
 

 

KONU: 7194 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 86. maddesinde yapılan 

düzenlemeye göre;  

 

ÖZETLE: 2020 TAKVİM YILI İÇİNDE ÜCRETLİNİN: TEK İŞVERENDEN ALMIŞ OLDUĞU ÜCRET GELİRİ BRÜT 

600.000 TL Yİ GEÇENLER, BU ÜCRET GELİRLERİNİ MART 2021 AYI İÇİNDE BEYAN ETMELERİ VE İNDİRİMLER 

DÜŞTÜKTEN* SONRA ÇIKACAK VERGİYİ ÖDEMELERİ VEYA İADE ALMALARI GEREKMEKTEDİR. 

01.01.2020 tarihinden sonra tek işverenden alınan tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret tutarının vergi 

tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşması durumunda yıllık 

beyanname verilmesi gerekecektir.  

Ayrıca, birden fazla işverenden tevkifata tabi ücret almakla beraber, birinciden sonraki işverenden alınan 

ücretlerinin toplamı, vergi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 49.000 TL) aşması 

halinde yıllık beyanname verilecektir.  

İkinci işverenden alınan ücret geliri ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 49.000 TL) 

aşmamakla; birlikte birinci işverenden elde edilen dâhil ücret gelirleri toplamı vergi tarifesinin dördüncü 

gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşan mükelleflerin de yıllık beyanname vermesi 

gerekecektir. 

 

*İNDİRİMLER: 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 uncu maddesine göre, gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi 

beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir: 

1. Hayat/şahıs sigorta primleri, (%15)* 

2. Eğitim ve sağlık harcamaları, (%10) 

3. Beyan edilecek gelirden sınırlı olarak indirilebilecek bağış ve yardımlar ile tamamı indirilebilecek bağış 

ve yardımlar, (%5) 

4. Sponsorluk harcamaları, (amatör %100, profesyonel %50) 

5. Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına yapılan ayni ve nakdi bağışlar, (%100) 

6. Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve 

yardımlar, (%100) 

7. Bireysel katılım yatırımcısı indirimi, 

8. EXPO 2016 Antalya Ajansına yapılan her türlü nakdî ve ayni bağış ve yardımlar ile sponsorluk 

harcamaları, (%100) 

9. Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar 

 



 

 

*. Eğitim ve Sağlık Harcamaları Aşağıda belirtilen şekilde yapılan eğitim ve sağlık harcamaları beyan edilen 

gelirin % 10’unu aşmaması şartıyla yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilir: ü Eğitim ve sağlık 

harcamaları Türkiye’de yapılmalıdır. ü Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan gerçek veya tüzel 

kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmelidir. ü Sözkonusu harcamalar mükellefin kendisi, eşi ve küçük 

çocuklarına ilişkin olmalıdır. “Çocuk ve küçük çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef 

tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan 

mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade 

etmektedir. 

 

*Hayat/Şahıs Sigorta Primleri Beyan edilen gelirin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla 

(Bu şartın tespitinde işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları 

ile 63 üncü maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi ve bu bent kapsamında indirim konusu yapılacak 

prim ödemelerinin toplam tutarı birlikte dikkate alınır.) mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait 

hayat sigortalarına ödenen primlerin %50’si ile ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve 

tahsil gibi şahıs sigorta primleri yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilir. Sigortanın Türkiye’de 

kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim 

tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi 

tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı 

beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim kendi gelirlerinden indirilir. Konu ile ilgili olarak 

yayımlanan 25.10.2012 tarih ve 85 no.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde yapılan açıklamalara göre; vergiye tabi 

ücret matrahının tespitinde dikkate alınacak sigorta primleri, sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi 

Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ü Ücretlinin 

şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı 

tarafından ödenen primlerin %50’si ile ÜCRET GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN VERGİ REHBERİ www.gib.gov.tr 

29 ü Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için 

hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin tamamından, oluşmaktadır. İndirim konusu yapılacak primlerin 

toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını 

aşamayacaktır. Yıl içinde asgari ücret tutarında meydana gelebilecek değişiklikler, indirim yapılacak 

tutarların hesabında dikkate alınacaktır. Buna göre, gelirlerini yıllık beyanname ile beyan eden mükellefler, 

kendileri, eşi ve küçük çocukları adına ödedikleri birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için 

primlerin %50’sini, birikimli sigortalar dışında kalan yaşam teminatı içeren şahıs sigorta primlerinin 

tamamını, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerinden indirmeleri, beyan edilen gelirin %15’ini 

ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması halinde mümkündür. Öte yandan, mükelleflerce ödenen primlerin 

yıllık beyanname ile beyan edilen gelirden indirebilmesi için, bu primlerin yıl içinde ücretin safi tutarının 

tespitinde ayrıca indirilmemiş olması gerekmektedir. 

 


