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ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ VE TOPLU TAŞIMA ÖDEMELERİNDE 

UYGULANACAK GELİR VERGİSİ İSTİSNASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR YAPILDI.  

1. Giriş  

07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “7194 sayılı Dijital Hizmet 

Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun” ile aşağıda yer alan konularda düzenleme ve değişiklikler 

yapılmıştı. 

 “Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi” 

2020 yılında elde edilen Ücret gelirlerine uygulanmak üzere  

- Tek işverenden elde edilen ve tevkifata tabi tutulmuş olan ücretler de artık yıllık 

600.000 TL’yi geçmesi durumunda yıllık beyana tabidir. 

- Birden fazla işverenden yıl içinde elde edilen ücret gelirlerinin toplamının 

600.000 TL’yi geçmesi durumunda  da yıllık beyan verilecektir. 

- Toplam 600.000 TL’yi geçmemesine rağmen birinci işverenden sonraki 

işverenlerden  aldığı ücret toplamı 49.000 TL’yi geçmesi durumunda tüm ücretler 

yıllık beyana tabi tutulacaktır. 

 

- Yıllık beyana tabi ücret sınırının belirlenmesinde istisna ücretler dikkate 

alınmayacaktır.  

4490 sayılı Kanun kapsamında çalışanlar (Türk Uluslararası Gemi Sicili) 

 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kanunu kapsamında çalışanlar 

 

- Ancak Tahakkuktan terkin yoluyla vergi ödenmeyen ücretler beyan sınırında 

dikkate alınacaktır. 

3218 sayılı Kanun kapsamında Serbest Bölgede çalışanlara ödenen ücretler, 

5746 sayılı Kanun kapsamında, Ar-Ge, tasarım ve destek personeline ödenen 

ücretler 

 

- Yıl içinde işveren değiştiren çalışan yeni işveren tarafından kümülatif vergi 

matrahının dikkate alınmasını talep edebilecektir. Ancak kümülatif vergi 

matrahının dikkate alınması yıllık beyan zorunluluğunu kaldırmamaktadır. 

Önceki uygulamada yıl içindeki farklı işverenler vergi matrahını ayrı ayrı olmak 

üzere sıfırdan başlatmaktaydı. (160 seri Nolu Tebliğ) Bu uygulama devam 

etmektedir. 
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27 Mayıs 2020 tarihli ve 31137 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “311 Seri Nolu Gelir 

Vergisi Genel Tebliği” ile; bu konuda detaylı açıklamalara yer verilmiştir. 

2. Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi  

2.1. Tek İşverenden veya Birden Fazla İşverenden Elde Edilen Ücret 

Gelirlerinin Vergilendirilmesi ve Beyanı  

Tevkif suretiyle vergilendirilmiş aşağıda belirtilen ücret gelirleri yıllık beyanname ile beyan 

edilecektir. 

a) Tek işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, ücret gelirleri toplamı gelir vergisi 

tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşması, 

b) Birden fazla işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, birinci işverenden 

aldıkları ücret gelirleri de dâhil olmak üzere ücretleri toplamının gelir vergisi 

tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşması, 

c) Birden fazla işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, birden sonraki 

işverenden alınan ücretleri toplamının gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde 

yer alan tutarı (2020 yılı için 49.000 TL) aşması, 

Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci işverenden alınan ücretin hangisi 

olacağı ücretli tarafından serbestçe belirlenebilecektir. 

Ücret gelirlerinin beyan edilip edilmeyeceği kendi içinde değerlendirilecek olup, diğer 

gelirlerin bulunması halinde bu gelirler hesaplamaya dahil edilmeyecektir. Diğer gelirlerin 

beyan edilip edilmeyeceğinin tespitinde de ücret gelirleri 

hesaplamaya dahil edilmeyecektir. 

Yıllık beyanname verilmesi durumunda, eğitim ve sağlık harcamaları ile bağış ve 

yardımlar gibi bazı harcamaların da beyan edilen gelirden indirim konusu yapılması 

mümkündür. 

Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, yıl içinde tevkif suretiyle 

ödenen vergiler mahsup edilebilecektir. 

Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirleri (193 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinde yer alan 

diğer ücretler hariç), tutarı ne olursa olsun aynı Kanunun 95 inci maddesi hükmüne 

istinaden yıllık beyannameyle beyan edilecektir. 
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Örnek 1: Bay (A), 2020 yılında tek işverenden tevkif suretiyle vergilendirilmiş 700.000 TL 

ücret geliri elde etmiştir. Bay (A)’nın 2020 yılında elde ettiği ücret geliri gelir vergisi 

tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşması 

nedeniyle, Bay (A)’nın bu ücret gelirini, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan 

etmesi gerekmektedir. Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden yıl içinde 

kesilen vergiler mahsup edilebilecektir. 

Örnek 2: Bayan (B) 2020 takvim yılında; birinci işverenden 580.000 TL, ikinci işverenden 

30.000 TL olmak üzere iki ayrı işverenden ücret geliri elde etmiş ve ücretlerin tamamı tevkif 

suretiyle vergilendirilmiştir. 

Bayan (B)’nin, birinci ve ikinci işverenden elde etmiş olduğu ücretleri toplamı (580.000 

TL+30.000 TL=) 610.000 TL, gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı 

(2020 yılı için 600.000 TL) aştığından ücret gelirlerinin tamamı beyan edilecektir. 

Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden yıl içinde kesilen vergiler mahsup 

edilebilecektir. 

Örnek 3: Bay (C) 2020 takvim yılında; birinci işverenden 500.000 TL, ikinci işverenden 

50.000 TL olmak üzere iki ayrı işverenden ücret geliri elde etmiş ve ücretlerin tamamı tevkif 

suretiyle vergilendirilmiştir. 

Bay (C)’nin, birinci ve ikinci işverenden elde etmiş olduğu ücretleri toplamı (500.000 

TL+50.000 TL=) 550.000 TL, gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı 

(2020 yılı için 600.000 TL) aşmamakla birlikte birden sonraki işverenden elde ettiği ücret 

geliri olan 50.000 TL, gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan (2020 yılı 

için 49.000 TL) tutarı aştığından iki işverenden elde ettiği ücret geliri toplamı beyan 

edilecektir. Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden yıl içinde kesilen 

vergiler mahsup edilebilecektir. 

Örnek 4: Bay (Ç) 2020 takvim yılında; birinci işverenden 560.000 TL, ikinci işverenden 

20.000 TL ve üçüncü işverenden 18.000 TL olmak üzere üç işverenden ücret geliri elde 

etmiş ve ücretlerin tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiştir. 

Birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı serbestçe belirlenebildiğinden, Bay (Ç) 

560.000 TL’lik ücret gelirini birinci işverenden elde edilen ücret olarak belirlemiştir. 
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Buna göre Bay (Ç)’nin, 

 Üç işverenden elde ettiği ücret gelirleri toplamı (560.000 TL+ 20.000 TL+ 18.000 TL=) 

598.000 TL, gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı 

için 600.000 TL) aşmadığından ve 

 Birden sonraki işverenlerden elde ettiği ücretleri toplamı (20.000TL+ 18.000 TL=) 

38.000 TL, gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 

49.000 TL) aşmadığından, 

ücret gelirleri yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmeyecektir. 

Örnek 5: Serbest meslek erbabı Bay (D)'nin serbest meslek kazancının yanında tamamı 

tevkif yoluyla vergilendirilmiş iki işverenden elde edilen ücret geliri ile tamamı tevkif 

yoluyla vergilendirilmiş işyeri kira geliri bulunmaktadır. 

Serbest meslek kazancı 300.000 TL 

Birinci işverenden alınan ücret 400.000 TL 

İkinci işverenden alınan ücret 40.000 TL 

İşyeri kira geliri 30.000 TL 

Bay (D), serbest meslek kazancı nedeniyle her halükarda beyanname verecektir. 

İkinci işverenden alınan ücret geliri gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan 

tutarı (2020 yılı için 49.000 TL) ve ücret gelirleri toplamı gelir vergisi tarifesinin 

dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşmadığından, 

ücret gelirleri beyannameye dahil edilmeyecektir. 

Serbest meslek kazancı ve işyeri kira geliri toplamı (300.000 TL + 30.000 TL=) 330.000 TL, 

gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 49.000 TL) 

aştığından, işyeri kira geliri de beyannameye dahil edilecektir. 

