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İstanbul, 24.01.2022   

DUYURU 544 

 

 
Konu: 2022 Yılının ilk altı ayı için geçerli kıdem tazminatı tavanı ve vergiden istisna çocuk 

yardımı tutarlarının değiştiği hk. 

 

Hatırlanacağı üzere DUYURU 542’de 2022 yılının ilk altı ayında geçerli kıdem tazminatı 

tavanı ve vergiden istisna çocuk yardımı tutarları belirtilmişti. Ancak  7351 sayılı Kanunun 16 ncı 

maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ve 1/1/2022 tarihinden geçerli 

olmak üzere yürürlüğe giren geçici 38 inci maddede, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet 

Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu 

Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca %5 artış 

oranı üzerinden belirlenmiş olan katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile 

ortalama ücret toplamı üst sınırının %7,5 oranına göre yeniden belirlenerek uygulanacağı hüküm 

altına alınmıştır.  

Bu değişikliğe istinaden 2022 yılının ilk altı ayında geçerli kıdem tazminatı tavanı ve 

vergiden istisna çocuk yardımı tutarları aşağıda güncellenmiş halleri ile tekrar belirtilmiştir. 

Önceki düzenleme uyarınca 01.01.2022-21.01.2022 süresinde iş akdi fesih olan işçilere 

yapılan kıdem ödemeleri için yeni tavan tutarının esas alınarak tekrar hesap yapılması ve varsa fark 

tutarının işçilere ödenmesi önem arz etmektedir. 

 
   

1.   2022 Yılının İlk Altı Ayında Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı Değişti 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 22.01.2022 Tarih ve 27998389-

010.06.02-903791 Sayılı 4 Sıra No.lu Genelgede 2022 yılının ilk altı ayı için geçerli aylık katsayı 

ve taban aylığı katsayıları aşağıdaki gibi belirtilmiştir.  

 

Aylık katsayı: 0,235445 

Taban Aylığı Katsayısı: 3,68518 

Yukarıdaki katsayılar dikkate alındığında 1/1/2022-30/6/2022 döneminde uygulanacak 

kıdem tazminatı tavanı 10.848,59 TL olarak hesaplanmaktadır. Hesaplamaya ilişkin ayrıntılar 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Hesap Unsurları      Hesaplama           Tutar (TL) 

En yüksek aylık gösterge x Aylık katsayı 1500 x 0,235445 353,17 

En yüksek ek gösterge x Aylık katsayı 8000 x 0,235445 1.883,56 

En yüksek kıdem aylığı göstergesi x Aylık katsayı 500 x 0,235445 117,72 

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

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

20.425 x 0,235445 4.808,96 

Taban aylığı göstergesi x Taban aylık katsayısı 1.000 x 3,68518 3.685,18 

Kıdem tazminatı tavanı 10.848,59 
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2. 2022 Yılının İlk Altı Ayında Geçerli Vergiden Bağışık Çocuk Yardımı Tutarı  

Değişti 

 

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. 2022 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 0,235445= 117,72 TL  

Diğer yaş grubu: 250 x 0,235445= 58,86 TL 

 

Durum bilgilerinize sunulur.   

Saygı ile, 

ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM 

VE YMM A.Ş. 
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