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1. Kavramsal Boyut 

Üretim faktörleri açısından bakıldığı zaman teşebbüsün geliri kâr, sermayenin geliri faiz, doğanın geliri 

rant ve emeğin geliri de ücret olarak ifade edilmektedir [1]. Bu bakımdan kamu hizmetlerinin üretilmesi 

ve kamuya sunulmasında aktif (zihinsel ve bedensel) rol oynayan kamu personelinin yani işgücünün 

ortaya koydukları emekleri karşısında gelir elde etmeleri gerekmektedir[2] Anayasanın 18’inci 

maddesinde düzenlenen “hiç kimse zorla çalıştırılamaz, angarya yasaktır”, hükmü gereğince karşılıksız 

ve zorla çalıştırma yasaklanarak bu temel ilke güvence altına alınmıştır. 

Devlet gerek özel sektör ve gerekse de kamu sektöründe istihdam edilenlerin emeklerinin karşılığını 

hakkaniyete uygun, eşit ve adil bir şekilde alabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapmak zorundadır. 

Bu zorunluluğun temelinde anayasanın 55/2’inci maddesinde düzenlenen “devlet, çalışanların 

yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için 

gerekli tedbirleri alır”, hükmü vardır. 

Kamu sektöründe istihdam edilen personel türleri esas alındığında DMK hükmü (md.147) gereğince işçi 

ve geçici personelin hak kazandığı gelir “gündelik”, sözleşmeli personelin hak kazandığı gelir 

“sözleşmeli ücreti”,  memurun hak kazandığı gelir ise “aylık” olarak ifade edilmektedir. Toplumsal 

yapıda ve akademik yazında “aylık” kavramı yerine “maaş” kavramının da kullanıldığı görülmektedir. 

Daha önce hukuk normlarında kullanılan “maaş” kavramının zamanla yerini “aylık” kavramına 

bırakması sonucunda bu ikili adlandırma söz konusu olmaktadır Dolayısıyla her iki kavramda aynı 

olguyu ifade etmektedir.  

2. Memur Aylıklarının Hesaplanması 

2.1. Hesaplanma Şekli  

Devlet memurlarının alacakları ücretlerin (aylık, maaş) hesaplanmasında temel ilke DMK 43’üncü 

maddesinde belirlenen göstergeler ile DMK 154’üncü maddesi gereği her yıl bütçe kanununda 

öngörülen katsayının çarpılmasıyla (DMK md.155) bulunmaktadır. Ancak sadece bu formül (ilke, kural) 

ile memurların maaşlarının hesaplanması mümkün değildir. Kaldı ki hesaplanacak bu miktarlar memur 

maaşlarının gerçek miktarının sadece küçük bir kısmını oluşturmaktadır [3] DMK ile (md. 43) bazı 

memurları getirilen ek göstergeler, taban aylığı ve kıdem (kademe, derece) aylığı uygulamaları ile çeşitli 

zam, ödenek ve tazminatlardan oluşan yan ödemeler de memur maaşlarının diğer kısımlarını 

oluşturmaktadır. Bu durum yukarıda belirtilen “tek maaş ilkesi” ile bağdaşmamaktadır. Ayrıca farklı 

hukuk normları ile dağınık bir şekilde yapılan bu düzenlemeler mevzuat takibini zorlaştırmakta ve ücret 

sistemini (düzenini) karmaşık bir hale getirmektedir [4]. Mevzuatımız muhtelif normlarında düzenlenen 

tazminat, aylık ve ödenek kalemleri ile zamlar ve yardım kalemlerinin toplam sayısı 100’e yaklaşmıştır. 

Dolayısıyla personel türleri ve hizmet türleri esas alındığında çok fazla farklılık arz eden personel 

grupları için maaş hesabı yapabilmek gerçek bir uzmanlık alanı gerektirmektedir. 

Çalışmamızda kapsam itibariyle her bir kalemin açıklamasına ayrıca girilmeyecek olup; temel 

hesaplamalar hakkında bilgi verilerek alt kalemlerin hangi unsurlardan oluştuğu ortaya konulacaktır. 

Karmaşık ola aylık (maaş) hesaplamasını daha anlaşılır ve yalın hale getirebilmek adına aylık hesaplama 

verilerini iki ana alt başlık altında toplayacağız. Bu alt başlıklar aylık hesabında dikkate alınan gelir 

getirici (artı) kalemler ile maaş hesabında gider arttırıcı (eksi) kalemlerdir. 

