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01.01.2021 – 30.06.2021 DÖNEMİNDE GEÇERLİ 
VERGİDEN MÜSTESNA ÇOCUK ZAMMI TUTARLARI 
 
 
Bilindiği üzere, GVK’nın 25/4 üncü maddesi hükmü uyarınca, 
hizmet erbabına ödenecek çocuk zamları, Devletçe verilen 
miktarları aşmamak kaydı ile gelir vergisinden müstesnadır. 
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun, 375 sayılı KHK’nın 10 
uncu maddesi ile değiştirilen 202 nci maddesinde çocuk için 
yapılabilecek yardımın çocuklardan her biri için 50 gösterge 
rakamının aylık katsayı ile çarpılması sonucu elde edilecek 
miktar üzerinden ödeneceği, ancak ikiden fazla çocuk için 
yardım ödeneği verilmeyeceği, eşlerden birine iş akdi veya 
toplu sözleşme gereği çocukları için verilen yardım ödeneği 
daha yüksek ise, memur olan eşe ayrıca yardım ödenmeyeceği, 
daha düşük ise yalnız aradaki farkın verileceği hükme bağlanmış 
bulunmaktaydı. Söz konusu maddede belirtilen, ikiden fazla 
çocuk için yardım ödenmeyeceğine ilişkin hüküm 6111 sayılı 
Kanunun 117 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile 
01.01.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
değiştirilmiştir. İlgili değişiklik sonucunda, iki çocuk sınırlaması 
olmaksızın tüm çocuklar için vergiden müstesna çocuk zammı 
verilebilecektir. 
 
Halihazırda 2003/5884 sayılı BKK (R.G. 15.7.2003 – 25169) ile 
belirlenmiş olan 250 gösterge rakamı geçerliliğini korumaktadır. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan  
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam  
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’den fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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Diğer taraftan 5335 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile 657 sayılı Kanunun 202 
maddesinin “250 gösterge rakamının” ibaresinden sonra gelmek üzere “(72 inci ay 
dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı” ibaresi 
eklenmiş ve böylece 0-6 yaş grubunda bulunan çocuklar için çocuk zammının bir kat 
artırımlı uygulanmasını öngören düzenleme kalıcı hale getirilmiştir.  
 
 
01.01.2021 – 30.06.2021 döneminden itibaren geçerli olmak üzere açıklanan memur 
maaş katsayılarına ilişkin bilgiler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154’üncü 
maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge 
rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,165786), 
memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (2,594917), iş 
güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara 
çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,052576), olarak belirlenmiştir.” 
 
 

KATSAYILAR 01.01.2021-30.06.2021 

Memur Aylığı Katsayısı 0,165786 

Memuriyet Taban Aylığı Katsayısı 2,594917 

Yan Ödeme Katsayısı 0,052576 

 
 
Buna göre 01.01.2021 – 30.06.2021 tarihleri arasında geçerli olan vergiden müstesna 
çocuk zammı tutarı aşağıdaki şekilde oluşmuştur: 
 
 
 

YAŞ GRUBU GÖSTERGE KATSAYI 
 YARDIM 
MİKTARI 

0-6 Yaş Grubunda Yer Alan Çocuklara 
İlişkin Çocuk Zammı 

500 0,165786  82,89_TL    

Daha Büyük Çocuklara İlişkin Çocuk 
Zammı 

250 0,165786    41,45_TL   
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01.01.2021 – 30.06.2021 DÖNEMİNDE GEÇERLİ VERGİDEN MÜSTESNA AİLE ZAMMI 
TUTARLARI 
 
Aile yardımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 202’nci maddesine konu edilmiş 
olup, söz konusu Kanunda “Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat 
karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi 
için 1500, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil 
olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı 
ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir.” şeklinde açıklanmıştır. 
 
 
Eşi çalışmayan devlet memurlarına ödenmekte olan aile yardımını belirleyen gösterge 
yıllar içerisinde değişmiştir. Şu an uygulanmakta olan aile yardımı ödeneğine esas 
gösterge rakamı 2011/2022 sayılı BKK ile 1 Temmuz 2011 tarihinde yapılan değişiklik 
ile 1500’den 2134’e yükseltilmiştir.  
 
01/01/2020-31/12/2021 dönemi itibariyle ise, 657 sayılı kanunun 202 nci maddesi 
uyarınca eş için “2134” olarak uygulanan aile yardımı ödeneği gösterge rakamı 
“2273” olarak kullanılacaktır. 
 
Bu durumda kamu sektöründe çalışan ve eşi çalışmayanlar için aile yardımı, yeni 
katsayılara göre 2021 yılı 01.01.2021 – 30.06.2021 dönemi aile yardımı aşağıdaki 
gibi olmuştur. 
 

DÖNEM      GÖSTERGE        KATSAYI  YARDIM MİKTARI 
 
01.01.2021 – 30.06.2021 
 

          2273 
 

        0,165786 
 

        376,83_TL 
 

 
 
Saygılarımızla. 
 
 
 


