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1. Hadler ve tutarlar

1.3. Engellilik indirimi

2022 yılı için geçerli olan engellilik indirimi tutarları;

• Birinci derece engelliler için 2.000TL

• İkinci derece engelliler için 1.170TL

• Üçüncü derece engelliler için 500TL

Fatura verme mecburiyeti(01.01.2022’denitibaren) 2000TL

Fatura verme mecburiyeti (01.01.2021’danitibaren) 1500TL

Fatura verme mecburiyeti (01.01.2020’denitibaren) 1400TL

1.1. Defter tutma hadleri

01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanmaküzere,

213sayılı Vergi Usul Kanunu’nun177’nci maddesindeaçıklanan bilanço esasına göredefter tutacak olan 1’inci sınıf tüccarlara ait hadler
01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere aşağıdakigibidir.

Satın aldıkları malları olduğugibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı

400.000TLveya satışlarının tutarı 570.000TL’yi aşanlar,

1’inci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp dabiryıl içinde eldeettikleri gayri safi iş hasılatı 200.000TL’yi aşanlar,

1 ve2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının 5 katı ile yıllık satış tutarının toplamı  
400.000,00 TL’yiaşanlar.

1.2. Fatura düzenleme haddi

Fatura verme mecburiyeti (01.01.2019’denitibaren) 1200TL
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Çocuk yardımı (gelir vergisinden istisna)

dönem 0-6 YaşGrubuiçin Diğerçocuklariçin

1 Ocak 20202– 30 Haziran 2022 117,72TL 58,86TL

1 Temmuz 2021 – 31 Aralık 2021 89,90TL 44,95TL

1 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 82,89TL 41,45TL

1 Temmuz 2020 - 31 Aralık 2020 77,23TL 38,62TL

01Ocak 2020 - 30 Haziran 2020 73,03TL 36,52TL

Asgari ücret hesabında yasal kesintiler (01.01.2022-31.12.2022)

Aile yardımı (sigorta primine tabi tutulmayacak)

01 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 500,40TL

01 Ocak 2021 - 31Aralık 2021 357,75TL

01 Ocak 2020 - 31Aralık 2020 294,30TL

01 Ocak 2019 - 31Aralık 2019 255,84TL

1.4. Asgari ücret ve yasalkesintiler

Brüt Ücret 5.004,00TL

Gün 30

Günlük Brüt Ücret 166,80 TL

Aylık Brüt Ücret 5.004,00 TL

Sosyal Güvenlik Primi İşçiPayı (%14) 700,56TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 1% 50,04TL

Gelir Vergisi Matrahı 4.253,40TL

Hesaplanan Gelir Vergisi (%15) 0,00 TL

Damga Vergisi (%07,59) 0,00 TL

İşçi KesintilerToplamı 750,60TL

Net Ele Geçen (AGİ’siz) 4.253,40TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekar) 0,00 TL

Net Ele Geçen(AGİ Dahil) 4.253,40TL

SGK Matrahı 5.004,00 TL

İşveren İşsizlik Sigortası (%2) 100,08TL

İşveren SGK Payı (%15,5) 775,62TL

İşvereneMaliyet 5.879,70TL

1.5. Aile ve çocukyardımı
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1.6. KKTC gündelik tutarları

11 Ocak 2022 tarihli ve 31716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 11/01/2022 tarihli ve 5090 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı esas
alınarak belirlenmiştir. KKTC’ye yapılacak seyahatler nedeniyle personele ödenen harcırah gündeliğinin bu tutardaki kısmı gelir
vergisinden istisnadır.

Görev unvanı / kadro derecesi GündelikMiktarları

250,00TL

Genelkurmay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet

Komutanları,Jandarma Genel Komutanı,Sahil GüvenlikKomutanı,Orgeneral ve

Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Uyuşmazlık MahkemesiBaşkanları, Yargıtay

01.01.2022-30.06.2022 Aylık brüt tutarı vergiden istisna gündelik tutarları

Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Cumhurbaşkanlığı veT.B.M.M. Genel
Sekreterleri, BaşbakanlıkMüsteşarı

1.7. Yurt içi gündelikler

5.921,91 TL ve fazlası 92,00TL

5.879,53 - 5.921,90 TL arası 80,00TL

5.361,55 - 5.879,52 TL arası 75,00TL

4.702,30 - 5.361,54 TL arası 71,00TL

3.900,61 - 4.702,29 TL arası 63,00TL

3.900,60 TL ve daha aşağısı 62,00TL

1.8. Yurt dışı gündelikler

01.01.2022-30.06.2022dönemindeuygulanacak olan vergidenmüstesnayurt dışı gündelik tutarlarını gösterentablo aşağıdaki
gibidir:

Ülkeler/parabirimi Tutar Ülkeler/parabirimi Tutar
ABD (ABD Doları) 182 İsviçre (İsviçre Frangı) 283

Almanya (Euro) 164 İtalya (Euro) 152

Avustralya (Avustralya Doları) 283 Japonya (JaponYeni) 31.405

Avusturya (Euro) 166 Kanada (KanadaDoları) 244

Belçika (Euro) 161 Kuveyt (KuveytDinarı) 50

Danimarka (Kron) 1238 Lüksemburg (Euro) 161

Finlandiya (Euro) 148 Norveç (NorveçKronu) 1.193

Fransa (Euro) 160 Portekiz (Euro) 155

Hollanda (Euro) 156 Suudi Arabistan (S. Arabistan Riyali) 617

İngiltre (Sterlin) 115 Yunanistan (Euro) 158

İrlanda (Euro) 155 Kosova (Euro) 123

İspanya (Euro) 158 Diğer AB ülkeleri(Euro) 127

İsveç (İsveçKronu) 1359 Diğer ülkeler (ABDDoları) 157
6
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1.9. Çevre temizlik vergisi

2022 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİLERİ (TL)

1. Konutlara ait çevre temizlik vergisi

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde  
68 kuruş, diğer belediyelerde 50 kuruş olarak hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir  
belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin  
çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen  
derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

2. İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri
dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

1. Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

Bina grupları bina dereceleri ve yıllık vergi tutarları (tl)

1.Derece 2.Derece 3.Derece 4.Derece 5.Derece

1. Grup 6000 4.900 3.800 3.400 2.800

2. Grup 3.800 2.800 2.300 1.900 1.700

3. Grup 2.800 1.900 1.700 1.200 950

4. Grup 1200 950 700 600 490

5. Grup 700 600 420 400 340

6. Grup 400 340 210 190 148

7.Grup 148 117 80 68 50
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2.1. Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi

Belediye Gelirleri Kanunu’nun mükerrer 44’üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre  
temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre  
büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

3. İndirimli çevre temizlik vergisi uygulaması

Belediye Gelirleri Kanunu’nun mükerrer 44’üncü maddesinin on ikinci fıkrasında, “Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki
tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler,
belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya
yetkilidir”.hükmü yeralmaktadır.

Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yürürlüğe konulan 13/12/2005 tarihli ve 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın
ekindeki Karar’ın 7’nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir
belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az
olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanacaktır.

Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait
çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 25 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve
diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Bina grupları bina dereceleri ve yıllık vergi tutarları (tl)

1.Derece 2.Derece 3.Derece 4.Derece 5.Derece

1. Grup 7.500 6.125 4.750 4.250 3.500

2. Grup 4.750 3.500 2.875 2.375 2.125

3. Grup 3.500 2.375 2.125 1.500 1.187

4. Grup 1500 1.187 875 750 612

5. Grup 875 750 525 500 425

6. Grup 500 425 262 237 185

7.Grup 185 146 100 85 62

Bina grupları bina dereceleri ve yıllık vergi tutarları (tl)

1.Derece 2.Derece 3.Derece 4.Derece 5.Derece

1. Grup 3.000 2.450 1.900 1.700 1.400

2. Grup 1.900 1.400 1.150 950 850

3. Grup 1.400 950 850 600 475

4. Grup 600 475 350 300 245

5. Grup 350 300 210 200 170

6. Grup 200 170 105 95 74

7.Grup 74 58 40 34 25
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32.000 TL’ye kadar %15

70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası %20

170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, (ücret gelirlerinde 250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL), fazlası %27

880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL), fazlası %35

880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL, (ücret gelirlerinde 880.000 TL’den fazlasının
880.000 TL’si için 281.500 TL), fazlası %40

2022 Takvim yılıiçin

Veraset - intikal türü İstisnatutarı

Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten herbirine isabet eden miras hisselerinde 455.635TL

Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 911.830TL

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 10.491TL

Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanlıan ikramiyelerde 10.491TL

1.11. Gelir vergisi tarifesi

1.12. Veraset ve intikal vergisi istisna tutarları

2022- Takvimyılı

Matrah Vergioranı%

Veraset yolu ile intikallerde İvazsız intikallerde

İlk - 500.000 TL için 1 10

Sonra gelen 1.200.000 TL için 3 15

Sonra gelen 2.500.000 TL için 5 20

Sonra gelen 4.900.000 TL için 7 25

Matrahın 9.100.000 TL'yi aşan bölümü için 10 30

1.13. Veraset intikal vergisi tarifesi
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1.14. Değerlikağıtlar

Değerli kağıt 2022

Noter kağıtları ve beyanname 25,00TL

Protesto, vekaletname ve re’sen senet 50,00TL

Pasaportlar 225,00TL

Yabancılar için ikamet tezkereleri 160,00TL

T.C. Kimlik kartı 37,50TL

Aile cüzdanları 200,00TL

Sürücü belgeleri 280,00TL

Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 280,00TL

Motorlu araç tescil bel. 250,00TL

İş makinesi tescil belgesi 210,00TL

Banka çekleri (her1 yap.) 15,00TL

Mavi kart 20,00TL

Yabancı Çalışma İzni/Çalışma İzni Muafiyeti Belgesi 160,00TL

Diğer hadlerve tutarlar Tutar

Vergi Usul Kanunu’nda yer alan ve 01.01.2022 Tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak had ve miktarlar

İlanın vergidairesinde yapılması 4.900TL

İlanın; vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması 4.900-490.000TL

İlanın; Türkiye genelindeyayımlanan gazetelerdenbirinde ayrıca yapılması 490.000 TLve üzeri

Tahakkuktanvazgeçme 58TL

Bilanço hesabı esasına göre deftertutma hadleri

Yıllık; alıştutarı 400.000TL

Yıllık; satıştutarı 570.000TL

Yıllık gayrisafi işhasılatı 200.000TL

İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarınıntoplamı 400.000TL

Muhtarlarınkarne tasdikindealdığı harç 5,80TL

Doğrudangider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 2.000TL

Enaz ceza haddi

Damgavergisinde 25TL

Diğervergilerde 50TL

1.17. Diğer hadler ve tutarlar
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2. Oranlar
2.1. Kurumlar vergisi oranı

Yıl Kurumlar vergisi

2022 %23

2021 %25

2.2. Geçici vergi oranı

Türü Md/Bent
Alt

Bent Tevkifat Oranı (%)

Hizmet erbabına ödenen ücretler ile ücret sayılan ödemelerden (istisnadan  
faydalananlar hariç)

94/1 GVK 103 ve 104. 
Md’ye göre 

Telif ödemelerinden 94/2
(2009/14592sayılı BKK ile 03.02.2009’danitibaren)

a 17

Diğer serbest meslek ödemelerinden 94/2 b 20
(2009/14592sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)
Yıllarayaygın inşaat ve onarım işi yapanlara ödenen istihkak bedellerinden 94/3 5
(2009/14592sayılı BKK ile 03.02.2009’danitibaren)
Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan
ödemelerden, 94/4 20
(2009/14592sayılı BKK ile 03.02.2009’danitibaren)

GVK 70’inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığında yapılan
ödemelerden, 94/5 a 20
(2009/14592sayılı BKK ile 03.02.2009’danitibaren)

Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrımenkullerinkiralanması
karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden 94/5 b 20
(2009/14592sayılı BKK ile 03.02.2009’danitibaren)

Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira
ödemelerinden 94/5 c 20
(2006/11449sayılı BKK ile 01.01.2007’denitibaren)

Yabancıdevletlere,yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait
diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara 94/5 d 20
yapılan kiraödemelerinden

2021 2022

Kurum Geçici Vergi %23

Gelir Geçici Vergi %15

3. Menkul sermaye gelirlerinin beyanında uygulanacak indirim oranı

2021 yılı gelirlerinin  beyanında ..................................................%2,17
2020 yılı gelirlerinin  beyanında ..................................................%85,1
2019 yılı gelirlerinin beyanında ..................................................%113,35

4. Gelir vergisi stopaj oranları

%25

%15
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2.4. Gelir vergisi stopaj oranları (devamı)

Türü Md/B
ent

Alt Tevkifat
Bent

Oranı(%)

Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi 
mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci 
fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi 
kâr dağıtımı sayılmaz.)

