
 

 

 

  

 

2017 

ENGELLİLERDE 

GELİR VERGİSİ 

İNDİRİMİ 
 

Mehmet Ateş-Defterdarlık Uzmanı Düzce -2017                  

Güncelleme :26.03.2018 

 

DÜZCE DEFTERDARLIĞI 

 



 
 

Sayfa 1 / 40 
 

ENGELLİLERDE GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ 2017 

İÇİNDEKİLER 

GİRİŞ ..................................................................................................................................................................... 3 

BÖLÜM I. SORU VE CEVAPLARLA ENGELLİ İNDİRİMİ ..................................................................... 4 

Soru.1 Engelli kimdir ? .............................................................................................................................. 4 

Soru.2 Engelli indirimi mevzuatı?......................................................................................................... 5 

Soru.3 Engelli (sakatlık) indirimi nedir? ............................................................................................ 5 

Soru.4 "Bakmakla yükümlü olduğu kişi" ne demektir? ................................................................ 6 

Soru 5  Başka amaçlarla alınmış raporlar engellilik indiriminde de geçerli midir? .......... 6 

Soru 6  Engelli babam için engellilik indiriminden yararlanabilir miyim? .................................. 6 

Soru 7 Engelli kardeşim ile birlikte yaşıyorum. Aynı zamanda vasisiyim. Engellilik gelir 

vergisi indiriminden yararlanabilir miyim? ..................................................................................... 7 

Soru.8  Sakatlık indirimine hak kazananlara sağlanan yarar nedir? ....................................... 7 

Soru.9 Engelli sayısının fazla olması .................................................................................................... 8 

Soru.10 Engelli indiriminden yararlanma başvurusu .................................................................. 8 

Soru.11 Kimler sakatlık indiriminden yararlanacaktır?. ............................................................. 9 

Soru.12 Engelli İndirimi Asgari geçimini etkiler mi? .................................................................... 9 

Soru.13 Aylık ücretlere yansıması ..................................................................................................... 10 

Konunun örneklerle açıklanması: ...................................................................................................... 10 

Soru.14 Engelli indirimi uygulaması farklılaştırılamaz mı? .................................................... 11 

Soru 15: Gelir vergisi indirimimi %80 lik engel oranı ile yaptırtmıştım. Yeni 

raporumda engel oranım %59.Bu durumda ne yapmalıyım? ................................................ 12 

BÖLÜM II. ENGELLİ İNDİRİMİ MEVZUATI ......................................................................................... 13 

2.1.) 193-SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU .................................................................................... 13 

Madde 31. ................................................................................................................................................ 13 

Madde 89- (Değişik:16/7/2004-5228/28 md.)....................................................................... 13 

2.2.) 222 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ............................................................. 14 

1. Amaç ..................................................................................................................................................... 14 

2. Sakatlık İndirimi İle İlgili Kanun Maddeleri .......................................................................... 14 

Madde 89. ................................................................................................................................................ 15 

3. Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Olanlar ........................................................................ 15 

4. Sakatlık İndiriminden Yararlanacakların Yapacakları İşlemler .................................... 16 

5. Maliye Bakanlığınca Yapılacak İşlemler ................................................................................. 17 

6. Sakatlık İndirimi Uygulaması ..................................................................................................... 17 



 
 

Sayfa 2 / 40 
 

ENGELLİLERDE GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ 2017 

7. Sakatlık İndirimi Uygulamasında Bakmakla Yükümlü Olma Tabiri Ve Bu Durumun 

Belgelendirilmesi ................................................................................................................................. 19 

2.3.) 302 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ............................................................. 20 

BÖLÜM III 3-ENGELLİLİK İNDİRİMİ GÖRÜŞLERİ ............................................................................ 21 

Görüş 1. Birden fazla engelli çocuk olması ......................................................................................... 22 

Görüş 2. Birden fazla gelir elde edilirse ............................................................................................... 24 

Görüş 3. Birden fazla gelir elde edilirse ............................................................................................... 26 

Görüş 4. Engelli İndirimi Ek derse uygulanır mı? ............................................................................ 28 

Görüş 5. Engelli İndirimi Hangi tarihten itibaren uygulanacağı ................................................ 29 

Görüş 6. İndirim tutarı gelir vergisini aşarsa ..................................................................................... 33 

Görüş 7.İndirim tutarı gelir vergisini aşarsa ...................................................................................... 35 

Görüş 8.İndirim tutarı gelir vergisini aşarsa ...................................................................................... 36 

Görüş 9. Kıst Maaşta engellilik indirimi ............................................................................................... 38 

 

  



 
 

Sayfa 3 / 40 
 

ENGELLİLERDE GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ 2017 

GİRİŞ 

Engellilerin hayat standartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi anayasal 

güvence altına alınarak Anayasamızın 61 inci maddesinde, Devletin 

engellilerin korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı 

tedbirleri alacağı ve bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kuracağı veya 

kurulmasını sağlayacağı hüküm altına alınmıştır.  

Engelli vatandaşların, içinde bulunduğu zor koşulların giderilmesine 

katkıda bulunmak ve engelliler ile engelli olmayanlar arasındaki rekabet 

eşitsizliğini gidermek amacıyla vergi hukukunda çeşitli düzenlemeler 

yapılmıştır. Bunlardan birisi de engelli ücretlilerin Gelir Vergisi 

matrahlarının hesaplanmasında dikkate alınan engellilik indirimi 

uygulamasıdır. Gelir Vergisi Kanununda yapılan düzenlemelerle de, 

engellilik indiriminin kapsamı genişletilmiş, engellilik indiriminden 

yararlananların içine; hizmet erbabının bakmakla yükümlü olduğu engelli 

kişiler, engelli serbest meslek erbabı ve serbest meslek erbabının bakmakla 

yükümlü olduğu engelli kişiler ile basit usulde vergilenen bütün mükellefler 

de dahil edilmiştir. 

Vergi mevzuatında yapılan düzenlemelerle engelleri dolayısıyla birtakım 

güçlükler çeken engellilerin hem ekonomik yönden desteklenmesi hem de 

sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının ve uyumlarının sağlanması 

amaçlanmıştır. 

 

 

(Gelir İdaresi Başkanlığı Rehberinden) 

 

Faydalı olması ümidiyle… 

Mehmet ATEŞ-Düzce-Ocak-2017 
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BÖLÜM I. SORU VE CEVAPLARLA ENGELLİ İNDİRİMİ 

 

SORULARLA ENGELLİLİK İNDİRİMİ 

No Soru  

1. Engelli kimdir? 

2. Engelli indirimi mevzuatı ? 

3. Engelli (sakatlık) indirimi nedir? 

4. Bakmakla yükümlü olduğu kişi" ne demektir? 

5. 
Başka amaçlarla alınmış raporlar engellilik indiriminde de geçerli 
midir? 

6. Engelli babam için engellilik indiriminden yararlanabilir miyim? 

7. 
Engelli kardeşim ile birlikte yaşıyorum. Aynı zamanda vasisiyim. 
Engellilik gelir vergisi indiriminden yararlanabilir miyim? 

8. Engelli indirimine hak kazananlara sağlanan yarar nedir?  

9. Engelli sayısının fazla olması  

10. Engelli indiriminden yararlanma başvurusu 

11. Kimler sakatlık indiriminden yararlanacaktır?. 

12. Asgari geçimini etkiler mi? 

13. Aylık ücretlere yansıması  

14. Engelli indirimi uygulaması farklılaştırılamaz mı? 

15. 
Gelir vergisi indirimimi %80 lik engel oranı ile yaptırtmıştım. Yeni 
raporumda engel oranım %59. Bu durumda ne yapmalıyım? 

 

 

Soru.1 Engelli kimdir ? 

Cevap :  
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Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal 

yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama 

uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve 

korunma, bakım veya rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine 

ihtiyaç duyan kişi, mevzuatta engelli olarak tanımlanmaktadır.  

Soru.2 Engelli indirimi mevzuatı? 

Cevap :  

ENGELLİ İNDİRİMİ MEVZUATI 

NO MEVZUAT ADI AÇIKLAMA 

1. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 
31.MADDE (06.01.1961 tarih 
ve 10.700 Sayılı Resmi 
Gazete) 

2. 222- Seri Nolu Gelir Vergisi Tebliği 
 24.02.1999 tarih ve 23.621 
sayılı Resmi Gazete  

3. 302-Seri Nolu Gelir Vergisi Tebliği  
29-Aralık-2017 tarihli Resmi 
Gazete 

4. 

