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DİĞER ÜCRETLİLERİN VERGİLENDİRİLME DÖNEMİ 
DUYURUSU 
 
 
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 1 Şubat 2021 tarihinde Diğer 
Ücretlilerin Vergilendirilme Dönemi hususunda duyuru 
yayımlanmıştır. 
 
Yapılan duyuruya göre, diğer ücret geliri elde eden hizmet 
erbaplarının 2021 yılında ödeyeceği gelir vergisinin tarh ve 
tahakkuk işlemleri 1 Şubat-1 Mart (28 Şubat hafta sonuna 
rastladığından) tarihleri arasında yapılacaktır. 
 
Gelir Vergisi Kanununa göre diğer ücretli kapsamında sayılan 
hizmet erbapları şunlardır; 
 

• Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı 
yanında çalışanlar, 

 
• Özel hizmetlerde çalışan şoförler, 
 
• Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri, 
 
• Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar, 
 
• Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması nedeniyle, 

Danıştayın olumlu görüşü ve Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca bu kapsama alınanlar. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan  
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam  
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’den fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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Diğer ücretlinin vergi ödemesinin yapılması gereken dönemler; 
 

• Öteden beri işe devam edenlerde yıllık verginin yarısı takvim yılının ikinci 
ayında (1 Şubat–1 Mart 2021) diğer yarısı ise sekizinci ayında (1– 31 Ağustos 
2021), 

 
• Takvim yılının birinci yarısı içinde işe başlayanlarda, yıllık verginin yarısı 

verginin karneye yazıldığı ayda, diğer yarısı takvim yılının sekizinci (1–31 
Ağustos/2021) ayında, 

 
• Takvim yılının ikinci yarısı içinde işe başlayanlarda ise verginin karneye yazıldığı 

ayda. 
 
Diğer Ücretlilerin Vergilendirilmesi Rehberine ulaşmak için linke tıklayınız. 
 
Söz konusu Duyuruya ulaşmak için tıklayınız. 
 
 
Saygılarımızla. 
 
 
 

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/Diger_ucret_ver_reh2021.pdf
https://www.gib.gov.tr/diger-ucretlilerin-vergilendirilme-donemi-basladi

