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SİRKÜLER 

 
 

Vergi Mevzuatında yapılan bazı düzenlemeler işbu sirkülerimizin konusunu 
oluşturmaktadır. Yapılan düzenlemeler özetle aşağıda açıklanmıştır.  
 
1-Vergiden İstisna Günlük Yemek Tutarı ve Ulaşım Tutarına İlişkin Düzenleme 
 

8 Temmuz 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 5799 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararı ile; 
 
-Gelir Vergisi Kanunu 23.madde birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan 
İşverenlerce işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyip iş yeri dışında yemek yeme 
imkânı sağlanması halinde, çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin gelir vergisinden 
istisna olacak kısmı 01.07.2022 tarihinden geçerli olmak üzere 51,00 TL’ye çıkarılmıştır. 
 
Ödemenin bu tutarı aşması halinde, aşan kısım ile hizmet erbabına yemek bedeli olarak 
nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. Bu 
tutara KDV dahil değildir. 
 
-Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. madde birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, 
işverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna 
tutarı 01.07.2022 tarihinden geçerli olmak üzere 25,50 TL’ye çıkarılmıştır. 
 
İşverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım 
bedelinin 01.07.2022 tarihinden itibaren 25,50 TL’nı aşmaması ve buna ilişkin ödemenin 
toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde 
yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde aşan kısım ile hizmet erbabına ulaşım 
bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak 
vergilendirilir. Bu tutar KDV hariçtir. Bu istisnanın uygulama usul ve esasları 311 Seri No.lı 
Gelir Vergisi Genel Tebliğinde düzenlenmiştir. 
 

Yapılan düzenleme 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olup, Temmuz ayına 
ilişkin bordrolarda yeni hadler dikkate alınabilecektir.  
 
 



2- Nakdi Sermaye Artırımında Faiz İndiriminde Yapılan Düzenleme 
 

Daha önce yararlanma süresinde herhangi bir sınırlama olmayan nakdi sermaye 
artırımına ilişkin faiz indirimi, 7417 sayılı kanunun 49 uncu maddesiyle 05.07.2022 
tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 5 yıl ile sınırlandırılmıştır.   
 
3-Kağıt veya E-Belge Şeklinde Düzenlenmesi ve Alınması Gereken Belgelerin Usulüne 
Uygun Şekilde Düzenlenmemesi ve Alınmaması Halinde Uygulanacak Cezaların 
Artırılmasıyla İlgili Düzenleme 
 
7417 Sayılı Kanunun 27.maddesi ile “Özel Usulsüzlükler ve Cezaları a) Fatura ve benzeri 
evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması” başlıklı 
353 üncü maddesinin birinci fıkrasının; (1) ve (2) numaralı bentlerinde yer alan “240” 
ibareleri “1.000” şeklinde, “120.000” ibareleri “500.000” şeklinde, “12.000” ibaresi “50.000” 
şeklinde değiştirilmektedir. 
 
Buna göre, söz konusu özel usulsüzlük cezaları aşağıdaki gibi olmaktadır: 
 
1. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, verilmesi ve 
alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının 
verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer 
verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye 
Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi ya da bu 
Kanunun 227, 231 ve 234 üncü maddelerine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu 
belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 1.000 Türk 
lirasından aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ 
farkının %10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilmektedir. 
 
Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel 
usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 500.000  Türk lirasını geçemez. 
 
2. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, perakende satış fişi, 
ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma 
irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme 
zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, 
düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin, gerçeğe aykırı 
olarak düzenlendiğinin veya elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye 
Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlendiğinin tespiti 
ya da bu belgelerin bu Kanunun 227 nci maddesine göre hiç düzenlenmemiş sayılması 
halinde, her bir belge için 1.000 Türk lirası özel usulsüzlük cezası kesilir. 
 
Ancak, her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir 
tespit için 50.000 Türk lirasını, bir takvim yılı içinde ise 500.000    Türk lirasını geçemez. 
 
Ayrıca, yine bu Kanunun 28 inci maddesi ile elektronik ticarette vergi güvenliğini sağlamak 
amacıyla, bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi 
yükümlülüğünü yerine getirmeyen/uygulamayan mükelleflere uygulanacak özel usulsüzlük 
cezaları artırılmıştır. 
 
Düzenlemeler 01.08.2022’de yürürlüğe girecektir 
 



 
4-Asgari Ücrete İlişkin Yapılan Düzenleme  
 

01.07.2022 tarih ve mükerrer 31883 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Asgari Ücret 
Tespit Komisyonu Kararı ile 01.07.2022-31.12.2022 döneminde uygulanacak asgari ücretin 
günlük brüt tutarı 215,70 TL, aylık tutarı ise 6.471,00 TL olarak yeniden belirlenmiştir.   
 
Yapılan düzenleme ile 01.07.2022-31.12.2022 döneminde; 
 
-Asgari ücretin net aylık tutarı 5.500,35 TL, 
-Damga vergisi aylık istisna tutarı 49,11 TL, 
-Gelir Vergisi istisna tutarları da;  
 

Dönem 
Gelir Vergisi İstisna 

Tutarı 
Temmuz 825,05 
Ağustos 1.051,11 
Eylül 1.100,07 
Ekim 1.100,07 
Kasım 1.100,07 
Aralık 1.100,07 
 
TL olarak uygulanacaktır. 
 
 

Düzenleme 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olup, Temmuz ayı 
bordrolarında yeni parametrelerin dikkate alınması gerekir.  
 
 
Saygılarımızla, 
                                                                                                        
 


