
 

DENET SGK SİRKÜLER 
Sayı : 2021/075 
  

 

Sirküler Tarihi     : 07.07.2021 
Sirküler No          : 2021/075 
 
 

01.07.2021 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN YENİ 
KIDEM TAZMİNATI TAVANI 
 
 
01.07.2021 - 31.12.2021 dönemleri arasında geçerli olmak 
üzere, 01.07.2021 tarihinden itibaren uygulanacak olan kıdem 
tazminatı tavanı 8.284,51 TL olarak açıklanmıştır. 
 
Kıdem tazminatı tavanı, "Kıdem tazminatının yıllık miktarı, 
Devlet Memurları kanununa tabi en yüksek devlet memuruna 
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir 
hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi geçemez" 
hükmüyle sabittir. Bu rakam her yıl enflasyon oranlarına bağlı 
olarak artmakta olup her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 
açıklanmaktadır.  
 
Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm 
Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Mali ve Sosyal Haklar 
konulu Sıra No:7 Genelgesi ile Yeni kıdem tazminatı tavanı 
8.284,51 TL olarak belirlenmiştir. 
 
 
Söz konusu Genelge’ye ulaşmak için tıklayınız. 
 
Saygılarımızla. 
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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. 

 
 

 
 

https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/07/Mali-Ve-Sosyal-Haklar-Temmuz.pdf

