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2018 YILININ 2. DÖNEMİNDE UYGULANACAK YARDIM TUTARLARI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün yayımladığı 27998389-010-06-02-8 sayılı Mali ve 
Sosyal Haklara ilişkin genelge ile 01/07/2018-31/12/2018 döneminde geçerli olmak üzere 
memur maaş katsayıları yeniden belirlenmiştir.  

Yeniden belirlenen katsayılara göre çocuk yardımı, aile yardımı tutarları ile prime esas 
kazançlardan istisna tutulacak tutarlar aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. 

Çocuk Yardımı;  

*Gelir Vergisi Matrahından İstisna Edilen Tutarlar. 

Dönemi 0-6 Yaş Tutarı 6 Yaşından Büyükler 
01/07/2018–31/12/2018 58,97 TL 29,49 TL 

* SGK matrahından İstisna Edilen Tutar. 

Dönemi Tutar 
01/01/2018–31/12/2018 40,59 

 

Aile Yardımı (Çalışmayan Eş İçin); 

*Özel sektör çalışanları için Gelir Vergisine tabi tutar. 

Dönemi Tutar 
01/07/2018–31/12/2018 251,68 TL 

* SGK matrahından istisna edilen tutar. 

Dönemi Tutar 
01/01/2018–31/12/2018 202,95 

 

Kadın Hizmet Erbabına Sağlanan Kreş ve Gündüz Bakımevi Yardımında Gelir Vergisi 
İstisnası; 

Bilindiği üzere 7103 Sayılı kanunla 193 sayılı Kanunun gelir vergisinden istisna edilen 
ücretleri düzenleyen 23’üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (16) numaralı bent 
eklenmiştir. 

“16. İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle 
sağlanan menfaatler (İşverenlerce bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan 
bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir 
çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak üzere bu istisnadan 
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yararlanılır. Kreş ve gündüz bakımevi hizmetini sağlayanlara yapılan ödemelerin belirlenen 
istisna tutarını aşan kısmı ile hizmet erbabına bu amaçla nakden yapılan ödemeler ve sağlanan 
menfaatler ücret olarak vergilendirilir. Bu bentte yer alan %15 oranını, asgarî ücretin aylık brüt 
tutarının %50’sine kadar artırmaya ve kanuni seviyesine getirmeye Bakanlar Kurulu, bu 
istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.).” 

- Kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin işverenlerce iş yerinde verilmesi halinde, bu 
hizmetten faydalanan kadın hizmet erbabına sağlanan menfaatin tamamı gelir 
vergisinden istisna olacaktır. Söz konusu hizmetin, işverenin kendisine ait veya 
kiralamış olduğu diğer yerlerde verilmesi istisna uygulamasına engel teşkil 
etmeyecektir. 

 

- İşverenlerce, kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin işyerinde verilmediği durumlarda, 
kadın hizmet erbabının hizmet aldığı gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince 
işletilen kreş ve gündüz bakım evlerine ödeme yapılmak suretiyle sağlanan menfaatler 
de istisna kapsamında olacaktır. 

Bu durumda istisna edilecek tutar, 5/5/2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %15 oranı, bu tarihten itibaren 
asgari ücretin brüt tutarının %50’si olarak belirlenmiştir.  

Gelir Vergisinden İstisna edilecek Tutar; 2018 yılı için asgari ücretin brüt tutarının %50’si 
olan (2.029,50x%50=) 1.014,75 TL’dir. 

Aşağıdaki koşulların da sağlanması durumunda söz konusu yardımdan 
faydalanılabilecektir. 

− Kadın hizmet erbabına sağlanan menfaatin ücret istisnasına tabi tutulabilmesi için; bu 
hizmetin gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince işletilen kreş ve gündüz bakım 
evlerinden alınması, ödemenin hizmet erbabına değil doğrudan bu hizmeti sağlayan 
mükelleflere yapılması gerekmektedir. 

− Hizmet erbabına doğrudan yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ise ücret olarak 
vergilendirilecektir. 

− İşverenlerce, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince işletilen kreş ve gündüz bakım 
evlerine ödeme yapıldığı durumlarda, istisnadan yararlanılacak tutar her bir çocuk için asgarî 
ücretin aylık brüt tutarının %50’ini aşmayacaktır. Sağlanan menfaatin asgari ücretin aylık 
brüt tutarının %50ini aşması halinde, aşan kısım ücret olarak vergilendirilecektir. 

− İşverenlerce, kadın hizmet erbabı adına doğrudan kreş ve gündüz bakımevi işleten 
mükelleflere yapılan ödemelerin belli bir dönem için toplu olarak yapılması durumunda, her 
bir aya isabet eden tutar, ilgili ay ücret matrahı ile ilişkilendirilerek istisna uygulanacaktır. 

− Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince, işveren tarafından ödenen tutar da dahil olmak 
üzere, kreş ve gündüz bakımevi hizmeti karşılığı olarak faturanın hizmet erbabı adına 



  Sirküler No: 2018-57 

                                                                                        13.07.2018 
 

Ginza Corner Plaza 2312 Sok. No:16/C D:88 Esenyurt – İstanbul  ( 212 ) 603 01 87  
 

düzenlenmesi gerekmekte olup, işverenlerin bu kapsamda yaptığı ödemelere ilişkin belgeleri 
213 sayılı Kanunda öngörülen süre boyunca saklamaları zorunlu tutulmuştur. 

− Kadın hizmet erbabına, 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (16) 
numaralı bendi kapsamında sağlanan menfaat ve yapılan ödemelere ilişkin tutarların, asıl 
ücret ile birlikte ücret bordrosunda gösterilmesi gerekmektedir. 

− İstisnadan faydalanılması için kadın hizmet erbabına sağlanan menfaatin, ilgili Kanunlar, 
toplu iş sözleşmeleri veya bireysel iş sözleşmelerine dayanarak ödenen asıl ücrete ilave olarak 
sağlanması şart olup, kadın hizmet erbabının asıl ücretinin bir kısmının kreş ve gündüz 
bakımevi hizmeti ödemesi gibi değerlendirilmek suretiyle anılan istisnaya konu edilmesi 
mümkün olmayacaktır. 

 

2018 Yılı Doğum Yardımı Tutarları Aşağıdaki Gibidir; 

Çocuk Sayısı Doğum Yardım Tutarı 
                   1.Çocuk ise 300 TL 

2. Çocuk ise 400 TL 
3. Çocuk ise 600 TL 

 

2018 Yılı Emzirme Yardımı; 

01.01.2018 tarihinden itibaren 149 TL’ dir. 

 

2018 Yılı Engellilik İndirimi 

Engellilik Derecesi İndirim Tutarı 
Birinci derece engelliler için 1.000 
İkinci derece engelliler için 530 

Üçüncü derece engelliler için 240 

 

Saygılarımızla, 

 