Özürlülük ölçütü, sınıflandırılması ve 

özürlülere verilecek sağlık kurulu 

raporları hakkında yönetmelik  

30.03.2013 tarihli Resmi 
Gazete 

 

Soru.3 Engelli (sakatlık) indirimi nedir? 

Cevap :  

Sakatlık İndirimi; çalışma gücü kayıp oranı asgari % 40 ve üzerinde 

olanların ücret ve/veya kazançlarına girecekleri derecelere göre belirlenen 

miktarda indirimin uygulanmasıdır. Çalışma gücünün kaybedilme oranına 

göre derecelendirilen çalışanlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden 

(eş, anne, baba ve yaşına bakılmaksızın çocuklar) dolayı, kamu 

çalışanlarının ücretlerinden, engellilik dereceleri itibariyle belirlenmiş 

miktarların indirilmesine engelli (sakatlık) indirimi denilmektedir. 

193 sayılı Vergi Usul Kanununda engel dereceleri belirtilmiştir. 

Bu düzenlemeye göre, çalışma gücü kaybı; 
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- %80 ve daha yukarı olanlar birinci derece engelli, 

- %60 ile %79 arasında olanlar (%60 ve %79 dahil) ikinci derece engelli 

- %40 ile %59 arasında olanlar (%40 ve %59 dahil)  üçüncü derece engelli, 

sayılmakta ve engel dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, 

çalışanların gelir vergisi matrahına dahil ücretlerinden indirilmektedir. 

Soru.4 "Bakmakla yükümlü olduğu kişi" ne demektir? 

Cevap :  

Sakatlık indirimi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan Tebliğle, 

bakmakla yükümlü olunan kişi tanımlanmıştır. Bu tabirden kişilerin, tabi 

oldukları çalışma mevzuatı veya bağlı bulunduğu sosyal güvenlik 

kurumunun mevzuatına göre bakmakla yükümlü oldukları anne, baba, eş ve 

çocukları anlaşılacaktır. Çocuklarda yaş sınırlamasına gidilmeksizin işlem 

yapılmaktadır. 

Soru 5  Başka amaçlarla alınmış raporlar engellilik indiriminde de 

geçerli midir? 

Cevap :  

Engellilik indiriminden yararlanmak için genel uygulama ilgilinin rapor 

almak üzere gerekli belgelerle ilgili müdürlüğe başvurması, ilgili 

müdürlükçe hastaneye sevk edilerek rapor aldırılması olmakla birlikte; 

vatandaşların mağdur edilmemesi için diğer kurumların sevki sonucu 

aldıkları raporlarla (rapor aslı veya noter onaylı) ve gerekli diğer belgelerle 

birlikte ilgili Müdürlüklere başvurabilmelerine imkan sağlanmaktadır. Bu 

uygulama ile kişiler yeniden rapor alma külfetinden kurtarılmaktadır. 

Soru 6  Engelli babam için engellilik indiriminden yararlanabilir miyim? 

Cevap :  

Babanıza bakmakla yükümlü iseniz yararlanabilirsiniz. Engellilik indirimi 

uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan Tebliğle, bakmakla yükümlü olunan 

kişi tanımlanmıştır. Bu tabirden kişilerin, tabi oldukları çalışma mevzuatı 

veya bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumunun mevzuatına göre 

bakmakla yükümlü oldukları anne, baba, eş ve çocukları anlaşılacaktır. 
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Soru 7 Engelli kardeşim ile birlikte yaşıyorum. Aynı zamanda 

vasisiyim. Engellilik gelir vergisi indiriminden yararlanabilir miyim? 

Cevap :  

Hayır. İlgili tebliğde bakmakla yükümlü oldukları kişiler arasında anne, 

baba, eş ve çocuklar vardır. Ancak kardeş yoktur. 

Soru.8  Sakatlık indirimine hak kazananlara sağlanan yarar nedir?  

Cevap :  

Sakat sayılanların çalışma gücü kayıp oranlarına göre belirlenen dereceler 

itibariyle tespit edilen aylık sakatlık indirimi tutarları (2018 yılı için) 

1.Derece Sakatlar --- 1.000,00 TL 

2.Derece Sakatlar---------530,00 TL 

3.Derece Sakatlar -------- 240,00 TL Bu tutarlar,  

özürlü ücretlilerde ve bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan 

ücretlerde aylık tevkifat matrahından düşülür. Serbest Meslek faaliyetinde 

bulunan özürlüler ile bakmakla yükümlü olduğu serbest meslek erbabının 

ve Basit usulde vergilendirilenlerin yıllık beyan edilecek gelirlerinden 

(yukarıda aylık olarak belirlenen tutarlar yıllık olarak hesaplanarak) 

indirilir. Dolayısıyla, ücretlinin aylık matrahına girecekleri derecelere göre 

asgari % 15, serbest meslek ve basit usulde vergilendirilenlerde ise yıllık 

kazançlarında asgari % 15 katkı sağlayacaktır. 

Engellilik Derecesi Vergi avantajı                                 
 

1. Derece Engelliler İçin 
(Çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş olanlar) 
12 120,00 TL0,00 TL 

      
150,00 TL. 

2. Derece Engelliler İçin 
(Çalışma gücünün asgari %60’ını kaybetmiş olanlar) 

60,00 TL 

 
79,50 TL. 

3. Derece Engelliler İçin 
(Çalışma gücünün asgari %40’ını kaybetmiş olanlar) 

 
36,00 TL 
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Not: Vergi avantajı hesaplanırken asgari geçim indirimi dikkate 

alınmamıştır. 

Soru.9 Engelli sayısının fazla olması  

Cevap :  

Kamu çalışanının engelli indiriminden yararlanacağı kişi sayısının bir 

kişiden fazla olması halinde, her kişi için bu rakamlar ayrı belirlenecek ve 

kamu çalışanlarının ücretlerinin hesabında tüm engelliler için hesaplanan 

tutarlar toplanarak dikkate alınacaktır. 

Soru.10 Engelli indiriminden yararlanma başvurusu 

Cevap :  

Engelli indiriminden yararlanmak isten çalışanlar, ikamet ettikleri yerde 

bulunan şu kurumlardan birine; 

-Vergi Dairesi Başkanlığına, 

-Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne, 

-Vergi Dairesi Müdürlüğüne 

-Malmüdürlüğüne  

çalıştığı işyerinden alacağı çalışmakta olduğunu gösterir belge, TC Kimlik 

numarası ve 3 adet vesikalık fotoğrafla birlikte müracaat ederek, bu 

yerlerde bulunan matbu dilekçeyi doldurmak suretiyle başvuruda 

bulunurlar. (Çalışanın bakmakla yükümlü olduğu kişinin engelli olması 

halinde, hem engelli kişinin ve hem de çalışan kişinin TC Kimlik numarası 

ile 3’er adet vesikalık fotoğraf ibraz edilir.)  

Başvurulan kurumlar, engelli olduğu belirtilen kişiyi, engelli sağlık raporu 

almak üzere ilgili engelli sağlık kuruluna sevk eder. Bu sağlık kurulunda 

düzenlenecek rapor üzerinde yapılacak işlemlerden sonra, engellilik 

dereceleri sakatlık indirimi kapsamında bulunanlara ilişkin raporların bir 

örneği kamu personelinin işyerine gönderilir. 

Genel uygulama bu şekilde olmakla birlikte, yukarıda belirtilen kurumlara 

başvuru sırasında, başka bir sebepten dolayı alınmış olan sağlık 

raporlarının gerekli diğer belgelerle birlikte sunulması halinde, bu rapora 
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istinaden yapılacak değerlendirmeler neticesinde, yeni rapor alınmasına 

gerek görülmeyen durumlar da olabilmektedir. 

Soru.11 Kimler sakatlık indiriminden yararlanacaktır?. 

Cevap :  

Sakatlık indirimine hak kazanan;  

Ücretli hizmet erbabı, 

Serbest meslek erbabı, 

Ailesinde bakmakla yükümlü olduğu özürlü bulunan,  

Ücretli hizmet erbabı, 

Serbest meslek erbabı, 

Basit Usulde vergilendirilenler, 

Soru.12 Engelli İndirimi Asgari geçimini etkiler mi? 

Cevap :  

Engelli indiriminin asgari geçim indirimi ile herhangi bir ilgisi 

bulunmamakla birlikte, engelli indirimi bazı durumlarda asgari geçim 

indiriminden yararlanmayı kısmen ya da tamamen engellemektedir. 

