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SĐRKÜLER                Đstanbul, 12.01.2012 
Sayı: 2012/16                Ref: 4/16 
 
 
Konu: 
2012 YILINDA GEÇERL Đ OLACAK GEL ĐR VERGĐSĐNDEN ĐSTĐSNA KIDEM 
TAZM ĐNATI TAVANI VE ÇOCUK YARDIMI TUTARLARI YEN ĐDEN 
BELĐRLENM ĐŞTĐR  
 
02.01.2012 tarih ve 2012/1 sayılı sirkülerimizde 01.01.2011 tarihinden itibaren geçerli olacak 
gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı tutarlarını tarafınıza 
bildirmiştik.  
 
Söz konusu sirkülerimizin son bölümünde aşağıdaki açıklamaya yer vermiştik.  
 
“Yukarıda yer verilen katsayılar ve bu katsayılar ile hesaplanmış tutarlar ile 13.07.2011 tarih 
ve 2011/158 sayılı sirkülerimiz ile sizlere duyurduğumuz ve 01.07.2011 – 31.12.2011 tarihleri 
arasında geçerli olan katsayılar ve tutarlar aynıdır. Çünkü devlet memurlarının 2012 yılı 
maaş artışları konusunda henüz mutabakat sağlanmadığı için 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanunu’nun 21. Maddesinde bu katsayılar aynen yer almış, diğer taraftan 21. 
maddede Bakanlar Kurulu’na bu katsayıları yeniden belirleme yetkisi verilmiştir. Maaş 
artışlarında mutabakat sağlanması sonrasında Bakanlar Kurulu bu yetkisini kullanarak yeni 
katsayıları ilan edene kadar geçecek süreçte 01.01.2012 tarihinden itibaren geçerli olacak 
yasal tutarlar yine yukarıda yer verildiği gibi dikkate alınmak zorundadır.”   
 
10 Ocak 2012 tarihli ve 28169 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2012/2663 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile; 01 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere devlet memurları maaşı 
hesabında dikkate alınan katsayılar aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.  
 
 

01.01.2012 - 30.06.2012 

Aylık katsayı 0,066187 

Yan Ödeme Katsayısı 0,020987 

Taban aylığı katsayısı 0,88562 
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Đlgili katsayılara göre 01 Ocak 2012’den geçerli olmak üzere 2012 yılının ilk altı aylık 
döneminde uygulanacak gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı ile çocuk yardımı 
tutarları aşağıdaki gibidir:  
 
 

  Kıdem Tazminatı Tavanı  

Dönem  Tutar  

01.01.2012 - 30.06.2012  2.805,04 
 
 

Gelir Vergisinden Đstisna Çocuk Yardımı Tutarı  

Yaş Dönem Tutar  

7 yaşından büyük her çocuk için aylık  01.01.2012 - 30.06.2012 16,55 

0 - 6 yaş arası her çocuk için aylık 01.01.2012 - 30.06.2012 33,09 
 
 
 
Saygılarımızla,  
    
 
    
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
(*)  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.   
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