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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 30.12.2019 

         Sayı  : 2019/118 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                                                    
   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıdadır. 

 

A- Konu Başlıkları; 

 

 -2020 Yılı Asgari Ücrete Endeksli Bordro Parametreleri, 

 

 -Geçici Kabul Tutanağı Onay Tarihinden Sonra Yapılan Hakediş Ödemesinde 

Tevkifat 

 

 -Şirket Birleşmesi Dolayısıyla İşvereni Değişen Personelin Ücret Gelirinin 

Vergilendirilmesi 

 Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

B- Konu Özetleri; 

 

1. 2020 Yılı Asgari Ücrete Endeksli Bordro Parametreleri 

 

           2020 yılı asgari ücret tutarının belirlenmesine ilişkin Asgari Ücret Tespit Komisyonu 

Kararı 27.12.2019 tarih ve 30991 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

 

         01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında geçerli olacak aylık brüt asgari ücret 

tutarı 2.943 TL olarak belirlenmiştir.  

 

         Asgari ücrette yapılan bu artış, çalışma mevzuatında asgari ücrete endekslenmiş 

birçok parametrede değişikliğe neden olmuştur. Aşağıda ödenecek asgari ücretin net 

hesabı, sigorta primine esas kazançtan istisna olan tutarlar yer almaktadır. 

 

1.1. Brüt Asgari Ücret Tutarı 

 

         Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı uyarınca 2020 yılında uygulanacak olan brüt 

asgari ücret tutarı aşağıdaki gibidir. 

  

 

 

 

Dönemi Günlük Tutar (TL) 
Aylık Tutar (TL) 

01.01.2020 – 31.12.2020 98,10 
2.943,00 
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1.2. Net Asgari Ücret Hesabı 

 

         2020 yılında ödenecek olan net asgari ücretin hesaplanması aşağıdaki tabloda 

yer almaktadır. Bu kapsamda bekar bir işçi için ödenecek net asgari ücret AGİ dahil 

2.324,70 TL olacaktır. 

 

 

 

         

 

 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Asgari Ücretin İşveren Maliyeti Hesabı 

 

 Brüt asgari ücretli bir işçinin maliyeti 2020 yılında aylık 3.458,03 TL olacaktır. Bu 

tutarın hesaplanmasına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır. Hesaplamada SGK primi 

işveren payı (% 20,5 – 5 puan =) % 15,5 olarak dikkate alınmıştır. 

 

 

 

 

 

2020 Yılı Maliyet Tablosu Asgari Ücret (TL) 

Brüt asgari ücret 2.943,00 

İşçi SGK primi   412,02 

İşçi işsizlik primi     29,43 

Gelir vergisi matrahı 2.501,55 

Gelir vergisi kesintisi    375,23 

Damga vergisi     22,34 

İşçi toplam kesintiler     839,02 

İşveren SGK primi (5 puanlık indirim 

dikkate alınmıştır) 
  456,17 

İşveren işsizlik primi   58,86 

Net asgari ücret (AGİ hariç) 2.103,98 

Asgari geçim indirimi (Bekar) 220,72 

Net asgari ücret (AGİ dahil) 2.324,72 
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1.4. Sigorta Primine Esas Kazanç Taban ve Tavan Ücreti 

 

 6761 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun ile yapılan değişiklik ile 5510 sayılı Kanun gereğince alınacak 

prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı aynı 

kalırken, sigorta primine esas günlük kazancın üst sınırı günlük brüt asgari ücretin 6,5 

katından 7,5 katına yükseltilmiştir.  

 

 Bu kapsamda sigorta primine esas günlük kazancın üst sınırı 735,75 TL ve aylık 

SGK tavan tutarı ise 22.072,50 TL olacaktır. 
 