Engelli indirimi gelir vergisine esas matrah üzerinden düşülmekte, asgari 

geçim indirimi ise belirlenen matrah üzerinden hesaplanan gelir 

vergisinden indirilmektedir. 

Bu nedenle, kamu çalışanlarının ücretlerine engelli indirimi uygulanacak 

ise; 

-Önce, gelir vergisi matrahı hesaplanacak ve bu matrahtan engelli indirimi 

tutarı düşülecektir. 

-Sonra, engelli indirimi düşülmek suretiyle bulunan gelir vergisi matrahına, 

ilgili hakkında uygulanması gereken gelir vergisi uygulanmak suretiyle 

bulunacak miktardan, kişinin durumuna göre hak ettiği asgari geçim 

indirimi miktarı düşülecektir. 

Bu hesaplama sırasında, engelli indirimleri düşüldükten sonra bulunan 

matraha uygulanan gelir vergisi oranı sonucunda bulunacak rakamın asgari 
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geçim indiriminden daha düşük olması halinde, çalışan kişi asgari geçim 

indiriminin tamamından yararlanamayacaktır. İndirim sonrası oluşacak 

Gelir Vergisi matrahının sıfır (0) veya eksi (-) olması halinde ise, asgari 

geçim indirimi uygulanacak bir unsur söz konusu olamayacağından, 

çalışanlar asgari geçim indiriminden yararlanmamış olacaktır. 

Soru.13 Aylık ücretlere yansıması  

Cevap :  

Engelli indirimi tutarları, kamu çalışanlarının aylık ücretlerinin 

hesaplanmasında göz ününde bulundurulmaktadır. Aylık ücretten kesilecek 

gelir vergisine ilişkin matrahın hesaplanması sırasında, engelli indirimi 

tutarı bu matrahtan indirildikten sonra gelir vergisi hesaplanacaktır. Gelir 

vergisi oranına göre hesaplanacak Gelir Vergisi tutarından da, ilgili 

personelin eş ve çocuk durumuna göre belirlenmiş olan asgari geçim 

indirimi tutarı indirilecektir.  

Konunun örneklerle açıklanması:  

Örnek 1 

5/1 kadro derce ve kademesindeki, 12 yıl hizmeti bulunan, üniversite 

mezunu, bekar ve “Memur” unvanlı personel esas alındığında, %15 gelir 

vergisi diliminde ve 2013 yılı ilk 6 ayı için geçerli değerlere göre;  

-3 üncü derece engelli indirimi aldığını varsaydığımızda, indirim sonrası 

aylık ücretinde 28,50 TL artış olacaktır. (Asgari geçim indiriminden, 

hakkında geçerli olan 73,41 TL tutarında yararlanmıştır.) 

-2 nci derece engelli indirimi aldığını varsaydığımızda, indirim sonrası aylık 

ücretinde 54,38 TL artış olacaktır. (Asgari geçim indiriminden, hakkında 

geçerli olan 73,41 TL tutarın, 66,25 TL’si kadar yararlanmıştır.) 

-1 inci derece engelli indirimi aldığını varsaydığımızda, indirim sonrası 

aylık ücretinde yine 54,38 TL artış olacaktır. (Asgari geçim indiriminden, 

hakkında geçerli olan 73,41 TL’nin 7,75 TL’si kadar yararlanmıştır.) 

Örnek 2 

1/4 kadro derce ve kademesindeki, 25 yıl hizmeti bulunan, üniversite 

mezunu, bekar ve “Şube Müdürü” unvanlı personel esas alındığında, %15 

gelir vergisi diliminde ve 2013 yılı ilk 6 ayı için geçerli değerlere göre; 
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-3 üncü derece engelli indirimi aldığını varsaydığımızda, indirim sonrası 

aylık ücretinde 28,50 TL artış olacaktır. (Asgari geçim indiriminden, 

hakkında geçerli olan 73,41 TL tutarın tamamı kadar yararlanmıştır.) 

-2 nci derece engelli indirimi aldığını varsaydığımızda, indirim sonrası aylık 

ücretinde 60,00 TL artış olacaktır. (Asgari geçim indiriminden, hakkında 

geçerli olan 73,41 TL tutarın tamamı kadar yararlanmıştır.) 

-1 inci derece engelli indirimi aldığını varsaydığımızda, indirim sonrası 

aylık ücretinde 82,23 TL artış olacaktır. (Asgari geçim indiriminden, 

hakkında geçerli olan 73,41 TL’nin 35,64 TL’si kadar yararlanmıştır.) 

Örnek 3. 

  1/4 kadro derce ve kademesindeki, 25 yıl hizmeti bulunan, bekar ve 

“Genel Müdür” unvanlı personel esas alındığında, %15 gelir vergisi 

diliminde ve 2013 yılı ilk 6 ayı için geçerli değerlere göre; 

-3 üncü derece engelli indirimi aldığını varsaydığımızda, indirim sonrası 

aylık ücretinde 28,50 TL artış olacaktır. (Asgari geçim indiriminden, 

hakkında geçerli olan 73,41 TL tutarın tamamı kadar yararlanmıştır.) 

-2 nci derece engelli indirimi aldığını varsaydığımızda, indirim sonrası aylık 

ücretinde 60,00 TL artış olacaktır. (Asgari geçim indiriminden, hakkında 

geçerli olan 73,41 TL tutarın tamamı kadar yararlanmıştır.) 

-1 inci derece engelli indirimi aldığını varsaydığımızda, indirim sonrası 

aylık ücretinde 120,00 TL artış olacaktır. (Asgari geçim indiriminden, 

hakkında geçerli olan 73,41 TL tutarın tamamı kadar yararlanmıştır.)  

Soru.14 Engelli indirimi uygulaması farklılaştırılamaz mı? 

Cevap :  

Engelli indiriminden yararlanan kamu çalışanları için belirlenmiş tutarlar, 

engelli kişi sayısının birden fazla olması halinde, özellikle düşük ücret 

alanlar açısından herhangi bir anlam ifade etmemektedir. Ücreti düşük olan 

çalışanın gelir vergisine esas matrahı da düşük olacağından, 1 inci derece 

bir engelli ya da 2 nci derece iki engellinin olması durumunda, engelli 

indirimi matrahı aşabilmekte ve aşan kısımdan dolayı da çalışana herhangi 

bir ödeme yapılmamaktadır. 
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Öte yandan, asgari geçim indiriminin hesaplanan gelir vergisinden 

düşülmekte olması nedeniyle, engelli indiriminden dolayı ödenen gelir 

vergisi miktarı düştüğünden, asgari geçim indiriminden düşük miktarlarda 

ya da hiç yararlanamamaktadırlar. Bunun önlenmesi ve engelli indiriminin 

anlamlı olabilmesi için, asgari geçim indiriminden çalışanların doğrudan 

yararlandırılmasını sağlayacak bir uygulamaya gidilmesinin uygun olacağı 

düşünülmektedir.  

Soru 15: Gelir vergisi indirimimi %80 lik engel oranı ile yaptırtmıştım. 

Yeni raporumda engel oranım %59.Bu durumda ne yapmalıyım? 

Cevap : 

Raporları süreli olanlar ile rapor değişimlerinde engel oranları değişenler 

yeniraporlarını mutlaka vergi dairesine bildirmelidirler.%80 lik engel oranı 

ile 1.Derece vergi indiriminden yararlanıyordunuz. Engel oranınız %59’a 

düştüğü için 3.Derece vergi indiriminden yararlanacak olmanız nedeniyle 

raporunuzu ilgili vergi dairesine gönderip gerekli değişikliğin yapılmasını 

sağlamalısınız. 

 

Engel oranı %40-59 arasında olanlar 3.Dereceden %60-79 arasında olanlar 

2.Dereceden %80 ve üzerinde olanlar 1.Dereceden gelir vergisi 

indiriminden yararlanır. 
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BÖLÜM II. ENGELLİ İNDİRİMİ MEVZUATI 

2.1.) 193-SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU 

Madde 31.Çalışma gücünün asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı 

birinci derece engelli, asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı 

ikinci derece engelli, asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise 

üçüncü derece engelli sayılır ve aşağıda engelli dereceleri itibariyle 

belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir. 

