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ÇALIŞANLARA YAPILACAK DOĞUM YARDIMININ VERGİ VE SOSYAL 

GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

         SMMM Mehmet DUMAN 

1. Gelir Vergisi Açısından; 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Ücretin Tarifi Başlıklı 61. Maddesinde “(2361 sayılı 

Kanunun 43'üncü maddesiyle değişen madde) 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. Bu kanunun 

uygulanmasında, aşağıda yazılı ödemeler de ücret sayılır: 

Vergi Tevkifatı Başlıklı 94. Maddesinde;  Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu 

müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve 

vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan 

etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî 

işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans 

olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir 

vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar. 

1. Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden 

(istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre, 

…. 

Tazminat ve yardımlarda istisna başlıklı 25. Maddesinde; Aşağıda yazılı tazminat ve 

yardımlar Gelir Vergisi'nden müstesnadır: 

… 

5. Evlenme ve doğum münasebetiyle hizmet erbabına yapılan yardımlar (Bu istisna hizmet 

erbabının iki aylığına veya buna tekabül eden gündeliklerinin tutarına kadar olan yardım 

kısmına uygulanır.); 
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…. 

Görüleceği üzere personele ödenen ücret dışı nakdi ödemelerin gelir vergisi kanunu 

karşısındaki durumunu değiştirmediği, 25. Maddenin (5) nolu bendinde sayılan “doğum 

yardımının” çalışanın 2 aylık maaşıyla sınırlı kısmı, gelir vergisinden istisna edilmiştir. Yine 

bu düzenlemeye paralel 94. Maddenin parantez içi hükmü gereği yapılan bu ödeme 

üzerinden  gelir vergisi tevkifatı yapılmasına gerek yoktur.  

2. Damga Vergisi Açısından; 

488 Sayılı Kanunun Konu başlıklı 1. Maddesinde; Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı 

kağıtlar Damga Vergisine tabidir. Denmektedir. ( I ) sayılı listenin Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar 

başlıklı ( IV). Maddesinin Makbuzlar başlıklı 1. Alt bendinin ( b ) bendinde “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 alınan paralar (avans olarak 

ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına 

açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu 

takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar” ödenmesi planlanan doğum yardımı için 

düzenlenecek bordronun damga vergisine tabi kağıtlardan olduğu görülmektedir. Söz konusu 

bordro için binde 7,59 oranın damga vergisi kesintisi yapılacaktır.  

3. Sosyal Güvenlik Primleri Açısından; 

5510 sayılı kanunun prime esas kazançlar başlıklı 80. Maddesinde;  “4 üncü maddenin birinci 

fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları aşağıdaki şekilde 

belirlenir. 

a) Prime esas kazançların hesabında; 

1) Hak edilen ücretlerin, 

2) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin 

ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik 

sistemine ödenen tutarların, 
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3) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (1) ve (2) numaralı 

altbentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan 

ödemelerin, brüt toplamı esas alınır. 

b) Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev 

tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, 

keşif 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’unu geçmeyen özel 

sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi 

tutulmaz.” denmek suretiyle hangi kazançların prime esas kazanca dahil edilip edileceği, 

hangilerinin dahil edilmeyeceği tadadi olarak sayılmıştır. 80. Maddenin (b) paragrafında 

görüleceği üzere doğum yardımlarının prime esas kazanca dahil edilmeyeceği zikredilmiştir.  

4. İşsizlik Sigortası Primleri Açısından; 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun işsizlik sigortası primleri ile sosyal güvenlik 

primlerine ilişkin hükümler başlıklı 49. Maddesinde; “İşsizlik sigortasının gerektirdiği 

ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere, bu Kanunun 46 ncı maddesi 

kapsamına giren tüm sigortalılar, işverenler ve Devlet, işsizlik sigortası primi öder. İşsizlik 

sigortası primi, sigortalının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 

80 ve 82 nci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından % 1 sigortalı, % 2 

işveren ve %1 Devlet payı olarak alınır.” denmek suretiyle, 5510 sayılı kanunun 80 ve 82 

maddesinde yazılı prime esas kazançlar tanımının bu kanun içinde cari olduğu zikredilmiştir. 

5510 sayılı kanuna göre doğum yardımı prime esas kazanca dâhil edilmeyeceğinden işsizlik 

sigortası primi de hesaplanmayacaktır.  

5. Sonuç ve Özet 

Çalışanlara ihtiyari olarak veya iş sözleşmeleri kapsamında zorunlu yapılacak olan nakdi 

doğum yardımlarından; 

1. Yapılacak ödemenin çalışanın 2 aylığına kadarlık kısmı gelir vergisinden muaf tutulmuş 

olup, bu tutarın üzerinde yapılan ödemelerden gelir vergisi hesaplanacak ve 94. Madde gereği 

tevkifat yapılacaktır, (Ödeme net tutar olarak yapılırsa, kalan tutar brüte iblağ edilecektir.) 
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2. Yapılacak ödemeden her koşulda binde 7,59 oranında damga vergisi hesaplanacaktır, 

3. Yapılacak ödemeden her koşulda SGK Primi ve İşsizlik Sigortası Primi hesaplanmayacaktır.  

Saygılarımızla  