2.1.1. Gelirler 

Aylık (maaş) hesabında gelir olarak dikkate alınan temel veriler “gösterge aylığı”, “taban aylığı”, 

“kıdem aylığı”, “ek göstergeler” ve “yan ödemeler” şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu kavramların 



açıklanmasından önce bu gelir kalemleri için ortak olan “aylık gösterge tablosu” ve “derece/kademe 

tablosu” ile hesaplamalarda kullanılan “katsayı” kavramlarının açıklanması faydalı olacaktır. 

Memurlarda norm kadro esası olması nedeniyle tüm memurlar belirli bir derece ve kademede göreve 

başlayarak, eğitim ve çalışma kıdemlerine göre yatay ve dikey olarak ilerleme gösterir. Aylık hesabında 

belirleyici faktör olan derece/kademe çizelgesinde 15 adet dikey derece basamağı ve bu dereceler 

içerisinde 9 adet yatay kademe basamağı bulunmaktadır. 

Giriş ve yükselebilinecek Derece/kademe Tablosu; Memurların eğitim durumlarına göre mesleğe 

başlayacakları derece ve kademe ile aynı şartlarda memuriyetlerinde ilerleyebilecekleri son derece ve 

kademelerin gösterildiği tablodur. DMK 36’ncı maddenin “ortak hükümler” alt başlıklı “A” fıkrasında 

yer alan tablo şu şekildedir1; 

Tablo 1. Giriş ve Yükselebilinecek Son Derece/Kademe Tablosu 

Öğrenim Durumu 
Giriş Gelinebilinecek 

Derece Kadro Derece Kadro 

İlkokulu bitirenler 15 1 7 Son 

Ortaokulu bitirenler 14 2 5 Son 

Ortaokul dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 14 3 5 Son 

Ortaokul üstü 1 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 13 1 4 Son 

Ortaokul üstü 2 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 13 2 4 Son 

Liseyi bitirenler 13 3 3 Son 

Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 12 2 3 Son 

Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 11 1 2 Son 

Lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya ortaokul üstü en az 5 yıllık mesleki veya teknik 
öğrenimi bitirenler 

10 1 2 Son 

Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya mesleki öğrenimi bitirenler 10 2 2 Son 

2 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 10 2 1 Son 

3 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 10 3 1 Son 

4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 9 1 1 Son 

5 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 9 2 1 Son 

6 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 9 3 1 Son 

Aylık Gösterge Tablosu; DMK 43’üncü maddede düzenlenen ve aylık hesaplamasında temel veri olarak 

esas alınan 15x9 boyutundaki gösterge tablosudur. Her memur “I Numaralı Cetvel” olarak ta 

adlandırılan bu gösterge tablosu içerisinde derece/kadrosuna uygun bir göstergeye (aylığına esas 

gösterge sayısına) sahip olmaktadır. 

Tablo 2. Aylık Gösterge Tablosu (I Numaralı Cetvel) 

Dereceler 
Kademeler 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1320 1380 1440 1500 - - - - - 

2 1155 1210 1265 1320 1380 1440 - - - 

3 1020 1065 1110 1155 1210 1265 1320 1380 - 

4 915 950 985 1020 1065 1110 1155 1210 1265 

                                                           
1 DMK madde 36 gereğince; avukatlık stajını memuriyet öncesi yapanlarda 2, memuriyet döneminde yapanlara ise 1 kademe 

ilerlemesi yapılmaktadır. Ayrıca eğitim durumlarına göre bazı meslek mensuplarına da 1 yıl kademe ilerlemesi 

yapılmaktadır. Çalışmamızın kasamı nedeniyle bu konuda daha ayrıntılı bilgi verilmemesi tercih edilmiştir. Ayrıntılı bilgi 

için Bkz.: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (md.36/A) 



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 

Katsayı; DMK 154’üncü maddeye göre gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, taban aylık ve kıdem aylığı 

hesaplaması yapılırken göstergeler ile çarpılan verilerdir. Her yıl bütçe kanununda belirlenen bu 

katsayılar üçer ya da altışar aylık dönemler itibariyle uygulamaktadırlar. Bakanlar Kurulu’nun yıl 

içerisindeki ikinci altı aylık dönemde katsayılarda değişiklik yapma yetkisi bulunmaktadır. Aylık (maaş) 

hesabında kullanılan temel katsayı türleri ile 2015 yılı ilk 6 (altı) ayında kullanılan katsayı miktarlarını 

gösterir tablo aşağıdadır; 

Tablo 3. 01.01.2015 – 30.06.2015 Tarihleri Arasında  

Geçerli Olan Katsayı Türü/Oranı Tablosu 

Katsayı Türü Katsayı Oranı 

Maaş (aylık) katsayısı 0,0793080 

Yan ödeme katsayısı 0,0251490 

Taban aylık katsayısı  1,2414400 

Taban aylık göstergesi 1000 

Kıdem aylığı göstergesi 
Her hizmet yılı için 20,  

25 yılı hizmetten sonra 500 

En yüksek devlet 

memuru aylığı 

753.42 (9500 X Aylık 

katsayısı) 

Hesaplamalarda kullanılacak olan temel verilerin açıklanmasından sonra memur aylıklarında yer alan 

temel gelir kalemlerini açıklamak faydalı olacaktır. 

