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İstanbul, 14.01.2023  

DUYURU 577 

   

            Konu: SGK primi ve gelir vergisi kesintisi açısından 2023 yılı günlük yemek bedeli , 

artırımlı Ar-Ge indirimi, 2023 yılının ilk altı ayı için geçerli kıdem tazminatı tavanı ve vergiden 

istisna çocuk yardımı tutarları hk.  

 

1. SGK Primi ve Gelir Vergisi Kesintisi Açısından 2023 Yılı Yemek Bedeli 

Bilindiği üzere, 30.12.2022 Tarih ve 32059 (2. Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan 323 

Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Gelir 

Vergisi Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce 

işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle 

sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 110 TL olarak belirlenmiştir.  

 

            Diğer taraftan ise Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 

tarafından 05.01.2023 Tarih ve 2023/3 sayılı “Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı 

İşlemlere Esas Tutarlar” konulu Genelge ’ye göre Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karara 

istinaden 01.01.2023 ile 31.12.2022 tarihleri arasında uygulanmak üzere prime esas kazançlardan 

istisna tutulacak yemek parası tutarı aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların; 

- Yemek parası: 

01.01.2023 ile 31.12.2023 tarihleri arasında; 333,60 TL * %23,65 = 78,90 TL 

tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir. 

 

Dolayısıyla sigorta primine tabi olmayan günlük azami yemek bedeli tutarı, gelir 

vergisinden istisna azami günlük yemek bedeli tutarından düşük belirlenmiştir. Uygulayıcıların bu 

farklılığı gözeterek bordro hesaplaması yapması önemlidir. 

  

            Yine şu hususta unutulmamalıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri 

Genel Müdürlüğü tarafından 02.12.2022 tarih ve 2022/22 sayılı “Yemek Bedeli” konulu 

Genelgeden de anlaşılacağı üzere çalışanlara yemek bedellerinin nakit, yemek kuponu, yemek kartı, 

yemek çeki vb. şekillerde verilmesi prime tabi kazanç uygulaması açısından önem teşkil 

etmemektedir. Söz konusu Genelge ile yemek kuponu/kartlarıyla sağlanan menfaatler "ayni 

yardım" kapsamından çıkarılarak "nakdi yardım" olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. 

 

          2023/3 No.lu Genelgeye ulaşmak için tıklayınız. 

          2022/22 No.lu Genelgeye ulaşmak için tıklayınız. 
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2. Artırımlı Ar-Ge İndirimine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı 

10.01.2023 Tarih ve 32069 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ar-Ge veya Tasarım 

Merkezlerinde Ar-Ge ve Yenilik veya Tasarım Harcamalarının Kazancın Tespitinde İndirim 

Konusu Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6652)” uyarınca 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı 

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında 

kurulan ve aşağıda belirtilen göstergelerden herhangi birinde bir önceki yıla göre en az yüzde yirmi 

artış sağlayan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik veya tasarım 

harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının %50’si, 31/12/2028 tarihine kadar, 13/6/2006 

tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının 

tespitinde indirim konusu yapılır. 

a) Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı. 

b) Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı. 

c) Uluslararası destekli proje sayısı. 

ç) Ar-Ge merkezlerinde lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli 

sayısına oranı. 

d) Tasarım merkezlerinde lisansüstü dereceli tasarımcı sayısının toplam tasarım personeli 

sayısına oranı. 

e) Ar-Ge merkezlerinde toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına 

oranı. 

f) Tasarım merkezlerinde toplam tasarımcı sayısının toplam tasarım personeli sayısına 

oranı. 

g) Ar-Ge veya tasarım faaliyeti sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun 

toplam ciroya oranı. 

 

3. 2023 Yılının İlk Altı Ayında Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı Değişti 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 13/01/2023 Tarih ve 27998389-

010.06.02- Sayılı 4 Sıra No.lu Genelgede 2023 yılının ilk altı ayı için geçerli aylık katsayı ve taban 

aylığı katsayıları aşağıdaki gibi belirtilmiştir.  

 

Aylık katsayı: 0,433684 

Taban Aylığı Katsayısı: 6,787992 

Yukarıdaki katsayılar dikkate alındığında 1/1/2023-30.06.2023 döneminde uygulanacak 

kıdem tazminatı tavanı 19.982,83 TL olarak hesaplanmaktadır. Hesaplamaya ilişkin ayrıntılar 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Hesap Unsurları      Hesaplama           Tutar (TL) 

En yüksek aylık gösterge x Aylık katsayı 1500 x 0,433684 650,53 

En yüksek ek gösterge x Aylık katsayı 8000 x 0,433684 3.469,47 

En yüksek kıdem aylığı göstergesi x Aylık katsayı 500 x 0,433684 216,84 

5434 sayılı yasanın Ek:70/1-b maddesi gereğince ilave 

(8000+1500)' ün %200' ü) x Aylık katsayı 
20.425 x 0,433684 8.858,00 

Taban aylığı göstergesi x Taban aylık katsayısı 1.000 x 6,787992 6.787,99 

Kıdem tazminatı tavanı 19.982,83 
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4. 2023 Yılının İlk Altı Ayında Geçerli Vergiden Bağışık Çocuk Yardımı Tutarı  

Değişti 

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun 25/4. maddesi uyarınca hizmet erbabına ödenen 

çocuk zamlarından, devletçe verilen miktarları aşmayanlar gelir vergisinden bağışıktır. 657 Sayılı 

Kanunun 202. maddesi uyarınca bu yardım, memurun çocuklarından her biri için 250 gösterge 

rakamının (72. ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık 

katsayı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. 2023 Yılının ilk altı ayında 

geçerli vergiden bağışık çocuk yardımı tutarı, aylık katsayı dikkate alındığında, çocuk başına 

aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır.  

0-6 yaş grubu için: 500 x 0,433684= 216,84 TL  

Diğer yaş grubu: 250 x 0,433684= 108,42 TL 

 

Durum bilgilerinize sunulur.   

  

 

Saygı ile, 

ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM 

VE YMM A.Ş. 
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