Engellilik indirimi;  

- Birinci derece engelliler için 440.000.000 lira   (2018 yılı  : 1.000,00 TL),  

- İkinci derece engelliler için 220.000.000 lira     (2018 yılı    :530,00 TL),  

- Üçüncü derece engelliler için 110.000.000 lira   (2018 yılı  : 240,00 TL) 

dır.  

Engellilik derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller 

Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda 

müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir.  

Diğer indirimler 

Madde 89- (Değişik:16/7/2004-5228/28 md.) Gelir vergisi matrahının 

tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki 

indirimler yapılabilir: 

3. Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen 

engellilerin beyan edilen gelirlerine, 31 inci maddede yer alan esaslara göre 

hesaplanan yıllık indirim (Bu indirimden bakmakla yükümlü olduğu engelli 

kişi bulunan serbest meslek erbabı ile hizmet erbabı (tevkifat matrahı 

dahil) da yararlanır.) 
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2.2.) 222 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 

Resmi Gazete Sayısı:23621 

Resmi Gazete Tarihi24/02/1999 

Kapsam 

1. Gelir Vergisi Kanununun sakatlık indirimine yönelik hükümlerine ilişkin 

olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür. 

1. Amaç 

2. Özürlü vatandaşların, içinde bulunduğu zor koşulların giderilmesine 

katkıda bulunmak ve özürlüler ile özürlü olmayanlar arasındaki rekabet 

eşitsizliğini gidermek amacıyla öteden beri vergi hukukunda çeşitli 

düzenlemeler yer almıştır. Bunlardan birisi de özürlü ücretlilerin gelir 

vergisi matrahlarının hesaplanmasında dikkate alınan sakatlık indirimi 

uygulamasıdır. 

3. 4369 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerle, 

sakatlık indiriminin kapsamı genişletilmiş, aşağıda da açıklanacağı üzere 

sakatlık indiriminden yararlananların içine; hizmet erbabının bakmakla 

yükümlü olduğu özürlü kişiler, özürlü serbest meslek erbabı ve serbest 

meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler ile basit usulde 

vergilenen bazı esnaf ve sanatkar da dahil edilmiştir. 

2. Sakatlık İndirimi İle İlgili Kanun Maddeleri 

4. Gelir Vergisi Kanununun sakatlık indirimi ile ilgili hükümleri aşağıdaki 

gibidir: 

Madde 31 

"... 

2. Sakatlık İndirimi: Çalışma gücünün asgari % 80'ini kaybetmiş bulunan 

hizmet erbabı birinci derece sakat, asgari % 60'ını kaybetmiş bulunan 

hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgari % 40'ını kaybetmiş bulunan 

hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda belirtilen sakatlık 

indiriminden faydalanırlar. 

Sakatlık indirimi özel indirim tutarının; 

- Birinci derece sakatlar için sekiz katı, 
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- İkinci derece sakatlar için dört katı, 

- Üçüncü derece sakatlar için iki katıdır. 

Sakatlık derecelerine göre tespit edilecek indirimler, özel indirime 

eklenerek hizmet erbabının ücretinden indirilir. 

Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller 

Maliye ve Gümrük, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile 

tespit edilir. 

Aile reisinin, eşinin ve çocuklarının her birinin gerçek usulde tespit edilen 

ücret gelirine bu maddede yer alan özel indirim ve sakatlık indirimi 

uygulanır." 

Madde 89. "Mükellefler yıllık beyanname ile bildirecekleri gelirlerden 

aşağıdaki indirimleri yapabilirler: 

3. Mesleki faaliyet icra eden veya basit usulde vergilendirilenlerden tüccar 

ve ücretli durumuna girmeksizin yapılan imalat, tamirat ve küçük sanat 

işleriyle uğraşan özürlülerin gelir vergisi matrahına esas kazançlarına, bu 

Kanunun 31 inci maddesinin 2 numaralı bendinde yer alan esaslara göre 

hesaplanan yıllık indirim uygulanır. Bu indirim, bakmakla yükümlü olduğu 

özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı ve ücret geliri elde edenler için 

de uygulanır. İndirim, hizmet erbabının tevkifat matrahına uygulanır." 

3. Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Olanlar 

5. Sakatlık indirimi; 

- Özürlü hizmet erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan 

hizmet erbabına, 

- Özürlü serbest meslek erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi 

bulunan serbest meslek erbabına, 

- Basit usulde vergilendirilenlerden, tüccar ve ücretli durumuna 

girmeksizin, imalat, tamirat ve küçük sanat işleri ile uğraşan (ilk madde ve 

yardımcı malzeme müşteriye ait olarak faaliyet gösteren terzi, tamirci, 

marangoz gibi) özürlülere, 

uygulanmaktadır. 
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4. Sakatlık İndiriminden Yararlanacakların Yapacakları İşlemler 

6. Sakatlık indiriminden yararlanmak isteyenlerin bir dilekçe ve aşağıda 

belirtilen belgelerle birlikte; illerde Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne, 

bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, diğer 

ilçelerde Malmüdürlüğüne başvurması gerekmektedir. 

7. Sakatlık indiriminden yararlanmak isteyenlerin dilekçe ekinde 

bulunduracağı belgeler şunlardır: 

Özürlü hizmet erbabı için; 

a) Çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge, 

b) Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf. 

Hizmet erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler için; 

a) Ücretlinin çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir 

belge, 

b) Özürlü kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğrafı, 

c) Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösteren belge. 

Özürlü serbest meslek erbabı için; 

a) Vergi kimlik numarasını gösteren belge, 

b) Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf. 

Serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler 

için; 

a) Serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını gösteren belge, 

b) Özürlü kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğrafı, 

c) Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösteren belge. 

Sakatlık indiriminden yararlanma hakkına sahip basit usulde 

vergilendirilen özürlüler için; 

a) Vergi kimlik numarasını gösteren belge, 

b) Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf. 
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5. Maliye Bakanlığınca Yapılacak İşlemler 

8. Defterdarlık Gelir Müdürlükleri, Vergi Dairesi Müdürlükleri ve 

Malmüdürlükleri kendilerine başvuran özürlülerin kişisel bilgilerini, 

Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmeliğin(*) 

eki rapor formuna yazacaklar ve bu formları bir yazıya ekleyerek, özürlüleri 

yetkili sağlık kurulundan en yakınına sevk edeceklerdir. 

9. Yetkili sağlık kuruluşunca verilecek raporlar ilgili müdürlüklerce Maliye 

Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünde oluşturulan Merkez Sağlık Kuruluna 

gönderilecektir. Bununla birlikte, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce 

ödevlilerce ilgili müdürlüklere müracaat etmeden alınan raporların, yetkili 

sağlık kuruluşu tarafından verilmesi, sağlık kurulunun iç hastalıkları, genel 

cerrahi, göz, kulak burun boğaz, nöroloji ve/veya psikiyatri uzmanından 

oluşması halinde bu raporlar işleme konulacak ve varsa diğer 

eksikliklerinin de tamamlaması şartıyla incelenmek üzere Merkez Sağlık 

Kuruluna gönderilecektir. 

10. Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulu, sağlık kuruluşları tarafından 

düzenlenen raporları inceleyerek, başvuru sahibinin çalışma gücünün ne 

kadarını kaybettiğine karar verecektir. Bu şekilde sakatlık dereceleri belli 

olanlara ilişkin raporlar, ücretlilerde işverenine, diğerlerinde kendilerine 

verilmek üzere ilgili Defterdarlığa gönderilecektir. 

11. Sakatlık derecelerine veya raporlarda yer almayan bulgular gibi 

sebeplere dayanan itiraz ve şikayet mahiyetindeki başvurular da ilgili 

müdürlüklere yapılacak ve yukarıda açıklandığı şekilde işlem görecektir. 

6. Sakatlık İndirimi Uygulaması 

6.1. Özürlü Hizmet Erbabı ile Bakmakla Yükümlü Olduğu Özürlü Kişi 

Bulunan Hizmet Erbabında Uygulama 

12. Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulunca tespit edilen çalışma gücü 

kayıp oranının asgari; 

- % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece, 

- % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece , 

-% 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı üçüncü derece , 

sakat sayılmakta ve sakatlık indirimi, özel indirim tutarının(**) 
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- Birinci derece sakatlar için sekiz katı, 

- İkinci derece sakatlar için dört katı, 

- Üçüncü derece sakatlar için iki katı, 

olarak uygulanmaktadır. Sakatlık indiriminden yararlanacak birden fazla 

kişinin bulunması halinde, bu hesaplama her biri için ayrı ayrı yapılacak ve 

indirim uygulanmasında toplu olarak dikkate alınacaktır. 

