
 

 

 

İstanbul, 21.01.2016 

 

DUYURU 353 

 

Konu: Ocak ayında yapılması gereken kapanış tasdiki, kıdem tazminatı tavanı ve çocuk 

yardımı hakkında. 

 

1. Ocak Ayı İçinde Yapılması Gereken Kapanış Tasdikleri 

 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun kapanış tasdikleri ile ilgili 64. maddesinin üçüncü 

fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki gibidir. 

 

“Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna 

kadar, yönetim kurulu karar defterinin (Ltd. Şti.’ler için müdürler kurulu karar defterinin ) 

kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır.” 

 

Yasal düzenlemeye göre 2015 yılı için tasdik ettirilen yönetim kurulu karar defteri ve 

müdürler kurulu karar defterlerinin kapanış onayı 2016 yılı Ocak ayı sonuna kadar yapılmalıdır. 

 

2. Kıdem Tazminatı Tavanı 2016 Yılının İlk Altı Ayı İçin Yeniden Belirlendi   

 

04.01.2016 Tarih ve 27998389-010-06-02-82 sayılı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali 

Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Genelgede 2016 yılının ilk altı ayı için geçerli 

aylık katsayı ve taban aylığı katsayıları aşağıdaki gibi belirtilmiştir. 

 

Aylık katsayı: 0,088817 

Taban Aylığı Katsayısı: 1,390277 

 

Yukarıdaki katsayılar dikkate alındığında 01.01.2016-30.06.2016 döneminde 

uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 4.092,53 TL olarak hesaplanmaktadır. Hesaplamaya ilişkin 

ayrıntılar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Hesap Unsurları                                                                Hesaplama Tutar   (TL) 

En yüksek aylık gösterge x Aylık katsayı    1500 x 0,088817 133,23 

En yüksek ek gösterge x Aylık katsayı    8000 x 0,088817 710,54 

En yüksek kıdem aylığı göstergesi x Aylık katsayı      500 x 0,088817 44,41 

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

ilave (8000+1500)' ün %200' ü) x Aylık katsayı 

20.425 x 0,088817 1.814,09 

Taban aylığı göstergesi x Taban aylık katsayısı 1.000 x 1,390277 

 

      1.390,28 

Kıdem tazminatı tavanı  4.092,53 

 

3. 2016 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. 

2016 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 0,088817=44,41 TL 

Diğer yaş grubu:  250 x 0,088817=22,20 TL 

  

 

Durum bilgilerinize sunulur.        

Saygı ile, 

                                                                                                ERIŞ YMM LTD ŞTI 

 