2.1.1.1. Gösterge (temel) aylığı 

DMK 43/A maddesi gereğince derece ve kademe esasına göre düzenlenen ve aylık gösterge tablolarında 

yer alan gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak olan miktarı ifade 

etmektedir. Memur aylığının (maaşının) temel (çekirdek) kısmı olup; her memur maaşı hesabında 

kullanılmaktadır. Bu gelirin elde edilmesinde eğitim durumu ve kıdem dikkate alınmaktadır. 

Gösterge Aylığı = Gösterge rakamı X maaş(aylık) katsayı oranı 

2.1.1.2. Ek gösterge aylığı 

Başta sadece genel idari hizmetler sınıfına mensup memurlar için öngörülen bu gelir türü zamanla tüm 

memur sınıflarında kullanılmaya başlanmıştır. Ancak tüm memur sınıflarında olmasına rağmen memur 

sınıfları içerisindeki tüm memurlar için elde edilmesi söz konusu değildir. Gösterge aylığının bir 

eklentisi haline gelmiş ek gösterge aylığında memurun içinde bulunduğu sınıf, görev ve derece dikkate 

alınarak memurun yerine getirdiği hizmetin önemi, yetki ve sorumluluğu dikkate alınmaktadır. Hangi 



memur sınıfında, hangi memurun ek gösterge alması gerektiği ve ek gösterge katsayısının ne olacağı 

DMK ekindeki I Sayılı Cetvelde belirlenmiştir. İlgili cetvelde yer alan ek gösterge rakamları 450 ile 

8000 arasında değişmektedir. 

Ek Gösterge Aylığı =  Ek Gösterge rakamı X maaş(aylık) katsayı oranı 

2.1.1.3. Taban aylığı 

Tüm memur maaşlarında dikkate alınmakta olan bu aylık türü, daha önce yakacak yardımı olarak 

memurlara ödenmekteydi. Temmuz/1989 itibariyle 375 sayılı KHK (md.1) ile taban aylığı şeklinde 

yeniden düzenlenerek aylık hesabında kullanılan temel bir gelir türü (kalemi) olmuştur. Taban aylığı 

katsayısı; gösterge aylığı ve kıdem aylığı için belirlenen katsayıdan farklı olabilmektedir. 

Hesaplamasında 1000 gösterge rakamının taban aylık katsayısı ile çarpılması söz konusudur. 

Taban Aylığı = 1000 X taban aylık katsayısı 

2.1.1.4. Kıdem aylığı 

Taban aylığından yararlanan memurların personelin yani tüm memurların çalıştıkları hizmet süresi 

itibariyle belirlenen kıdem göstergesinin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı ifade 

etmektedir. Kıdem göstergesi her hizmet yılı için 20 olarak belirlenirken; 25 ve daha fazla hizmet yılını 

dolduranlar için gösterge rakamı 500 olmak hesaplanmaktadır. 

Kıdem Aylığı = Hizmet yılı X Hizmet yılına esas katsayı oranı (20 veya 500) X Maaş(aylık) katsayısı 

2.1.1.5. Yan ödemeler (tazminatlar, zamlar, ödenekler, çeşitli bedeller) 

Ek göstergede olduğu gibi amacı dışına çıktığı düşünülen aylık eklerindendir. Gerekli şartları taşıyan 

tüm memurlar için maaş hesaplamasında dikkate alınmaktadır. DMK md.152’de düzenlenen tazminatlar 

ve zamlar ile muhtelif ödenekler ve bedeller bu grupta yer almaktadırlar. Çok ayrıntıya girmeden genel 

olarak tasnif edersek; 

2.1.1.5.1. Zamlar 

Yan Ödeme Kararnamelerinde sınıf, unvan, derece, görev yeri vb. niteliklere göre tespit edilen iş 

güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zammı puanlarının yine 2006/10344 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararında (Ek I Sayılı Cetvel) belirlenen yan ödeme katsayısı ile çarpılarak 

hesaplanacak miktarı ifade etmektedir. 