Dönemi Alt Sınır Üst Sınır 

Günlük (TL) Aylık (TL) Günlük (TL) Aylık (TL) 

01.01.2020 – 31.12.2020 98,10 2.943 735,75 22.072,50 

 

1.5. Sigorta Primine Esas Kazanç İstisna Tutarları 

 

          5510 sayılı Kanun gereğince sigorta primine esas kazançtan istisna tutulan çocuk 

yardımı ve aile yardımı ile yemek yardımı ve işverence ödenen özel sağlık sigortasına 

ilişkin istisna tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 

 

 

Brüt Asgari Ücret 2.943,00 TL 

İşveren SGK Primi % 15,5   456,17 TL 

İşveren İşsizlik Primi % 2 58,86 TL 

İşverene Maliyeti (5 puanlık indirim ile) 3.458,03 TL 

SGK İstisnaları Tutar (TL) 

SGK Çocuk Yardımı İstisnası (Asgari Ücret %2) 58,86 

SGK Aile Yardımı İstisnası (Asgari Ücret %10) 294,3 

SGK Yemek Yardımı İstisnası (Günlük Brüt Asgari Ücret %6)     5,89 

İşverence Ödenen Özel Sağlık Sigortası Prim İstisnası (Aylık 

Brüt Asgari Ücret %30) 
882,9 
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    1.6.Asgari Geçim İndirimi 

 

 Asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve 

sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık 

brüt tutarının;  

 

 -Mükellefin kendisi için % 50’si,  

 

 -Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u,  

 

 -Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, üçüncü 

çocuk için %10, diğer çocuklar için % 5’i dikkate, 

 

alınarak hesaplanmaktadır.  

 

          Bu kapsamda 2020 yılı için en düşük AGİ tutarı 220,73 TL olarak ve en fazla 

yararlanılabilecek AGİ tutarı da 375,23 TL olarak belirlenmiştir. 

 

          Medeni durum dikkate alınarak yapılan hesaplamaların detayı aşağıdaki 

tabloda yer almaktadır. 

 

                                     2020 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları 

Medeni Durum Aylık Tutar 

Bekar 220,73 

Evli, Eşin geliri olan, 220,73 

Evli, Eşin geliri olan, Bir çocuk 253,83 

Evli, Eşin geliri olan, İki çocuk 286,94 

Evli, Eşin geliri olan, Üç çocuk 331,09 

Evli, Eşin geliri olan, Dört çocuk 353,16 

Evli, Eşin geliri olan, Beş çocuk 375,23 

Evli, Eşin geliri olmayan, 264,87 

Evli, Eşin geliri olmayan, Bir Çocuk 297,98 

Evli, Eşin geliri olmayan, İki Çocuk 331,09 



 
 
 

5 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020 yılına ilişkin kıdem tazminatı tavanı, gelir vergisinden istisna tutarları gibi 

unsurlar henüz açıklanmamıştır. 

 

2. Geçici Kabul Tutanağı Onay Tarihinden Sonra Yapılan Hakediş Ödemesinde 

Tevkifat 

 

          Bilindiği üzere; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 42 nci maddesinde; "Birden 

fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma 

işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri 

sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir." hükmü yer almaktadır. 

 

          Bir işin Gelir Vergisi Kanunu’nun 42 nci maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi 

için faaliyet konusunun inşaat ve onarma işi olması, inşaat ve onarma işinin birden fazla 

takvim yılına sirayet etmesi, inşaat ve onarma işinin taahhüde bağlı olarak yapılması 

şartlarının bir arada aranılması gerekmektedir. 

            Aynı Kanunun "İnşaat ve onarma işlerinde işin bitimi" başlıklı 44 üncü 

maddesinde de, inşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan 

hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihin, 

diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarihin bitim tarihi olarak 

kabul edileceği ve bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan giderler ve her 

ne nam ile olursa olsun elde edilen hasılatın, bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde 

edildiği yılın kâr veya zararının tespitinde dikkate alınacağı belirtilmiştir. 

          Ayrıca, anılan Kanunun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve 

kuruluşların aynı maddede bentler halinde sayılan ödemeleri yapmaları halinde bu 

ödemeler üzerinden tevkifat yapacakları hüküm altına alınmış olup; aynı maddenin (3) 

numaralı bendinde, bu Kanunun 42 nci maddesi kapsamına giren işler dolayısıyla bu 

işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden sorumlularca gelir 

vergisi tevkifatı yapılması öngörülmüştür.  

