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MAAŞ TAHAKKUK VE ÖDEMELERİ İLE                       

KBS BİLGİLENDİRME SUNUMU 

 

 

29 ŞUBAT 2016 



 
MAAŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN PRATİK BİLGİLER 

 -GÖREVE BAŞLAYAN PERSONELİN MAAŞ İŞLEMLERİ 
 

 Personel açıktan atama veya yeniden açıktan atama ile göreve 
başladı ise göreve başladığı tarihten ayın 14’üne (dahil) kadar 
maaşını çalışıp hak eder. Göreve başladığı tarihten sonra aybaşında 
(15’inde) maaşı peşin ödenir. (657 S. DMK-Madde 164) (Ücretsiz izin 
dönüşü göreve başlayan personel için de aynı işlem uygulanır.) 

 

 Örnek: 1 Ocakta göreve açıktan atanarak göreve başlayan personel 
15 Ocakta peşin maaş ve 14 günlük kısıt maaş hak eder. 

 

 Personel naklen atanarak göreve başlamış ise maaşını göreve 
başladığı tarihi takip eden ayın 15’inde hak eder. Personel nakil 
bildiriminde ilgili personelin hangi aya ait maaş ödemesi yapılacağına 
ilişkin bilgi bulunmaktadır. Önceki kurumundaki unvandan farklı bir 
unvana atanan personelin yeni kurumunda çalıştığı günler için ayrıca 
maaş farkı ödenmez. Naklen tayin olan personele kişi borcu işlemi 
yapılmaz. (657 S. DMK Madde 169)  
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2-AYLIKLARINI ALDIKTAN SONRA GÖREVİNDEN 

AYRILANLAR   İLE İLGİLİ İŞLEMLER 

 Memur maaşlarının peşin ödenmesi nedeniyle, görevden ayrılan 
personele çalışmadığı günlere ilişkin olarak hak edilmeyen ücretler 
için kişi borcu işlemi yapılır.(Muhasebat Genel Müdürlüğü Tebliği-Sıra 
No:16 Kişilerden alacaklar). Personelin görevden ayrılması nedeni ile 
ödemekle yükümlü olduğu kişi borcunun tahsilatı için, personel 
görevden ayrılmadan önce personele bilgi verilmelidir. Ücretsiz izne 
ayrılan personel için de aynı işlem yapılır. 

   

  Mecburi hizmet yükümlülüğü bulunan personelin borç işlemleri, 
Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 16 Sıra nolu  Kişilerden Alacaklar 
Tebliği’nin III-A maddelerine göre yapılır. 

   

 Naklen tayin nedeni ile görevden ayrılan personelin ilgili aya ait 
maaşı için kişi borcu çıkarılmaz. Emekli olan personele emekli 
olduğu ayda peşin ödenen maaş için kişi borcu çıkarılmaz. Vefat 
eden personelin peşin ödenen maaşı için kişi borcu çıkarılmaz. 
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MAAŞ HESABINA ESAS KATSAYILAR  

  MAAŞ UNSURU  KATSAYI  DAYANAĞI  

AYLIK KATSAYI  
01.01.2016 tarihinden                  

geçerli olmak üzere  
0,088817 

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali 
Kontrol Genel Müdürlüğü Mali ve 
Sosyal Haklar Genelgesi  
(04/01/2016 tarih ve 
27998389.010.06.02-82 sayılı) 
 
 

   

TABAN AYLIK KATSAYISI  
01.01.2016 tarihinden                 

geçerli olmak üzere  
0,028165 

YAN ÖDEME 
(Gösterge: Vizeli 
Cetvelden Alınacak)    
 

01.01.2016 tarihinden                 
geçerli olmak üzere  

1,390277 
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NOT : Her Yıl Temmuz Ayında  Ġlgili yılın Ġkinci Yarıyıl Katsayıları Yenilenmektedir 



MAAŞ UNSURLARININ  SINIFLANDIRMASI 

AYLIKLAR 
SOSYAL 

YARDIMLAR 
TAZMİNATLAR ÖDENEKLER 

Taban Aylığı 
 

Aile Yardımı 

Yabancı Dil 
Tazminatı 

Üniversite 
Ödeneği 

Gösterge Aylığı 
 

Yan Ödeme Aylığı ve 
Özel Hizmet 

Tazminatı 

İdari Görev 
Ödeneği 

Kıdem Aylığı 

Çocuk Yardımı 
Makam, Görev ve 

Temsil Tazminatları 

Geliştirme 

Ödeneği Ek Gösterge Aylığı 

Vekalet ve İkinci 
 Görev Aylıkları 

Doğum Yardımı Ek Ödeme 
Eğitim Öğretim 

Ödeneği 

Akademik Teşvik 
Ödeneği 
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TABAN AYLIĞI 
       

            27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’ nin değişik 1. maddesi hükmü uyarınca; 

aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna ve … 2914 sayılı Yüksek öğretim 

Personel Kanuna göre almakta olan personele “1.000” gösterge rakamının taban 

aylık katsayısı ile çarpılması sonucunda elde edilen tutar kadar taban aylığı 

ödenmektedir 
 

 1000  X  Taban Aylık Katsayısı 

KIDEM AYLIĞI 
           

         27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’ nin değişik 1. maddesi hükmü uyarınca; 

aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna ve … 2914 sayılı Yüksek öğretim 

Personel Kanuna göre almakta olan personele hizmet süresi itibariyle belirlenen 

kıdem göstergesinin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı 

ifade etmektedir. Kıdem göstergesi her hizmet yılı için 20 olarak belirlenmiştir. 25 ve 

daha fazla hizmet yılını dolduranlar için gösterge rakamı 500 olarak hesaplanır. 

20 X Hizmet Yılı  X Aylık Katsayı 
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 GÖSTERGE AYLIĞI 

            657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36, 43/a, 149,150,154 ve 155 inci maddeleri  

ile  2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunun 5 inci maddesinde yer alan 

hükümler uyarınca derece ve kademe esasına göre düzenlenen aylık gösterge 

tablolarında yer alan gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı 

sonucu bulunacak miktarı ifade etmektedir.  