94/6 B1 10

Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara 
(Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç) ve gelir ve 
kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 
(1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (Kârın sermayeye eklenmesi kâr 
dağıtımı sayılmaz.)

94/6 b2 10

01.01.2006tarihinden önce ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonosu fazileri  ile
TOKİ, Öİ tarafından çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirlerden 94/7 a, b,c, 0

Tammükellefkurumlar tarafındanyurtdışında ihraç edilen tahvillerin;

i) vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden 94/7 7

ii) vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden 94/7 3

iii) vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden 94/7 0

7

3

0

10

Tammükellefvarlık kiralama şirketleritarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;

i) vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden 94/7

ii) vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden 94/7

iii) vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden 94/7

Belirtilenlerin dışında kalan kalanlar için,

Mevduat faizlerinden (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Cumhurbaşkanı’nca
vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek
ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar,meslek örgütleri ve bunların üst
kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında  
dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil)

94/8 15

1) Döviz tevdiathesaplarınayürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılmahesaplarınaödenen kar
paylarından;

i)Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1  yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda Geç.67/4 20

ii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda Geç.67/4 18

2) Mevduat faizlerinden;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda Geç.67/4 5
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Türü Md/Bent
Alt

Bent Tevkifat Oranı (%)

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda Geç.67/4 3

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda Geç.67/4 0

3) Katılım bankaları tarafından katılım hesabı karşılığındaödenen kar paylarından; Geç.67/4

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda Geç.67/4 5

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda Geç.67/4 3

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda Geç.67/4 0

Başbayiler hariç olmak üzere, 14/03/2007 tarih ve 5602 sayılı Şans Oyunları  
Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi HakkındaKanun’da
tanımlanan şans oyunlarına ilişkin olarak; bilet, kupon ve benzerlerini satanlara,  
düzenlenen her türlü bahis ve şans oyunlarının oynatılmasına aracılık edenlere,  
diğer kişilerce çıkartılanbu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon,prim ve  
benzeri ödemelerden(2012/3322 sayılı BKK ile 01.07.2012’denitibaren)

94/10 a 15

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre gerçek ve tüzel kişilerin  
mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle  
tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon,prim ve benzeri  
ödemelerden. (2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’danitibaren)

94/11 b 20

Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden;  
(2009/14592sayılı BKK ile 03.02.2009’danitibaren)

94/11

Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığımahsulleri için,

i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için 94/11 a 1

ii) Ticaret borsası dışındasatın alınanlar için 94/11 a 2

Diğerziraimahsuller için,

i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için 94/11 b 2

ii) Ticaret borsası dışında satın alınanlar için 94/11 b 4

Zirai faaliyet kapsamında ifa edilenhizmetler için,

i) Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan  
ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi,ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri  
hizmetler için;

94/11 c 2

ii) Diğer hizmetler için 94/11 c 4

PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetlerinedeniyle ödenen komisyonbedeli  
üzerinden,
(2009/14592sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

94/12 20

2.4. Gelir vergisi stopaj oranları (devamı)
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2.4. Gelir vergisi stopaj oranları (devamı)

Türü Md/Bent
Alt

Bent Tevkifat Oranı (%)

Esnaf muaflığından yararlananlaramal ve hizmet alımları karşılığında yapılan  
ödemelerden;
(2009/14592sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden
9'uncu maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan emtia bedelleri veya bu 94/13 a 2

Hurda alımları için 94/13 b 2

Diğer malalımları için 94/13 c 5

Diğer hizmet alımları (yukarıdakiler hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin 94/13 d 10
ayrılamamasıhali de bu kapsamdadır) için

Tüzelkişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta  
şirketleri tarafından;
(2009/14592sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)

On yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlara ödenen irat tutarlar 94/15 a 15

Bireysel emeklilik sisteminden; On yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar  
ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı
(28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 94/16  
kapsamında bireyselemeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan
kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.),

a 15

Bireysel emeklilik sisteminden; On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte  
emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara
yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik 94/16  
hesabına yapılan Devletkatkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı
dahil.)

b 10

Bireysel emeklilik sisteminden; Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat,
maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin 94/16
içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilikhesabına yapılan
Devletkatkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.)

c 5

24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım
teşvik belgeleri kapsamında yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden (4842
sayılı Kanun ile24.04.2003’den itibaren)

Geç.69 19,8

01.01.2006tarihinden itibaren iktisap edilen, tam mükellef kurumlaraait olup İMKB’de  
işlem gören ve bir yıldan kısa süreyle elde tutulan hisse senetlerinin ve hisse senedi  
endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve İstanbul  
Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören aracı kuruluşvarantların (menkul kıymetler  
yatırımortakları hisse senetleri hariç) elden çıkarılmasından sağlanan kazançlardan;

Geç.67/1

a) Tam ve dar mükellefgerçek kişi ve kurumlar için
(27.09.2010 tarih ve 2010/926 sayılı BKK ile 01.10.2010’danitibaren) 0

b) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 2’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki
mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile
değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette
bulunan mükelleflerden2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan yatırım 10
fonlarıve yatırım ortaklarıyla benzernitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler
tarafından elde edilenlerhariç olmak üzere, (a) numaralı bent dışında kalan kazançlar için
(27.09.2010 tarih ve 2010/926 sayılı BKK ile 01.10.2010’danitibaren)

Türkiye Jokey Kulübünceorganizeedilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey
yamakları ve antrenörlerineücret olarak yapılan ödemelerden (5281 sayılı Kanun ile Geç.68 20
01.01.2005’denitibaren)

IMKB’de işlem gören hisse senetlerine (Menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse
senetleri hariç) ilişkin olarak elde edilen kazançlardan; -Tam ve dar mükellef gerçek Geç.67/1 0
kişi ve kurumlar için (2010/926 s. BKK ile 01.10.2013’danitibaren

Hisse senetlerine ve hisse senedi endeslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve
opsiyon sözleşmelerinden elde edilen kazançlardan -Tamve dar mükellef gerçek Geç.67/1 0
kişi ve kurumlar için (2010i7926s. BKK ile 01.10.2010’danitibaren)
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2.4. Gelir vergisi stopaj oranları (devamı)

Türü Md/Bent Alt     Tevkifat
Bent

Oranı(%)

Hisse senetlerine ve hisse senedi endeslerine dayalı olup İMKB’de işlem gören  
aracı kuruluş varatlarından elde edilen kazançlardan; -Tamve dar mükellef gerçek Geç.67/1 0

kişi ve kurumlar için (2010i7926s. BKK ile 01.10.2010’danitibaren)

