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İstanbul, 07.01.2020 

DUYURU 461 

 
Konu:  Kıdem tazminatı tavanı ve vergiden istisna çocuk yardımı, ülkeler arasında finansal 

bilgilerin otomatik değişimi, Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik hk. 

 

1. 2020 Yılının İlk Altı Ayında Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 06.01.2020 Tarih ve 27998389-

010.06.02-.13659 Sıra No.lu Genelgede 2020 yılının ilk altı ayı için geçerli aylık katsayı ve taban 

aylığı katsayıları aşağıdaki gibi belirtilmiştir.  

 

Aylık katsayı: 0,146061 

Taban Aylığı Katsayısı: 2,28624 

 

Yukarıdaki katsayılar dikkate alındığında 01.01.2020-30.06.2020 döneminde uygulanacak 

kıdem tazminatı tavanı 6.730,15 TL olarak hesaplanmaktadır. Hesaplamaya ilişkin ayrıntılar 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Hesap Unsurları      Hesaplama     Tutar (TL) 

En yüksek aylık gösterge x Aylık katsayı 1500 x 0,146061 219,09 

En yüksek ek gösterge x Aylık katsayı 8000 x 0,146061 1.168,49 

En yüksek kıdem aylığı göstergesi x Aylık katsayı 500 x 0,146061 73,03 

5434 sayılı yasanın Ek:70/1-b maddesi gereğince 

ilave (8000+1500)' ün %200' ü) x Aylık katsayı 
20.425 x 0,146061 2.983,30 

Taban aylığı göstergesi x Taban aylık katsayısı 1.000 2,28624 2.286,24 

Kıdem tazminatı tavanı 6.730,15 

 

2. 2020 Yılının İlk Altı Ayında Geçerli Vergiden Bağışık Çocuk Yardımı Tutarı  

 

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun 25/4. maddesi uyarınca hizmet erbabına ödenen 

çocuk zamlarından, devletçe verilen miktarları aşmayanlar gelir vergisinden bağışıktır. 657 Sayılı 

Kanunun 202. maddesi uyarınca bu yardım, memurun çocuklarından her biri için 250 gösterge 

rakamının (72. ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık 

katsayı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. 2020 Yılının ilk altı ayında 

geçerli vergiden bağışık çocuk yardımı tutarı, aylık katsayı dikkate alındığında, çocuk başına 

aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır.  

 

0-6 yaş grubu için: 500 x 0,146061= 73,03 TL  

Diğer yaş grubu: 250 x 0,146061= 36,52 TL 

 

3. Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam 

Anlaşmasının İlişik Beyanla Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1965) 

 

31.12.2019 Tarih ve 30995 (5.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Finansal Hesap 

Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşmasının İlişik Beyanla 

Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1965) ile 21 Nisan 2017 tarihinde Paris'te imzalanan ekli 
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Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşmasının 

ilişik beyanla onaylanmasına, 244 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir. 

 

Anlaşmanın 2. Maddesi uyarınca her bir ülkenin yetkili makamı Anlaşmaya taraf olan diğer 

yetkili makamlarla aşağıda belirtilen bilgileri yıllık bazda otomatik olarak değişime tabi tutacaktır. 

 

Diğer bir ülkenin her bir Bildirimi Zorunlu Hesabı bakımından değişime tabi tutulacak 

bilgileri şunlardır:  

 

a) Hesap üzerinde Hesap Sahibi sıfatını haiz olan her Bildirimi Zorunlu Kişinin adı, adresi, 

Vergi Kimlik No'su, doğum yeri ve doğum tarihi (gerçek kişiler açısından); Hesap Sahibinin Kurum 

olması hâlinde Ortak Bildirim Standardıyla uyumlu durum tespiti yöntemlerinin yerine 

getirilmesinden sonra Bildirimi Zorunlu Kişi niteliğinde en az bir Kontrol Eden Kişiye sahip olduğu 

tespit edilmişse söz konusu Kurumun adı/unvanı, adresi, Vergi Kimlik No'su ve her bir Bildirimi 

Zorunlu Kişinin adı, adresi, Vergi Kimlik No'su, doğum yeri ve tarihi.  

