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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 09.01.2019 

         Sayı  : 2019/9 

                                            

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            

   

Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıdadır. 

 

A. Konu Başlıkları; 

 

         -01.01.2019 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı 6.017,60 TL’sı 

Olarak Belirlenmiştir. 

 

         -2019 Yılının İlk Döneminde Uygulanacak Azami Çocuk Yardımı Belirlenmiştir. 

 

         -Sodexo Yemek Kartı Tutarını Teşkil Eden Faturaların KDV’sinin İndirim Konusu 

Yapılıp Yapılmayacağı, 

 

           Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     
 

B. Konu Özetleri 

 

1. 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı 6.017,60 TL’sı 

Olarak Belirlenmiştir. 

 

          01.01.2019 – 30.06.2019 döneminde ve 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere 

yeni kıdem tazminatı tavanı 6.017,60- TL olarak belirlenmiştir. Yeni kıdem tazminatı 

tavanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Genelge ile duyurulmuştur.  

2. 2019 Yılının İlk Döneminde Uygulanacak Azami Çocuk Yardımı Belirlenmiştir. 

          01.01.2019 – 30.06.2019 döneminde ve 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere 

yeni çocuk yardımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 

 

Dönemi 
0 – 6 Yaş Arası 

Tutar (TL) 

6 Yaşından Büyükler 

Tutar (TL) 

01.01.2019 – 30.06.2019 65,30 
32,65 

Hesaplanması 500 x 0,130597 
250 x 0,130597 
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3. Sodexo Yemek Kartı Tutarını Teşkil Eden Faturaların KDV’sinin İndirim Konusu 

Yapılıp Yapılmayacağı 

 

          Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanun’unun 23/8 inci maddesine göre, hizmet 

erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler gelir vergisinden 

istisna edilmiştir. Ancak işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen 

durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 19,00 TL’sını kdv hariç (kdv 

dahil 20,52 TL) aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan 

mükelleflere yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde, aşan kısım ile hizmet 

erbabına yemek bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan 

menfaatler ücret olarak vergilendirilir. 

 

         Diğer taraftan konuyla ilgili olarak Gelir Vergisi Genel Tebliğinin (Seri No:186) 2/a 

bölümünde; 

 

        “Söz konusu istisna hükmünün uygulanmasında; 

 

         -İşverenlerce yemek bedeli, doğrudan yemek verme hizmetini sağlayan veya bu 

işe aracılık eden kuruluşa ödenecek (hizmet erbabına ödenmeyecek), 

 

         -Yemek bedelinin fiilen çalışılan günlere ait bir günlük tutarı 19,00 TL’sını KDV hariç 

(kdv dahil 20,52 TL) aşmayacak veya aşması halinde 19,00 TL’lık KDV hariç (KDV dahil 

20,52 TL) kısmı istisnaya konu edilecek (fiilen çalışılmayan günler için de yemek bedeli 

ödenmesi halinde, bu ödeme istisna kapsamının dışında kalacak), 

 

        -Yemek bedeli faturası işveren adına düzenlenecektir.  

 

         Ancak faturaya yemek yiyen hizmet erbabının adı ve soyadı ile yemek yediği gün 

sayısı bir liste halinde eklenecektir.  

 

          Bu şartlar çerçevesinde işverenlerce, hizmet erbabına yemek verme hizmeti 

sağlayan kuruluşlar vasıtasıyla temin edilen menfaatler vergiden istisna edilecektir. 

 

          Yemek bedelinin bir günlük tutarının 19,00 TL’yı KDV hariç (KDV dahil 20,52 TL) 

aşması halinde aşan kısım ücret olarak vergilendirilecektir.” 

 

açıklamalarına yer verilmiştir. 

 

          Buna göre; firma çalışanlarına verilen yemek kartı karşılığında firma tarafından 

ödenen tutarın, fiilen çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 19,00 TL’lık kdv 

hariç (kdv dahil 20,52 TL) kısmının vergiden istisna ücret olarak kabul edilmesi, geri kalan 

tutar olması durumunda bu tutarın net ücret kabul edilip, bu ücretin brütü 

hesaplanmak suretiyle tevkifat yapılması gerekmektedir. 

 

          Öte yandan anılan genel tebliğin 3. Bölümünde; 
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         -İşverenlerin işyerinde veya müştemilatında hizmet erbabına yemek vermek 

amacıyla satın aldıkları mal ve hizmetler nedeniyle yüklenilen KDV’lerin, mal ve hizmet 

bedeline dahil edilmeyeceği ve indirim konusu yapılacağı, 

 

         -İşverenlerin yemek verme hizmeti sağlayan yerlerden, personeline yemek 

vermek suretiyle sağladığı menfaatler için de bir günlük19,00 TL yemek bedeline 

KDV’nin dahil olmadığı, gelir vergisinden istisna olan 19,00 TL yemek tutarına isabet 

eden 1,52 TL KDV tutarının da işverenlerce indirim konusu yapılacağı, 

 

         -Yemek bedelinin 19.00 TL’yi aşması halinde, aşan kısmın (istisna tutarına isabet 

eden KDV hariç olmak üzere) net ödenen ücret olarak kabul edileceği, 

 

açıklanmıştır. 

 

          Buna göre; firmalar tarafından çalışanlara verilen yemek kartları için ödenen 

bedeller üzerinden (fiilen çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin en fazla 19.00 

TL’lik kısmına isabet eden) hesaplanan KDV tutarlarının indirimi mümkündür. 

 

           

                                      Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 

 