Ödenecek Toplam Zam Tutarı = Yan ödeme Puanı (İş güçlüğü + iş riski + temininde güçlük + mali 

sorumluluk zammı puanları) X Yan ödeme katsayısı 

DMK’da (md.152) düzenlenen başlıca zamlar şunlardır; 

İş güçlüğü zammı; Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç işlerde çalışan memurlara ödenen 

zamlardır. 

İş riski zammı; hayat ve sağlığı için tehlike arz eden hizmetlerde çalışan memurlara ödenen zamdır. 

Mali sorumluluk zammı; Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla, vezne açığından mali 

olarak sorumlu olan veznedar ve diğer görevlilere verilen zamdır. 

Temininde güçlük zammı; temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde 

güçlük bulunan personel (memurlar) için ödenen zamdır. 

2.1.1.5.2. Tazminatlar 

İfa edilen görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve 

derecesi ile eğitim seviyesi gibi hususlar göz önüne alınarak, 657 sayılı DMK’da belirtilen en yüksek 

Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının belirli bir oranı şeklinde ödenen tutarı ifade 

etmektedir. Tazminat oranını ne olduğu Yan Ödeme Kararnamesine bakılarak tespit edilecektir.  

Ödenecek Tazminat Miktarı = En yüksek devlet memuru aylığı X Tazminat oranı 

Bazı memurluklarda tazminat ve ek tazminatın birlikte ödenmesi de söz konusu olabilmektedir. 

Görevlerin nitelikleri itibariyle kanunda memurlara ödenmesi öngörülen tazminatlar şunlardır: 



 Özel Hizmet Tazminatı 

 Eğitim Öğretim Tazminatı 

 Din Hizmetleri Tazminatı 

 Emniyet Hizmetleri Tazminatı 

 Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı 

 Denetim Tazminatı 

 Adalet Hizmetleri Tazminatı 

 Diğer Tazminatlar (makam tazminatı, görev tazminatı, kıdem tazminatı, lojman tazminatı, yabancı 

dil tazminatı, yol tazminatı, temsil tazminatı, yüksek hâkimlik tazminatı, operasyon timi tazminatı, 

özelleştirme sonucu nakledileler için fark tazminatı, ek tazminat, vs.) 

2.1.1.5.3. Ödenekler ve Çeşitli Bedeller 

Tazminatlarda olduğu gibi bu grupta yer alan kalemler de sadece ilgili şartları taşıyan memurlar için 

geçerlidir. Bu kalemlerden ödeme almaya hak kazanan memurlar açısından her bir kalemin ayrı ayrı 

açıklanması çalışmamızın kapsamı açısından mümkün olmamaktadır. Ancak örnek teşkil etmesi ve 

diğer kalemlere oranla hak sahipliği oranının fazla olması nedeniyle aile yardımı ödeneğinin 

hesaplanmasından kısaca bahsedilerek, muhtelif diğer ödenekler ve çeşitli bedellerin adları 

belirtilecektir. 

Aile yardımı ödeneği “çalışmayan eş yardımı” ve “çocuk yardımı” şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Aile 

yardımı DMK hükmü (md.202) gereğice; “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” 

ödenmektedir. Dul memurlar da çocukları dolayısıyla bu yardımdan yararlanmaktadırlar. Bakanlar 

Kurulu kararı ile söz konusu gösterge rakamları 3 katına kadar arttırılabilmektedir. Evlilik birliği 

içerisinde karı ve koca aynı anda devlet memuru ise bu hak babaya aittir yani aile (çocuk) yardımı 

babaya yapılmaktadır. Her iki memura da aynı çocuk/çocuklar için ayrı ayrı ödeme yapılmaz. Eşlerden 

birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, 

aradaki fark ödenmektedir. Memur olan eşlerin boşanması ya da ayrılması halinde bu yardımın hangi 

tarafa ve ne oranda verileceği mahkeme kararında belirtir. Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey 

çocukları için de bu ödenek verilmektedir (md.202). 2010 yılı öncesinde çocuk yardımı 2 çocukla 

sınırlıyken; 2010 yılı itibariyle bu sınır kaldırılmıştır. 

Eş için: 1500(gösterge katsayısı 2015 için: 2134) X Maaş(aylık) katsayısı [2134 X 0,0793080 = 169,24 TL] 

1 Çocuk için (6 yaş üstü): 250 (gösterge katsayısı) X Maaş (aylık) katsayısı [250 X 0,0793080 = 19,83 TL] 

[2015 yılı ilk 6 aylık  periyotta; 2 çocuk=39,65 TL, 3 çocuk=59,50 TL, 4 çocuk=79,02, 5 çocuk=99,15 TL, …ödenmiştir.] 

