
 

 

KONU: NAKİT YEMEK YARDIMINDA SGK İSTİSNASI GENELGESİ ÇIKTI 
 
ÖZETLERSEK: 
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.   
 
>>>DOLAYISI İLE GÜNLÜK 51 TL LİK NAKİT YEMEK YARDIMINDAN SGK VE GELİR VERGİSİ 
KESİLMEYECEKTİR.<<< 
 
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. 
 
AYRICA: İşverenler tarafından İSTERLERSE ŞAYET YAPACAKLARI>>>çalışanlara elektrik, doğal gaz ve 
diğer ısınma gideri olarak Kasım 2022 ayından geçerli olmak üzere>>>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. 
 

 
 



 

 

Yorumlardan alıntı: 
DOĞALGAZ DESTEĞİ MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK? 
Prosedürün nasıl işleyeceğini anlatan SGK Uzmanı Ali Duman ise "Her türlü yardım bordroya 
işleniyor. Bu çalışma bordroya işlendikten sonraki muafiyet kısmıyla alakalı. Asgari ücret için 
konuşalım. 6471 TL içerisinde zaten bir vergi istisnası var. Ama işveren ona 1000 TL yakacak yardımı 
yapsa 6471 TL olan bordrosu bu defa  7471 TL'ye yükselmiş olacak. 7471 TL üzerinden devlet 
sigorta primini ve vergisini alacak. Eğer asgari ücretin üstüne yansıyan 1000 TL'ye kadar olan tutar 
yakacak yardımıysa işçiden kesilen 1000 TL'den 150 TL'si artık kesilmeyecek Ayrıca sigorta primi 
dışında kalan 850 TL de vergiye tabi olacaktı. Yıl sonu için hesaplarsak 170 TL de vergi 
kesilecekti" dedi. 
Kaynak: 'Doğalgaz yardımı' denildi ama... İşte düzenlemenin medyada gizlenen boyutu! 
(cumhuriyet.com.tr) 
 
DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK DESTEĞİ VERMEK ZORUNLU MU? 
 
Doğal gaz ve elektrik desteği için herhangi zorunluluk bulunmuyor yani tüm özel sektör çalışanları 
bu ödemeyi alamayacak 
 
Düzenleme öncesi çalışanına 1000 TL doğal gaz ve elektrik desteği yapmak isteyen işveren 178 TL 
gelir vergisi ve 454 lira sigorta pirimi ödemek zorunda kalıyordu. Yani işveren çalışanına vermek 
istediği 1000 TL destek için ek 633 lira yük altına giriyordu. 
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