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İ ŞVERENLERCE PERSONELE İ ŞE Gİ Dİ Ş GELİ ŞLER İ Çİ N 
SAG LANACAK YOL YARDİMİNDA İ STİ SNA UYGULAMASİ 

I. GİRİŞ 

27.05.2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 311  seri No.lu Gelir Vergisi Genel 

Tebliğinde 7194 sayılı Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerin 

uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.  Bu sirkülerimizde anılan Tebliğ ile 01.01.2020 tarihinden 

sonra uygulanacak ve personelin işe gidiş gelişleri için sağlanan menfaatlerde günlük yol parası 

ödemesine ilişkin istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar  özetlenmeye çalışılmıştır. 

II. PERSONELE SAĞLANAN MENFAATLERDE İSTİSNA  

7194 sayılı Kanunla, 01.01.2020 tarihinden itibaren elde edilen ücret gelirlerine uygulanmak üzere, 

193 sayılı GVK’nın  23. maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendine eklenen parantez içi 

hükümle, işverenler tarafından hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerine yönelik taşıma 

hizmeti verilmediği durumlarda, hizmet erbabına verilen toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla 

kullanılan ödeme araçları için yapılan ödemeler nedeniyle sağlanan menfaatler de istisna kapsamına 

alınmıştır.  

Bilindiği gibi işveren tarafından çalışan  personele işyeri ve müştemilatında verilen yemek ile işe 

gidiş ve gelişlerde temin edilen personel servisleri için yapılan ödemeler, çalışan personele sağlanan 

menfaat olup ücret olarak nitelendirilmektedir. Ancak bu menfaatler işveren tarafından çalışan personele 

ayni olarak sağlanmış olması ve de GVK 23. maddesinde istisna olarak sayılmış olması sebebiyle yapılan 

harcamanın tutarına bakılmaksızın herhangi bir stopaja tabi tutulmaksızın gider olarak kabul 

edilmektedir. 

Ancak personele bu şekilde sağlanan menfaatin personele nakdi olarak verilmesi durumunda, yemek 

için günlük 23,00 TL+KDV, yol için günlük 12,00 TL+KDV tutarındaki kısmı gelir vergisi stopajından 

istisna, belirtilen tutarı aşan ödemelerde ise aşan kısım personelin net ücretine ilave edilerek brüte iblağ 

edilmeli ve bu şekilde gelir vergisi stopajına tabi tutulması gerekmektedir.  

III.  YOL YARDIMI İSTİSNASINDAN FAYDALANILMASI İÇİN ARANAN ŞARTLAR 

Hizmet erbabının toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini 

suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisnadan faydalanabilmesi için;  

1. İşveren tarafından, hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak 

maksadıyla ulaşım vasıtası temini veya hizmet satın alınması suretiyle taşıma hizmeti verilmiyor 

olması,  

2. Taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının, münhasıran hizmet erbabının 

işyerine gidip gelmesi için kullanacağı toplu taşıma araçlarında geçerli olması (Ulaşım bedeli için 

yüklenen tutarın sadece ulaşımda kullanılabilecek şekilde sınırlandırıldığı başka amaçlarla da 

kullanılabilen ödeme araçlarının kullanımı bu şartın ihlali sayılmaz),  

3. Yapılan ödemenin fiilen çalışılan günlerle sınırlı olması,  

4. Ulaşım bedelinin günlük belirlenen tutarı (2020 yılı için 12,00 +KDV TL) aşmaması,  

5. Toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının teminine ilişkin 

harcamaların belgelendirilmesi,  

gerekmektedir.  
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İşverenler tarafından, hizmet erbabına;  

1. Ulaşım bedelinin nakit olarak verilmesi,  

2. Ulaşım bedeli karşılığının, hediye kartı ve benzeri ulaşım harcaması dışında diğer alışverişlerde de 

kullanılabilecek ödeme araçları şeklinde verilmesi,  

3. Araç tahsis edilmesi,  

4. Çalışılmayan günler için de ulaşım bedeli ödenmesi,  

5. İşyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla taşıma hizmeti verilmesinin yanında ilave 

olarak toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları verilmesi,  

durumlarında, istisnadan faydalanılamayacak olup, yapılan bu ödemeler ve sağlanan menfaatler net 

ücret kabul edilerek brüte iblağ edilmek suretiyle gelir vergisine tabi tutulacaktır.   

IV. SERVİS GÜZERGAHINDA BULUNULMAMASI VE DİĞER HUSUSLAR 

 İşverence hizmet erbabının ikamet ettiği mahallerin tümüne taşıma hizmeti sağlanmadığı veya 

taşıma hizmetinin belirli merkez mahallere yapıldığı ve hizmet erbabının ikametgahından bu mahallere ve 

bu mahallerden ikametgahına ulaşım için de yol masrafı yaptığı durumlarda, işverence verilen toplu 

taşıma hizmetinden faydalanmayan veya bu hizmete ulaşım için toplu taşıma araçlarını kullanmak 

zorunda olan hizmet erbabına verilen toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları 

verilmesi durumunda da istisnadan faydalanılacaktır.  

