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Tarih : 19.12.2020 

Sayı : 2020 / 55 

Konu : Personele Verilen Yemek Bedeli Hakkında Özelge 

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 13.11.2020 tarih ve 843261 sayılı özelgeyle; personele 

sağlanan yemek hizmeti ile yemek bedeline ilişkin olarak aşağıdaki değerlendirmeler yapılmıştır: 

Yemek işyerinde çıkıyorsa bu kapsamda yapılan harcamaların tamamı gelir veya kurumlar vergisinde gider 

olarak kabul edilecektir. 

İşverenlerce yemek hizmetinin civar lokantalar veya yemek verme hizmeti sağlayan kuruluşlar vasıtasıyla 

temin edilmesi halinde; yemek bedelinin personele ödenmeden doğrudan bu kuruluşlara ödenmesi, ödenen yemek 

bedelinin 2020 yılı için 23 TL'yi aşmaması, faturanın işveren adına düzenlenerek yemek hizmetinden yararlanan 

personelin adı ve soyadı ile yemek yediği gün sayısına ilişkin listenin faturaya eklenmesi şartıyla bu kapsamda yapılan 

harcamaların tamamı ücret olarak gelir vergisinden istisna olup harcamaların tamamı gelir veya kurumlar vergisinde 

gider olarak dikkate alınacaktır. 

İşverenlerce yemek hizmetinin civar lokantalar veya yemek verme hizmeti sağlayan kuruluşlar vasıtasıyla 

temin edilmesi halinde; ödenen yemek bedelinin 2020 yılı için 23 TL'yi aşması halinde aşan kısmın ve fiilen çalışılmayan 

günler için ödenen tutarların ücret olarak kabul edilerek ücret matrahına dahil edilerek üzerinden gelir vergisi 

tevkifatı hesaplanması ve gelir veya kurumlar vergisinde ücret olarak gider yazılması mümkündür. 

İşverenlerce çalışanlara yemek çeki, kartları ve benzeri ödeme araçları verildiği durumlarda; bu ödeme 

araçlarının yalnızca yemek hizmeti veren işletmelerde kullanılması, market ve benzeri işletmelerde alışveriş ya da 

başka amaçlarla kullanılmaması ve 2020 yılı 23 TL'yi aşmaması halinde bu kapsamda yapılan harcamaların tamamı 

ücret olarak gelir vergisinden istisna olup harcamaların tamamı gelir veya kurumlar vergisinde gider olarak dikkate 

alınacaktır. 

İşverenlerce çalışanlara yemek çeki, kartları ve benzeri ödeme araçları verildiği durumlarda; bu ödeme 

araçlarının market ve benzeri işletmelerde alışveriş ya da başka amaçlarla kullanılması halinde yapılan ödemelerin 

ücret matrahına dahil edilerek üzerinden gelir vergisi tevkifatı hesaplanması ve gelir veya kurumlar vergisinde ücret 

olarak gider yazılması mümkündür. 

Saygılarımızla… 

https://www.gib.gov.tr/node/147153/pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not : Bu sirküler bilgilendirme amaçlıdır. Sirkülerde yer alan konu ile ilgili olarak profesyonel bir danışmana başvurunuz. 
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