13. Bu şekilde hesaplanan sakatlık indiriminin aylık tutarının hizmet 

erbabının aylık tevkifat matrahından indirilmesi gerekmektedir. 

Sakatlık indirimi tutarına ayrıca özel indirim tutarının ilave edileceği 

açıktır. 

14. Muhtelif yerlerden ücret alanlarda, sakatlık indirimi özel indirimin 

uygulandığı ücret gelirine uygulanacaktır. 

15. Farklı özel indirim tutarı belirlenen illerde çalışan özürlü hizmet erbabı 

ile bunların bakmakla yükümlü olduğu özürlülerin yararlanabileceği 

sakatlık indirimi tutarının hesaplanmasında bu illerde uygulanan özel 

indirim tutarı(***) dikkate alınacaktır. 

 

6.2. Özürlü Serbest Meslek Erbabı İle Bakmakla Yükümlü Olduğu 

Özürlü Kişi Bulunan Serbest Meslek Erbabında ve Basit Usülde 

Vergilendirilenlerde Uygulama 

16. Özürlü serbest meslek erbabı ile serbest meslek erbabının bakmakla 

yükümlü olduğu özürlü kişi bulunması halinde bir önceki bölümde 

açıklanan şekilde hesaplanan sakatlık indiriminin yıllık tutarı, serbest 

meslek erbabının beyan edeceği serbest meslek kazancından düşülecektir. 

İndirimden yararlanma hakkına sahip basit usülde vergilendirilen 

özürlülere uygulanacak sakatlık indiriminin yıllık tutarı ise, 215 Seri No.lu 

Gelir Vergisi Genel Tebliğinde esasları belirlenen vergi tarhına esas 

kazançlarından indirilecektir. İndirim, beyan edilecek serbest meslek 

kazancı ve basit usulde vergilenen kazanç tutarı ile sınırlı olup, kazancın 

yetersiz olması halinde sonraki yıla devredilmeyecektir. 
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17. Farklı özel indirim tutarı belirlenen illerde faaliyet gösterenlerin 

yararlanabileceği sakatlık indirimi tutarının hesaplanmasında bu illerde 

uygulanan özel indirim tutarı dikkate alınacaktır. 

7. Sakatlık İndirimi Uygulamasında Bakmakla Yükümlü Olma Tabiri Ve 

Bu Durumun Belgelendirilmesi 

18. Sakatlık indirimi uygulamasında bakmakla yükümlü olunan kişi 

tabirinden; özürlü kişinin tabi olduğu çalışma mevzuatı veya bağlı 

bulunduğu sosyal güvenlik kurumunun mevzuatına göre bakmakla 

yükümlü sayılan anne, baba, eş ve çocukları anlaşılacaktır. Çocuklarda yaş 

sınırlamasına gidilmeksizin işlem yapılacaktır. 

19. Bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan; 

- Hizmet erbabı, çalıştığı işyerinden veya duruma göre kayıtlı olduğu sosyal 

güvenlik kuruluşundan aldığı özürlü kişiye ait sağlık karnesinin kimlik 

bilgilerini içeren sahifelerinin bir örneğini, 

- Serbest meslek erbabı, kayıtlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşundan aldığı 

özürlü kişiye ait sağlık karnesinin kimlik bilgilerini içeren sahifelerinin bir 

örneğini, bakmakla yükümlü olduğuna dair belge olarak ilgili müdürlüklere 

verecektir. 

Tebliğ olunur. 
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2.3.) 302 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 

 

29 Aralık 2017 CUMA Resmî Gazete 
Sayı : 30285 

(Mükerrer) 

TEBLİĞ 

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 

(SERİ NO: 302) 

 

MADDE 1 – c) 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik 

indirimi tutarları; 

- Birinci derece engelliler için 1000 TL,  

 

- İkinci derece engelliler için 530 TL,  

 

- Üçüncü derece engelliler için 240 TL, 
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BÖLÜM III 3-ENGELLİLİK İNDİRİMİ GÖRÜŞLERİ 

 

GÖRÜŞLER 

No Soru  

1. Birden fazla engelli çocuk olması 

2. Birden fazla gelir elde edilirse 

3. Birden fazla gelir elde edilirse 

4. Ek derse uygulanır mı? 

5. Hangi tarihten itibaren uygulanacağı 

6. İndirim tutarı gelir vergisini aşarsa 

7. İndirim tutarı gelir vergisini aşarsa 

8. İndirim tutarı gelir vergisini aşarsa 

9. Kıst Maaşta engellilik indirimi 
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Görüş 1. Birden fazla engelli çocuk olması 

 

Sayı:  B.07.1.GİB.0.46/4606-15577/010853 Tarih:  16/03/2004 

   

T.C. 

MALİYE BAKANLIĞI 

Gelir İdaresi Başkanlığı 

Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı 

  

SAYI : B.07.1.GİB.0.46/4606-15577 

KONU 

:                                                                                                        16.03.2004/010853 

  

....................VALİLİĞİNE 

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü) 

  

İLGİ :  a) .................... tarih ve .................... sayılı, 

  b) .................... tarih ve .................... sayılı yazılarımız. 

 

İlinizde çalışan ..............................'nin Bakanlığımıza verdiği 24.02.2004 

tarihli   dilekçesi incelenmiş, bir örneği ekte gönderilmiştir. 

Bilindiği gibi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 31 inci maddesi 

4842  Sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile değiştirilmiştir. Yapılan bu 

değişiklikte  "Çalışma gücünün asgari % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet 

erbabı birinci derece  sakat, asgari % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet 

erbabı ikinci derece sakat,  asgari % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet 

erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda sakalık dereceleri 

itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir. 

Sakatlık indirimi; 

-Birinci derece sakatlar için 440.000.000 lira, 

-İkinci derece sakatlar için 220.000.000 lira, 

-Üçüncü derece sakatlar için 110.000.000. liradır. 

Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve  usuller 

Maliye, Sağlık ve Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca bu konuda 
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müştereken 

hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir" şeklinde hükme bağlanmış,aynı 

Kanunun 89/3 üncü maddesiyle de sakatlık indiriminin kapsamı 

genişletilmiştir. 

Bakanlığımızca hazırlanıp 24.02.1999 tarih ve 23621 sayılı 

Resmi  Gazete'de yayımlanan 222 seri no'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde 

de gerekli  açıklamalar yapılmıştır. 

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; bakmakla yükümlü olma 

sıfatiyle  ödevlinin vergiye tabi ücretinden önce birinci çocuğun çalışma 

gücü kayıp  oranına göre hesaplanan sakatlık indirimini; halen vergiye tabi 

ücret kalıyor         ise ikinci çocuk için tespit edilen sakatlık indirimi 

düşülecektir. 

Ayrıca usulüne uygun rapor alan, Merkez Sağlık Kurulunun incelemesinden 

de geçen sürekli raporlarda yeniden rapor alınmaksızın indirim 

uygulanmasına devam edilecektir. 

Bilgi edinilmesi ve ödevlinin durumunun bu açıklamalara 

göre         değerlendirilerek sonucunun ödevliye ve Bakanlığımıza 

bildirilmesini rica ederim. 
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Görüş 2. Birden fazla gelir elde edilirse 

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ 

    

Sayı : 16700543-120-25 06/05/2015 

Konu : Gelir Vergisi 

  

İlgide kayıtlı talep formunda, Şube Müdürü kadrosuyla .... İl Müdürlüğünde 

görev yaptığınızı, çalışma gücünüzün % 40'ını kaybettiğinizi, 

kurumunuzdan almış olduğunuz maaşınıza 3 üncü derece engellilik indirimi 

uygulanarak 200,00 TL. gelir vergisi matrahından düşüldüğü, 

kurumunuzdan aldığınız maaşın dışında "Gençlik ve Spor Uygulamasında 

Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlerle İlgili Esaslar" a göre (Gösterge 

ve maaş katsayısı çarpımı ile bulunan rakamdan) spor müsabakalarında 

görev yaptığınızda gelir vergisi ve damga vergisi kesilerek şahsınıza 

personel ücreti ödendiği belirtilerek, söz konusu ücretinize de maaş gibi 

engellilik indiriminin uygulanıp uygulanmayacağı hususunda bilgi verilmesi 

istenilmektedir. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 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 mahiyetin değiştirmez." 

