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Personele Verilecek Ödül, Prim, İkramiye Gibi Ödemelerin Vergi Ve Sigorta 
Karşısındaki Durumu 

G.V.K’nın 29. Maddesine göre; bilimi, tekniği, güzel sanatları, tarımı, hayvancılığı ve 
memleket bakımından faydalı diğer işleri teşvik amacı ile verilen ödül ve ikramiyeler gelir 
vergisinden müstesnadır. 

Bu ödemeler, ödeyen firmalar açısından kurum kazancı ile bağlantısı doğrudan kurulabildiği 
sürece yasal gider hükmünde olacaktır.  

Dikkat edilmesi gereken husus, ödülü hak eden eserin gerçekten kanunda sayılan sınırlara 
uygun olmasıdır. Yargı ve mali idarenin bu konuda, daha önceki uygulamalarına bakılacak 
olursa,  “işletmenin, yaptıracağı bina için mimari proje yarışması açması ve kazananı 
ödüllendirmesi”, “halı kursu katılımcılarına teşvik ikramiyesi verilmesi”, gibi ödülleri bu 
kapsama sokmamaktadır; 

Bu bağlamda personele, satış teşviki amaçlı olarak verilecek ödüller (ayni veya nakdi) gelir 
vergisine tabi olacaktır. 

Ancak prim ve ikramiye adıyla ödenen ayni değerler, işveren tarafından, işçinin çalışma 
performansını yükseltmek ve verimliliğini arttırmak için karşılıksız verilebilir. 
Vergi uygulaması açısından, personele sağlanan her türlü ayni veya nakdi ödeme ve benzeri 
menfaat ücrettir ve ücretin vergilendirilmesine dair gerekli işlemlerin yapılması ve hesaplanan 
verginin de muhtasar beyanname ile beyanı ve ödenmesi gereklidir. 
 
G.V.K 61. Maddede; “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. 
 
G.V.K’da muafiyet ya da istisna olarak tanımlanmayan bir ödeme ya da menfaatin 
personele sağlanması halinde bu unsurun kesin olarak vergilendirilmesi 
gerekmektedir. Uygulamada bu gibi personele verilen ayni yardımları doğrudan gider 
yazanlar olduğu gibi, ücret olarak dikkate alarak vergiye tabi tutanlar da vardır. Kanunun lafzı 
her zaman için uygulamada aynen kabul görmeyebilmekte ya da ekonomik ve sosyolojik 
gelişmelere bağlı olarak kişilerin yaklaşımları farklı olabilmektedir. Ancak, kanunun lafzına 
göre hareket edecek olursak; personele sağlanan her türlü menfaat ücrettir ve vergiye tabidir.  
 
 
Ödenen ayni yardımlarda yapılması gereken şudur: 
 

• KDV dahil toplam tutar net ücret olarak dikkate alınacaktır. 
• KDV dahil toplam tutarı ayni yardım verilen personel sayısına bölerek kişi basına 

düşen tutar bulunacaktır. 
• Kişi basına düsen tutar net ücret olarak kabul edilecek ve her bir personelin içinde 

bulunduğu gelir vergisi dilimine dair gelir vergisi oranı (+) damga vergisi oranı 
toplamına göre brütleştirilecektir. 



 

 

• Brüt tutar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi hesaplanacaktır. 
• Ayni ödemeler sigorta primine ve issizlik sigortası primine tabi değildir. 
• Yapılan alım dolayısı ile KDV indirilmeyecek veya daha önce indirim konusu 

yapılmışsa bordronun düzenlendiği ay indirim ile ilgili iptal kaydı yapılacaktır. 
 
Örneğin: Bir isletme yılbaşında, 27 personeline, toplam (KDV Dahil) 1.347,30 TL’lik yiyecek 
ve içecek malzemelerinden oluşan paket vermektedir. Paketin kişi başı maliyeti 49.90 TL’dir. 
Bu rakamın, her personelin kendi gelir vergisi oranı ve damga vergisi oranı toplamına göre 
brütü bulunur. Bulunacak brüt tutarlar ilgili ayın ücret bordrosunda brüt ücrete ilave 
edilecektir. Ancak ayni yardımlar sigorta primine tabi tutulmadığı için brüt ücret içindeki bu 
tutarlar için sigorta primi ve issizlik sigortası primi hesaplanmayacaktır. Bordroda çıkan net 
ücretten ise 49.90 TL mahsup edilecek ve buna göre bir net ücrete ulaşılacaktır.  
 
Örneğin: 
Brüt ücret : 1.000 TL 
GV (%15 diliminde olduğu kabulü ile) : 127,50 TL 
DV : 6 
Net Ücret : 716,50 TL 
Bu kişiye net 49,90 TL, brüt ise (49,90/ ((0,15 + 0,006)-1)) = 59,12 TL ayni yardım 
yapılmıştır. 
Brüt :1.059,12 
GV %15 : 136,37 
DV : 6,35 
Özel kesinti : 49,90 
Net ücret : 716,50 
Muhasebe kaydı:(Mahsup fişi örneği bir personel olarak yapılmıştır ve Sigorta primi ve issizlik 
sigortası primi işveren hisseleri örnekte ihmal edilmiştir. ) 
------------------------------- / ------------------------------ 
MAAS HESABI                                   1.000,00 
SOSYAL YARD. HES.                             59,12 
360 ÖDENECEK VERGİLER                                  142,72 
361 ÖD. SOS.GÜV.KEST.                                      150,00 
335 PERSONELE BORÇLAR                                 716,50 
320 SATICILAR                                                       49,90 
---------------------------------- / ---------------------------- 
 
İşletmenin ücret programı yukarıdaki şekilde bir hesaplama yapmaya/müdahaleye imkan 
vermezse,  
------------------------------- / ------------------------------------- 
GİDER HESAPLARI                            1.347,30 
320 SATICILAR                                                    1.347,30 
----------------------------- / -------------------------------------- 
(*) KDV indirimi yapılmayacak, KDV dahil gider yazılacaktır. 
 
Hesaplanan vergilerin kaydı (mahsup fişi örneği bir personel için yapılmıştır.) 
------------------------------- / ------------------------------------ 
GİDER HESAPLARI                 9,22 
360 ÖDENECEK VERGĐLER                                        9,22 
- Gelir Vergisi 
- Damga Vergisi 
----------------------------------- / ------------------------------ 
Burada gelir vergisi hesaplanan brüt tutar, ücret bordrolarında da dikkate alınacak ve 
ertesi aya devreden kümülatif gelir vergisi matrahına dahil edilecektir. 
 
5510 sayılı Kanunun “Prime esas kazançlar” baslıklı 80’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) 



 

 

bendinde; 
“Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev 
tazminatı, kıdem tazminatı, is sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu 
ödeme, kesif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla 
belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık 
sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 
30'unugeçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime 
esas kazanca tabi tutulmaz.” açıklaması yer almaktadır. Görüldüğü gibi, personele 
sağlanan ayni yardımlar sigorta primi kesintisine tabi değildir. 
 