    Kademe ilerlemesinde bu ilerlemeye müstehak olduğu tarihi takip eden ay 

başından itibaren, Derece yükselmesinde ise yükseldiği veya atandığı derecenin 

görevine başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren aylığa hak kazanır. 

Gösterge  X  Aylık Katsayı 

EK GÖSTERGE AYLIĞI 
           

         657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B ve 154 üncü maddeleri ve 2914 
sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunun 5.maddesinde yer alan hükümler uyarınca 
Ek gösterge cetvellerinde hizmet sınıfı, unvanı ve derecesine göre belirtilen gösterge 
rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarı ifade 
etmektedir.   
 

Ek Gösterge  X  Aylık Katsayı 
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GÖSTERGE TABLOSU (657 S. KANUNUN 43/A  MADDESİ) 

DRC/KD
M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1320 1380 1440 1500 0 0 0 0 0 

2 1155 1210 1265 1320 1380 1440 0 0 0 

3 1020 1065 1110 1155 1210 1265 1320 1380 0 

4 915 950 985 1020 1065 1110 1155 1210 1265 

5 835 865 895 915 950 985 1020 1065 1110 

6 760 785 810 835 865 895 915 950 985 

7 705 720 740 760 785 810 835 865 895 

8 660 675 690 705 720 740 760 785 810 

9 620 630 645 660 675 690 705 720 740 

10 590 600 610 620 630 645 660 675 690 

11 560 570 580 590 600 610 620 630 645 

12 545 550 555 560 570 580 590 600 610 

13 530 535 540 545 550 555 560 570 580 

14 515 520 525 530 535 540 545 550 555 

15 500 505 510 515 520 525 530 535 540 
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İLGİLİ MEVZUAT CETVEL 
657 s. Kanuna tabi personelin ek 
gösterge aylığı  

Anılan kanuna ekli I ve II sayılı 
cetvellerde gösterilen ek gösterge 
rakamları 

2914 Sayılı Kanuna  tabi personelin 
ek gösterge aylığı  

Anılan kanuna ekli EK:4 unvan ve 
derecelere göre belirlenen ek 
gösterge rakamları  
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2914 say. Kanuna tabi Personelin Ek Göstergeleri 
Profesörlerden Rektör, Rektör Yrd., Dekan, 
Dekan Yardımcısı Yüksekokul Müdürü Olanlar 
ile Profesör kadrosunda 4 yılını tamamlayan 
Profesörler (1.Derece) 

 6400 

Diğer Prof. (1. Derece) 5300 

Doçentler (1-3 Derece)  4800 

Yardımcı Doçentler (3-5 Derece)  3600 

Öğretim Görevlisi, Okutmanlar, Diğer Öğretim 
Yardımcıları 

1.Derece 3600 

2.Derece 2700 

3-7.Derece 2300 



YAN ÖDEME AYLIĞI  
          657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 152/1 maddesi ve Yan Ödeme Kararnamesi 

hükümleri gereği gereği sınıf, unvan, derece, görev yeri vb. niteliklere göre tespit 

edilen  

 1. İş güçlüğü,  
 2. İş riski,  
 3. Temininde güçlük ve mali sorumluluk zammı  
 puanlarının yan ödeme katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarı 
ifade eder. Yan ödeme; emekli keseneğine, damga vergisi ve gelir vergisi kesintisine 
tabidir ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personele 
ödenmemektedir. Yan ödemeye hak kazanma takip eden aybaşından itibarendir. 

Yan Ödeme Göstergesi  X  Yan Ödeme Katsayı 

ÖZEL HİZMET TAZMİNATI 
         657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 152/2 maddesi ve Yan Ödeme Kararnamesi 

gereği görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, 

kadro unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar göz önüne alınarak, bu 

Kanunda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının brüt tutarının belirli bir 

oranı şeklinde ödenen tutarı ifade etmektedir.  

En Yüksek Devlet Memuru Aylığı = (9500 X  Aylık Katsayı)  

En Yüksek Devlet Memuru Aylığı  X  % Tazminat Oranı  
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MAKAM TAZMİNATI 
         657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Ek 26. maddesi ile 2914 sayılı Yükseköğretim 
Personel Kanunun Ek 2 nci maddesi hükümleri uyarınca anılan Kanunlara ekli Makam 
Tazminatı Cetvelinde yer alan kadro unvanlarına atanan personele anılan 
cetvellerde bu unvanlar için belirlenen gösterge rakamlarının memur aylık 
katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktar üzerinden makam tazminatı 
ödenmektedir. 
           Makam tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve 
ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. 

 Makam Tazminatı Göstergesi  X Aylık Katsayı 
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2914 SAYILI KANUNA GÖRE ÖĞRETĠM ELEMANLARININ  

KADRO VE UNVANINA  GÖRE UYGULANACAK MAKAM 
TAZMĠNATI  

TAZMĠNAT 
GÖSTERGESĠ 

Rektör 7000 

Profesör ( Bu kadroda üç yılını tamamlamış olanlar) 6000 

Profesör 4500 

Doçentler (Kazanılmış hak aylıkları birinci derece olmak 
şartıyla) 

2000 

657 SAYILI KANUNA EKLİ IV SAYILI CETVELDE ANILAN 
ÜNVANLARA UYGULANACAK MAKAM TAZMİNATI 

TAZMİNAT 
GÖSTERGESİ 

Birinci dereceli kadroya atanmış İç Denetçiler ve Genel 
Sekreter 

2.000 



GÖREV TAZMİNATI 

        375 sayılı KHK  ve 2008/13694 Sayılı BKK hükümleri uyarınca aylıklarını 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta 
personelden; bu kanunlarda makam tazminatı öngörülmüş olan kadrolara atanmış 
olanlara, belirlenen görev tazminatı oranının, almakta oldukları makam tazminatı 
gösterge rakamına ilave edilmesi suretiyle bulunan görev tazminatı gösterge 
rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak 
miktarda görev tazminatı ödenir.  
        Görev tazminatı, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve bu 
tazminata hak kazanma ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. 
        Ödenecek görev tazminatı tutarından mahsup edilecek tutarın, görev 
tazminatının %20'sini geçmesi halinde, görev tazminatının % 80'i asgari görev 
tazminatı olarak ödenir. (2000/457 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesi, 
2008/13694  sayılı Bakanlar Kurlu Kararının 3 ve 4 üncü maddesi) 