Söz konusu Kanunun 31 inci maddesinde ise; "Çalışma gücünün asgari % 

80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgari % 

60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgari % 40'ını 

kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda 

sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının 

ücretinden indirilir." hükmü yer almaktadır. 
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Ayrıca, 222 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 6.1.bölümünün 13 

numaralı bendinde de; "Hesaplanan sakatlık indiriminin aylık tutarının 

hizmet erbabının aylık tevkifat matrahından indirilmesi gerekmektedir." 

denilmiştir. 

Diğer taraftan, 21.11.1989 tarih ve 20349 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanan 160 Seri No.lu Gelir Vergisi tebliğinde açıklandığı üzere, 

Bakanlıklar, bağlı kuruluşlar ve üniversiteler ile bu kuruluşlar bünyesinde 

kurulmuş olan döner sermaye işletmeleri tek işveren olarak kabul 

edilmiştir. 

Bu çerçevede; Bakanlıklar, bağlı kuruluşlar ve üniversitelerde bulunan 

tahakkuk birimlerinin, bu kuruluşlar bünyesinde kurulan döner sermaye 

işletmelerindeki tahakkuk birimleri ile koordineli olarak çalışarak, söz 

konusu  kuruluşlar tarafından bir ay içinde yapılan ücret ödemeleri ile 

döner sermaye işletmeleri tarafından yapılan ücret ödemelerinin 

toplanarak, bu toplam tutar üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 103 ve 104 

üncü maddelerine göre vergilendirilmesi gerekmektedir.        

Buna göre, çalışmakta olduğunuz kurumdan spor müsabakalarından dolayı 

aldığınız ücret ödemeleri ile maaş ödemelerinin tek işverenden alınan ücret 

olarak değerlendirilmesi, faydalandığınız engellilik indirimine ilişkin tutarın 

söz konusu ücretler toplamına uygulanması gerekmektedir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 
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Görüş 3. Birden fazla gelir elde edilirse 

T.C. 
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü 

    

Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-2011-GVK-31-1-374 08/06/2011 

Konu : Sakatlık indiriminin maaş ve döner sermaye gelirine 
uygulanması 

  
İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ... İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 

memur olarak çalıştığınızı, bakmakla yükümlü olduğunuz çocuğunuzun 

rahatsızlığı nedeniyle Başkanlığımıza yaptığınız müracat üzerine, 193 sayılı 

Gelir Vergisi Kanunu'nun 31'inci maddesine göre ikinci derece sakat hizmet 

erbabı için belirlenmiş bulunan indirimden 01.04.2010 tarihi itibarı ile 

yararlandırılmanız gerektiğine ilişkin yazının görev yaptığınız kamu 

kurumuna gönderildiği belirtilerek, söz konusu indirimin maaşınıza ve 

kurumunuz döner sermayesinden elde ettiğiniz gelire uygulanma esasları 

hakkında Başkanlığımızdan bilgi istenilmektedir. 

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." denilmektedir. 

Aynı Kanunun 31 inci maddesinde; "Çalışma gücünün asgarî % 80'ini 

kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgarî % 60'ını 

kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgarî % 40'ını 

kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda 

sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının 

ücretinden indirilir." hükmü yer almakta olup, Gelir Vergisi Kanununun 

89/3 üncü maddesinde de bu indirimden bakmakla yükümlü olduğu özürlü 

kişi bulunan hizmet erbabının da yararlanacağı hükme bağlanmıştır. 
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Diğer taraftan 160 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklandığı 

üzere bakanlıklar, bağlı kuruluşlar ve üniversiteler ile bu kuruluşlar 

bünyesindeki döner sermaye işletmeleri 01/01/1990 tarihinden geçerli 

olmak üzere tek işveren olarak kabul edilmiştir. 

Bu çerçevede; 

a) Bakanlıklar, bağlı kuruluşlar ve üniversitelerde bulunan tahakkuk 

birimlerinin, bu kuruluşlar bünyesinde kurulmuş olan döner sermaye 

işletmelerindeki tahakkuk birimleri ile koordineli olarak çalışmaları, 

b) Anılan kuruluşlar tarafından bir ay içinde yapılan ücret ödemeleri ile 

döner sermaye işletmeleri tarafından yapılan ücret ödemelerinin 

toplanarak, vergilendirilmesi gerekmektedir. 

Bu hüküm ve açıklamalara göre, çalışmakta olduğunuz bakanlık ve bu 

bakanlığa bağlı olarak kurulan döner sermayeden alınan ek ödemeler ile 

maaş ödemelerinin tek işverenden alınan ücret olarak değerlendirilmesi, 

bakmakla yükümlü olduğunuz çocuğunuzun rahatsızlığı nedeniyle 

faydalandığınız ikinci derece sakatlık indirimine ilişkin tutarın, söz konusu 

ücretler toplamına uygulanması gerekmektedir. 

Bilgilerinize rica ederim. 
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Görüş 4. Engelli İndirimi Ek derse uygulanır mı?   

 

T.C. 
BİNGÖL VALİLİĞİ 

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü 

    

Sayı : B.07.4.DEF.0.12.10.00-B.07.4.DEF.0.12.10-2 25/02/2012 

Konu : Sakatlık İndiriminin Ekders Ücret Gelirine Uygulanması Hk 

  

İlgi kayıtlı özelge talep formunda, öğretmen olarak çalıştığınızı, bakmakla 
yükümlü olduğunuz çocuğunuzun rahatsızlığı nedeniyle aldığınız rapora 
istinaden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesine 
göre  sakatlık indiriminden yararlandığınızı ancak söz konusu indirimin ek 
ders ücret ödemesine yansıtılmadığını belirterek konu hakkında bilgi talep 
etmektesiniz. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 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 mahiyetin değiştirmez." hükmü yer almaktadır. 

Söz konusu Kanunun 31 inci maddesinde ise; "Çalışma gücünün asgari % 
80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgari % 
60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgari % 40'ını 
kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda 
sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının 
ücretinden indirilir." hükmü yer almakta olup, Gelir Vergisi Kanunun 89/3 
üncü maddesinde de bu indirimden bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi 
bulunan hizmet erbabının da yararlanacağı hükme bağlanmıştır. 

Bu hüküm ve açıklamalara göre, çalışmakta olduğunuz bakanlıktan alınan 
ek ders ödemeleri ile maaş ödemelerinin tek işverenden alınan ücret olarak 
değerlendirilmesi, bakmakla yükümlü olduğunuz çocuğunuzun rahatsızlığı 
nedeniyle faydalandığınız sakatlık indirimine ilişkin tutarın, söz konusu 
ücretler toplamına uygulanması gerekmektedir. 
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Bilgilerinize rica ederim. 

Görüş 5. Engelli İndirimi Hangi tarihten itibaren uygulanacağı 

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü 

    

Sayı : 84098128-120.08.02[89-2014-5]-77 19/02/2015 

Konu : Engelli İndiriminin hangi tarihten itibaren uygulanması 

gerektiği hk. 

  

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; oğlunuz ... hakkında S.D.Ü. 

Araştırma ve Uygulama Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık 

Kurulunca düzenlenen ve (%90) yüzde doksan özür oranı belirlenen 

12.05.2011 tarih ve 229 sayılı Sağlık Kurulu Raporuna istinaden 2013 yılı 

gelir vergisi beyannamenizde engellilik indirimine ilişkin tutarı 

matrahınızdan indirim konusu yaptığınız, söz konusu raporu dilekçe ekinde 

bağlı bulunduğunuz vergi dairesine ibraz ettiğiniz, ancak vergi dairesince 

anılan indirimden faydalanabilmeniz için Başkanlığımızdan belge almanız 

gerektiğinin ifade edilmesi üzerine 07.05.2014 tarihinde Başkanlığımıza 

başvuruda bulunduğunuz, ancak engelli indiriminden Sağlık Kurulu 

Raporunun alındığı 12.05.2011 tarihi yerine başvuru tarihiniz olan 

07.05.2014 tarihinden itibaren yararlandırıldığınız belirtilerek, Gelir 

Vergisi Kanununun 89'uncu maddesinde yer alan indirimden hangi tarih 

itibariyle yararlanabileceğiniz hususunda Başkanlığımız görüşü talep 

edilmektedir. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31'nci maddesinde; Çalışma gücünün 

asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabının birinci derece, asgarî 

% 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabının ikinci derece, asgarî % 40'ını 

kaybetmiş bulunan hizmet erbabının ise üçüncü derece engelli sayılacağı ve 

engellilik dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarların hizmet erbabının 

ücretinden indirileceği, engellilik derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya 

ilişkin esas ve usullerin Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 



 
 

Sayfa 30 / 40 
 

ENGELLİLERDE GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ 2017 

bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile 

belirleneceği hüküm altına alınmıştır. 