Lig usulüne tabi spor dallarında

1- En üst ligdekileriçin Geç.72 a 20

2- En üst altı ligdekiler için Geç.72 a 10

3- Diğer ligdekileriçin Geç.72 a 5

4- Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler
ile milli  sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında
yapılanödemelerden

Geç.72 b 5

Vergi Usul Kanunu’nun 11’inci maddesinin 7. fıkrası kapsamındaki reklam 
ödemelerinden;
a) İnternet ortamında verilen reklam hizmetine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya 
internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler 
üzerinden 

GVK 94/18 15

2.5. Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranları

Kurumlar vergisi tevkifat oranları
(5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. Maddesi Uyarınca ve 2006/11447 s.BKK. Uyarınca Dar Mükellef Kurumlara
Yapılan Ödemeler İçin Geçerli Kesinti Oranları

İlgili madde Açıklama Oran

KVK30/1-a
Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım  
işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri (2009/14592sayılı BKK ile  
03.02.2009'dan itibaren)

%5

KVK30/1-b
Petrol arama faaliyetleri için yapılan serbest meslek kazancı ödemeleri (2009/14592sayılı BKK ile  
03.02.2009'dan itibaren) %5

KVK30/1-b Diğer serbest meslek kazancı ödemeleri (2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009'dan itibaren) %20

KVK30/1-c
3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamındaki faaliyetlerden sağlanacak gayrimenkul sermaye
iratlarından (2009/14592sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren) %1

KVK30/1-c Diğer gayrimenkul sermaye iratları (2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren) %20

KVK30/1-ç

Her nevi tahvil (ipotek finansmanı kuruluşlrı ve konut finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen ipotekli  
sermaye piyasası araçları, varlık teminatı menkul kıymetler dahil) ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut  
İdaresi, Özelleştirme İdaresi’nce çıkarılan menkul kıymetler ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç  
edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirlerden (Döviz cinsindenyahut dövize, altına veya başka bir değere  
endeksli menkul kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer artışları kesintiye tabi tutulmaz)
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2.5. Kurumlar vergisi tevkifat oranları (devamı)

Kurumlar vergisi tevkifat oranları

5520 SayılıKurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. Maddesi Uyarınca ve 2006/11447 s.BKK. Uyarınca Dar MükellefKurumlara
Yapılan Ödemeler İçin Geçerli Kesinti Oranları

İlgili madde Açıklama Oran

KVK 30/1-ç
Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile TopluKonut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul
kıymetlere ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç YönetimininDüzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca %0
kurulanvarlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarına sağlanan gelirlerden

TamMükellefKurumlar tarafındanyurtdışında ihraç edilen tahvillerin;

I) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden %7

II) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden %3

III) Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden %0

Tammükellef varlık kiralamaşirketleritarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;

I) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden %7

II) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden %3

III) Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden %0

Belirtilenlerin dışında kalanlariçin, %10

KVK 30/1-ç Her nevi alacak faizleri;

Yabancı devletler, uluslararası kurumlarveya yabancı bankalardan ya da bulunduğuülkedemutad olarak

kredi vermeye yetkilendirilmişolup sadece ilişkili bulunduğukurumlara değil tüm gerçek ve tüzel kişilere  
kredi veren kurumlardan alınan her türlü krediler için ödenecek faizlerden (katılım bankalarının kendi  
usullerine göre yurt dışından sağladıkları fonlar ve benzeri kaynaklar için ödedikleri kar payları dahil)

%0

Bankaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca uygun görülen ikincil sermaye benzeri kredileri  
ile bankaların ve diğer kurumlarınbir akım veya varlık portföyünedayalı olarak yurt dışında menkul  
kıymetleştirme yöntemiyle temin ettikleri kredileri için ödenecek faizlerden

%1

KVK30/3

Katılım bankaları tarafından ödenen kar payları hariç olmak üzere,mal tedarikinden kaynaklanan vade farkları
üzerinden %5

Diğerlerinden %10

KVK 30/1-ç
GVK’nun 75/10’uncu maddesinde yazılı menkul sermaye iratları (Her çeşit senetlerin ıskonto edilmesi
karşılığından alınan iskonto bedelleri-yurtdışında factoring kuruluşlarına ödenen faizler)menkul kıymet %10
yatırım fonu katılma belgelerininkar payları (yani bunların ilgili fona iadesinden sağlanan gelirler)

KVK 30/1-ç Diğer menkul sermaye iratları %15

KVK30/2
Ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı,
marka ve benzerigayri maddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya %20
tahakkuk ettirilen bedellerüzerinden

Tam mükellefkurumlar tarafından, Türkiye’de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler
hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan
(karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) ve Gelir Vergisi Kanununun 75’inci maddesinin ikinci
fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerindesayılan kar paylarından

%10
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2.6. Yeniden değerleme oranı

2.5. Kurumlar vergisi tevkifat oranları (devamı)

Kurumlar vergisi tevkifatoranları

(5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. Maddesi Uyarınca ve 2006/11447 s.BKK. Uyarınca Dar Mükellef Kurumlara
Yapılan Ödemeler İçin Geçerli Kesinti Oranları

İlgili madde Açıklama Oran

KVK30/5 Türkiye’de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayanmükelleflerin,yetkili makamların izniyle açılan sergi ve
panayırlardayaptıkları ticari faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar üzerinden %0

KVK30/6
Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum  
kazancından, hesaplanan kurumlarvergisidüşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktarıldıkları tutar  
üzerinden

%10

KVK30/7

Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirmekapasitesi ile aynı  
düzeyde bir vergilendirme imkanı sağlayıp sağlamadığı hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle  
Bakanlar Kurulunca Han edilen ülkelerde yerleşik olan veya faaliyette bulunan kurumlara (tam mükellef  
kurumların bu nitelikteki ülkelerde bulunan iş yerleri dahil) nakden veya hesabın yapılan veya tahakkuk  
ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya ödeme  
yapılan kurumunmükellefolup olmadığına bakılmaksızın

%30

Yıl Oranı Dayanağı

2022 %36,20 533 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

2020 %9,11 521 Sıra No.luVergi Usul KanunuGenel Tebliği

2019 %22,58 512 Sıra No.luVergi Usul KanunuGenel Tebliği

Yıllıkoran Uygulamadönemi Dayanağı

%15 30/12/2019’danitibaren Seri: C 5 Sıra No.lu Tah. Gen. Teb.

