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Konu:1- Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı 

           2- Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı Tutarları 

           3- Aile Yardımı 

 

  

2008/15 Sayılı Genelgemiz ile 2008 Mali Yılı Bütçe Kanunu’nun 21. maddesi ile 

kamu personelinin maaşlarının hesabına esas tutulan katsayıların 01.01.2008 

tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmesine bağlı olarak yeniden hesaplanan 

Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı ve diğer bazı ödeme tutarlarını 

yayınlamıştık. Ancak 05.01.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/13055 

sayılı BKK ile 2007 yılının ikinci yarısında ortaya çıkan fiyat artışlarından 

öngörülenin üzerindeki kısmının memur aylıklarına yansıtılması amacıyla, bu 

aylıkların hesaplanmasında kullanılan katsayılar (aylık katsayısı, 0,049486 ;taban 

aylık katsayısı 0,65283) olarak, 01.01.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 

yeniden belirlenmiştir. Buna göre; 

 

 

 1- Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı: 

 

  Yapılan düzenlemelere göre; 01 Ocak 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak 

üzere her bir hizmet yılı için (ve yıl kesri için kıst uygulanarak) verilebilecek 

kıdem tazminatı tavan tutarı 2.087,92 YTL olmaktadır.  

 

 2- Vergiden Müstesna Çoçuk Yardımı Tutarları: 

 

  Gelir Vergisi Kanunu’nun 25/4’üncü maddesi hükmü uyarınca, hizmet erbabına 

ödenecek çocuk zamları, Devletçe verilen miktarları aşmamak kaydıyla vergiden 

müstesna bulunmakta olup, bu haddi aştığı takdirde aşan kısımlar vergiye tabi 

tutulmaktadır. 

 

  Yapılan yeni düzenlemelere göre; 01 Ocak 2008 tarihinden itibaren vergiden 

müstesna olarak ödenecek çocuk zammı tutarları, bir çocuk için aylık 12,37 

YTL., iki çocuk için (12,37x 2 =) 24,74 YTL.’dır. Çocuk sayısı ikiyi aşarsa, 

ancak ikisi için bu istisna söz konusudur. Diğer çocuklar için istisna söz konusu 

olmayıp, bunlar için çocuk zammı ödenmesi halinde bu ödemeler vergiye tabi 

tutulur.                                                                  
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3- Aile Yardımı Tutarı: 
 

 

  01 Ocak 2008’den itibaren memurlar için uygulanacak olan aile yardımı tutarı 

ise aylık 61,86 YTL dir. Ancak bu tutar özel sektör için vergiden müstesna 

olmayıp, ücret olarak vergiye tabidir. 

 

 

 

 

     Saygılarımızla, 

 

ALFA YMM LTD.ŞTI. 