Görev Tazminatı Oranı x Aylık Katsayı 

ÜNVAN 

 Makam 
Tazminatı 

 Görev 
Tazminatı 

 Toplam Görev 
Tazminatı 

Rektörler 7.000 - - 

Profesör Ünvanında 3 yılını 
tamamlayanlar 

6.000 9.000 15.000 

Diğer Prof. 4.500 7.000 11.500 

Doç.(Kaz.Hak.Aylığı 1.der. ol.) 2.000 6.000 8.000 

İç Denetçiler-Genel Sekreter 2.000 6.000 8.000 
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TEMSİL TAZMİNATI 
        4505 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve 2000/457 sayılı BKK uyarınca Aylıklarını 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu hükümlerine 
göre almakta olan personelden ekli cetvelde yer alan gösterge rakamları üzerinden makam 
tazminatı alanlara, hizalarında gösterilen gösterge rakamının memur aylıklarına 
uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda Temsil Tazminatı ödenir. (Temsil 
tazminatı üniversitemizde Rektör için ödenmektedir. 4505 sayılı Kanun uyarınca temsil tazminatı  
göstergesi : 17000). 
        Temsil Tazminatı, Damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve bu 
tazminata hak kazanma ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. 
Ödenecek görev tazminatı tutarından mahsup edilecek tutarın, görev tazminatının 
%20'sini geçmesi halinde, görev tazminatının % 80'i asgari görev tazminatı olarak ödenir. 
(2000/457 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 ve 5 inci maddesi) 

Temsil Tazminatı Oranı x Aylık Katsayısı 

EK ÖDEME (1) 
       375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu Maddesi Uyarınca 15/1/2012 
tarihinden itibaren yapılacak ek ödeme, en yüksek Devlet memuru aylığına (9500 gösterge 
rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutara), 375 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı Cetvelde yer alan kadro, görev ve pozisyon 
unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanacaktır. 
        Ek ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında aylıklara ilişkin 
hükümler uygulanır. 
         Yapılacak ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ilgili 
mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, 
ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında 
dikkate alınmaz.  

En Yüksek Devlet Memuru Aylığı(9500*Aylık Katsayı)* Ek ödeme Oranı (%) 
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EK ÖDEME (2) 

       375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelde derece esasına göre belirlenmiş olan ek ödeme 
oranlarının tespitinde, ilgililerin aylık aldıkları dereceler esas alınacaktır.  
        Kurumlarınca bir kadroya kurum içinden veya kurum dışından vekalet ettirilenlere, vekaletin 657 sayılı Kanunun 86 
ncı maddesine istinaden yapılmış ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,vekalet görevinin asili atamaya yetkili amir 
tarafından verilmiş olması, vekalet eden personelin asaleten atanmada aranan tüm şartları taşıması (sınav şartı aranılan 
kadrolarda sınava girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) kaydıyla vekalet ettikleri kadro için öngörülen ek 
ödemenin asli kadroları için öngörülen ek ödemeden fazla olması halinde, aradaki fark, vekalet görevine başlanıldığı 
tarihten itibaren ve bu görev fiilen yapıldığı sürece ödenir. Ancak, mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık ve 
refakat izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, hizmet içi eğitim, seminer ve kurs nedenleriyle görevlerinden 
ayrılanlara vekalet edenlere bu şekilde ödeme yapılmaz. 
       Bu fıkra kapsamında yer alan idarelerin döner sermaye saymanlık hizmetlerini yürüten personele söz konusu 
mevzuat uyarınca döner sermaye gelirlerinden herhangi bir ödeme yapılmaz. 
       2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları kapsamında döner sermayeden ek ödeme yapılan 
personele, söz konusu mevzuat hükümlerine göre ödeme yapılmaya devam olunur ve bunlara bu maddeye göre (375 
sayılı KHK md: ek 9) ayrıca ek ödeme yapılmaz. Ancak söz konusu 58 inci madde hükümlerine göre personele her ay 
yapılacak ödemelerin net tutarının, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve 
görev veya pozisyon unvanları için ödenmesi öngörülen net ek ödeme tutarından az olamayacağı öngörülmüştür.  
       Buna göre, ilgili personel için önce, mevzuatı hükümlerine göre ödenecek ödeme net tutarı tespit edilecek, bu 
tutarın 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro, görev veya pozisyon unvanı 
itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarından; 
- Fazla olması halinde ilgililer hakkında bu kapsamda herhangi bir işlem yapılmayacaktır. 
-Az olması halinde ise ilgililere tabi olunan mevzuatı uyarınca yasal kesintiler de dikkate alınmak suretiyle yapılacak 
ödeme, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro, görev veya pozisyon unvanı 
itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarına yükseltilerek Döner Sermaye Bütçesinden ödenecektir. 
           Söz konusu Kanun Hükmünde Kararname ile 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde de yapılan düzenlemeler 
kapsamında yükseköğretim kurumlarının söz konusu (c) ve (f) fıkraları kapsamında bulunanlar dışındaki memurları ile 
sözleşmeli personeline sadece 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi kapsamında ek ödeme 
yapılması öngörülmüştür. 

