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                                     İstanbul, 20.06.2019 

 

    SİRKÜLER (2019/58) 

 

Konu: Ramazan Nedeni ile Personele Verilen Ayni Yardımlar 

 

Bilindiği gibi işverenler tarafından Ramazan ayında personele erzak yardımı gibi ayni 

yardımlarda bulunulmaktadır. Bu yardımların vergi kanunları karşısındaki durumu özetle 

aşağıdaki gibidir; 

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesinde;  

 

“Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para 

ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilen menfaatlerdir. 

 

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, 

aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması 

veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde 

tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.” 

 

olarak ifade edilmiştir. 

 

Söz konusu madde hükmünden de anlaşılacağı üzere personele yapılan erzak v.b. ayni 

yardımların ücret olarak değerlendirilmesi, erzak yardımına ilişkin faturaların KDV dahil tutar 

üzerinden brütleştirilmek suretiyle gelir vergisi ve damga vergisine tabi tutulması 

gerekmektedir. 

 

Yapılan erzak yardımına ilişkin alım faturasındaki KDV dahil tutar personel için ayni 

yardım olarak ücretlendirileceğinden, KDV’nin işveren tarafından indirim konusu 

yapılması mümkün değildir. 

 

Söz konusu işleme ilişkin örnek muhasebe kaydı 

 

A Firması 11.06.2018 tarihinde 100 adet personeline her biri için 200,00 TL’den toplam 

20.000,00 TL KDV dahil erzak yardımında bulunmuştur. Bununla ilgili muhasebe kaydının 

aşağıdaki gibi olması gerekmektedir.; 
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--------------------11.06.2018----------------------- 

196 Personel Avansları 20.000,00 

102 Bankalar 20.000,00 

Erzak alımı 

--------------------11.06.2018------------------------ 

770 Ayni Yardımlar 23.741,41 

360 Gelir Vergisi 3.561,21 

360 Damga Vergisi 180,20 

196 Personel Avansları 20.000,00 

Erzak alımına ait ücret tahakkuku 

-------------------11.06.2018------------------------- 

 

Söz konusu örnekte personelin tamamı için %15 vergi oranı dikkate alınmış olmakla birlikte 

her bir personel için ayrı ayrı ayni yardımın yapıldığı dönemde kümülatif matrahına göre 

vergilendirilmesi gereken vergi oranı dikkate alınmalı ve brütleştirme buna göre 

yapılmalıdır. 

 

Öte yandan yapılan bu yardım SGK primine tabi bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize sunarız. 
 

 

    Saygılarımızla, 

        Celal Şen 

Yeminli Mali Müşavir 

YORUM YMM ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.  
 
 
 
 
 


