.
YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ' nin 20.10.2015 tarihli kararında ise; “…

Kıdem tazminatı gibi ödentinin ve vergi iadesi alacağının ücretten sayılacağına dair bir
hüküm bulunmadığından tamamı haczedilebilir.



KARAKTERİ İŞE AL, YETENEĞİ EĞİT
Peter Schutz

Tesekkürler…


