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İstanbul, 08.07.2022   

DUYURU 562 
   

Konu: Çalışanlara sağlanan vergiden istisna günlük yemek kartı ve yol parası tutarlarında 
artış ile TL kredi kullanımına ilişkin BDDK kararı hk. 

   
1. Çalışanlara Sağlanan Vergiden İstisna Yemek Kartı ve Yol Parası (Taşıma Kartı, 

Bileti) Tutarında Artış 
 

Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı 
bendinde işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan 
günlere ait bir günlük yemek bedelinin 01.01.2022 tarihinden itibaren 34 TL’yi aşmaması ve buna 
ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şartı ile bu tutar gelir 
vergisinden istisna edilmiştir. Bu şekildeki uygulama genellikle personele yemek kartı veya yemek 
fişi verilmesi suretiyle yürütülmektedir. Ödemenin bu tutarı aşması halinde, aşan kısım ile hizmet 
erbabına yemek bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret 
olarak vergilendirilmektedir. 08.07.2022 Tarih ve 5799 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 193 
Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü Maddesinde Yer Alan Tutarlarla İlgili Kararın Yürürlüğe 
Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5799) ile 1/7/2022 tarihinden geçerli olmak üzere 34 
TL olarak uygulanan tutar 51 TL’ye yükseltilmiştir. 

Yine Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı 
bendinde İşverenlerce hizmet erbabına işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla taşıma 
hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 01.01.2022 
tarihinden itibaren 17 TL aşmaması ve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu 
amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması şartı ile bu tutar gelir vergisinden 
istisna edilmiştir. Ödemenin bu tutarı aşması hâlinde aşan kısım ile hizmet erbabına ulaşım bedeli 
olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. 
08.07.2022 Tarih ve 5799 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
23 üncü Maddesinde Yer Alan Tutarlarla İlgili Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar 
(Karar Sayısı: 5799) ile 1/7/2022 tarihinden geçerli olmak üzere 17 TL olarak uygulanan tutar 
25,50 TL’ye yükseltilmiştir. 

 
2. TL Ticari Kredi Kullanımını Kısıtlayan BDDK Kararında Değişiklikler 

 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 07.07.2022 tarihli toplantısında TL kredi 

kullanımlarına ilişkin kimi önemli kararlar almıştır. 
 

Karar kapsamından; 
 

 (Nakit çekimler hariç) kurumsal kredi kartları yoluyla kullandırılan kredilerin, 
 Doğrudan Borçlanma Sistemi(DBS) aracılığıyla nakde dönüşen kredilerin, 
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 Cayılamaz limit taahhüdü niteliğinde olan ve bankaların kredi müşterisi olan Şirket 
dışındaki üçüncü taraflara ödeme garantisi sunduğu diğer krediler ile alıcı statüsündeki 
Şirketin kredilendirilmesi suretiyle tedarikçilere ödeme yapılan tedarikçi finansmanı 
kredilerinin, 

 TL cinsinden nakdi krediye dönüşen tazmin edilen gayri nakdi kredi bedellerinin, 
 Yeniden yapılandırma kapsamında olmayan ve sözleşme koşullarının değiştirilmesi 

suretiyle yenilenen ya da mevcut kredilerin kısmen veya tamamen yeniden finanse edilmesi 
için kullandırılan krediler hariç; Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak 
Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca ya da 5411 sayılı 
Bankacılık Kanununun Geçici 32 nci maddesi uyarınca yeniden yapılandırılan veya bu 
yeniden yapılandırmalar kapsamında kullandırılan kredilerin, 

 
muaf tutulmasına karar verildi. 
 
Yine bağımsız denetime tabi olduğu halde denetim yükümlülüğü ilk defa 2022 yılı sonunda 

başlayacak Şirketlerin bu Karar kapsamından muaf tutulmasına karar verildi. 
 
