
16 Yaşından Büyükler için (01.01.2018 – 31.12.2018) 2.029,50 TL  

ASGARİ ÜCRET 

Taban (01.01.2018-31.12.2018 Tarihleri arası) 2.029,50 TL 

Tavan(01.01.2018-31.12.2018 Tarihleri arası) (67,65×7.5×30) 15.221,40 TL 

PRİME ESAS KAZANÇ TABAN VE TAVAN MATRAHLARI 

– Birinci derece engelliler için 1.000 TL  

– İkinci derece engelliler için 530 TL 

– Üçüncü derece engelliler için 240 TL  

SAKATLIK (ENGELLİ) İNDİRİM ORANLARI 



14.800 TL’ye kadar % 15 

34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası % 20 

120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası % 27 

120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL, fazlası % 35 

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (ÜCRETLİLER) 

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin 

vergilendirilmesinde esas alınan tarife 

KURS KATILIM ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ HAKKINDA 

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu E Cetveli : 

33. a) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen bilimsel nitelikli toplantılara 

katılmaları kurumlarınca gerekli görülenlerin katılma giderleri ve ilgili bakan veya yetki 

verdiği makamın onayıyla isim ve unvanları belirlenen kurum personelinin unvanı ve 

gördüğü hizmet ile doğrudan ilgisi bulunan kurslara katılmasına ilişkin kurs giderleri, kurum 

bütçesinin ilgili tertibinden ödenir. 

Not: Özel Kuruluşların düzenlediği bilimsel nitelikli toplantılara katılmaları kurumlarınca 

gerekli görülenlerin katılma giderleri 4734 sayılı Kanunun 22-d doğrudan temin suretiyle 

alım yapılarak Kurum bütçesinden ödenebilir. 



a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler 

(avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere 

verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin 

resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara 

nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar 

(Binde 9,48) 

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve 

mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet 

karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak 

ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek 

kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve 

havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar 

(Binde 7,59)  

2. (Ek : 6728/28. Md. – Yürürlük 9/8/2016) İhale kanunlarına tabi olan veya 

olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale 

kararları 

(Binde 5,69) 

DAMGA VERGİSİ ORANLARI 



H CETVELİ 

Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda 

bulunanlar  
51,60 TL 

Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan 

kadrolarda bulunanlar  
48,15 TL 

Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan 

kadrolarda bulunanlar 
45,20 TL 

Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 39,85 TL 

Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 38,75 TL 

6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar 

esas alınır. 

6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin 

hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 

günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü 

için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınır. 

10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 

HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİKLER 



İ CETVELİ   

a)  Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için;  

1-İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediye sınırları 

içindeki ilçeler ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde 
1.350 TL 

2-Diğer İlçelerde 700 TL 

e) Mahkeme harç ve giderleri için (Ankara, İstanbul ve İzmir il 

merkezleri için)  
94.700 TL 

l) Yargılama Giderleri 14.650 TL 

k) Yükseköğretim Kurumları Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı görev alanına giren faaliyetlere giren harcamalar için 
7.000 TL 

2018 YILINDA UYGULANACAK ÖN ÖDEME MİKTARLARI 

-5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (35 inci madde) 



a) Menkul mal alımlarında 25.000 Türk Lirasını, 

b)Gayrimaddi hak alımlarında 20.000 Türk Lirasını, 

c)Menkul malların bakım ve onarımlarında 25.000 Türk Lirasını, 

d)Gayrimenkullerin bakım ve onarımlarında 55.000 Türk Lirasını, 

aşan tutarlar “(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertiplerinden ödenemez. “(06) Sermaye 

Giderlerine ilişkin olarak yukarıdaki limitlerin uygulanmasında toplam proje ödeneği esas alınır. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil 

Güvenlik Komutanlığı dahil) “(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertiplerine analitik bütçe 

sınıflandırmasına uygun olarak tahsis edilen ödeneklerle yapılacak askeri amaçlı alımlarda yukarıda 

belirtilen limitler uygulanmaz. 

Aşağıda yer alan her bir alım için ihtiyacın nereden ve hangi usulle temin edileceğine bakılmaksızın 

vergiler dahil olmak üzere; 

2018 YILI E CETVELİNE GÖRE PARASAL LİMİTLER 



657 sayılı Kanunun 178 inci maddesi uyarınca fazla çalışma karşılığında saat başına 

yapılacak ödeme 1,97 Türk Lirasıdır. (Özel kanunlarındaki hükümler uyarınca bütçe 

kanunlarıyla belirlenmesi gereken fazla çalışma ücretleri için bu saat ücreti esas alınır.) 

657 sayılı Kanuna tabi personele, anılan Kanunun 178 inci maddesinde yer alan 

kısıtlamalara bağlı olmaksızın ve fiilen yapılan fazla çalışma karşılığında; 

b) Her bir makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere Kurul Başkanı 

(Bakanlıklar), Genel Müdür ve daha üst birim yöneticileri, Strateji Geliştirme Başkanı, 

Vali, General ve Amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli 

Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil 

Güvenlik Komutanlığındaki Daire Başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, Rektör, 

Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile birlikte çalışan personele ayda 90 saati 

geçmemek üzere makam onayına istinaden saat başına yapılacak ödeme 2,08 Türk 

Lirasıdır. 

(A) Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti 

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ 


