
 

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: 2017 –071                                                             İstanbul,  2017  

Konu: Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı tutarları (01.07.2017-
31.12.2017) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sayın; Mükellefimiz, 

Özet: 
 
Not: bu özet bölümü kurum yöneticileri için hazırlanmıştır. 

Özet: 01.07.2017-31.12.2017 dönemi için geçerli olan memur maaş katsayıları dikkate alınarak 
hesaplanan ve aynı dönemde geçerli olan; 
- Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 4.732,48 TL, 
- Gelir vergisinden istisna aylık çocuk yardımı; 0-6 yaş grubu çocuklar için 51,35 TL ve diğerleri için 
25,68 TL’dir. 

 
23 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3. dönem toplu sözleşme ile kamu görevlilerinin 
2016 ve 2017 yıllarına ilişkin aylıklarının hesaplanmasında kullanılacak aylık ve taban aylık katsayıları 
belirlenmişti. Toplu sözleşmede 2017 yılının ilk altı aylık dönemi için artış oranı % 3, ikinci altı aylık 
dönemi için de % 4 olarak öngörülmüştü. 
 
Toplu sözleşmenin 8. maddesinde enflasyon farkı ödemesine ilişkin hüküm bulunmaktadır. Buna göre 
2017 yılı Haziran ayı endeksinin (TÜFE), 2016 yılı Aralık ayı endeksine (TÜFE) göre altı aylık değişim 
oranının % 3’ü aşması halinde katsayıların, 1 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olmak üzere aşan kısım 
kadar artırılması gerekmektedir. 
 
Toplu sözleşmenin yukarıdaki hükümleri kapsamında 01.07.2017- 31.12.2017 döneminde 
uygulanacak aylık katsayısı 0,102706 ve taban aylık katsayısı ise 1,607645 olarak hesaplanmıştır. 
 
Bu katsayılar kullanılarak 01.07.2017-31.12.2017 döneminde; 
 

 Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 4.732,48 TL, 
 Gelir vergisinden istisna aylık çocuk yardımı; 0-6 yaş grubu çocuklar için 51,35 TL ve diğerleri 

için 25,68 TL olarak uygulanacaktır. 
 
Saygılarımızla, 
 

MEGA GLOBAL GRUP 
 Uluslararası Bağımsız Denetim 

 Yeminli Mali Müşavirlik 

 Mali Müşavirlik 


