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Konu : İkale sözleşmesi iş sonu tazminatı ve benzeri ödemelerde vergi kesintisi 
Tarih : 10.10.2018 
 

 

27 Mart 2018 tarihinde yayınlanan 7103 sayılı Kanun ile  

 Ücret ’in tarifinin yapılarak ücret sayılan ödemelerin sayıldığı 61. Maddeye bent eklenmiştir 

 Gelir Vergisi’nden istisna edilecek tazminat ve yardımlar ile ilgili 25. Maddede değişiklik yapılmıştır. 

Yapılan bu değişiklikler aşağıda özetlenmiştir: 
 

İKALE SÖZLEŞMESİ İŞ SONU TAZMİMATLARI V.B. ÖDEMELER ÜCRET TANIMINA DÂHİL 

EDİLMİŞTİR. 
 

Gelir Vergisi Kanunu’nun “Ücretin Tarifi” başlıklı 61 inci maddesine eklenen bent ile hizmet erbabına 
hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra ödenen aşağıdaki tazminatlar ücret tanımına dâhil edilmiştir. 

 Karşılıklı sonlandırma sözleşmesi tazminatı   

 İkale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar  

 İş kaybı tazminatları 

 İş sonu tazminatları  

 İş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödeme ve yardımların  
 

ÜCRET TANIMINA DÂHİL EDİLEN İKALE SÖZLEŞMESİ İŞ SONU TAZMİMATLARI V.B. 

ÖDEMELER VERGİDEN İSTİSNA EDİLMİŞTİR. (Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarının 
Hesaplanmasında Dikkate Alınmak Şartıyla)  
 

Gelir Vergisi Kanunu’nun Gelir Vergisinden istisna olan tazminat ve yardımların sayıldığı 25 

inci maddesinde yapılan değişiklik ile hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra hizmet erbabına 
ödenecek aşağıdaki tazminat ve ödemeler 

 Kıdem tazminatından istisna edilecek tutarın hesaplanmasında dikkate alınacak,  

 İstisna tutarını aşan tutarlar ise ücret olarak değerlendirilerek gelir vergisine tabi tutulacaktır. 
 

Kıdem tazminatı istisna tutarının hesabında dikkate alınacak tazminat ve ödemeler: 
 Karşılıklı sonlandırma sözleşmesi tazminatı 

 İkale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar,  

 İş kaybı tazminatları,  

 İş sonu tazminatları,  

 İş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımların  
 

Yapılan bu düzenleme ile karşılıklı sonlandırma sözleşmesi tazminatı, ikale sözleşmesi 

tazminatı, iş kaybı tazminatı, iş sonu tazminatı ve iş güvencesi tazminatı ve benzeri 
ödemeler ücret niteliğinde olacak ancak gelir vergisinden istisna edilecek kıdem 

tazminatının hesaplanmasında toplama dahil edilecektir. Gelir vergisinden istisna tutarı 
aşan kısmı vergilendirilecek, istisna tutara kadar olan kısmı vergi dışı kalmış olacaktır. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

İKALE SÖZLEŞMESİ İŞ SONU TAZMİNATLARI VE BENZERİ ÖDEMELER 
ÜCRET NİTELİĞİNDEDİR VE KISMİ OLARAK VERGİDEN İSTİSNADIR 
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Tebliğ Örneği 10: (Ç) A.Ş.’de 10 yıl süreyle çalıştıktan sonra 12/1/2018 tarihinde işten ayrılan Bay 

(H)’ye, işvereni tarafından 1475 sayılı Kanun uyarınca, kıdem tazminatına esas ücreti olan 3.000 TL 
üzerinden 30.000 TL kıdem tazminatı ile karşılıklı sonlandırma sözleşmesine (ikale) istinaden 50.000 TL 

iş güvencesi tazminatı olmak üzere toplam 80.000 TL ödeme yapılmıştır. 
2/1/2018 tarihi itibariyle 657 sayılı Kanuna tabi en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek 

azami emekli ikramiyesi tutarı 5.001,76 TL dir. 

 
Bay (H)’ye yapılan 80.000 TL lik ödemenin gelir vergisinden istisna edilecek tutarı aşağıdaki gibi olacaktır. 

Kıdem tazminatı tutarı                                                                            30.000,00 TL 
İş güvencesi tazminatı                                                                            50.000,00 TL 

Ödenen toplam tutar                                                                               80.000,00 TL 

Vergiden istisna edilecek tutar (5.001,76x10=)                                           50.017,60 TL 
Vergiye tabi tutar (80.000-50.017,60=)                                                     29.982,40 TL 

 
303 SERİ NO’LU TEBLİĞ GEREĞİ İŞ SONU TAZMİNATLARINDA GELİR VERGİSİ İADESİ  
 

11.06.2018 tarih ve 30448 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 303 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel 

Tebliği’nin 12. Maddesi aşağıdaki gibidir: 
 

657 sayılı Kanunun 4/b ve mülga 4/c maddeleri kapsamında çalışan personele ödenen iş 
sonu tazminatlarının vergilendirilmesi MADDE 12 – 

 
(1)  657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki sözleşmeli personele ve mülga (C) 

fıkrası kapsamındaki geçici personele hizmet sözleşmelerinin sona ermesi nedeniyle ödenen iş 

sonu tazminatları da 193 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi 
uyarınca, bu Tebliğin 10 ve 11 inci maddelerinde yapılan açıklamalar çerçevesinde gelir 

vergisinden istisna edilecektir. 
 

(2) 7103 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası 
kapsamındaki sözleşmeli personele ve mülga (C) fıkrası kapsamındaki geçici personele ödenen iş 

sonu tazminatları üzerinden gelir vergisi kesintisinin yapılmış olması durumunda, zamanaşımı süresi 
de dikkate alınarak; 

a) Kesilen gelir vergisini dava konusu yapmayan mükelleflerin, ilgili muhasebe birimlerine 

dilekçeyle başvurmaları, 
b) Mahkemelerde ihtilafı devam eden ve bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla yargıda kesinleşmemiş 

işlemlere ilişkin olarak; mükelleflerin, davalarından feragat etmeleri ve buna ilişkin ilgili 
mahkemeden feragat ettiklerini gösterir şerhli dilekçe örneğini veya bu belge temin edilemediği 

takdirde feragat nedeniyle verilecek karar örneğini muhasebe birimlerine ibraz etmeleri 
    kaydıyla, tahsil edilen gelir vergisinin red ve iadesi yapılacaktır. 

 

303 Seri No’lu Tebliği’ne göre gelir vergisi iadesi talebine konu olabilecek ödeme iş sonu 

tazminatıdır.  

 
Özet’le iş sonu tazminatları vergiden istisna olan kıdem tazminatı tutarının hesaplanmasında toplam 

ödeme tutarına dâhil edilecek, istisna kıdem tazminatı tutarına kadar olan tutardan vergi kesilmeyecek, 
istisna tutarı aşan kısım ise vergilendirilecektir. Bu şekilde yapılan hesaplama ile 7103 sayılı 

kanunun yayım tarihi olan 27.03.2018 tarihinden önce yapılan iş sonu tazminatlarından 
yersiz kesilen gelir vergisinin olması durumunda zamanaşımı süresi de dikkate alınarak red 

ve iadesi yapılacaktır.  
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