 

b) Hesap numarası (ya da hesap numarası yoksa bunun işlevsel eşdeğeri);  

 

c) Bildirim Yapan Finansal Kuruluşun unvanı ve varsa, kimlik numarası;  

 

d) İlgili takvim yılının veya diğer uygun bildirim döneminin sonu itibarıyla hesap bakiyesi 

veya değeri (Nakdi Değer Sigorta Sözleşmesi ya da Anüite Sözleşmesi durumunda Nakit Değer ya da 

vazgeçme değeri dâhil), hesap söz konusu yıl veya dönem içerisinde kapatılmış ise hesap kapanışı;  

 

e) Saklama Hesabı bakımından: 

 

1-) Hesapta tutulan varlıklardan elde edilen ve takvim yılı veya diğer uygun bildirim 

dönemi boyunca hesaba (veya hesaba ilişkin olarak) her bir olayda ödenen veya alacak 

kaydedilen faizin toplam brüt tutarı, temettülerin toplam brüt tutarı ile diğer gelirlerin 

toplam brüt tutarı ve, 

2-) Bildirim Yapan Finansal Kuruluşun bir saklamacı, simsar, temsilci veya Hesap 

Sahibi için başka şekilde bir acente gibi hareket ettiği hesaba, takvim yılı veya diğer 

uygun bildirim dönemi boyunca ödenen veya alacak kaydedilen, finansal varlık satışı 

veya itfasından elde edilen toplam brüt hasılat; 

 

f) Mevduat Hesabı bakımından, takvim yılı veya diğer uygun bildirim dönemi boyunca 

hesaba ödenen veya alacak kaydedilen faizin toplam brüt tutarı; ve;  

 

g) 2 (e) veya (f) bentlerinde belirtilmeyen herhangi bir hesap bakımından, Bildirim Yapan 

Finansal Kuruluşun yükümlüsü veya borçlusu olduğu Hesap Sahibinin hesabıyla ilgili olarak takvim 

yılı veya diğer uygun bildirim dönemi boyunca Hesap Sahibine ödenen veya alacak kaydedilen, 

takvim yılı veya diğer uygun bildirim dönemi boyunca Hesap Sahibine yapılan itfa ödemelerinin 

toplam tutarı dâhil, toplam brüt tutar. 
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Anlaşmaya taraf olan ülkeler: http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crs-

mcaa-signatories.pdf 

 

4. Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik 

 

31.12.2019 Tarih ve 30995 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geri Kazanım 

Katılım Payına İlişkin Yönetmelik ile,  

a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden 

poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil 

edilecek geri kazanım katılım paylarının belirlenmesine, beyan edilmesine, tahsilatına ve 

izlenmesine, 

b) Kanunun ek-1 sayılı listesindeki ürünlerden, plastik poşetler için satış noktalarınca, diğer 

ürünler için piyasaya sürenlerce/ithalatçılarca uyulacak hükümlere, 

ilişkin idari ve teknik usul ve esaslar belirlenmiştir. 

 

Yönetmelik kapsamındaki ürünleri yurt içinde piyasaya arz edenler; 

a) Piyasaya arz etmiş oldukları ürünleri Kanunun ek-1 sayılı listesi kapsamında sınıflandırarak, 

adet ve/veya ağırlık olarak tanımlayıp kayıt altına almakla, 

b) Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlere ilişkin geri kazanım katılım paylarını Kanunun ek-1 

sayılı listesinde verilen ve her yıl güncellenerek Bakanlıkça ilan edilen birim ücretler üzerinden 

ödemekle, 

c) Geri kazanım katılım paylarına ilişkin beyan ve ödeme işlemlerini Hazine ve Maliye 

Bakanlığı tarafından belirlenen esaslara göre yerine getirmekle, 

ç) Plastik poşetlerin özellikleri, ücretleri, satışı, beyanı, geri kazanım katılım payı tahsili ile 

birlikte izleme, kontrol ve denetim işlemlerine yönelik Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara 

uymakla, 

d) Bu Yönetmelik kapsamında yer almayan bir ürünün ithalatı sırasında bu Yönetmeliğe tabi 

bir ürünün de ithalinin gerçekleştirilmesi halinde geri kazanım katılım paylarını ayrıca beyan etmek 

ve ödemekle, 

e) Bu Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen ürünlere ilişkin bilgi ve belgeleri Bakanlıkça 

belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde Bakanlığa sunmakla, 

f) Atık Yönetimi Yönetmeliği ile genişletilmiş üretici sorumluluğu kapsamında tanımlanmış 

olan ürün ve malzemelere yönelik yükümlülüklerini bu ürünlerin ilgili mevzuat uyarınca ayrıca 

yerine getirmekle, 
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yükümlüdür. 

 

Ek-1 sayılı listedeki ürünler (araç lastikleri, madeni yağlar, plastik ambalaj, metal ambalaj, 

kompozit ambalaj, cam ambalaj vb.) çok çeşitli olduğundan bir çok işletmenin Yönetmelikten 

etkilenmesi mümkün olacaktır. İşletmelerin Yönetmeliği incelemeleri önem arz etmektedir. 

 

Yönetmelik için tıklayınız. 

 

Çevre Kanunu ve Ek-1 sayılı liste için tıklayınız.  

 

Durum bilgilerinize sunulur. 

   Saygı ile, 

                                                                                             ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM  

VE YMM A.Ş. 
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