Örnek 6: Bay (E)'nin 2020 yılı gelirleri aşağıdaki gibi olup, ücret gelirleri ve işyeri kira 

gelirleri tevkif yoluyla vergilendirilmiştir. 

Birinci işverenden alınan ücret 450.000 TL 

İkinci işverenden alınan ücret 180.000 TL 

İşyeri kira geliri                                                          35.0  
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 Ücret gelirleri toplamı gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan 

tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aştığından, bu gelirler için beyanname verilecektir. 

 İşyeri kira geliri ise 35.000 TL, gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan 

tutarı (2020 yılı için 49.000 TL) aşmadığından beyannameye dahil edilmeyecektir. 

2.2. Özel Sektör İşyerlerinde Birden Fazla İşverenin Yanında Çalışanların 

Durumu 

2.2.1. Aşağıdaki Hallerde, Hizmet Erbabının Ücretlerinin Birden Fazla 

İşverenden 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. 

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. 

2.2.2. Aşağıdaki Hallerde, Hizmet Erbabının Ücretlerinin Tek İşverenden 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. 

Aynı takvim yılı içinde tek işverenden elde edildiği kabul edilen ücretler, kümülatif matrah 

esas alınmak suretiyle vergilendirilecektir. 
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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. 

2.3. İstisna Kapsamında Ücret Geliri Elde Edenlerin Durumu  

Kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı için yıllık beyanname verilmemekte ve 

diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler 

beyannameye dahil edilmemektedir. 

2.3.1. %100 Oranında Gelir Vergisi İstisnası Uygulanan Ücret Ödemeleri  

Aşağıda belirtilen Kanunlar kapsamında çalışan ve şartları taşıyan hizmet erbabına yapılan 

ücret ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmamaktadır. 

 4490 sayılı Kanun kapsamında Türk Uluslararası Gemi Sicilinde kayıtlı gemilerde ve 

yatlarda çalışan personele ödenen ücretler, 

 4691 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge, tasarım ve destek personeline ödenen ücretler, 

Dolayısıyla, istisna kapsamındaki bu ücretlerin beyan edilmesi ve beyanname verilip 

verilmeyeceğinin tespitinde dikkate alınması söz konusu değildir. 

2.3.2. Kısmi Gelir Vergisi İstisnası Uygulanan Ücret Ödemeleri  

Aşağıda belirtilen Kanunlar kapsamında çalışan ve şartları taşıyan hizmet erbabına yapılan 

ücret ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmakta ve söz konusu gelir vergisi 

verilen muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin 

edilerek işverene kalmaktadır. 

 3218 sayılı Kanun kapsamında Serbest Bölgede çalışanlara ödenen ücretler, 

 5746 sayılı Kanun kapsamında, Ar-Ge, tasarım ve destek personeline ödenen 

ücretler, 

Anılan Kanunlar kapsamında çalışan ve şartları taşıyan hizmet erbabına yapılan ücret 

ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılması nedeniyle, bu ücretlerin de beyanname 

verilip verilmeyeceğinin tespitinde dikkate alınması gerekmektedir. 
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Yukarıda belirtilen Kanunlar dışındaki diğer Kanunlarda ve 193 sayılı Kanunda, ücret 

gelirlerine ilişkin yer alan gelir vergisi istisnaları ile tahakkuktan terkin düzenlemelerinde 

de bu madde hükümleri geçerli olacaktır. 

Örnek 12: Bay (Y), 2020 yılında birisi teknoloji geliştirme bölgesinden istisna kapsamında 

olmak üzere iki ayrı işverenden ücret geliri elde etmiştir. 

Birinci işverenden alınan ücret 400.000 TL 

İkinci işverenden alınan ücret (Teknoloji geliştirme bölgesi) 800.000 TL 

Bay (Y)’ nin, teknoloji geliştirme bölgesinden elde etmiş olduğu istisna kapsamındaki 

800.000 TL ücret geliri beyan edilmeyecek ve diğer işverenden elde edilen ücret gelirinin 

beyan edilip edilmeyeceğinin hesabında da dikkate alınmayacaktır. 

Bay (Y)’nin, birinci işverenden almış olduğu ücret geliri olan 400.000 TL, gelir vergisi 

tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşmadığından 

beyan edilmeyecektir. 

Örnek 13: Bay (Z), 2020 yılında biri serbest bölgeden olmak üzere üç ayrı işverenden ücret 

geliri elde etmiştir. 