Aynı Kanunun "Diğer İndirimler" başlıklı 89'uncu maddesinin 3'üncü 

bendinde; "Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde 

vergilendirilen engellilerin beyan edilen gelirlerine, 31 inci maddede yer 

alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim (Bu indirimden bakmakla 

yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı ile hizmet 

erbabı (tevkifat matrahı dahil) da yararlanır.)." hükmü yer almıştır. 

Konuyla ilgili olarak 24.02.1999 tarih ve 23621 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanan 222 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "Sakatlık 

İndiriminden Yararlanacakların Yapacakları İşlemler" başlıklı 4'üncü 

bölümünde; Sakatlık indiriminden yararlanmak isteyenlerin bir dilekçe ve 

aynı bölümde belirtilen belgelerle birlikte illerde Defterdarlık/Başkanlık 

Gelir Müdürlüğüne, bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi 

Müdürlüğüne, diğer ilçelerde Malmüdürlüğüne başvurmaları gerektiği 

açıklamalarına yer verilmiştir. 

Diğer taraftan, 24.09.1998 tarih ve 23473 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

"Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık 

Derecelerinin Tespit Şekli İle Uygulanması Hakkındaki Yönetmelik de 

Değişiklik Yapan Yönetmelik" in 8'inci maddesinde; Defterdarlık Gelir 

Müdürlükleri, Vergi Dairesi Müdürlükleri veya Malmüdürlüklerinin yetkili 

sağlık kuruluşları tarafından düzenlenerek resmi yazıyla gönderilen 

raporları Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğüne (Gelir İdaresi 

Başkanlığı) gönderecekleri, 

10'uncu maddesinde; Merkez Sağlık Kurulunca raporda yer alan sakatlık 

bulguları ve teşhisinin incelenmesi neticesi, bu Yönetmeliğe bağlı 

cetvellerde yer alan sakatlık arızalarına göre çalışma gücündeki kayıp 

oranlarının dikkate alınarak hizmet erbabının sakatlığı nedeniyle çalışma 

gücünün yüzde kaçını kaybettiği hususunda karara varılacağı, 

11'inci maddesinde; Maliye Bakanlığının Merkez Sağlık Kurulu tarafından 

incelenmiş ve kesin karara bağlanmış olan raporları ilgili Gelir 

Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Müdürlüğüne, veya Malmüdürlüğüne 

göndereceği, anılan müdürlüklerin raporlarda belirlenen derecelere göre 

hizmet erbabının Gelir Vergisi Kanununun 31'inci maddesinin (2) numaralı 



 
 

Sayfa 31 / 40 
 

ENGELLİLERDE GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ 2017 

bendinde belirtilen özel indirim miktarlarında sakatlık indiriminden 

yararlandırılmaları gerektiğini çalıştıkları kurumlara yazıyla bildirecekleri, 

açıklamaları yer almıştır. 

Bu kapsamda, engellilik indiriminin başlangıç tarihi olarak; 

-Yetkili sağlık kuruluşuna sevk edilmek üzere, sözkonusu idari birimlere 

başvuran ve bu sevke bağlı olarak alınan raporu idareye sağlık kuruluşunca 

doğrudan gönderilen engelliler yönünden rapor tarihi, 

-Önceden alınmış eski tarihli sağlık kurulu raporunu söz konusu idari 

birimlere teslim eden engelliler yönünden teslim tarihi, 

-İhtilaf aşamasında yargı organları vasıtasıyla rapor alan engelliler 

yönünden son rapor tarihi, 

-Hakem hastane tayin edilmesi üzerine bu hastanelerden rapor alan 

engelliler yönünden rapor tarihi, 

esas alınmaktadır. 

Başkanlığımızda yer alan dosyanızın tetkikinden; engellilik indiriminden 

yararlanmak üzere 07.05.2014 tarihinde Başkanlığımıza başvurarak, 

bakmakla yükümlü olduğunuz ... hakkında S.D.Ü. Araştırma ve Uygulama 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Kurulunca düzenlenen 

12.05.2011 tarih ve 229 sayılı Sağlık Kurulu Raporunu teslim ettiğiniz, söz 

konusu raporun Merkez Sağlık Kurulu tarafından incelenerek bakmakla 

yükümlü olduğunuz oğlunuzun çalışma gücünün (%90) yüzde doksanını 

kaybettiğine karar verildiği ve başvuru tarihinizden itibaren Gelir Vergisi 

Kanununun 89/3'üncü maddesi gereği aynı kanunun 31'inci maddesinde 

yer alan birinci derece engelliler için uygulanan engelli indiriminden 

yararlandığınız anlaşılmıştır. 

Buna göre, engellilik indiriminin uygulanabilmesi için yetkili sağlık 

kuruluşundan alınan raporunuzun Merkez Sağlık Kurulu tarafından 

onaylanması gerekmekte olup, oğlunuz ...'ya ait S.D.Ü. Araştırma ve 

Uygulama Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Kurulunca 

düzenlenen ve (%90) yüzde doksan özür oranı belirlenen Sağlık Kurulu 

Raporunun 12.05.2011 tarihli olmasına rağmen, Başkanlığımıza 

07.05.2014 tarihinde müracaat etmeniz ve Merkez Sağlık Kurulu tarafından 

da başvuru tarihinden itibaren söz konusu indirimden 
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faydalanmanızın uygun bulunması nedeniyle, serbest meslek kazancınız 

dolayısıyla vereceğiniz yıllık gelir vergisi beyannamenizde bildirilecek gelir 

vergisi matrahınıza engelli indiriminin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 

31 ve 89'uncu maddelerinde yer alan usul ve esaslara göre 07.05.2014 

tarihi itibariyle uygulanması mümkün bulunmaktadır. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 
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Görüş 6. İndirim tutarı gelir vergisini aşarsa 

 

T.C. 

MALİYE BAKANLIĞI 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

  

  

SAYI     : B.07.0.GEL.0.46/4600-80875- 

KONU   : Sakat hizmet erbabına aylık dönemler itibariyle                          

              yapılan ücret ödemelerinin vergilendirilmesi hk. 

  

  

................. VALİLİĞİNE 

(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğü) 

  

İLGİ     : .................gün ve ................. sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ve ekinde yer alan ................. tarih ve................. sayılı 

özelgeniz incelendi. 

 

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61'nci 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...." hükmü yer almış ve anılan 

kanunun 4842 sayılı Kanunla değişik 31'inci maddesinde ise çalışma 

gücünün asgari % 40'ını kaybeden hizmet erbabının sakat sayılacağı 

belirtilmiş, dereceler itibariyle belirlenen aylık tutarların hizmet erbabının 

ücretlerinin vergilendirilmesinde, sakatlık indirimi olarak düşülmesi 

hüküm altına alınmıştır. 
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Konu ile ilgili olarak Bakanlığımızca hazırlanıp 24.02.2004 gün ve 23621 

sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 222 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel 

Tebliğinde de gerekli açıklamalar yapılmıştır. 

Bu hükümlere göre, sakat hizmet erbabına aylık dönemler itibariyle yapılan 

ücret ödemelerinin vergilendirilmesi sırasında; aylık tutarları üzerinden 

uygulanan sakatlık indirimi toplamının sakat hizmet erbabının asıl 

ücretlerini aşması halinde aşan kısmın, o ayda yapılan fazla mesai, yan 

ödeme ve ücret sayılan ödemelerin tutarına uygulanması gerekir. İndirim 

tutarının yüksek olması halinde herhangi bir iade söz konusu olmayacaktır. 

Dolayısıyla, döner sermayeden yapılan ödemelerin vergiye tabi bir ödeme 

olması halinde bu ödemeye de sakatlık indirimi uygulanacağı tabiidir. 

Bilgi edinilmesini ve gereğinin yapılarak sonucundan Bakanlığımıza ve 

ilgiliye bilgi verilmesini rica ederim. 
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Görüş 7.İndirim tutarı gelir vergisini aşarsa 

Sayı:B.07.0.GEL.0.46/4606-8961Tarih:09/09/2004 
 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
................. VALİLİĞİ 

(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğüne) 
  

Bilindiği üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 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..." hükmü 

yer almış ve aynı kanunun 4842 sayılı   Kanunla değişik 31 inci maddesinde 

ise, ücretlerin vergilendirilmesinde;  sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen 

aylık tutarların hizmet erbabının  ücretinden indirileceği belirtilmiştir. 

