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GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE ONAM YAZISI 
 

İşbu Bilgilendirme ve Onam Yazısı (“Yazı”) ile sizi, aynı yıl içerisinde işveren değişikliği yapmanız halinde, 

tarafınızca yapılması gereken yasal işlemler hakkında bilgilendirmek istiyoruz.  

 

İşe başlarken, ücretiniz üzerinden yapılacak vergilendirme için iki alternatifiniz bulunmaktadır: 

i. Ücretiniz sıfır matrah esas alınmak suretiyle vergilendirilebilinir; ya da  

ii. Gelir vergisi tarifesine göre kümülatif olarak vergilendirilebilir. 

 

A. Kural olarak ücretinizin sıfır matrah esas alınmak suretiyle vergilendirilmesi halinde, 

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:311 uyarınca, bir çalışanın “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 başlaması nedeniyle ücret geliri elde etmesi” durumunda, bu çalışanın ilgili yıl içerisindeki 

ücret gelirlerinin “birden fazla işverenden elde edildiği” kabul edilir.  

Yine aynı tebliğ uyarınca, “Hizmet erbabının işveren değişikliği yapması durumunda, yeni işverenden alınacak 

ücret, eski işverenden aldığı ücret matrahı ile ilişkilendirilmeden sıfır matrah esas alınmak suretiyle 

vergilendirilecektir.” 

Bu kapsamda, çalışanların aynı yıl içerisinde işveren değişikliği yapmaları durumunda, (çalışanın aşağıdaki 

çerçevede aksine bir tercihi olmaması halinde) yeni işveren tarafından “sıfır matrah esas alınmak suretiyle” vergi 

kesintisi yapılmaktadır. 

Yıl içerisinde işe başlayan bu durumdaki çalışanların, ikinci işverenden elde ettikleri ücret gelirinin Gelir 

Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yer alan tarifedeki yer alan tutarları aşması halinde, gelir vergisi 

beyannamesi vermek suretiyle bağlı bulundukları vergi dairesine bu gelirleri beyan etmeleri gerekmektedir.  

Bu kapsamda, şirketimizce sıfır matrah esas alınmak suretiyle vergilendirme yapılması yönünde tercihte bulunmanız 

ya da hiç bir tercihte bulunmamanız durumunda, “beyanname verme  yükümlülüğü” çalışana ait yasal bir 

yükümlülük olması dolayısıyla vergi danışmanınıza/muhasebecinize başvurmanızı tavsiye ederiz. 

B. Alternatif olarak kümülatif vergilendirme yolunu tercih etmeniz halinde  

Bahsi geçen tebliğin 21. maddesinin (5) no.lu bendi uyarınca ise “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.” 

Dolayısıyla bu yönde bir talebiniz olur ise şirketimizden alacağınız ücret gelir vergisi tarifesine göre kümülatif olarak 

vergilendirilebilecek, bu durumda sizin ilave bir beyanname verme yükümlülüğünüz olmayacaktır. 



    

 

   
 

 

 

Bu kapsamda, işbu yazımız konuya ilişkin sizi bilgilendirmek ve bu husustaki tercihinizi yazılı olarak bildirmenizi 

sağlamak amacıyla iletilmektedir. Vergilendirmeye esas alınacak matraha dair tercihinizi aşağıda ilgili kısmı 

işaretleyerek belirtmenizi ve bu formun imzalı bir kopyasını kayıtlarımızda saklanması amacıyla bize iletmenizi rica 

ederiz. 

Saygılarımızla, 

Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti. 

 

*************** 

[    ] Yeni işveren tarafından “sıfır matrah esas alınmak suretiyle” vergilendirme yapılmasını talep ediyorum; 

gerekli vergi beyannamesi tarafımca düzenlenerek ilgili vergi dairesine verilecektir. 

 

[    ] Yeni işveren tarafından “kümülatif vergi matrahı” üzerinden vergilendirme yapılmasını talep ediyorum. 
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