14 



EK ÖDEME (3) 

     (Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 12.01.2012 tarihli ve 373 
sayılı yazısı özetle)   
- 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (f) bendinde döner sermaye gelirinin elde 
edildiği birimlerin dekan, başhekim ve enstitü ve yüksekokul müdürleri ile bunların 
yardımcılarına görev yaptıkları birimin döner sermaye gelirlerinden yönetici payı olarak 
ayrılan tutardan gelir getirici katkılarına bakılmaksızın ek ödeme yapılmasının 
öngörülmüş olması,  
- buna karşılık 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye eklenen ek 9 uncu maddede 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve 
(f) fıkraları kapsamında döner sermayeden ek ödeme yapılan personele söz konusu 58 inci 
maddeye göre ödeme yapılmaya devam olunacağının ve bunlara sözü edilen ek 9 uncu 
maddeye göre ayrıca ek ödeme yapılmayacağının öngörülmüş olması hususları birlikte 
değerlendirildiğinde,  
döner sermaye geliri elde edilmeyen birimlerin dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri 
ile bunların yardımcılarına söz konusu 58 inci madde uyarınca ek ödeme yapılması söz 
konusu olamayacağından ek ödeme yapılmadığı sürece ve sadece bu durumda 
bulunanlara münhasır olmak üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu 
maddesi uyarınca özel bütçeden ek ödeme yapılması gerekmektedir. 
     Ayrıca Yükseköğretim kurumlarının döner sermaye işletme müdürlüklerinin kadro 
veya pozisyonlarında bulunan personeli de dahil olmak üzere hizmetine ihtiyaç 
duyulması nedeniyle 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasının (4) numaralı 
bendi uyarınca anılan Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrasında belirtilen birimlerinde 
görevlendirilen personeline ise söz konusu 58 inci madde uyarınca ek ödeme yapılması ve 
ilgililerin bu görevlendirme işlemleri devam ettiği sürece 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin ek 9 uncu maddesi kapsamında ek ödeme yapılmaması gerekmektedir.        15 



YABANCI DİL TAZMİNATI (1) 

        27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine 

dayanılarak hazırlanan  Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme ve Usul Esasları  
Hakkında Yönetmelik 04.01.2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi yayımlanmıştır.   
        Bu Yönetmelik “….aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, ….2914 sayılı 
Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden yabancı dil 
bilgisi seviye tespit sınavına girecekleri kapsar. 
       Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereği Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Almanca, 
Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dilleri için Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde bir kez 
ve Eylül, Ekim, Kasım ayları içerisinde bir kez olmak üzere yılda iki kez; diğer diller için 
ise Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde olmak üzere yılda bir kez yapılacaktır. 
        Adayların, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında aldıkları puanlara göre yabancı 
dil bilgisi seviyeleri; 
a) 90-100 arasında puan alanlar (A) seviyesinde, 
b) 80-89 arasında puan alanlar (B) seviyesinde, 
c) 70-79 arasında puan alanlar (C) seviyesinde, 
ç) 60-69 arasında puan alanlar (D) seviyesinde, 
d) 50-59 arasında puan alanlar (E) seviyesinde 
kabul edilir 
     Anılan yönetmelik ile 23/6/2007 tarihli ve 26561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu 
Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında 
Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış olup İlgili mevzuatta Kamu Personeli Yabancı Dil 
Bilgisi Seviye Tespit Sınavına yapılan atıflar Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına 
yapılmış sayılacaktır. 
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YABANCI DİL TAZMİNATI (2) 
       27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi: 
      “Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, …. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 
hükümlerine göre almakta olan personelden, (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak 
çalışan personel dahil), Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen 
dillerden yine bu iki kurum tarafından tespit olunan esas ve usuller çerçevesinde yapılan yabancı dil seviye 
tespiti sonunda her bir dil için (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde başarılı olanlara 600, 
(C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan 
tutarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığının teklifi ve Başbakan onayı ile belirlenecek miktarlarda aylık 
yabancı dil tazminatı ödenebilir.  
   Ödenecek yabancı dil tazminatı farklı diller için farklı miktarlarda belirlenebileceği gibi, personelin 
görev yeri, kadro unvanı ve sorumluluğuna, bildiği yabancı dil sayısına ve düzeyine göre de farklı 
miktarlarda belirlenebilir. 
       Bu madde uyarınca yapılan sınavlar beş yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde sınava 
girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır, seviyeleri (C) düzeyinde olanların yabancı 
dil tazminatları kesilir. Bu madde uyarınca yapılan sınavlara diğer mevzuatla yapılan atıflara ilişkin olarak 
da bu fıkra hükmü geçerlidir.” 
       Yabancı dil tazminatına hak kazanmada ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır ve damga 
vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.  

11.04.1997 tarihli Başbakanlık onayı ile  düzenlenen Yabancı dil tazminat göstergeleri 

Yabancı Dil Tazminatı  (Yabancı dilden faydalanılması durumunda) 

A düzeyi (96-100) 1200 

A düzeyi   (90-95) 900 

B düzeyi   (80-89) 600 

C düzeyi   (70-79) 300 

Yabancı Dil Tazminat Oranı x Aylık Katsayı 
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AİLE YARDIMI  

          657 sayılı Kanunun   202 inci maddesi (değişik 5473 sayılı kanun 3 üncü madde) gereği memurun her ne 
şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan ve sosyal güvenlik kurumlarından aylık almayan eşi için 
1500 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımının neticesi elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Hiçbir 
vergi ve kesintiye tabii tutulmaz ve borç için haczedilemez. (05.07.2011 tarihli ve 27985 mükerrer sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 2011/2022 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1500 gösterge rakamı 2134 gösterge 
rakamına çıkarılmıştır.) 
         Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren hak 
kazanır(657 S.K. 204.md).  
         Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü hallerinin 
vukuunu takip eden aybaşından itibaren kaybeder(657  S.K. 205. md) 

2134  X  Aylık Katsayı 

ÇOCUK YARDIMI  
          657 sayılı Kanunun   202 inci maddesi gereği (değişik 5473 sayılı kanun 3 üncü madde) memurun 
çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat 
artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Karı ve kocanın her 
ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir. (657 S.K. Md.203). Eşlerden birinin iş akdi veya toplu 
sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. 
(Hiçbir vergi ve kesintiye tabii tutulmaz ve borç için haczedilemez.)  
         Memur, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını çocuğun ölümü veya 206. maddedeki hallerin 
vukuunu takip eden aybaşından itibaren kaybeder.(657 S.K. 206 md) 
         Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de 
kararında belirtir. 
         Devlet memurlarının geçimini sağladığı üvey çocukları ile evlat edinilen çocuklar içinde bu ödenek 
verilir. 

