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GİRİŞ
PARALOG® Personel Bordro Sistemi önceki sürümlerde (3.6.x.x ve öncesi) personel yakınları bölümünde
çocuk sayısı belirtilmekte ve çocuk sayısına bağlı olarak AGİ ve çeşitli ek ödenekler tahsis edilebilmektedir. Daha
esnek bir tanımlama yapabilmek ve personel yakınları arasından çocuk statüsünde yer alanların sayılarına, eğitim
durumlarına ve 18 yaşını doldurup doldurmadıklarına bakarak tahakkuk işlemlerini seçici olarak yapacak bir düzenleme
gerçekleştirilmiştir.

Yeni yapılan düzenleme, özellikle yasal muafiyet sınırına bağlı kalmaksızın personeline yan ödeme yapmak
isteyen işletmelere çözüm getirmektedir. SGK, çalışanlarına çocuk parası ödemek isteyen işyerleri için bakmakla
yükümlü olunan en çok 2 çocuğa kadar yapılan çocuk yardımları için vergi muafiyeti öngörmektedir. Halbuki işveren,
yasal muafiyet sınırını aşıyor ve vergi muafiyetine giremeyecek olsa da personelinin diğer çocukları için de yan ödeme
yapmak; bunu yaparken de çocuk statüsünde değerlendirilen personel yakınlarının bakmakla yükümlü olup olmadığına,
sayısına, yaşlarına ve çocukların eğitimlerinin devam edip etmediğinin dikkate alınması ve tahakkuk sırasında bu
kriterlere uygun personele belli bir sınıra kadar yardım edilmesi yönünde karar alabilir.

SGK tarafından yasal sınır olan 2 çocuğa kadar vergi muafiyeti uygulanması kuralı yeni sürümde de geçerlidir.
Yasal sınırı aşan kısım (ikiden fazla çocuğu bulunan personele yapılan ek çocuk yardımları) için programda yine
muafiyet uygulanmayacaktır ve Asgari Geçim İndirimi kuralları yine geçerlidir.

ÖN BİLGİLER
Çocuk yardımı konusu incelenirken personel yakını programa girilen ve yakınlık derecesinin belirtildiği sahada “Çocuk”
yazan kişilerin sayısı, yaşları ve ebeveynlerinin bakmakla yükümlü olup olmadıkları dikkate alınır.
Ödeme saha tanımlarında “C04 - Çocuk Parası” adlı ödeme sahasının hesaplama biçimi ve burada girilen sınır değer,
çocuk yardımı konusunu doğrudan ilgilendirmektedir.
3.7 ve üzeri sürümlerde kullanılmak üzere yaş sınırına bağlı olarak yardım yapılıp yapılmayacağı da tahakkuk
parametrelerine eklenen yeni bir seçim ile kontrol edilmektedir.
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GENEL TANIMLAMALAR
Personel tanımı yapılırken “Personel Yakınları” bölümünden yapılan bilgi girişlerine bağlı olarak toplam çocuk sayısı, 06 yaş arası çocuk sayısı ve Asgari Geçim İndirimi alacak çocuk sayısı bilgi olarak görüntülenmektedir.

Personel Tanımı
İlgili personel seçilir ve görev bölmesinden “Personel Yakınları” komutu verilirse, aşağıdaki listeye ulaşılır.

Personel Yakınları
İlgili personelin çocuklarına ait döküm aşağıdaki gibi olsun:

Aile Durumu Excel Dökümü
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2010 yılı ortası itibariyle çocukların yaşları küçükten büyüğe doğru 1, 8, 16, 20, 23’tür.
18 yaşından büyük 2 çocuk bulunmaktadır ve bunlardan biri üniversite öğrencisi olup “Bakılmakla Yükümlü” olarak
işaretlenmiş, diğeri için bakılmakla yükümlülük sahası işaretlenmemiştir. 18 yaş altındaki tüm çocukların bakılmakla
yükümlü oldukları belirtilmiştir.

Personel Yakını Tanımında Önemli Sahalar
Personel yakını tanımlarında girilen doğum tarihi, çocuğun yaşının
tespitinde kullanılır. Çalışma durumu veya ek geliri olup olmadığı,
ebeveyni tarafından bakılmakla yükümlü olma durumuna göre de
Asgari Geçim İndiriminden yararlanıp yararlanmayacağı
çözümlenir.

Tahakkuk işlemi sırasında, personel yakınlarına ait bilgiler ve
ödeme saha listesinde bulunan “C04 - Çocuk Parası” tanımında
belirtilen hesaplama şekli ile değerlendirilmekte ve personele
yapılacak çocuk yardımı tespit edilmektedir.

Ödeme Saha Listesinde Çocuk Yardımı
Çocuk parası olarak bir personele ne kadar ücret tahakkuk ettirileceği ise ödeme saha tanımlarında belirlenir.

Ödeme saha listesi
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Burada görülen C04 – Çocuk Parası sahasının tanımı ise aşağıdaki gibi olsun:

Çocuk yardımı bir yan ödemedir.
Yapılacak ödemenin çocuk başına ne
kadar olacağı (Çarpan) ve en fazla kaç
çocuğa kadar yardımda bulunulacağı
(Çocuk Sınırı) dikkat edilmesi gereken
sahalardır.