VadelerineEn Çok Üç Ay Kalan Senetler Karşılığında
Reeskont İşlemlerindeUygulanan

İskonto Oranı(%)*

Avans İşlemlerinde

UygulananFaiz Oranı (%)

31.12.2021itibarıyla 14,75 15,75

2.7. Tecil faizi oranları

* Tecil Faizi Oranları 30.12.2019 tarihi itibarıyla yeniden belirlendi.

2.8. Reeskont ve avans faiz oranları

Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan iskonto ve faiz oranları

(*) Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında
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2.9. Damga vergisi oranları
2022 Yılı için Bazı Damga Vergisi Nispetleri ve MaktuTutarlar

Her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2022  
tarihinden itibaren 4.814.234,00 Türk Lirası olmuştur

66 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliği

1. Akitlerle İlgiliKağıtlar

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

1. Mukavelenameler, taahhütnamelervetemliknameler Binde9,48

2. Kira mukavelenameleri (mukavelesüresine göre kira bedeli üzerinden) Binde1,89

3. Kefalet,teminatve rehin senetleri Binde9,48

4. Tahkimnameler vesulhnameler Binde9,48

5. Fesihnameler (belliparayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler) Binde1,89

6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler Binde1,89

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

1.Tahkimnameler 132,30TL

2.Sulhnameler 132,30TL

3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjansözleşmeleri (belli parayı ihtiva  
edenler dahil) 744,10TL

II. Kararlar vemazbatalar

1.Meclislerden, resmi heyetlerdenve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştay’dan verilenmazbata, ilam ve  
kararlarla hakemkararları:

a) Belliparayı ihtivaedenler Binde9,48

b) Belliparayı ihtivaetmeyenler 132,30TL

2. İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlarınher türlü ihale
kararları Binde5,69

III. Ticari işlemlerdekullanılan kağıtlar

1. Ticari vemütedavilsenetler:

a) Emtia senetleri:

aa) Makbuz senedi (Resepise) 45,40TL

ab) Rehinsenedi (Varant) 26,80TL

ac) İydasenedi 4,20TL

ad) Taşımasenedi 1,00TL

b)Konşimentolar 18,10TL

c) Denizödüncüsenedi Binde9,48

d) İpotekliborç senedi, irat senedi Binde9,48

2. Ticaribelgeler:

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri 45,40TL

b) Resmi dairelereve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

ba)Bilançolar 102,70TL
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1. Akitlerle İlgiliKağıtlar

bb) Gelir tabloları 48,70TL

bc) İşletme hesabı özetleri 48,70TL

c) Barnameler 4,20TL

d) Tasdikli manifesto nüshaları 19,80TL

e) Ordinolar 1,00TL

f) Gümrük idarelerine verilen özetbeyan formları 19,80TL

IV. Makbuzlar ve diğerkağıtlar

1.Makbuzlar:
a) Resmi daireler tarafından yapılanmal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlardahil)
nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilenve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu  
ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya  
emir ve havalelerinetediyesini temin eden kağıtlar

Binde9,48

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah,  
tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınanparalar (Ek:5766/10-ç md) (Yürürlük  
06.06.2008) (Avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek  
kişileradına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emirve havalelerine tediye olunduğu takdirde  
nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

Binde7,59

c) Ödünç alınan paralar için verilenmakbuzlar veya bu mahiyettekisenetler Binde7,59

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenenmakbuzlar Binde7,59

2. Beyannameler (Bu beyannamelerinsadece bir nüshası vergiye tabidir):

a) Yabancı memleketlerdengelen posta gönderileriningümrüklenmesi için postanelerce gümrüklereverilen liste  
beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için 1,00TL

b) Vergibeyannameleri:

ba) Yıllık gelir vergisibeyannameleri 132,30TL

bb) Kurumlarvergisibeyannameleri 176,70TL

bc) Katma değer vergisibeyannameleri 87,30TL

bd) Muhtasarbeyannameler 87,30TL

be) Diğer vergi beyannameleri (damgavergisibeyannamelerihariç) 87,30TL

c) Gümrük idarelerineverilenbeyannameler 176,10TL

d) Belediyeve il özel idarelerineverilenbeyannameler 64,80TL

e) Sosyal güvenlikkurumlarınaverilensigortaprim bildirgeleri 64,80TL

f) Aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle  
Oluşturulan beyanname 103,50TL

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere  
ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. 1,00TL

2.10. 2022 Yılı Harç Miktarı

2022 yılı için belirlenen harç miktarları için tıklayınız.
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3. Vergi cezaları
(V.U.K. Madde:344)

Vergi ziyaı suçu, mükellef veya sorumlu tarafından 341’inci maddede yazılı hallerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesidir.  
Vergi ziyaı suçu işleyenlere, ziyaa uğrattıkları verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir.

Vergi ziyaına 359’uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir
kat olarak uygulanır.

Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere,  
kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için bu madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında  
uygulanır.

Usulsüzlükcezaları
(VUK. Madde352)

2022(TL)

Sermaye Şirketleri 320

Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 190

İkinci sınıf tüccarlar 95

Yukarıdakiler dışında kalıp beyannameusulüylegelir vergisinetabi olanlar 43

Kazancı basit usulde tespit edilenler 25

Gelir vergisinden muafesnaf 12

İkinci DereceUsulsüzlükler

Sermaye Şirketleri 170

Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 95

İkinci sınıf tüccarlar 43

Yukarıdakiler dışında kalıp beyannameusulüylegelir vergisinetabi olanlar 25

Kazancı basit usulde tespit edilenler 12

Gelir vergisinden muafesnaf 6,80

3.1. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları
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Madde 2022(TL)

Fatura,gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi ve alınmaması halinde,353/1 500belgede yazılması gerekenmeblağın % 10’u.

