
 

 

 
 

Sirküler Tarihi : 23.08.2017 

Sirküler No  : 2017 - 32 

Konu   : İşverenlerce Ödenen Yol ve Yemek Primlerinin SGK’ dan Geri 

     Alınması Hak. 

 

İşverenlerce sigortalılara ödenen “yol paraları” ile “yemek paraları” nın sigorta primi 

kesintisine tabi tutulmaması gerektiği hususunda SGK ya yapılan başvurulara istinaden 

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığı tarafından 04.08.2017 

tarihinde verilen “GENEL YAZI” aşağıdaki gibidir. 

 

Sayı :35158785-309/06-202.99-E.4117055 

Tarih:04/08/2017 

Konu : Yol Yemek Prim İadeleri 

 

“Bilindiği gibi işverenlerce sigortalılara ödenen “yol paraları” ile “yemek paraları” nın sigorta 

primi kesintisine tabi tutulmaması gerektiği hususunda ünitelerimize müracaatlar yapılmakta 

olup, ünitelerimizce yol paralarının yolluk kavramı içine girmemesi yada başka bir ifade ile 

görev yolluğu olarak ödenmemiş olması ve yemek paralarının da günlük asgari ücretin %6 

sının sigorta priminden muaf olması nedeniyle bu tutarı geçen kısmının prime tabi tutulması 

gerektiği şeklinde verilen cevaplar üzerine Kurumumuz aleyhine İş Mahkemeleri nezdinde 

davalar açılmaktadır. 

 

Mahkemelerce yardım mahiyetindeki ödemelerin nakit olarak yapılmış olmasının ödemenin 

mahiyetini değiştirmediği gerekçesiyle davalar Kurumumuz aleyhine neticelenmekte, ayrıca 

Yargıtay’ca da söz konusu kararlar onaylanmaktadır. 

 

Hukuk Müşavirliğinin 30/10/2014 tarihli 902 sayılı 2014/30 sayılı Genelgesinin “b) 

Kesinleşmeden İnfazı Mümkün Olan Kararlar Yönünden” başlıklı bölümünde, 6100 sayılı 

Hukuk Muhakemeleri Kanununun 367 nci maddesinde belirtilen kararlar ile hizmet tespiti 

davaları sonucu verilen kararlar ve kendi özel kanunlarında kesinleşmeden infaz 

edilemeyeceği açıkça belirtilen kararlar dışında kalan kararlar hakkında ilgililerin talebinin 

müracaat tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde yerine getirilmesi gerektiği 

düzenlenmiştir. 

 

Ünitelerimizden alınan yazılardan, mahkeme kararlarına istinaden davacı veya vekilince 

müracaat edilerek ödeme yapılmasının istendiği, iade için iptal prim belgeleri istendiğinde 

karar kesinleştiğinde verileceği şeklinde itiraz edilmesi üzerine 30 günlük süre içinde kararın 

infazı gerektiğinden istenilen tutarın iadesinin yapıldığı anlaşılmaktadır. 

 

Bundan böyle iptale ilişkin prim belgelerinin kararın infazı gereken 30 gün içinde 

işverenlerden istenilmesi, verilmemesi halinde resen düzenlenerek iptal ve iade işleminin 

yapılması, dolayısıyla mahkeme kararlarına istinaden yapılacak iadelerde, öncelikle yol ve 

yemek paralarına ilişkin işçi/ işveren hisselerinin iptaline ilişkin iptal prim belgelerinin 

düzenlenmesi sonucunda iptal edilen yol ve yemek paralarından işveren hissesine ilişkin 

tutarın iadesinin yapılması, buna karşın sigortalı hissesinin emanete alınarak sigortalı 

tarafından iadesine ilişkin karar getirilmediği sürece iade işleminin yapılmaması 

gerekmektedir.” 

http://www.alomaliye.com/2014/11/04/sgk-genelgesi-201430-6552-sayili-kanuna-iliskin-dava-ve-icra-takibi-uygulamalari-hk/
http://www.alomaliye.com/2011/02/04/hukuk-muhakemeleri-kanunu-6100-sayili-kanun/
http://www.alomaliye.com/2011/02/04/hukuk-muhakemeleri-kanunu-6100-sayili-kanun/


 

 

Bu yazıyla birlikte SGK’ ya geçmiş dönemlerde ödenen yemek ve yol ücretlerinin işçi-işveren 

paylarının iadesi yolu açılmıştır.  

 

Konu ile ilgili mükelleflerimizin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumuna (Hukuk 

Müşavirliği) müracaat etmesi tavsiye olunur. 

 

 

Saygılarımızla 

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ 


