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Konu:1- Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı
2- Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı Tutarları
3- Aile Yardımı
Bilindiği üzere, kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin
olarak 25 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan 2018 ve 2019 yıllarını
da kapsayan 4. Dönem toplu sözleşmenin 5. Maddesinin 1/a Fıkrasında belirtildiği
üzere; 01.01.2018-30.06.2018 döneminde geçerli olmak üzere, 14/07/1965 tarihli
ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154’üncü maddesi uyarınca aylık
gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara
çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,106815 memuriyet taban aylığı
göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı 1,671951 olarak belirlenmişti.
Anılan toplu sözleşmenin 8. Maddesi ve 5. Maddesinin 5. Fıkrası çerçevesinde,
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı
04.07.2018 tarih ve 27998389-010-06-02-5278 sayılı Mali ve Sosyal Haklara
ilişkin Genelgesi uyarınca;
- Aylık katsayısı 0,11794
- Taban aylık katsayısı ise 1,8461
olarak yeniden belirlenmiştir. Bu katsayılar kullanılarak 01.07.2018-31.12.2018
döneminde uygulanacak bazı tutarlar aşağıda açıklanmıştır:
1- Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı:
Yapılan düzenlemelere göre; 01 Temmuz 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere 31.12.2018 tarihine kadar (ve yıl kesri için kıst uygulanarak) verilebilecek
kıdem tazminatı tavan tutarı 5.434,42 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 Temmuz 2018 tarihinden itibaren vergiden
müstesna olarak ödenecek çocuk zammı tutarları, her bir çocuk için aylık 29,49
TL’dir.
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
58,97 TL olacak) uygulanır.
3- Aile Yardımı Tutarı:
Memurlar için 01.07.2018-31.12.2018 döneminde uygulanacak olan aile yardımı
tutarı ise aylık 251,68 TL’dir. Ancak bu tutar özel sektör için vergiden müstesna
olmayıp, ücret olarak vergiye tabidir.
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