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Konu :Aile ve Çocuk Yardımı ile Asgari 

Geçim İndirimi

MUDURNU KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Müftülüğü)

İlgi : 12/03/2015 tarihli ve 85245940-840-164 sayılı yazı.

İlgi yazı ile; çiftçi Bağ-kur primi ödenen eş, 18 yaşını bitirmiş öğrenci olmayan erkek çocuk ve 
askerlik hizmetini ifa ettiği sırada 25 yaşını bitirmemiş erkek çocuk için devlet memurunun aile 
yardımı ile asgari geçim indiriminden faydalanıp faydalanamayacağı hususlarında Başkanlığımız 
görüşü talep edilmiştir. 

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 202. maddesinde; devlet 
memurlarına, her ne şekilde olursa olsunmenfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal 
güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ile çocukları için "aile yardımı ödeneği" verileceği hükme 
bağlanmıştır. Aynı kanunun 206 ncı maddesinde ise; çocuğun evlenmesi, 25 yaşını doldurması, 
kendileri hesabına ticaret yapması veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun 
menfaat karşılığı çalışması (öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç) … halleri, aile 
yardımının kesilme sebepleri olarak sıralanmıştır. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 32 nci maddesinde; "Ücretin gerçek usulde 
vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır. Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği 
takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan 
asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri 
olmayan eşi için % 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer 
çocuklar için % 5'idir." hükmü yer almıştır. 265 seri no'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nin "yasal 
düzenleme" başlıklı ikinci kısmında "İndirimin uygulamasında ‘çocuk' tabiri, mükellefle birlikte 
oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını 
kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını 
doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder."; 
"medeni durum ve eşin gelirinin olmadığının tespiti" başlıklı altıncı kısmında ise "Sadece, ücret geliri 
elde eden eş, ‘çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş' kapsamında değerlendirilmeyecektir. 
Bunlar dışındakiler ise çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş kapsamında değerlendirilecek 
olup, münhasıran emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul 
edilecektir." denilmiştir. 

Evrak Tarih ve Sayısı: 11/05/2015-E.20722

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Yukarıda yer verilen mevzuata göre personelin;
1- Tarım sigortalısı olan eşi bir menfaat karşılığı çalıştığını beyan ederek prim yatırdığı için 

(eşine dair) aile yardımı verilemeyeceği, ancak eşin elde ettiği gelir "ücret" niteliğinde olmadığından 
(eşine dair) asgari geçim indiriminden yararlanabileceği,

2- 18 yaşını doldurmuş, öğrenci olmayan (bekâr)erkek çocuk için;
  a)Aile yardımı alabileceği,
 b)Asgari geçim indiriminden faydalanamayacağı (265 seri no'lu tebliğ geçerli),
3- 25 yaşını bitirmemiş ve askerde olan (bekâr) erkek çocuğu için de 2. maddede serd edilen 

hükmün aynen geçerli olduğu,
Mütalaa edilmiştir. 
Bilgilerini rica ederim.

Dr. Necdet SUBAŞI
Başkan a.
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