353/1 Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza (en fazla) 250.000

353/2
Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi,
yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığıncadüzenleme zorunluluğugetirilen belgelerin 500
düzenlenmemesi, kullanılmamasıveyabulundurulmaması

353/2 Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza (en fazla) 25.000

353/2 Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 250.000

353/3 Fatura,gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakendesatış fişi, ödeme  
kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti almayan vergi mükellefiolmayan nihai tüketicilere,

353/4
Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin;  
bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve  
asma mecburiyetineuyulmaması

500

353/6 Belirlenenmuhasebe standartlarına, tek düzenhesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile  
muhasebeyeyönelikbilgisayar programlarınınüretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması 12.500

353/7 Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğugetirilen  
vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara her bir işlem için 600

353/8 Belgebasımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyenmatbaa işletmecilerine 1.900

353/8 Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecektoplam özel usulsüzlük cezası (en fazla) 380.000

353/9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğugetirilen kuruluşlardanyaptıkları  
işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenenstandartlarda ve zamanda yerinegetirmeyenlere 2.500

353/10 Vergi Usul Kanunu’nun 127’nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığı’nın özel işaretli görevlisinin
ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 1.900

355 (Mükerrer)

355/1 1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında
(Mükerrer) 3.400

355/2 2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında
(Mükerrer) 1.700

355/3 3- Yukarıdaki bentlerdeyazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında
(Mükerrer) 880

Not Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumlarıveya posta idarelerince düzenlenenbelgelerle  
tevsik etme zorunluluğunauymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 2.500.000

3.1. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları

3.2. Gecikme Zammı, Faizi ve Pişmanlık Zammı

Aylık  
oran

Yıllıkoran Uygulamadönemi Dayanağı

%1,6 %19,2 30/12/2019 Tarihindenİtibaren 1947sayılıCumhurbaşkanıKararı

%2 %24 02/10/2019 Tarihindenİtibaren 1592sayılıCumhurbaşkanıKararı

%2,5 %30 01/07/2019 Tarihindenİtibaren 1266sayılıCumhurbaşkanıKararı

%2 %24 05/09/2018 Tarihindenİtibaren 62 Sıra No’luCumhurbaşkanı Kararnamesi

%1,40 %16,80 19/10/2010 Tarihindenİtibaren 2010/965 SayılıB.K.K

%1,95 %23,40 19/11/2009Tarihindenİtibaren 2009/15565SayılıB.K.K
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Sosyal Sigortalar Kanunu’na Göre Uygulanacak Ceza Tutarları (md.102.)

İdari para cezasıuygulanacak fiiller Uygulanan

a)

1) Sigortalı işe giriş bildirgesi ile genel sağlık sigortası giriş bildirgesini; 5510 sayılı Kanunda  
belirtilen süre içinde ya da Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca (Kurum) belirlenen şekle  
ve usule uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda  
göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında her bir  
sigortalı için,

2) Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkemekararından veya Kurumundenetim  
ve kontrolle memurlarınca yapılan tespitlerden ya da diğer kamu idarelerinin denetim  
elemanlarının kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve  
incelemelerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla  
kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde bildirgeyi  
vermekleyükümlü olanlar hakkında her bir sigortalı için,

3) İşyeri esas alınmak suretiyle sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğine ilişkin;  
mahkemenin karar tarihinden, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarının tespit  
tarihinden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının rapor tarihinden,  
bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve  
kuruluşlardanalınan bilgi veya belgelerin Kuruma intikal tarihinden itibaren bir yıl içinde (a-2)  
de sayılan durumlardan biriyle tekrar bildirge verilmediğinin anlaşılması halinde, bildirgeyi  
vermekleyükümlü olanlar hakkında her bir sigortalı için,

Bir aylıkasgari ücret

Asgariücretin iki katı

Asgariücretinbeş katı

b)
İşyeri bildirgesini, Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler veya Kurumca  
internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan  
ortamda göndermeyenlerveya bu Kanunda belirtilen süre içinde Kuruma vermeyenlerden,

1) Kamu idarelerine ve bilanço esasına göre defter tutanlara Asgariücretinüç katı

2) Diğerdefterleri tutmak zorundaolanlara Asgariücretin iki katı

3) Defter tutmaklayükümlü olmayanlara Bir aylıkasgari ücret

c)
Prim belgelerini ve defter kayıtlarını, Kurumca belirlenen şekilde ve usulde vermeyenlere ya
da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde
anılan ortamda göndermeyenlere veya belirlenensüre içinde vermeyenlereher bir fiil için,

1) Belgeninasıl olması halindeaylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede
kayıtlı sigortalı sayısıbaşına Aylıkasgari ücretin 1/5 i

2) Belgeninek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek  
belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, Aylıkasgari ücretin 1/8 i

3) Ek belgeninKurumcaresen düzenlenmesidurumunda,aylık asgari ücretin iki katını
geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, Aylıkasgari ücretin 1/2si

4) Belgeninmahkemekararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmişmemurlarınca  
yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları  
gereğince yapacakları soruşturma,denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner  
sermayelikuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardanalınan bilgi ve  
belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan  
sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence  
düzenlenip düzenlenmediği dikkatealınmaksızın,

Asgariücretin iki katı
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Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre uygulanacak ceza tutarları (devamı)

İdari para cezasıuygulanacak fiiller Uygulanan

d)

Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş  
memurları tarafından veya serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminlimali müşavirlerce  
düzenlenen raporlara istinaden, Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal  
edildiğiher bir ay için,

Asgariücretin iki katı

e)
Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilen işyeri defter, kayıt ve
belgelerini Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam
olarak yerinegetirmeyenlere,

Not: İbraz süresi geçirildikten sonra incelemeye sunulan ve tümünün veya bir bölümünün
geçersiz olduğu tespit edilen defter ve belgeler yönünden, ayrıca geçersizlik fiilleri için idari
para cezası uygulanmaz, sadece tutulan defter türü dikkate alınarak (5-a), (5-b) ve (5-c) ye
göreidari para cezası uygulanır.

1) Bilanço esasına göre defter tutanlara Asgari ücretinon iki katı

2) Diğerdefterleri tutmak zorundaolanlara Asgariücretinaltı katı

3) Defter tutmaklayükümlü olmayanlara Asgariücretinüç katı

4) Tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi  
gerekenceza tutarını aşmamak kaydıyla; defter ve belgelerin tümünü verilensüre içinde ibraz  
etmekle birlikte; kanuni tasdik süresi geçtikten sonra tasdik ettirilmiş olan defterlerin tasdik  
tarihinden önceki kısmı, işçilikle ilgili giderlerin işlenmemiş olduğu tespit edilen defterler,  
sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançların kesin olarak tespitine imkan vermeyecek  
şekilde usulsüz veya noksan tutulmuşdefterler, herhangi bir ay için sigorta primleri hesabına  
esas tutulması gereken kazançların ve kazançlarla ilgili ödemelerin (sigorta primine esas  
kazancın ödemeye bağlı olduğu durumlardahil) o ayın dahil bulunduğuhesap dönemine
ait defterlere işlenmemiş olması halinde, o aya ait defter kayıtları geçerli sayılmaz ve bu  
geçersizlik halleriningerçekleştiği her bir takvim ayı için,
Kullanılmayabaşlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunluolduğu halde tasdiksiz tutulmuş
olan defterler geçerli sayılmaz ve tutmakla yükümlü bulunulan defter türü dikkatealınarak
(e-1)ve(e-2) ye göre idari para cezası uygulanır,

ii.VergiUsul Kanunu gereğincebilanço esasına göre defter tutulmasıgerekirken işletme
hesabı esasına göre tutulmuşdefterler geçerli sayılmaz ve (e-1)'egöre idari para cezası  
uygulanır,

