
 

Sigorta Primine Esas Kazançtan İstisna Edilecek Yemek 
Bedeli Tutarı Günlük 51,01 TL Olarak Belirlendi 

7420 sayılı kanun ile İşveren tarafından İşçiye ödenen Elektrik ve Doğalgaz yardımlarında yeni 

istisnalar gelmiştir. Yapılan yeni düzenlemeler ile Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7420 Sayılı Kanun Resmî 

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma gideri olarak 30 Haziran 

2023 tarihine kadar ilave olarak yapılan aylık 1000 lirayı aşmayan ödemeler, prime esas 

kazanca dahil edilmeyecek ve bu tutar üzerinden gelir vergisi hesaplanmayacaktır.  

7420 sayılı kanun yürürlüğe girmeden önce çalışanlara yapılan ayni ve nakdi yardımlardan gelir 

vergisi alınmaktadır. Covid-19 ile yaygınlaşan evde çalışma modeli ile birlikte Elektrik, 

Doğalgaz gibi enerji tüketimini karşılamak üzere işverenlerce yapılan bu tür ödemelerden gelir 

vergisi ve SGK primi alınmayacaktır. 7420 sayılı Kanun ile yapılan diğer bir düzenleme de 

işverenlerce, iş yerinde veya işyerinin müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan 

günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 lirayı aşmayan kısmı, gelir vergisinden istisna 

tutulacaktır Yapılan ödeme bu tutarı aşarsa, aşan kısım ile diğer menfaatler ücret olarak 

vergilendirilecektir. 

 SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 23.11.2022 tarih ve E-24010506-202.99-

56508282 sayı ile Yemek Bedeli istisnasını düzenleyen Genelge 2022/20 yayınlanmıştır. 

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 97 nci maddesinin 7 nci fıkrasının (a) bendi, 

11.11.2022 tarihli ve 32010 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile; 

7) İşverenlerce; 

 a) İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla, yemek bedeli adı altında 

sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük asgari 

ücretin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen oranının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması 

sonucunda bulunacak tutarı, prime esas kazanca dahil edilmez. ”Şeklinde değiştirilmiştir. Bu 

değişikliğe istinaden SGK Yönetim Kurulunca alınan 17.11.2022 tarihli ve 2022/323 sayılı 

Karar ile yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her 

türlü ödemelerin, günlük brüt asgari ücretin yüzde 23,65’inin prime esas kazançtan istisna 

tutulmasına karar verilmiştir.  

 

 



 

1.12.2022 ila 31.12.2022 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların prime esas kazançlarından istisna tutulacak yemek 

bedeli tutarı; 215,70 TL x %23,65 = 51,01 TL (Günlük) olarak uygulanacaktır.  

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların 

01.12.2022 tarihinden önceki prime esas kazançlarından istisna tutulacak yemek bedeli 

tutarının hesaplanmasında yönetmelik değişikliği öncesi mevzuat hükümleri uygulanarak işlem 

yapılacaktır. Özetleyecek olursak; Nakit olarak ödenen yemek ücretlerinde 2022 yılı için gelir 

vergisinden istisna tutulacak günlük yemek bedeli 55,08 TL (51 TL+KDV %8).                  

Uygulamanın Yürürlük Tarihi: 01.12.2022 

 

Ayrıca, 2022 Kasım ayından itibaren geçerli olmak üzere İşverenler tarafından çalışanlara 

elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma gideri olarak 30 Haziran 2023 tarihine kadar ilave olarak 

yapılan aylık 1000 lirayı aşmayan ödemeler, prime esas kazanca dahil edilmeyecek ve bu tutar 

üzerinden gelir vergisi hesaplanmayacaktır. Hükmün Yürürlük Tarihi:09.11.2022  
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