ÖNEMLİ !
Çocuk sınırı verilmez ise personelin
uygun durumdaki tüm çocukları için
yardım yapılacağı kabul edilir. Burada
yapılacak yardımlardan yalnızca 2
çocuğa kadar olanı için vergi muafiyeti
söz
konusudur.
Herhangi
bir
personele 2 çocuktan fazlası için yan
ödeme yapılsa dahi kanunen bu
ödeme tutarının sadece ilk iki çocuğa
ait kısmı için vergi muafiyeti otomatik
olarak hesaplanacak, 3 ve sonraki
çocuklar için yapılan yan ödemeler
muafiyet kapsamına alınmayacaktır.

18 Yaşını Doldurmuş Çocuklara Yardım Yapılsın/Yapılmasın
Bu sorunun cevabı için tahakkuk parametrelerine gidilerek program davranışı belirlenir. 3.6.x.x sürümlerde 18 yaşını
dolduran çocuklara tahakkuk çocuk yardımı yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir seçim konulmamıştır. 3.7.x.x sürümde
ise bu durum parametreye bağlanmıştır.

“Çocuk parasında 18 yaşını geçen çocuklara yardım verilmez” onay kutusunun işaretlenmesi durumunda programın
tahakkuk işlemleri sırasında nasıl davranacağı, ilgili açıklama butonunda belirtilmiştir.

Derece Yazılım © 2010

Çocuk Yardımı – 4

Çocuk 18 yaşını aşmış olduğu halde eğer bakım yükümlülüğü hala ebeveynlerinin üzerinde ise (personel yakını
tanımında bakılmakla yükümlü seçeneği işaretliyse) bu çocuk için yardım parası verilecektir.

Bakmakla yükümlülük seçeneği işaretli olsa bile yardım verilemiyor ise “C04 – Çocuk Parası” ödeme sahasının
tanımında bulunan “Çocuk Sınırı” sayısı kontrol edilmelidir.
NOT: C04 ödeme sahasında “Çocuk Sınırı” sahasına sıfırdan büyük bir sayı girilmiş ise çocukların 18 yaşından
küçük/büyük ya da bakılmakla yükümlü olup olmadığı sadece bu sınıra kadar çocuk sayısı için geçerlidir.
Personelin yardım şartlarına uyan daha fazla sayıda çocuğunun olması durumunda ise sınırı aşan kısım için
ödeme tahakkuk ettirilmez.

TEKİL TAHAKKUK SIRASINDA PERSONEL ÇOCUKLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
Tekil tahakkuk yapılırken bir personel seçildiğinde bu personelin çocuklarına ilişkin detaylı bilgiler ekrana gelir.
Bu bilgiler arasında
-

Toplam çocuk sayısı,

-

Tahakkuka esas çocuk sayısı

-

AGİ kapsamında değerlendirilen çocuk sayısı

bulunmaktadır.
Çocuk Parası sahası da ilgili personele tahakkuk ettirilen/ettirilecek olan tutarı gösterir.

NOT: Çocuk parası, yan ödeme türlerinden biridir ve tahakkuk sonuç sahaları arasında yer alan Yan Ödemeler
toplamına dahil edilerek gösterilir.

Ödeme saha tanımındaki sınır değer ve tahakkuk parametrelerindeki 18 yaş üstü çocuklara ilişkin seçenekle ilgili
aşağıda çeşitli durum örnekleri verilmiştir. Her örnek öncesinde ilgili adıma gidilerek sınır değiştirilmiş ve/veya
tahakkuk parametrelerindeki 18 yaş seçeneğinin işaret durumu değiştirilmiştir.

DİKKAT
Burada verilen yardımlardan yalnızca 2 çocuğa kadar olanı için vergi muafiyeti söz konusudur. 2’den fazla çocuk için
yardım yapılıyor olsa dahi yasal olarak bunlardan sadece 2 çocuğa kadar olan kısım muafiyet kapsamına alınır.
Muafiyetin iki çocukla sınırlandırılmış olması, işverenin daha fazla sayıda çocuğu olan personeline diğer çocukları için
de yardımda bulunmasını engellemez.
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PARAMETRE DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI ÇEŞİTLİ ÖRNEKLER
18 yaş üstü yardım verilmez + Çocuk Sınırı = 0
Tahakkuk parametrelerinde “Çocuk parasında 18 yaşını geçen çocuklara yardım verilmez” onay kutusu işaretlenmiş
ve Ödeme sahalarından “C04 – Çocuk Parası” için yapılan tanımlamada Çocuk Sınırı = 0 verilmiştir. Çarpan = 30 TL dir.
Tekil tahakkuk ekranında görüntü aşağıdaki gibidir:

18 yaş üstü yardım verilir + Çocuk Sınırı = 0
Tekil tahakkuk ekranında görüntü aşağıdaki gibidir:

Çocukların tamamına yardım
verilmiştir. (18 yaşından büyük
olup
bakılmakla
yükümlü
olmayan çocuk için de yardım
tahakkuk ettirilecektir.)
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18 yaş üstü yardım verilir + Çocuk Sınırı = 3
Tekil tahakkuk ekranında görüntü aşağıdaki gibidir:

18 yaş üstü yardım verilmez + Çocuk Sınırı = 2
Tekil tahakkuk ekranında görüntü aşağıdaki gibidir:

Bakmakla yükümlü olunan çocuk sayısı 4 olmasına rağmen üst sınır 2’ye ayarlandığından yalnızca 2 çocuk için yardım
parası tahakkuk etmiştir.

DERECE YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.
(Haziran 2010)
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