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Çocuk Yardımı 
Özel sektörde 5510 Sayılı SGK Yasasının 4/A bendine göre Sigortalı olarak çalışanlarda çocuk yardımı 

hesaplaması: 

Gelir Vergisi Kanununda Çocuk Yardımı: 
 

Tazminat ve Yardımlarda 

Madde 25 

4. Hizmet erbabına ödenen çocuk zamları (Bu zamlar devletçe verilen miktarları aştığı takdirde, fazlası 

vergiye tabi tutulur.) 

 

SGK İşveren Uygulama Tebliğinde Çocuk Yardımı: 
 

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ  

7.7.2- Çocuk Zammı ( Yardımı) 

Sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla ve fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde 

durulmaksızın; sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya 

aylık bağlanmamış olan çocuklarından 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5.6.1986 tarihli ve 3308 

sayılı Meslekî Eğitimi Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ya da işletmelerde meslekî eğitim görmesi 

halinde 20 yaşını, yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile 

yaşına bakılmaksızın Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarından en fazla iki 

çocuk (iki çocuk dâhil) için çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerin, çocuk başına 16 yaşından 

büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %2'si oranındaki tutarı, aylık prime esas kazançların 

hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. 

 

Bu durumda, çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dâhil edilecek tutar; 

Brüt Aylık Asgari Ücret X  % 2 X Çocuk Sayısı (İki Çocuğa Kadar) = İstisna Tutarı, 

Ödenen Çocuk Zammı – İstisna Tutar = Prime Esas Kazanca Dâhil Edilecek Çocuk Zammı, formülü 

vasıtasıyla hesaplanacaktır. 

 

657 Sayılı Devler memurları Kanununun aşağıda belirtilen maddesi uyarınca çocuk 

yardımı: 
Madde 202 – Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. (Değişik: 27.6.1989 

375/10 Md.) 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 dâhil olmak üzere 0 6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat 

artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir.  

Dul memurların çocukları için yukarı ki fıkralar hükmü uygulanır. 

Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de 

kararında belirtir. 

Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir. 



Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyecek haller: 
Madde 206 – Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği ver 

1. Evlenen çocuklar, 

2. (Değişik: 21.4.2005 5335/28 Md.) 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş 

kız çocukları ile çalışamayacak derecede malullükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için 

süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.) 

3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun 

menfaat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç), 

4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar. 

2016 Yılı için çocuk Yardımı Muafiyet Tutarları 
 

VERGİ – 01.01.2016 -30.06.2016  

0-6 Yaş Çocuklar: 1 Çocuk 44,41 TL.  (500 x Katsayı x 0,088817) 

6 Yaşından Büyük Çocuklar: 1 çocuk için yardım 22,20 TL (250 x Katsayı x 0,088817) 

 

SGK- 01.01.2016-30.06.2016  

1 çocuk için yardım (1.647 x %2) 32,94 TL 

 

Örnek 

Personelin Ücreti 1,300.00 TL Net 

1. Çocuk Doğum Tarihi: 05.02.2000 (72 Aydan büyük) 

2. Çocuk Doğum Tarihi: 15.05.2012 (72 Aydan küçük) 

Bu personelin çocuk yardımı dâhil (AGI hariç) eline geçecek net ücret 1.300,00 + 162,83 = 1.462,83 TL 

civarında olacaktır. 

  



Datasoft Personel Bordrosu Programında Neler Yapılır: 
1. Personel Bordrosu programında tanımlı firmaya girilir. Ana Menü Firma Parametreleri 

Menüsü Ek Kazanç Başlıkları bölümüne girilir. 

a. Çocuk Kolonunda: 

i. Her bir çocuk için 

personele verilecek ücret 

tutarı, 

ii. 72 Aydan (72 Ay dâhil ) 

küçükler için Gelir Vergisi 

muafiyet tutarı 

iii. 72 Aydan büyük çocuklar 

için Gelir Vergisi muafiyet 

tatarı, 

iv. Bir çocuk için Sigorta muafiyet tutarı 

v. Kaç çocuk için Sigorta muafiyetinin uygulanacağı değerleri girilir. 

vi. PgDn tuşuna basılarak değerler kaydedilir.  

2. Personel Bordrosu programında tanımlı firmaya girilir. Ana Menü Personel Dosyası 

Menüsü Personel Yakınları İşlemleri 

bölümüne girilir. 

a. Çocuklar daha önceden (AGI için) 

tanımlı ise: 

i.  Doğum tarihi kontrol 

edilir. 

ii. Öğrenime devam edip 

etmediği, ediyor ise okulu 

ve sınıf bilgileri girilir. 

b. Vergi Muafiyeti Kolonunda: 

i. Evet, tercih edilmiş 

çocuklar için her 

durumda çocuk ücreti 

hesaplanır. 

ii. Hayır, tercih edilmiş ise çocuk 

ücreti hesaplanmaz. 

iii. Otomatik tercih edildiğinde; 

çocuğun yaşı, cinsiyeti ve 

öğrenime devam edip etmediği 

dikkate alınarak çocuk yardımı 

hesaplanır. Bizim önerimiz 

otomatik tercih edilmesidir. 

3. Personel Bordrosu programında tanımlı firmada, 

Ana Menü Tahakkuk İşlemleri Menüsü Aylık 

Genel Tahakkuk bölümünde; 

a. Puantaj Değiştir: Evet 

b. Ücret Değiştir: Evet ise çocuk ücretlerini hesaplar. Genel Tahakkuk yapıldıktan sonra 

personel yakınlarında yeni çocuk tanımı yapılsa veya çocuk bilgileri değiştirilmiş olsa 

bile yeniden genel tahakkuk yapılmadıkça çocuk yardım tutarları güncellenmez. 

 