5) İşverenler tarafından ibraz edilen aylık ücret tediye bordrosunda; işyerinin sicil numarası,  
bordronun ilişkin olduğu ay, sigortalının adı-soyadı,sigortalının sosyal güvenliksicil numarası,  
ücret ödenen gün sayısı, sigortalının ücreti, ödenen ücret tutarı ve ücretin alındığına dair  
sigortalının imzasının bulunması zorunludur. Belirtilen unsurlardan herhangi birini ihtiva  
etmeyen (imza şartı yönünden makbuz mukabilinde veya banka kanalıyla yapılan ödemeler  
hariç) ücret tediyebordroları geçerli sayılmaz ve her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için,

Aylıkasgari ücretin 1/2si

f) Asgari işçilik incelemesinde Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan  
kurum ve kuruluşlar ile bankaların Kurumcaistenen belgeleri en geç 1 ay içinde vermemesi  
halinde,

Asgariücretin iki katı

Aylıkasgari ücretin 1/2si

Aylıkasgari ücretinoniki
veya altıkatı

Aylıkasgari ücretinoniki
katı
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İdari para cezasıuygulanacak fiiller Uygulanan

g)

Sigortalıların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç 1 ay içinde sigortalı olarak  
çalışmaya başladıklarını Kuruma bildirmesi; köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine  
bağlı olmaksızın kendiadına ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalılığınınsona erdiğinin  
Kuruma bildirilmesi; Kamu idarelerince vazife malullüğüne sebep olayların Kuruma  
bildirilmesi ve Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık  
Kanunu kapsamındaki kuruluşlar ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşların ihale yoluyla  
yaptırdıklarıher türlü işi üstlenenleri ve bunların adreslerini 15 gün içinde Kuruma bildirmesi  
yükümlülükleriniyerine getirmeyenkurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere,

Bir aylıkasgari ücret

Kamu idareleri ile bankaların, Kurumca sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak  
suretiyle, Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından  
tescilli olup olmadığını kontrol etmeyenya da sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri Kuruma  
bildirmeyenkamu idareleri ile bankalara,

Aylıkasgari ücretin 1/10u

h)

Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısının ve bunların işe başlama tarihinin  
Ticaret Sicil Memurluklarına bildirilmesi durumundaTicaret Sicil Memurluklarınca buna bağlı  
yapılması gereken bildirimlerin; Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu  
ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği  
taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesineesas olan istihdama  
ilişkin bildirimlerin yasal süresi içinde Kuruma yapılmaması halinde, yerine getirilmeyen her  
bir bildirim yükümlülüğüiçin,

Bir aylıkasgari ücret

ı ) Kurumundenetim ve kontrollegörevlendirilmiş memurlarının,

1) Kanunun uygulanmasından doğan incelemeve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri  
sırasında işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler görevlerini  
yapmasına engel olamazlar; engel olanlar hakkında, (eylemleribaşka bir suç oluştursadahi)

Asgariücretinbeş katı

2) Görevleriniyapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar,  
işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil  
etmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 265. maddesinin ikinci fıkrasına göre cezalandırılır.  
Bu suçu işleyenlerhakkında ayrıca,

Asgariücretinon katı

i)

Kurum tarafından 5510 sayılı Kanunun 100.maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen  
bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri,  
bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek  
ve tüzel kişilerhakkında,

Asgariücretinbeş katı

Kurum tarafından 5510 sayılı Kanunun 100.maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen  
bilgi ve belgeleri mücbir sebep olmaksızın belirlenen süreden geç veren kamu idareleri,  
bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek  
ve tüzel kişilerhakkında,

Asgariücretin iki katı

Sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile 506 Sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan  
sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi  
içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca  
internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan  
ortamda göndermeyenlerhakkında, her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için,

Asgari ücretin 1/10u

102/k Genel sağlık sigortalılarınınbakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde  
yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara,

Asgari Ücretinyarısı

102/l Ek 6 ncı maddesine göre yapılması gereken bildirim veya kontrolyükümlülüğünün yerine  
getirilmemesihalinde, her bir fiil için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır

Bir aylıkasgari ücret

Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre uygulanacak ceza tutarları (devamı)

j)
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4. Sosyal sigortalar  
ve iş hukuku bilgileri
Dönemler itibariylesigorta primine esas ücret sınırları

SGK TABANI (ASGARİ ÜCRET) SGK TAVANI

01.01.2022- 31.12.2022Dönemi 5.004,00TL 37,530,00TL

01.01.2021 - 31.12.2021Dönemi 3.577,50TL 26,831,40TL

01.01.2020- 31.12.2020Dönemi 2.943,00TL 22,072,50TL

Sigorta kolları İşçi payı(%) İşveren payı(%) Toplam(%)

Kısa vadeli sigorta kolları primi* - 2 2

Malüllük, yaşlılıkve ölüm sigortaları primi 9 11 20

Genel Sağlık Sigortasıprimi 5 7,5 12,5

Toplam 14 20,5 34,5

4.1. Sosyal Güvenlik Primi için tavan ve taban ücretleri (2022)

Açıklama

1- SGK’ya tabi aylık brüt ücret;

a) Sigortanın tabanı ile tavanı arasında ise, alınan ücret üzerinden,

b) Sigortanın tavanından yüksek ise, sigortanın tavanından

c) Sigortanın tabanından düşük ise, sigortanın tabanından prim hesap edilir.

2- Aylık ücretler 30’a bölündüğünde günlük ücretler bulunur.

