
 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde;  Yılmaz BAYKARA (yzbaykara@globaldenetim.com.tr) veya Vahap BALKAYA 
(avbalkaya@globaldenetim.com.tr) ile temasa geçmenizi rica ederiz. 

İş bu sirküler de yer alan açıklamalarımız, ilgili sirküler hakkında genel bilgiler içeriyor olabilir. JHİ ve Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. bu sirkülerin içerdiği 
bigiler hakkında tarafımıza danışılmadan uygulanmasından kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçların aksaklık ve zararlarından dolayı herhangi bir 
sorumluluk almaz ve uygulayıcılar da tarafımıza haklılık, sorumluluk iddiasında bulunulamazlar. 

 
 

Sayı: 2018 –047  İstanbul, 11.05.2018 

 
Konu: İşverenlerce kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verenlere yapılan ödemelerde gelir vergisinden 
istisna sınır, her bir çocuk için asgari ücretin % 50’si olarak belirlendi. 

Sayın; Mükellefimiz, 

Özet: İşverenlerce kadın hizmet erbabına, işyerinde kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmediği 
durumlarda bu hizmet dışarıdan da alınabilmektedir. Ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan 
gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması ve her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık 
brüt tutarının %15’ini aşmaması şartıyla yapılan bu ödemeler gelir vergisinde istisna olarak 
değerlendiriliyordu.  
 
5 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yukarıdaki % 15 oranı yayım tarihinden geçerli olmak üzere % 50’ye çıkarılmıştır. 

 

 
 

27 Mart 2018 tarihli 2. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlan 7103 sayılı Kanun’la, Gelir Vergisi 
Kanunu’nun 23. maddesine eklenen bent uyarınca, işverenlerce kadın hizmet erbabına kreş ve 
gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisnadır. 

İşverenlerce bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan 
gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin 
aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak üzere bu istisnadan yararlanılabilmekteydi. 

5 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yukarıdaki % 15 oranı yayım tarihinden geçerli olmak üzere % 50’ye çıkarılmıştır. Buna göre 
işverenlerce kadın hizmet erbabına, işyerinde kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmediği 
durumlarda dışarıdan alınan bu hizmetler için ödenen bedeller aşağıdaki şartlarla gelir vergisi 
istisnasından yararlanacaktır. 

Ödemenin çalışana nakden yapılmadan, doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir ve kurumlar vergisi 
mükelleflerine yapılması, 

Her bir çocuk için aylık asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 50’sini aşmaması (2018 yılında 
2.029,50 * % 50 = 1.014,75 TL/ay). 

Ödemenin yukarıdaki istisna tutarını aşan kısmı ile hizmet erbabına bu amaçla nakden yapılan 
ödemeler ve sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilecektir. 

Saygılarımızla , 
 

MEGA GLOBAL GRUP 
 Uluslararası Bağımsız Denetim 
 Yeminli Mali Müşavirlik 
 Mali Müşavirlik 

 


