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SİRKÜLER SAYI: 2022/139                                                   08.07.2022  

 

VERGİDEN İSTİSNA YEMEK BEDELİ İLE YOL ÜCRETİNE DAİR 
TUTARLAR 01.07.2022 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLACAK ŞEKİLDE 
YENİDEN BELİRLENMİŞTİR  
 

08.07.2022 tarih ve 31890 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 5799 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile gelir vergisinden istisna yemek ücretleri ile yol ücretleri 

yeniden belirlenmiştir.  

 

1. Hizmet erbabına işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde 
yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 
 
Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer 
alan, işverenlerce işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyip iş yeri dışında 
yemek yeme imkânı sağlanması halinde, çalışılan günlere ait bir günlük yemek 
bedelinin gelir vergisinden istisna olacak kısmı 01.07.2022 tarihinden geçerli olmak 
üzere 51,00 TL olarak yeniden belirlenmiştir.   

 

Ödemenin bu tutarı aşması halinde, aşan kısım ile hizmet erbabına yemek bedeli 

olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak 

vergilendirilir.   

 

Bu tutara KDV dahil değildir.  
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2. İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan 
menfaatlere ilişkin istisna tutarı 
 
Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer 
alan, işverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere 
ilişkin istisna tutarı 01.07.2022 tarihinden geçerli olmak üzere 25,50 TL olarak 
yeniden belirlenmiştir.   
 
İşverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük 
ulaşım bedelinin 01.07.2022 tarihinden itibaren 25,50 TL’nı aşmaması ve buna ilişkin 
ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini 
şeklinde yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde aşan kısım ile hizmet 
erbabına ulaşım bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan 
menfaatler ücret olarak vergilendirilir. 

 

Bu istisnanın uygulama usul ve esasları 311 Seri No.lı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde 

düzenlenmiştir. 

 

Bu tutar KDV hariçtir. 

 

Saygılarımızla,  

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

EK 

5799 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt 

edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan 

görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar 

dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan 

müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr
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