Bu hükümlere göre, sakat hizmet erbabına aylık dönemler itibariyle yapılan 

ücret ödemelerinin vergilendirilmesi sırasında, aylık tutarları üzerinden 

uygulanan sakatlık indirimi toplamının, sakat hizmet erbabının asıl 

ücretlerini aşması halinde; aşan kısmın o ayda yapılan fazla mesai, yan 

ödeme, döner sermaye gelirlerinden yapılan ve vergiye tabi olan ek 

ödemelere ve ücret sayılan diğer ödeme tutarlarına uygulanması gerekir. 

Buna rağmen indirilmeyen tutar kalması halinde ise; bu tutarın iadesi söz 

konusu değildir. 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. 
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Görüş 8.İndirim tutarı gelir vergisini aşarsa 

 

Sayı:  B.07.1.GİB.0.46/4600- Tarih:  15/08/2006 

T.C. 

MALİYE BAKANLIĞI 

Gelir İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.07.0.GEL.0.46/4600 

KONU : 

.............. VALİLİĞİNE 

İLGİ:    11/07/2006 tarihli ve B.07.4.DEF.0.68.10/1527 sayılı özelge. 

Bilindiği gibi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 4842 sayılı Kanunla 

değişik 31 inci maddesinde sakatlık indirimine ilişkin hükümlere yer 

verilmiş, son fıkrasında ise çalışma gücü kayıp oranını nasıl belirleneceği ve 

uygulamanın nasıl olacağının bir yönetmelik ile belirleneceği belirtilmiştir. 

Bakanlığımızca hazırlanan 24/09/1998 tarihli ve 23473 sayılı Resmi 

Gazete'de Yayımlanan Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet 

Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tespit Şekli İle Uygulanması Hakkında 

Yönetmelikte ve 222 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde gerekli 

açıklamalar yapılmıştır. 

Bu açıklamalara göre; vergi indiriminden hizmet erbabı ve bakmakla 

yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan hizmet erbabı, basit usulde 

vergilendirilenler, serbest meslek erbabı ve bakmakla yükümlü olduğu 

özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı faydalanacaktır. 

Ayrıca, Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde de, "ücret, işverene 

tabi ve belirli 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), 

tahsilat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya 

başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde 

olmamak şartı ile kazancın belirli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş 

bulunması onun mahiyetini değiştirmez..." hükmü yer almaktadır. 
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Buna göre, limited şirket ortağı olan ve aynı zamanda şirket müdürü olarak 

görev yapan ........... .............'ın bu görevinden dolayı işletmeden aldığı maaşın 

Gelir Vergisi Kanunu kapsamında ücret olarak değerlendirilmesi gerekir. 

Ücret gelirinden dolayı sakatlık indiriminden de faydalanması gerekir. 

Dolayısıyla  sakat hizmet erbabına aylık dönemler itibariyle yapılan ücret 

ödemelerinin vergilendirilmesi sırasında, aylık tutarları üzerinden 

uygulanan sakatlık indirimi toplamının sakat hizmet erbabının asıl 

ücretlerini aşması halinde, aşan kısmın, o ayda yapılan fazla mesai, yan 

ödeme ve ücret sayılan ödemelerin tutarına uygulanması gerekir. Ancak 

buna rağmen indirim tutarının söz konusu ödemelerden fazla olması 

halinde herhangi bir vergi iadesi  yapılmayacaktır. 

Bilgi edinilmesi ve gereğinin buna göre yapılarak sonucundan adı 

geçene  bilgi verilmesini rica ederim. 
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Görüş 9. Kıst Maaşta engellilik indirimi 

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) 

    

Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-31-2-509               

12/07/2011 

Konu : Sakatlık İndiriminin kıst dönem maaşlara uygulanması hk. 

  

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Merkez Müdürlüğünüz bünyesinde 

istihdam ettiğiniz işçi, sözleşmeli personel ve memurlara ilişkin olarak 

çeşitli nedenlerle 25 gün üzerinden kıst maaş alan personellerin ücretlerine 

sakatlık indirimlerinin uygulanmasında sakatlık indirimi olarak tespit 

edilen aylık tutarların tamamı mı yoksa çalışılan güne isabet eden tutarının 

mı indirim konusu yapılacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş 

bildirilmesi istenilmektedir. 

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 yer verilmiştir. 

Yine aynı Kanunun 31 inci maddesinde; Çalışma gücünün asgarî % 80'ini 

kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgarî % 60'ını 

kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgarî % 40'ını 

kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda 

sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının 

ücretinden indirilir. 

Sakatlık indirimi; 

- Birinci derece sakatlar için 680 TL, 
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- İkinci derece sakatlar için 330 TL, 

- Üçüncü derece sakatlar için 160 TL.dir. 

Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller 

Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca bu konuda 

müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir."  hükmü yer almıştır. 

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun 4842 sayılı Kanunla 

değiştirilmeden önceki 31 inci maddesinde yer alan düzenleme 

doğrultusunda çıkarılan 203 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 

"Yeniden Tespit Edilen Özel ve Sakatlık İndirimi Tutarlarının 

Uygulanmasındaki Esaslar:" başlıklı birinci bölümün ikinci paragrafında: 

"İndirimlerin uygulanmasında esas prensip, ücretin ödeme dönemidir. 

Ücret günlük dönemler itibariyle ödenmekte ise indirimlerin günlük 

tutarları ile, ücret aylık dönemler itibariyle ödenmekte ise, indirimlerin 

aylık tutarları ile (kıst bir döneme inhisar etse dahi) uygulanması 

gerekmektedir." açıklamasına yer verilmiştir. 

Bu itibarla, özürlü hizmet erbabına aylık dönemler itibariyle ücret 

ödenmesi halinde sakatlık indirimi aylık tutarlar üzerinden uygulanacak 

olup, bir ay içerisinde kıst dönem çalışılması durumunda da sakatlık 

indiriminin aylık tutarları dikkate alınacaktır. Ücret günlük dönemler 

itibariyle ödenmekte ise sakatlık indiriminin günlük tutarları ile 

uygulanması gerekmektedir.   

Diğer taraftan, işçilere yapılan ilave ödeme ve ikramiye ödemeleri de Gelir 

Vergisi Kanununun 61 inci maddesi hükmü gereğince ücret olarak 

değerlendirileceğinden söz konusu ücret ödemelerinin de hizmet erbabının 

asıl ücretine dahil edilerek Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesi 

hükmüne göre belirlenen sakatlık derecesine uygun sakatlık indirimi 

tutarlarının yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde indirim konusu 

yapılması gerekmektedir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

  



 
 

Sayfa 40 / 40 
 

ENGELLİLERDE GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ 2017 

 
EK-1 DİLEKÇE ( ÇALIŞAN KENDİSİ / BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLAN İÇİN) 

 

1)…….VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI / DEFTERDARLIK 

MAKAMINA 

(Gelir Müdürlüğü) 

2)…….. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE * 
3)…….. MAL MÜDÜRLÜĞÜ’NE * 

 

 

...................................................................’nda görev yapmaktayım. Bakmakla 

yükümlü bulunduğum ................................................ rahatsızlığı / rahatsızlığım 

nedeniyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 3239 Sayılı Kanunla değişik 

31. maddesinde öngörülen Engellilik indiriminden yararlanmak istiyorum. 

Gereğini müsaadelerinize arz ederim. …../…../……. 

 

 

 

İmza 

 

 

 

BAŞVURU YAPANIN: 

 

Adı ve Soyadı: 

 

İkametgâh Adresi: 

 

Telefon Numarası: 

 

Çalıştığı İşyerinin Adı ve Unvanı: 

 

İşyeri Adresi: 

 

Telefon Numarası: 

 

 

 

EKLERİ: 

 

1- ( ) Çalıştığı Yerden Çalıştığına Dair Yazı 

2- ( ) Nüfus cüzdanı fotokopileri 

3- ( ) Bakmakla yükümlü olduğunu bildirir yazı 

4- ( ) İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için, rapor aslı veya noter 

tasdikli örneği, ilgili hastane yetkililerince "ASLI GİBİDİR" şerhi ile onaylanmış örneği 

 