Çocuk Yardımı Göstergesi  X  Aylık Katsayı 
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GİYECEK YARDIMI  

          Giyecek yardımı, 09/10/1991 tarih ve 21016 nolu Resmi Gazetede yayımlanan 14/09/1991 tarihli ve 

91/2268 nolu Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ödenmektedir. 

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün çıkarmış olduğu “Giyecek Yardımına İlişkin 

Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Genelge” uyarınca ödeme işlemleri yapılmaktadır. 
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ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ 

         2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12.maddesine göre akademik 
personele her ay üniversite ödeneği ödenir. Bu ödenek  kısmi statüde görev 
yapanlara ödenmez. Damga Vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. 

En yüksek Devlet Memuru Maaşı X  %Üniversite Ödeneği Oranı 
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ÜNVAN ORAN 

1.Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan 
Yardımcısı,Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesörlük kadrosunda 3 
yılını tamamlamış olanlar 

%245 

2.Diğer profesör kadrosunda Bulunanlar %215 

3-Doçent kadrosunda bulunanlar %175 

4-Yrd.Doçent Kadrosunda bulunanlar %165 

Diğer Öğretim Elemanları ORAN 

1. Dereceden aylık alanlarda %130 

2. Dereceden aylık alanlarda %117 

3. Dereceden aylık alanlarda %110 

4-5. Dereceden aylık alanlarda %104 

Diğer Derecelerden Aylık Alanlar %98 



GELİŞTİRME ÖDENEĞİ 
         2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun  14 üncü maddesi ve 2005/8681 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri gereği akademik personele geliştirme  ödeneği  
ödenir. Geliştirme ödeneği, çalışmayı izleyen aybaşında ödenir. Bu ödenek damga 
vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. 
         Geliştirme ödeneğine fiilen göreve başlanılan tarihte hak kazanılır ve görevden 
ayrılmalarda o ay içinde çalışılan günler hesap edilerek ödenir. Profesör, Doçent, 
yardımcı doçent ve araştırma görevlileri dışındaki kadrolara atanmış olanlara 
hesaplanan ödeneğin yarısı ödenir. 
         Geliştirme   ödeneği   verilecek   yükseköğretim   kurumları   ile  ilgili  hususlar 
Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının 
teklifi  üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile  tespit  edilir. 

 [(Aylık Gösterge+Ek gösterge) X Aylık Katsayı] * %Geliştirme Ödeneği Oranı  

GELİŞTİRME ÖDENEĞİ (BKK Sayı:2009/14736) 

ÇORUM 100 

İSKİLİP 110 

SUNGURLU 110 

OSMANCIK 120 

ALACA 130 
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İDARİ GÖREV ÖDENEĞİ 

2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 13. maddesine göre akademik 
personelden aşağıdaki listede sayılan görevlerde bulunanlara İdari Görev Ödeneği 
ödenir. 

Birden fazla idari görevi bulunanlara İdari Görev Ödeneğinden en yüksek olanı 
verilir. 
 

*( Aylık Gösterge + Ek gösterge ) x Aylık Katsayı + x %İdari Görev Ödeneği Oranı 
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İdari Görev Ödeneği  Oranları  

Rektör %70 

Rektör Yardımcısı ve Dekanlara %30 

Dekan Yardımcıları, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri, 
Konservatuar Müdürleri  İle Bölüm Başkanlarına %20 

Enstitü, Yüksekokul ve Konservatuar Müdür 
Yardımcılarına %15 



EĞİTİM  ÖĞRETİM ÖDENEĞİ 
        2914  sayılı  Kanun Ek-1 maddesi hükümleri uyarınca; 
  a) 2547 sayılı Kanunun 33 üncü ve 39 uncu maddesi ikinci fıkrası uyarınca yurtdışına 
gönderilenler ile 
  b) 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre yükseköğretim kurumlarındaki kadro 
görevini yapmayıp diğer kurum veya kuruluşlarda görevlendirilenler hariç olmak 
üzere, Yükseköğretim Kurumlarında görevli öğretim elemanlarına en yüksek Devlet 
memuru aylığı brüt tutarının on ikide biri her ay aylıklarla birlikte eğitim – öğretim 
ödeneği olarak ödenir. 
Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. 

[En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X  1/12] 

TOPLU SÖZLEŞME PRİMİ  

        375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 4 üncü maddesi(Değişik: 
13/2/2011-6111/118 md.) ile 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları 
Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya 
ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim 
aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte 66,16 TL toplu sözleşme primi ödeneceği 
hüküm altına alınmıştır. 
       Bu madde uyarınca yapılan ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve 
kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, 
ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzer 
ödemelerin hesabında dikkate alınmaz. 
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ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 
        5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanunun 2 nci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 32 nci maddesi 

01/01/2008 tarihinden geçerli olmak üzere başlığıyla birlikte asgari geçim indirimi olarak 

düzenlenmiş konu ile ilgili ayrıca 04.12.2007 tarih ve 265 seri nolu Gelir Vergisi Genel 

Tebliği yayımlanmıştır. Söz konusu yasal düzenlemeler gereğince, çalışanın medeni hali 

ve aile durumu dikkate alınarak belirlenmiş indirim oranlarının yıllık brüt asgari ücrete 

uygulanması ile bulunacak matrah üzerinden %15 oranında yıllık Asgari Geçim İndirimi 

hesaplanacaktır. Hesaplanan asgari geçim indirimi hesaplanan gelir vergisi tutarını 

geçemez. Sakatlık indirimi bulunan ücretlinin gelir vergisi matrahı hesaplanırken 

sakatlık indirimi de mahsup edilecek, sakatlık indiriminin mahsubundan sonra kalan 

gelir vergisi matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından da yıllık asgari geçim 

indirimi tutarının 1/12'si mahsup edilecektir. Mahsup edilecek tutar, kalan gelir vergisi 

tutarını aşamayacak ve asgari geçim indirimi farkı diğer dönemlerde de 

değerlendirilmeyecektir.  

