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SĐRKÜLER         Đstanbul, 19.12.2013 
Sayı: 2013/227        Ref: 4/227 
 
 
Konu: 
01.01.2014 – 31.12.2014 DÖNEMĐNDE GEÇERLĐ OLACAK GEL ĐR VERGĐSĐNDEN 
ĐSTĐSNA KIDEM TAZM ĐNATI TAVANI VE ÇOCUK YARDIMI TUTARLARI  
 
14.08.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet 
Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara Đlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem 
Toplu Sözleşmesi”nin 5. Maddesi ile, 2014 ve 2015 yıllarında devlet memuru maaş 
hesaplamalarında esas olacak kat sayılar belirlenmiştir.  
 
01.01.2014 – 31.12.2014 döneminde geçerli olacak aylık katsayı ve taban aylığı kat sayısı 
aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:  
 

 01.01.2014 – 31.12.2014 

Aylık katsayı 0,076791 

Taban aylı ğı katsayısı 1,2025 

 
Görüldüğü üzere, aylık katsayı 2013 yılının ikinci yarısında uygulanan kat sayısı ile aynıdır. 
Bu nedenle gelir vergisinden istisna çocuk yardımı tutarlarında 2014 yılında herhangi bir 
değişiklik olmayacaktır.  
 
Gelir vergisinden istisna çocuk yardımı tutarı: 
 

 01.01.2014 – 31.12.2014 

7 yaşından büyük her çocuk için (aylık) 19,20 

0 - 6 yaş arası her çocuk için (aylık) 38,40 

 
Ancak taban aylığı kat sayısından değişiklik yapıldığı için 01.01.2014 – 31.12.2014 
döneminde gelir vergisinden istisna olacak kıdem tazminatı tavanı aşağıdaki gibi 
hesaplanmıştır.  
 
Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı:  
 
 
 01.01.2014 – 31.12.2014 

Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 3.429,44 
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Diğer taraftan, söz konusu sözleşmenin “Enflasyon farkı ödemesi” başlıklı 7. maddesine göre, 
2013 yılı Aralık ayı TÜFE endeksinin 2013 yılı Haziran ayı TÜFE endeksine göre altı aylık 
değişim oranı %3’den fazla olursa, 1 Ocak 2014’den itibaren geçerli olmak üzere 
hesaplamalara esas olan kat sayılar artış oranı kadar arttırılacaktır. Bu durumda yukarıda 
verdiğimiz tutarlar de ğişebilecektir. Değişiklik olması halinde yeni tutarlar ayrı bir 
sirküler ile duyurulacaktır.    
 
Saygılarımızla,  

 
DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ 

           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş. 
 
EK: 
Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara Đlişkin 
2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmesi 
 
 
(*)  Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  
 
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   
 
Erkan YETK ĐNER  
YMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
SMMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
 
 






