4.2. Sigorta, SGDP ve işsizlik sigortası

01.10.2008 tarihinden itibaren uygulanacak prim oranlarından kısa vadeli sigorta kolları primi  
10.01.2013 tarihinde kabul edilen 6385 sayılı Kanun’un 9’uncu Maddesi gereğince, işyeri tehlike  
derecesine bakılmaksızın %2 olarak uygulanmaya başlamıştır.

a) 4/a SGK Kapsamında Sigortalıların Prim Oranları
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Sigorta kolları İşçi payı(%) İşveren payı(%) Toplam(%)

Sosyal Güvenlik DestekPrimi 7,5 22,5 30

Kısa Vadeli Sigorta KollarıPrimi 2 2

Toplam 7,5 24,5 32

Sigorta kolları İşçi payı(%) İşveren payı(%) Devletpayı(%)

*İşsizlik SigortasıPrimi 1 2 1

b) 4/a SGK Kapsamında Çalışan Emeklilerin SGDP Oranları

* 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinin birinci fıkrasının “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iş kazası ve  
meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında olmak üzere, 83’üncü  
maddeye göre kurumca belirlenir. Bu primin tamamını işveren öder.” hükmünü taşıyan (c) bendi; 19.01.2013 tarih 28533  
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6385 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesiyle 01.09.2013 tarihinde yürürlüğe girmek üzere  
“Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. Bu primin tamamını işveren öder. Bu  
oranı %1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 oranına artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.” şeklinde değiştirilmiştir.

*İşsizlik Sigortası Primi (01.01.2004’den itibaren 5027 sayılı 2004 yılı Bütçe Kanunu’nun 49/e md.) İsteğe bağlı  
sigortalılardan işsizlik sigortası primini ödeyenlerden ise %1 sigortalı ve %2 işveren payı alınır. (6111 sayılı Kanunun  
70’inci maddesiyle eklenen cümle)

4.3. 2022 İtibarıyla Günlük ve Aylık Asgari Ücretler

Yürürlüktarihleri

Günlük Aylık

01.01.2022-31.12.2022 166,80 5.004,00

4.4. Kıdem tazminatı sınırı

(1475 sayılı Kanun⁄ Md.14)

01.01.2022 - 30.06.2022arası 10.848,59TL

01.07.2021 - 31.12.2021arası 8.284,51TL

01.01.2021-30.06.2021 arası 7.638,96TL

01.07.2020 - 31.12.2020arası 4.297,21TL

01.01.2020- 30.06.2020arası 6.730,15TL

01.07.2019 - 31.12.2019arası 6.379,86TL

01.01.2019 - 30.06.2019arası 6.017,60TL

01.07.2018- 31.12.2018arası 5.434,00TL

01.01.2018 - 30.06.2018arası 5.001,76TL

01.07.2017 - 31.12.2017arası 4.732,48TL

01.01.2017 - 30.06.2017arası 4.426,16TL
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4.7. Sosyal sigortalar ile ilgili bildirim ve ödeme süreleri

4.5. Yıllık ücretli izin günleri

(4857 sayılı Kanun Md. 53)

10 Haziran 2003 tarihinden itibaren 4857 sayılı İş Kanunu’na göre uygulanan yıllık izin süreleri aşağıda gösterilmiştir.

Hizmet Süresi:

a) 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olanlara 14 günden,

b) 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden,

c) 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden, az olmamak koşuluyla yıllık izin verilir.

Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin 20 günden az
olamaz. Yıllık izin hesabında izin sürelerine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden
sayılmaz.

4.6. İhbar süreleri

4857 sayılı İş Kanunu’na göre;

Süresi belirli olmayan hizmet akitlerinin feshinden önce durumun diğer tarafa aşağıda belirtilen süreler kadar önce  
bildirilmesi veya tazminat olarak ödenmesi gerekir.

İşi 6 aydan az sürmüş işçi için 2Hafta

İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş işçi 4Hafta

İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi 6Hafta

İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için 8Hafta

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Verme Süresi Ertesi ayın 26’sı günü sonunakadar

SosyalGüvenlikPrimÖdemesi Ertesiayın sonunakadar

Bağ-Kur PrimÖdemesi Ertesiayın sonunakadar

GenelSağlık Sigortası PrimÖdemesi Ertesiayın sonunakadar
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4857 Sayılı İş Kanununagöre uygulanacakpara cezaları) (01.01.2022 Tarihinden itibaren)

Kanun md. Ceza md. Cezayı gerektiren fiil Ceza miktarı(TL)

3/2 98 İş Kanunu'nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak
bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı)

47.409,00

5 99/a İşçilere eşit davranma ilkesineuyulmayan her işçi için 397,00

7 99/b Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için 664,00

8 99/d Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için 397,00

14 99/c Çağrı üzerineçalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için 397,00

28 99/d Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için 397,00

29 100 Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için 1.55 9,00

30 101 Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için 5.917,00

30 101 Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için 5.917,00

32 102/a Ücret ile Kanundan veya TİS'den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten 429,00

32 102/a

ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için
Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğuhalde  
özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için 429,00

39 102/a Asgari ücret ödenmeyenveya eksik ödenen her işçi ve her ay için 429,00

37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlememek 1.559,00

38 102/b Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek 1.559,00

52 102/b Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını 1.559,00

41 102/c

gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciyevermemek
Fazla çalışma ücreti ödenmeyen,hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde
kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için 755,00

56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için 755,00

57 103 Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için 755,00

59 103 İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyenher bir 755,00

60 103

işçi için
İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi
için 755,00

63 104 Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelikhükümlerine uymamak 4.173,00

64 104 Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerineuyulmadançalıştırılan her işçi için 755,00

68 104 Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak 4.173,00

69 104 İşçileri geceleri 7,5saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 4.173,00

4.8. İş Kanunu’na Göre İdari Para Cezaları (2022)
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4857 Sayılı İş Kanununa göre uygulanacakpara cezaları) (01.01.2022 Tarihinden itibaren)

kanunmad. Cezamad. Cezayı gerektirenfiil Ceza miktarı(TL)

71 104 Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerineaykırı davranmak 4.173,00

72 104 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak 4.173,00

73 104 Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı 4.173,00

74 104

davranmak
Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin  
vermemek 4.173,00

75 104 İşçi özlük dosyalarınıdüzenlememek 4.173,00

76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelikhükümlerineuymamak 4.173,00

90 106 İş-Kur'dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetindebulunmak 53.572,00

92/2 107/1-a İş müfettişlerinindavetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve  
delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığıgöstermemek

37.928,00

96/1 107/1-b İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerinebaşvurulan işçilere telkinde bulunmak,  
işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeyesevk etmek veya zorlamak 37.928,00

96/2 107/1-b
İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işverenigereksiz işlemlerleuğraştırmaları  
veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin  
yapılmasınıgüçleştirmeleri,kötü niyetlidavranışlardabulunmaları

37.928,00

107/2 107/2 İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevleriniyapmalarınıve sonuçlandırmalarını
engellemek 37.928,00
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