Karar kapsamındaki şirketlerin bağımsız denetçiye onaylatmak suretiyle bankalara tevdi 

etmeleri gereken bilgi ve belgelerin yeminli mali müşavirlerce onaylı olarak da alınabilmesi sağlandı. 
Önceki karara göre kredi başvurusu sırasında bilgi ve belge temin etme yükümlülüğü bulunan 
şirketlerin beyanları esas alınmak suretiyle kredi kullanmaları mümkün hale getirildi. Kredi 
kullanımı sonrasında ise bu beyanların doğruluğunu üçer aylık takvim dönemleri halinde bağımsız 
denetçi veya yeminli mali müşavirlerce onaylı olarak bankalara tevdi etmeleri gerektiği düzenlendi, 
böylelikle şirketlerin belge yükü azaltılmış oldu. Ayrıca, yeminli mali müşavirlerin sürece dahil 
edilmesi nedeniyle kararın uygulanmasında esas alınacak en güncel finansal tabloların (konsolide 
finansal raporlama yükümlülüğü bulunan şirketler hariç) VUK ve ilgili düzenlemeleri uyarınca 
geçici vergi dönemleri dahil vergi dairesine sunulmuş olan en güncel finansal tablolar olarak 
uygulanmasına karar verildi. 

Şirketlerin bağımsız denetime tabi olup olmadığı hususunda bankalarca tereddüt yaşanması 
halinde şirketlerin bağımsız denetime tabi olmadıklarını bankalara belgelendirebilmeleri için 
yeminli mali müşavirler veya bağımsız denetçiden alacakları belgelerin yanında serbest muhasebeci 
mali müşavirlerden de bu durumları tevsik edici belge alabilmelerinin önü açıldı. Bankaların kredi 
müşterisi dışında 3. taraflara ödeme taahhüdünde bulunduğu doğrudan borçlandırma sistemi, 
kurumsal kredi kartları ve tedarikçi finansmanı gibi ürünler ticari hayatın olağan işleyişini 
etkilememek bakımından kapsam dışı bırakıldı. Konsolide mali tablo hazırlama yükümlülüğü 
bulunan şirketler için bu karar kapsamındaki kredi sınırlamalarına yönelik yapılacak 
değerlendirmede bu şirketlerin yurt dışı bağlı ortaklık ve iştiraklerinin dahil edilmemesine karar 
verildi. Böylece yurt dışındaki söz konusu bağlı ortaklık ve iştiraklerin yabancı para varlıklarının 
da sınırlama kapsamındaki hesaplamadan muaf tutulması sağlandı. Bağımsız denetim yükümlülüğü 
ilk defa 2022 yılı sonunda başlayacak şirketler de karar kapsamından muaf tutuldu. 

Diğer taraftan, düzenleme arbitrajı ve rekabet eşitsizliği doğurmaması açısından faktoring, 
finansal kiralama ve finansman şirketleri de karar kapsamına alındı. 

Ayrıca, kararın etkinliğini artırmak amacıyla şirketlerin yabancı para nakdi varlık 
hesaplarına dahil edilecek kalemlerde de birtakım değişiklikler yapıldı. Şirketlerin bankalarla 
yaptıkları swap işlemleri yoluyla kararın etkinliğinin azaltılmasının önüne geçilmesi amaçlandı. 

Bunun yanında, şirketlerin kullanacakları krediler için üçer aylık takvim dönemlerini 
izleyen ay sonuna kadar serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler veya 
bağımsız denetçi onaylı olarak bankalara ve diğer kuruluşlara tevdi etmesi gereken belgeleri tevdi 
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etmemesi veya tevdi etse bile bu belgelere göre yanlış beyanda bulunduğunun tespit edilmesi 
halinde söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılamayacağı ve 30 
Haziran 2022 tarihinden itibaren bu şirketlere kullandıran TL cinsinden ticari nitelikli tüm nakdi 
kredilere yüzde 500 risk ağırlığı uygulanacağı kararlaştırıldı. 

Kararın tam metni için tıklayınız. 
 
Durum bilgilerinize sunulur.   

Saygı ile, 
ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM 

VE YMM A.Ş. 
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