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Konu : Yemek Bedellerine İlişkin SGK Genelgesi Yayınlandı 

 

7420 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununun
1
 23 üncü maddesinde yapılan değişiklikle; 

işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışanlara, 

çalışılan günlere ait yapılan bir günlük yemek bedelinin 51 Türk lirasını aşmayan ödemeler 

1/12/2022 tarihinden geçerli olmak üzere gelir vergisinden istisna tutulmuştur. 

Daha sonra  12.5.2010 tarihli Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 97 nci maddesinin 7 

nci fıkrasının (a) bendi 11.11.2022 tarihli ve 32010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

düzenlemeyle değiştirilmiş olup getirilen düzenlemeyle; İşverenlerce, işyerinde 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 tutarının, prime esas kazanca dahil edilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.  

Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından 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 asgari ücretin yüzde 23,65’ inin prime esas kazançtan 

istisna tutulmasına karar verilmiştir.  

Bu durumda, yemek bedeli adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek 

tutar,  

Brüt Günlük Asgari Ücret x % 23,65 = (Günlük İstisna Tutarı)  

Ay İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı x Günlük İstisna Tutarı = Aylık İstisna Tutarı,  

Ödenen Yemek Bedeli - İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Bedeli, 

formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.  

Bu kapsamda uygulamaya ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır 

 

 

 

                     
1 9/11/2022 tarih ve 32008 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 
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Sigortalılara işyerinde veya işyerinin müştemilatında yemek verilmesi halinde 

uygulama 

İşverenlerce işyerinde veya müştemilatında kendi imkanlarıyla yemek verilmesi 

amacıyla işverenler tarafından ödenen yemek bedelleri sigorta primine esas kazanca dahil 

edilmeyecektir. 

İşverenlerce sigortalılar için üçüncü kişilere nakden yapılan yemek ödemelerinde 

uygulama 

İşverenlerce sigortalılar için işyeri veya müştemilatı dışında kalan yerlerde 

üçüncü kişilere yemek bedeli adı altında fatura karşılığı nakden ödeme yapılması halinde 

günlük brüt asgari ücretin 

%23,65’ inin fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, prime 

esas kazanca dahil edilmeyecektir. 

İşverenlerce sigortalılara nakit olarak verilen yemek bedelinde uygulama 

İşverenlerce işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla, sigortalılara 

yemek bedeli adı altında nakden yapılan ödemelerin günlük asgari ücretin %23,65’ inin 

fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarı prime esas kazanca dahil 

edilmeyecektir. 

Yemek bedeline ilişkin diğer hususlar 

Yemek kartlarına/çeklerine/kuponlarına yüklenen yemek bedellerinin sigorta priminden 

istisna tutulabilmesi için söz konusu kartların/çeklerin/kuponların yalnızca yemek yenilmesi 

amacıyla kullanılması gerekmektedir. 

Yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan 

her türlü ödemelere ilişkin muvazaalı durumların tespit edilmesi halinde Kurumun prim 

kaybı işverenlerden 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca gecikme zammı ve 

cezası ile tahsil edilecektir. 

Söz konusu buradan ulaşabilirsiniz 

 

 

 

 

 

İletişim:  

Dr. Metin DURAN 

 

info@metinduran.com 

 Yeminli Mali Müşavir 90-212-356 25 95 

Uyarı:Bu sirkülerde yer alan açıklamalar genel nitelikte olup bilgi vermek amacıyla 

hazırlanmıştır. Bu genel nitelikli açıklamalara dayanılarak yapılacak işlemlerle ilgili olarak 

http://metinduran.com/Media/Documents/e6e07aa3-e328-443c-98cf-dc11515d6086-sgk%20genelge%202022-22.pdf
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müşavirliğimizin her hangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Özel durumlarla ilgili olarak 

lütfen müşavirliğimiz ile temas kurunuz. 