2016 yılı brüt asgari ücreti 1.647,00 TL        1.647,00 x 12 = 19.764,00 TL 

 (19.764,00 TL X  % Asgari Geçim  İndirim Oranı X  % 15) / 12 = Asgari Geçim İndirim Tutarı 
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Asgari geçim indiriminden yararlanan İndirim oranı 

Çalışanın kendisi %50 

Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş %10 

1. çocuk %7,5 

2. çocuk %7,5 

3. çocuk * %10 

4. çocuk %5 

 
 * 23 Nisan 2015 Tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6645 
Sayılı Kanunun 8. maddesi ile 193 Sayılı Gelir vergisi kanunun 32. maddesinin 
ikinci fıkrasında yer alan “ilk iki çocuk için %7,5” ibaresinden sonra gelmek 
üzere, "üçüncü çocuk için %10”ibaresi eklenmiştir. 
 
- Eşi Çalışmayan personelin AGİ çocuk sayısı tavanı 3 çocuktur.  

 
-  Eşi Çalışan personelin AGİ çocuk sayısı tavanı 5 çocuktur. 



GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ (1) 

          Gelirin vergilendirilmesine ilişkin düzenlemeler 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu’nun 31,61,63 ve 103 maddeleri ile uygulamaya yönelik esasları belirlenmiştir. 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 103’ncü maddesi ise yıllık ücret dilimlerine 
uygulanacak gelir vergisi oranlarını düzenlemiştir. 

         193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesine göre; Çalışma gücünün 
asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgarî % 60'ını 
kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgarî % 40'ını kaybetmiş 
bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda sakatlık dereceleri 
itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.  
         Sakatlık İndirimi özürlü personel ile bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi 
bulunan personele uygulanmaktadır. Sakatlık indiriminin aylık tutarının 
personelin aylık tevkifat matrahından indirilmesi gerekmektedir. 

(Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge Aylığı  + Kıdem Aylığı + Yan Ödeme) – (Emekli 
Keseneği İştirakçi Payı (%16) veya SGK %9  + Genel Sağlık Sigortası Şahıs Primi + 
Özel Sigorta + Sakatlık İndirimi) x Vergi Dilimine Göre Belirlenen Vergi Oranı 
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GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ (2) 

Bakınız ***GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4 
Ödenen Bireysel Emeklilik Katkı Paylarının İndirimi  
        6327 sayılı Kanunun 5 ve 8 inci maddeleriyle Gelir Vergisi Kanununun 63 ve 89 uncu maddelerinde yapılan değişiklikler 
uyarınca, 1/1/2013 tarihinden itibaren, ücretliler için vergiye tabi ücret matrahının; yıllık beyanname veren mükellefler için vergi 
matrahlarının tespitinde bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları indirim konusu yapılamayacaktır.  
. 
Ödenen Şahıs Sigorta Primlerinin İndirimi  
        6327 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı 
bendinde yapılan değişiklik uyarınca, 1/1/2013 tarihinden itibaren, vergiye tabi ücret matrahının tespitinde, bireysel emeklilik 
dışında kalan şahıs sigortaları için ödenen primlerin elde edilen ücretin % 15'ine kadar olan kısmı ücret matrahının tespitinde 
indirilebilecektir.  
       İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık 
tutarını aşamayacaktır. Yıl içinde asgari ücret tutarında meydana gelebilecek değişiklikler, indirim yapılacak tutarların 
hesabında dikkate alınacaktır. 
      Şahıs sigorta primlerinin vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için; şahıs sigorta şirketlerinin 
Türkiye'de yerleşik ve merkezinin Türkiye'de olması gerekmektedir.  
GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4 diğer hususlar bölümü: 
- "Çocuk" veya "küçük 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.   
- Döner sermayeden alınan ek ödemeler ile maaş ödemelerinin tek işverenden alınan ücret olarak değerlendirildiği durumlarda, 
Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinin uygulamasında ek ödemeler de indirim 
matrahının tespitinde dikkate alınır. 
- Konut, taşıt ve tüketici gibi kredilerin kullanımı sırasında bu kredilere bağlı olarak ilgili bankalarca yapılan hayat sigortası 
poliçelerine ilişkin ödenen primler, Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinin 
uygulamasında indirim olarak dikkate alınabilecektir.  
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DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ 

 
488 sayılı Damga vergisi Kanununun I sayılı Tablosuna göre kamu personeline 
ödenen aylıklardan “Aile ve Çocuk Yardımı (657 S.Y 203 Md.)” dışında kalan 
kalemlerin hepsinden binde 7,59 oranında damga vergisi alınır. 

[(Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + 657 sayılı Kanun 152 inci 
maddeye göre ödenen zam ve tazminatlar  + Ek Ödeme + Makam Tazminatı + Görev 
Tazminatı +Üniversite Ödeneği+ İdari Görev Ödeneği + Geliştirme Ödeneği + Eğitim 
Öğretim Ödeneği + Yabancı Dil Tazminatı + Sendika Ödeneği ) ] X Binde 7,59 

SENDİKA KESİNTİSİ 

         4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre sendikaya üye olan personelden sendika aidatı 

kesilir. Kamu görevlileri çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilirler. Birden 
çok sendikaya üye olunamaz. Aylık üyelik ödenti tutarı; kamu görevlisinin kadro ya da pozisyonuna bağlı ve 
her ay mutat olarak ödenmekte olan damga vergisine tâbi aylık brüt gelirleri toplamına, sendika tüzüğünde 
belirtilen oran uygulanmak suretiyle hesaplanır. Ödenti tutarı, 15 inci derecenin birinci kademesinden aylık 
alan Devlet memurunun damga vergisine tâbi brüt gelirleri toplamının binde dördünden az, otuzda birinden 
fazla olamaz. (4688 S.K. 25.md) 
           Buna göre sendika üye aidatları, personelin aylık bordrosundan tevkif edilmek suretiyle tahsil edilerek 
muhasebe hesaplarında emanet hesabına alınacak, buradan ilgili sendikanın hesabına havale suretiyle 
gönderilecektir. 
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KEFALET AİDATI KESİNTİSİ  

2489 sayılı Kefalet Kanununun 2 inci maddesine(Değişik : 25/6/2009-5917/5 md.) göre Kefalete tabi memurlardan; 
1. Giriş Aidatı: (1500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. 
İlk taksiti kefalete bağlı görevde tam olarak alınan ilk maaş veya ücretten başlamak üzere dört eşit taksitte kesilir. 