İşverenlerce hizmet erbabı için yapılan ulaşım bedeli ödemelerinin birden fazla ayı kapsayacak 

şekilde toplu olarak yapılması durumunda, hizmet erbabının çalıştığı günler dikkate alınarak her bir aya 

isabet eden tutar ayrı ayrı istisna kapsamında değerlendirilecektir.  

Hizmet erbabının izin, rapor ve benzeri nedenlerle çalışmadığı günlere ilişkin ilgili ayda peşin olarak 

yapılan ve istisnaya konu edilmiş olan taşıma gideri ödemeleri için işverenlerce ilgili ayda düzeltme 

yapılabileceği gibi, ertesi ay için yapılan taşıma gideri ödemelerinden de mahsup edilmesi mümkün 

bulunmaktadır.  

İşverenlerin hizmet erbabına toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları 

vermek suretiyle sağladığı menfaatler için bir günlük (2020 yılı için 12 TL) ulaşım bedeline katma değer 

vergisi dahil değildir. Ulaşım bedelinin istisnaya isabet eden tutarına ait yüklenilen katma değer vergisi 

işverenlerce indirim konusu yapılabilecektir. İşverenler tarafından istisna tutarından daha fazla ödeme 

yapılması halinde, istisna tutarını aşan kısım (istisna tutarına aşan kısma isabet eden katma değer vergisi 

dahil olmak üzere) net ödenen ücret olarak kabul edilecek ve brüte iblağ edilmek suretiyle gelir vergisi 

tevkifatına tabi tutulacaktır. Diğer taraftan, istisna tutarını aşan kısma isabet eden ve ücret olarak kabul 

edilen KDV’nin indirim konusu yapılamayacağı tabiidir.  

Örnek: İşveren (A), yanında çalışan hizmet erbabı Bay (B)’nin şehir içi ulaşımda kullandığı toplu 

taşıma kartına, 2020 yılı Mart ayında 26 gün çalışacağı varsayımıyla peşin olarak 312 TL + 56,16 TL 

368,16 yükleme yapmıştır. Bay (B), Mart ayında 10 gün izin kullanmıştır. İşveren (A), ödeme anında 

312,00 TL gider, 56,16 TL KDV’yi de indirim konusu yapmıştır. 368,16 TL için bedel yükleme fişi 

alınmış fatura temin edilememiştir.  

Bay (B)’nin Mart ayında 16 gün çalıştığı göz önüne alındığında, işveren (A) tarafından hizmet erbabı 

Bay (B)’nin toplu taşıma kartına yüklenen 312,00 TL’nin 192,00 TL’si istisna kapsamında 

değerlendirilecektir. Bu durumda fazladan ödenen 120,00 TL +  21,60 TL KDV toplam 141,60 TL net 

ücret olarak kabul edilecek ve brüte iblağ edilerek stopaja tabi tutulacaktır. Kart dolum aşamasında 

indirim konusu yapılan ve istisna tutar dışından kalan 21,60 TL KDV ilave edilecek KDV satırına 

eklenerek Mart/2020 dönemi indiriminden çıkartılacaktır.  
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İşveren (A)’nın peşin olarak ödediği 312,00 TL’ye istisna uygulamış olması halinde ise, düzeltme 

yapabileceği gibi, fark tutarı izleyen ayda yapacağı ödemeden indirmek suretiyle, istisnayı daha düşük 

uygulayabilecektir. Bu durumda ücret hesabı ve muhasebe kayıtlarında herhangi bir düzeltme 

yapılmayacaktır. Nisan/2020 döneminde 26 günlük fiili çalışma günü olması durumunda Bay (B)’ye bu 

defa 16 günlük yol parası yüklemesi yapılacaktır. 

 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 12.01.2018 tarih ve 11395140-105[VUK-1-19994]-43552 sayılı 

özelgesinde, KDV Genel Uygulama Tebliğindeki açıklamalara dayanarak  şehir içi yolcu taşımacılığında 

kullanılan biletlerin ve kartların bayiler tarafından satışında, özel matrah şekline göre vergileme yapılmış 

olması sebebiyle İstanbulkart dolum fişleri üzerindeki bedel üzerinden iç yüzde yöntemi kullanılarak 

hesaplanan KDV'nin,  KDV Kanununun  29.  maddesi hükmüne istinaden indirim konusu yapılabileceği 

konusunda görüş bildirmiştir. Buna göre bayi veya bankomatlardan temin edilen dolum fişlerine 

dayanılarak hesaplanan KDV indirim konusu yapılabilecektir. 

213 sayılı Kanunun  238. maddesinin birinci fıkrasında, işverenlerin her ay ödedikleri ücretler için 

ücret bordrosu tutmaya mecbur oldukları hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla, işverenlerce hizmet erbabına, 

işyerine gidip gelmesi için toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları vermek 

suretiyle sağlanan menfaatlerin vergiden istisna edilecek kısmının da ücret bordrosunda gösterilmesi 

gerekmektedir.  

Bilgilerinize sunulur. 

Saygılarımızla, 

http://www.aktifymm.com/

