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MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

İlgi : 13/06/2020 tarihli ve E-93261948-840-21956 sayılı yazı.

İlgi yazınız ve eki dilekçede Fakülteniz akademik personellerinden Anadolu Hayat Emeklilik 
firmasından başlatmış olduğu sigortasının her ay dekanlığınız mutemeti tarafından düzenli bir 
şekilde KBS ye işlendiği halde ödediği miktarın %15'inin maaşına yansımadığı belirtilmektedir. 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 63' üncü Maddesinin 3' üncü fıkrasında "(Değişik: 
13/6/2012-6327/5 md.)  Sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya 
sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait 
hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50'si ile ölüm, kaza, sağlık, 
hastalık, engellilik, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı 
tarafından ödenen primler (İndirim konusu yapılacak primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin 
%15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Cumhurbaşkanı bu bentte yer alan oranları 
yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya ve belirtilen haddi, asgari ücretin yıllık tutarının 
iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.)"  hükmü yer almaktadır.

 
Anılan personelin 2020 yılına ait Ocak-Mayıs dönemine ilişkin bordoları incelenmiş olup, Ocak 

ve Şubat ayında gelir vergisi kesintisinin 4.55 TL olarak yapıldığı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ise 
ödenen sigorta poliçe tutarlarının bordroya yansıtılarak  gelir vergisi kesintisi yapılmadığı görülmüştür.

Sigorta poliçelerinden sağlanacak vergi indirim tutarı ödenecek olan gelir vergisi kesinti tutarını 
aşamayacağından ödenen poliçe tutarlarının %15'i tutarında vergi indiriminden faydalanamadığı tespit 
edilmiştir.

Bu sebeple ilgili personelinizin maaş bordrolarında hayat sigortası poliçesinin hesaplandığı, vergi 
indiriminin yansıtıldığı düşünülmektedir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Kenan BOZTAŞ
Daire Başkanı
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