2. Aylık Aidat: (100) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. 

Aylık aidat, giriş aidatının tamamının kesilmesini izleyen aydan itibaren her ay maaş veya ücretten kesilir.  

Giriş Aidatı = 1500 x Aylık Katsayı  (4 eşit taksitte)  
Aylık Aidat = 100 x Aylık Katsayı 

İCRA KESİNTİSİ 

          2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun  83 üncü maddesinde ”Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları 

ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis 
edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil 
edildikten sonra haczolunabilir. Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz 
var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez “ hükmü yer 
almaktadır.  
         Buna göre aile yardımı, doğum yardımı ve ölüm yardımı ödeneği borç için hacz edilemez. 
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SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c)  

(01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 
         01.10.2008’den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c’li sigortalıların 
emekli keseneğine esas aylığının tespiti,  
 - Emekli keseneklerinin tahakkuku,  
 - Fiili hizmet süresi zammı ile itibari hizmet süresi karşılıkları,  
 - % 100 artış farklarına ait prim bordrolarının gönderilmesi ve ödenmesi ile 
ilgili işlemler 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılmaya devam edilecektir.  
 
          Buna göre; Kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri ile ek göstergelerinin 
yürürlükteki katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutarlarına(aylık, ek gösterge aylığı), 
taban aylığı, kıdem aylığı ve en yüksek Devlet memuru aylığının kanunda belirtilen 

oranları eklenmek suretiyle emeklilik keseneğine esas aylık miktarı tespit edilerek ; 
          1-İştirakçilerin aylıklarından her ay kesilecek % 16 oranında emeklilik keseneği 
ile kurum bütçesinden ödenecek  % 20 karşılık olmak üzere toplam % 36 oranında 
kesenek ve karşılığın,   
         2-Emeklilik keseneğine esas derece ve kademeleri ile ek göstergeleri yükselme 
suretiyle artanların ilk aya ait artış farkının iştirakçiden %100  ve aynı miktarda 
kurum karşılığının, 
hesaplanması sonucunda Kuruma ödenmesi gereken prim tutarı belirlenir. 5510 S.K. 
Geç.Md.4 

[ (Gösterge Aylığı* + Taban aylık + Kıdem Aylık + Ek gösterge Aylığı) + (En Yüksek Devlet Memuru 
Aylığının x Ek Göstergeye Bağlı Olarak Belirlenen Bir Oran) ]  x Emekli Keseneği Oranı 
*(Emekli müktesebine esas aylık) 30 



En Yüksek Devlet Memuru Aylığına,  ekgöstergeye göre  uygulanacak 
oranlar 

Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda %240 

Ek göstergesi 7600 (dahil) - 8400 (hariç) arasında 
olanlarda 

%180 

Ek göstergesi 4800 (dahil) - 6400 (hariç) arasında 
olanlarda 

%150 

Ek göstergesi 3600 (dahil) - 4800 (hariç) arasında 
olanlarda 

%130 

Ek göstergesi 2200 (dahil) - 3600 (hariç) arasında 
olanlarda 

%70 

Diğerleri %40 
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01.10.2008 ÖNCESİ İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN UYGULANACAK PRİM 

ORANLARI 

Emekli Keseneği Kurum              (361-01.02.01) %20 

Emekli Keseneği Şahıs                 (361-01.01.01) %16 

Emekli Keseneği Artış Kurum    (361-01.02.03) %100 

Emekli Keseneği Artış Şahıs       (361-01.01.03) %100 



SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c)  

(01.10.2008 TARİHİNDEN SONRA İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN) (2) 
        Prime esas kazanç uygulaması; aylıklarını/maaşlarını her ayın 1’i ile ayın sonu 
arası için hak edenler bakımından 01.10.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak, 
ücretlerini/aylıklarını her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arası için hak edenler 
bakımından da 15.10.2008 tarihi itibariyle başlanmıştır. 
         4/c kapsamına giren sigortalıların prime esas kazançlarının tespitinde 5510 sayılı 
Kanunun 82 nci maddesinde belirtilen üst sınır aranmayacaktır. 
        5510 sayılı Kanuna göre 01.10.2008 tarihinden sonra işe başlayanlardan aylıklarını 
personel kanunlarına göre alanlar için prime esas kazançlar; 
        Taban Aylığı, Kıdem Aylığı, Gösterge Aylığı, Ek Gösterge Aylığı, 657 sayılı Kanunun 
152. maddesine istinaden ödenen zam ve tazminatlar(bölge, kurum, birim, çalışma 
mahalli, görevin niteliği ve benzeri kriterlere dayalı olarak asıl tazminatlara ilave, ek veya 
ayrıca ödenen tazminatlar hariç), Makam Tazminatı, Görev Tazminatı, Temsil Tazminatı 
ve Üniversite Ödeneği olarak hüküm altına alınmıştır. 
Prime esas kazançların hesabında dikkate alınmayacak ödemeler; 
-Vekâlet aylığı, 
-İkinci görev karşılığında ilgili mevzuatı uyarınca yapılacak ödemeler, 
-Ödenen tazminatlar ve diğer ödemelerde bölge, kurum, birim, çalışma mahalli, 
görevin niteliği ve benzeri kriterlere dayalı olarak asıl tazminatlara ilave, ek veya 
ayrıca ödenen tazminatlar. 