          Söz konusu tevkifat oranı bu maddedeki yetkiye dayanılarak, 2009/14592 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile %3 olarak belirlenmiştir. 

          Yukarıdaki yasal açıklamalara göre örnek vermek gerekir ise; 18.06.2018 tarihli 

sözleşme ile üstlenilen inşaat taahhüt işine ilişkin olarak süre uzatımı yapılarak 31.12.2018 

tarihinde geçici kabul tutanağının onaylandığı, ödemelere ilişkin düzenlenen son 

hakediş raporunun ise 21.01.2019 tarihinde diğer bir ifade ile geçici kabulden sonra 

düzenlendiği, bu işe ilişkin faturanın da 21.01.2019 tarihinde tanzim edildiğini 

varsayalım. 

Evli, Eşin geliri olmayan, Üç Çocuk 375,23 

Evli, Eşin geliri olmayan, Dört Çocuk 375,23 

Evli, Eşin geliri olmayan, Beş Çocuk 375,23 
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          Buna göre, 18.06.2018 tarihinde başlayıp 31.12.2018 tarihinde geçici kabul 

tutanağının onaylanması ile sona eren inşaat işinin aynı yıl içerisinde başlayıp 

bitirilmesinden dolayı yıllara sari inşaat işi olarak değerlendirilmesi mümkün 

bulunmamaktadır. 

         Geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra 21.01.2019 tarihinde 

düzenlenen ve geçici kabulden önceki tarihlerde yapılan işlere ait hakediş belgelerine 

istinaden yapılan ödemeler üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/3 maddesi gereği 

vergi kesintisi yapılmaması ve söz konusu son hakediş ödemesinin elde edildiği dönem 

kazancına dahil edilmek suretiyle vergilendirilmesi gerekmektedir. (Trabzon Vergi 

Dairesi Başkanlığının 13.11.2019 tarih ve 87125 sayılı özelgesi) 

3. Şirket Birleşmesi Dolayısıyla İşvereni Değişen Personelin Ücret Gelirinin 

Vergilendirilmesi 

         Yıl içerisinde birden fazla işverenden ücret alan ücretlilerin yıllık beyanname 

vermelerine ilişkin açıklamalarımız 16.09.2019 tarih ve 2019/88 sayılı Özet Bültenimizde 

yer almaktadır. 

 

          Bu defa şirket birleşmesi sonucu kurulan şirkette çalışan personelin durumuyla ilgili 

aşağıdaki açıklamalarda bulunulmuştur. 

 

          Bilindiği üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61 inci maddesinde, "Ücret 

işverene tabi ve 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..." 

hükmüne,  62 nci maddesinde, "İşverenler hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları 

dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir."   

hükmüne yer verilmiştir. 

           Diğer taraftan, aynı Kanunun 86’ncı  maddesinde ise "Aşağıda belirtilen gelirler 

için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu 

gelirler beyannameye dahil edilmez. 

1- Tam mükellefiyette 

... 

b) Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler (birden fazla 

işverenden ücret almakla beraber, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin 

toplam 103'üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan 

mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dahil)..." hükmü yer 

almıştır. 
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          Bu hüküm ve açıklamalara göre örnek vermek gerekir ise;  

         -… A.Ş.nin … San. ve Tic. Ltd. Şti. ile birleşmesi sonucu kurulan … San. ve Tic. A.Ş. 

de çalışan personel açısından,  

         -Birleşme sonucu oluşan şirkette personelin çalışmaya devam ettiğinin kabulü, 

         -Söz konusu personelin eski şirketten elde ettikleri ücret gelirleri ile yeni kurulan 

şirkette elde ettikleri ücret gelirlerinin toplamının aynı işverenden elde edilen ücretler 

olarak,  

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesinde belirtilen 

oranlar uygulanmak suretiyle vergilendirilmesi gerekmektedir. (İstanbul Vergi Dairesi 

Başkanlığının 25.09.2019 tarih ve 792903 sayılı özelgesi) 

 

        Saygılarımızla 

              Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


