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Konu:1- Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı 

           2- Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı Tutarları 

           3- Aile Yardımı 

 

 

Bilindiği gibi Kamu Görevlileri Hakem Heyetinin 2012/1 sayılı kararının 6 ncı maddesi gereği 

2012 yılı ikinci dönem TÜFE artışının yüzde 4 rakamını aşması halinde oluşacak enflasyon 

farkının, ilan edilecek katsayılarda göz önüne alınacağı kararlaştırılmıştı. 2012 yılı ilk yarısında 

ise ilan edilen TÜFE artışı yüzde 4'ün altında kaldığından 2012 yılı ikinci yarısı için bir 

enflasyon farkı öngörülmemişti. 

TÜİK tarafından 03 Ocak 2013’de açıklanan TÜFE endeksine göre 2012 yılı Aralık ayında 2012 

yılı Haziran ayına göre yüzde 4,14 tutarında artış gerçekleştiği ilan edilmişti. Anılan Hakem 

Kurulu Kararı ile 2013 yılı ilk altı aylık dönem için zammın yüzde 3 olarak kararlaştırılması 

nedeniyle bu rakama TÜFE farkının da eklenerek yüzde 3,14 olarak uygulanacağı Maliye 

Bakanlığı'nca(Bütçe ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 03.01.2013/B.07.0.BMK.0.22.115913 

sayılı Genelgesi)  duyurulmuş bulunuyor. Bu artış ile 2013 yılı ilk yarısında memur maaş 

katsayısı 0,073837, taban aylık katsayısı yüzde 0,98798, yan ödeme katsayısı ise 0,0234128 

olarak uygulanacaktır. Buna göre;  

 

 

1- Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı: 

 

Yapılan düzenlemelere göre; 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 

30.06.2013 tarihine kadar (ve yıl kesri için kıst uygulanarak) verilebilecek kıdem 

tazminatı tavan tutarı 3.129,25 TL 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 vergide 

müstesna bulunmakta olup, bu haddi aştığı takdirde aşan kısımlar vergiye 

tutulmaktadır. 

 

Yapılan yeni düzenlemelere göre; 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren vergiden 

müstesna olarak ödenecek çocuk zammı tutarları, her bir çocuk için aylık 18,46 

TL’dir.  
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                     İstisna uygulamasında daha önce uygulanmakta olan 2 çocuk sınırlaması kaldırılmış 

olup, her bir çocuk için aynı istisna geçerlidir. Sıfır-altı yaş grubunda yer alan çocuklar 

için istisna tutarı bir kat artırımlı (bu yaş grubundaki her bir çocuk için 36,92 TL 

olacak) uygulanır.     

 

 

3- Aile Yardımı Tutarı: 

 

Memurlar için 01.01.2013-30.06.2013 döneminde uygulanacak olan aile yardımı 

tutarı ise aylık 92,30 TL’dir. Ancak bu tutar özel sektör için vergiden müstesna 

olmayıp, ücret olarak vergiye tabidir. 

 

 

 

 

  

 

     Saygılarımızla, 

 

ALFA YMM LTD.ŞTI. 

                                                                                                  