           [ (Gösterge Aylığı + Taban aylık + Kıdem Aylık + Ek gösterge Aylığı + Makam 
Tazminatı + Görev Tazminatı + Özel Hizmet Tazminatı  + Üniversite Ödeneği) ] X Prim 
Oranı 
*(Prime esas kazanç, kazanılmış aylık üzerinden hesaplanır.) 32 



SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (3) 
01.10.2008 tarihinden sonra işe başlayanlar için prim oranları 

Sigorta Kolu Toplam Prim Oranı(%) Sigortalı Hissesi(%) İşveren Hissesi(%) 

Kısa vadeli sigorta kolları - - - 

Malullük, yaşlılık ve ölüm (fiili 
hizmet süresi uygulanmayan 
işlerde) 
 
Malullük, yaşlılık ve ölüm (fiili 
hizmet süresi zammı 
uygulanan işlerde) 

 

20 
 
 
 

23,33–30 

 

9 
 
 
 

9 

 

11 
 
 
 

14,33–21 

Malullük, yaşlılık ve emeklilik primi   (kurum) 361-10.02.01 

Malullük, yaşlılık ve emeklilik primi   (şahıs)) 

361-10.01.01 

 

Fiili Hizmet Zammı Malullük, yaşlılık ve 
ölüm Eklenecek Puan Toplam M.Y.Ö. 

90 %20 5 %25 
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GENEL SAĞLIK SİGORTASI (1) 

          18.12.2009 tarihli ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin İlk Defa Genel 
Sağlık Sigortalısı Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ ile, 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi çalışmış olmaları sebebiyle 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında 
sayılanların ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin  sağlık hizmetleri 15/01/2010 tarihinden 
itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından devralınmıştır. 
        Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işe başlamış ve çalışmakta olanlarla ilgili olarak ilgili 
kayıt ve işlemler Kurum tarafından devralınan tarihe kadar genel sağlık sigortası primi 
ödenmemekteydi, ancak kayıt ve işlemlerin Kurum tarafından devralındığı 15.01.2010 tarihinden 
itibaren ilgili personel için emekli keseneklerine esas aylıklar üzerinden Kamu idaresince %12 
oranında genel sağlık sigortası primi ödenecektir. 
***5510 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü Maddesi Gereğince Emekli Kesenek ve Kurum Karşılıkları 
5434 sayılı Kanunun Mülga Hükümlerine Göre Tespit Olunanlar Yönünden Aylıksız İzinli Sayılan 
Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası primleri; 
— Personel mevzuatı uyarınca aylıksız izinli sayılanlar ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları 
Kanunu uyarınca aylıksız izinli sayılanların aylıksız izinli sayıldıkları sürede genel sağlık sigortası 
primleri aylıksız izinli sayıldıkları kurumlarınca,  
 — Kurumlarından aylıksız izinli sayılarak başka bir kamu kurum ve kuruluşunda kuruluş 
kanunları uyarınca görev alanların genel sağlık sigortası primleri ise fiilen görev yaptıkları kamu 
kurum ve kuruluşlarınca,  
 — Muvazzaf askerlik görevi nedeniyle Kurumlarından aylıksız izinli sayılanların bakmakla 
yükümlü olduğu kişilerinin bulunması halinde genel sağlık sigortası primleri aylıksız izinli 
sayıldıkları kurumlarınca,  
 aylıksız izin için tanınan sürelerde ödenir. 

01.10.2008  öncesi işe başlayanlar için; 
 (Gösterge Aylığı + Taban aylık + Kıdem Aylık + Ek gösterge Aylığı) x Prim  Oranı 

Genel Sağlık Sigortası Primi  %12             (Kurum) 361-01.02.04 
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GENEL SAĞLIK SİGORTASI (2) 

         Kanunun yürürlüğe girdiği  01.10.2008 sonrasında ilk defa Kanunun 4 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalılar için 
Kanunun 81 inci maddesinde öngörülen oranlarda genel sağlık sigortası 
primi kesintisi yapılacaktır. (%5 şahıs ve %7,5 işveren olmak üzere toplam 
%12,5) 
 
         Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa kamu görevlisi  olarak 
göreve başlayan kamu görevlilerinin sağlık yardımlarından yararlanmaları 
için 30 gün prim ödeme şartı aranacaktır. 

01.10.2008 sonrası işe başlayan 4/c liler için; 
 [ (Gösterge Aylığı + Taban aylık + Kıdem Aylık + Ek gösterge Aylığı + Makam Tazminatı 
+ Görev Tazminatı + Özel Hizmet Tazminatı  + Üniversite Ödeneği) ] X Prim Oranı 

Genel Sağlık Sigortası Primi  %7,5             (Kurum) 361-10.02.03 

Genel Sağlık Sigortası Primi   %5                (Şahıs) 361-10.01.02 
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HARCAMA BİRİMLERİNDEN TALEPLERİMİZ 

36 

• Maaş evraklarının maaş protokolü gereği en geç ayın 10 unda başkanlığımıza 

teslim edilmesi. 

 

• Her Mali yılın başında Personel Daire Başkanlığından alınan idari ve akademik 

personellerin toplu kıdem listelerinin KBS Maaş modülündeki kıdem listeleri ile 

karşılaştırılması. Eğer farklılık varsa kıdemlerin Personel Daire Başkanlığından 

alınan verilere göre düzenlenmesi  

 

• Her Mali yılın başında Yabancı Dil tazminatı alan personellerin sonuç 

belgelerinin geçerlilik süresinin kontrol edilip kaynağında düzeltilmesi. 

 

• Her Mali yılın başında sakatlık indirimi alan personelin sağlık raporlarının 

geçerlilik süresinin kontrol edilip süresi dolan raporlar için ilgili personelden 

yeni rapor talep edilmesi 

 

• Kuruma yeni başlayan personelin maaş evraklarına  aile durum bildirimi, aile 

yardımı beyannamesi, aile tedavi beyannamesi, tebliğ tebellüğ belgesi, atama 

onay yazısı,işe başlama yazısı mutlaka eklenmelidir. 

 