Birinci işverenden alınan ücret (serbest bölge) 560.000 TL 

İkinci işverenden alınan ücret 30.000 TL 

Üçüncü işverenden alınan ücret 15.000 TL 

Bay (Z)’nin birinci, ikinci ve üçüncü işverenden elde etmiş olduğu ücretleri toplamı 

(560.000 TL+30.000 TL+15.000 TL=) 605.000 TL, gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir 

diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aştığından ücret gelirlerinin tamamı 

beyan edilecektir. 
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3. ÇALIŞANLARIN İŞYERİNE GİDİP GELMESİ İÇİN İŞVERENLERCE SAĞLANAN 

MENFAATLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ İSTİSNASI  

3.1. İstisnanın Kapsamı ve Uygulaması  

Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla vasıta 

temini veya hizmet satın alınması suretiyle işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri 

nedeniyle hizmet erbabına sağlanan menfaatlere uygulanan gelir vergisi istisnası devam 

etmektedir. 

İşverenler tarafından hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerine yönelik 

taşıma hizmeti verilmediği durumlarda, hizmet erbabına verilen toplu taşıma kartı, bileti 

veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları için yapılan ödemeler nedeniyle sağlanan 

menfaatler de istisna kapsamına alınmıştır. 

3.2. Hizmet Erbabının Toplu Taşıma Kartı, Bileti veya Bu Amaçla Kullanılan 

Ödeme Araçlarının Temini Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisnadan 

Faydalanılabilmesi İçin Aşağıdaki Şartların Varlığı Aranacaktır.  

a) İşveren tarafından, hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini 

sağlamak maksadıyla ulaşım vasıtası temini veya hizmet satın alınması suretiyle 

taşıma hizmeti verilmiyor olması, 

b) Taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının, münhasıran 

hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için kullanacağı toplu taşıma araçlarında 

geçerli olması (Ulaşım bedeli için yüklenen tutarın sadece ulaşımda kullanılabilecek 

şekilde sınırlandırıldığı başka amaçlarla da kullanılabilen ödeme araçlarının kullanımı 

bu şartın ihlali sayılmaz), 

c) Yapılan ödemenin fiilen çalışılan günlerle sınırlı olması, 

ç) Ulaşım bedelinin günlük belirlenen tutarı (2020 yılı için 12 TL) aşmaması, 

d) Toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının teminine 

ilişkin harcamaların belgelendirilmesi, 
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3.3. Aşağıda Yer Alan Hallerde İstisnadan Faydalanılamayacak Olup, Yapılan 

Bu Ödemeler ve Sağlanan Menfaatler Net Ücret Kabul Edilerek Brüte İblağ 

Edilmek Suretiyle Gelir Vergisine Tabi Tutulacaktır.  

a) Ulaşım bedelinin nakit olarak verilmesi, 

b) Ulaşım bedeli karşılığının, hediye kartı ve benzeri ulaşım harcaması dışında diğer 

alışverişlerde de kullanılabilecek ödeme araçları şeklinde verilmesi, 

c) Araç tahsis edilmesi, 

ç) Çalışılmayan günler için de ulaşım bedeli ödenmesi, 

d) İşyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla taşıma hizmeti verilmesinin 

yanında ilave olarak toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme 

araçları verilmesi, 

3.4. Çalışılmayan Dönemde İstisnadan Yararlanılması Durumunda Düzeltme 

veya Mahsup Yapılabilecektir. 

Hizmet erbabının izin, rapor ve benzeri nedenlerle çalışmadığı günlere ilişkin ilgili ayda 

peşin olarak yapılan ve istisnaya konu edilmiş olan taşıma gideri ödemeleri için işverenlerce 

ilgili ayda düzeltme yapılabileceği gibi, ertesi ay için yapılan taşıma gideri ödemelerinden 

de mahsup edilmesi mümkün bulunmaktadır. 

Örnek 1: İşveren (A), yanında çalışan hizmet erbabı Bay (B)’nin şehir içi ulaşımda 

kullandığı toplu taşıma kartına, 2020 yılı Mart ayında 26 gün çalışacağı varsayımıyla peşin 

olarak 312 TL (KDV hariç) yükleme yapmıştır. Bay (B), Mart ayında 10 gün izin kullanmıştır. 

Bay (B)’nin Mart ayında 16 gün çalıştığı göz önüne alındığında, işveren (A) tarafından 

hizmet erbabı Bay (B)’nin toplu taşıma kartına yüklenen 312 TL’nin 192 TL’si istisna 

kapsamında değerlendirilecektir. 

İşveren (A)’nın peşin olarak ödediği 312 TL’ye istisna uygulamış olması halinde ise, 

düzeltme yapabileceği gibi, fark tutarı izleyen ayda yapacağı ödemeden indirmek suretiyle, 

istisnayı daha düşük uygulayabilecektir. 
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3.5. İstisna Tutarının Üzerinde Yapılan Ödeme Ücret Olarak Kabul Edilecek ve 

Aşan Kısma İsabet Eden KDV Tutarı İndirilemeyecektir.  

İşverenlerin hizmet erbabına toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme 

araçları vermek suretiyle sağladığı menfaatler için bir günlük (2020 yılı için 12 TL) ulaşım 

bedeline katma değer vergisi dahil değildir.  

Ulaşım bedelinin istisnaya isabet eden tutarına ait yüklenilen katma değer vergisi 

işverenlerce indirim konusu yapılabilecektir.  

İşverenler tarafından istisna tutarından daha fazla ödeme yapılması halinde, istisna tutarını 

aşan kısım (istisna tutarına aşan kısma isabet eden katma değer vergisi dahil olmak üzere) 

net ödenen ücret olarak kabul edilecek ve brüte iblağ edilmek suretiyle gelir 

vergisi tevkifatına tabi tutulacaktır. Diğer taraftan, istisna tutarını aşan kısma isabet eden ve 

ücret olarak kabul edilen KDV indirim konusu yapılamayacaktır. 

Örnek 2: İşveren (C), 2020 yılı Nisan ayında 20 gün çalışan hizmet erbabı Bay (D)’nin toplu 

taşıma kartına 472 TL (400 TL + 72 TL KDV) yüklemiştir. İşveren (C) tarafından bu tutarın 

240 TL’si istisnaya konu edilecektir. İstisna kapsamındaki bu tutara isabet eden 43,2 TL’lik 

KDV indirim konusu yapılabilecektir.  

İstisna tutarını aşan 160 TL (400 TL - 240 TL)+28,80 TL KDV dahil toplam tutar olan 188,80 

TL net ödenen ücret olarak kabul edilecek ve brüte iblağ edilmek suretiyle gelir 

vergisi tevkifatına tabi tutulacaktır. Diğer taraftan, 28,80 TL’lik KDV indirim konusu 

yapılamayacaktır. 

3.6. Diğer Hususlar  

İşverence hizmet erbabının ikamet ettiği mahallerin tümüne taşıma hizmeti sağlanmadığı 

veya taşıma hizmetinin belirli merkez mahallere yapıldığı ve hizmet 

erbabının ikametgahından bu mahallere ve bu mahallerden ikametgahına ulaşım için de yol 

masrafı yaptığı durumlarda, işverence verilen toplu taşıma hizmetinden faydalanmayan 

veya bu hizmete ulaşım için toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda olan hizmet 

erbabına verilen toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları 

verilmesi durumunda da istisnadan faydalanılacaktır. 

İşverenlerce hizmet erbabı için yapılan ulaşım bedeli ödemelerinin birden fazla ayı 

kapsayacak şekilde toplu olarak yapılması durumunda, hizmet erbabının çalıştığı günler 

dikkate alınarak her bir aya isabet eden tutar ayrı ayrı istisna kapsamında 

değerlendirilecektir. 
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İşverenlerin her ay ödedikleri ücretler için ücret bordrosu tutmaya mecburiyeti 

bulunmaktadır. Dolayısıyla, işverenlerce hizmet erbabına, işyerine gidip gelmesi için toplu 

taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları vermek suretiyle sağlanan 

menfaatlerin vergiden istisna edilecek kısmının da ücret bordrosunda gösterilmesi 

gerekmektedir. 

27 Mayıs 2020 tarihli ve 31137 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “311 Seri Nolu Gelir 

Vergisi Genel Tebliğine” buradan erişebilirsiniz. 

 

https://www.gib.gov.tr/node/143905/pdf