[0-6 yaş (72’nci ay dahil) arası çocuklarda aile yardımı 2 (iki) kat olarak yapılmaktadır. Çocukların devlet tarafından 

okutulması, sigortalı bir işte çalışması gibi, ölümü, evlenmesi gibi durumları bu yardımı almalarına engel teşkil eder.] 

Memur aylıklarına etki eden diğer ödenekler ve çeşitli bedeller; 

 Üniversite ödeneği 

 Geliştirme ödeneği 

 Eğitim, öğretim ödeneği 

 Öğretim yılına hazırlık ödeneği 

 Doğum yardımı ödeneği 

 Ölüm yardımı ödeneği 

 Aile yardımı ödeneği 

 Ders, ek ders ücretleri 

 Konferans ücreti 

 Fazla çalışma ücreti 

 Nöbet ücreti 

 Vekâlet ücreti 



 Huzur ücreti 

 Bilirkişi ücreti 

 Vekâlet ücreti (avukatlar için) 

 Giyecek yardımı 

 Yiyecek (tayın) yardımı 

 Yakacak yardımı 

 Tedavi yardımı 

 Cenaze giderleri 

 Harcırah 

 Bazı kurumlarda ödenen fonlar 

 Katkı payı 

 Üretimi teşvik payı, vs. 

2.1.1. Kesintiler (Giderler) 

Memur maaşlarının tüm gelir kalemlerinin toplanmasıyla hak kazanılan brüt ücret elde edilmiş 

olmaktadır. Her vatandaş memurlarda elde ettikleri bu gelirler üzerinden bazı ödemeler yapmak 

zorundadırlar. Esnaftan farklı olarak memurlar doğrudan doğruya bu ödemeleri şahsen 

yapmamaktadırlar. Bağlı bulundukları kurum ya da idare tarafından brüt ücretten kesinti yapılarak 

memura ödeme yapılmaktadır. Böylelikle memuru hesabına yatan (cebine giren) toplam tutara net ücret 

adı verilmektedir. 

Memurların aylıklarında kesinti (gider) olarak mevcut olan kalemler 3 (üç) tanedir. 

 SGK kesintisi 

 Gelir vergisi 

 Damga vergisi 

2.1.1.1. SGK Kesintisi 

2015 yılı itibariyle SGK keseneğinin kişi için hesaplanan miktarı %16, kurum karşılığı hesaplanan 

miktar ise %20’dir. Ayrı ayrı formüle edilecek olursa; 

Kişi için: [(Gösterge Aylığı + Ek Gösterge Aylığı + Taban Aylığı + Kıdem Aylığı) + En Yüksek Devlet 

Memuru Aylığının (9500*Aylık katsayısı) Ek Göstergeye Bağlı Olarak Belirli Bir Oranı] 

Kurum için: [(Gösterge Aylığı+Ek Gösterge Aylığı+Taban Aylığı+Kıdem Aylığı) + En Yüksek Devlet 

Memuru Aylığının (9500*Aylık katsayısı= 753,42 – 2015 ilk 6 ay için) Ek Göstergeye Bağlı Olarak 

Belirli Bir Oranı] 

En Yüksek Devlet Memuru Aylığının (9500*aylık katsayısı= 753,42 – 2015 ilk 6 ay için) Ek Göstergeye 

Bağlı Olarak Belirli Bir Oranı ise: 

Ek Göstergesi 8400 ve yukarı olanlarda: % 240 'na 

Ek Göstergesi 7600 (dâhil) – 8400 (hariç) arasında olanlarda: % 200  

Ek Göstergesi 6400 (dâhil) – 7600 (hariç) arasında olanlarda: % 180 

Ek Göstergesi 4800 (dâhil) – 6400 (hariç) arasında olanlarda: % 150 

Ek Göstergesi 3600 (dâhil) – 4800 (hariç) arasında olanlarda: % 130 

Ek Göstergesi 2200 (dâhil) – 3600 (hariç) arasında olanlarda: % 70 

Diğerlerinde: % 40'ına karşılık gelen miktardır.  

2.1.1.2. Gelir Vergisi: Yukarıda sayılan temel ödeme kalemleri açısından gelir vergisinin hesaplanması 

şu şekildedir; 

(Gelir Vergisi ilk dilim %15 olarak alınacaktır) 



Gelir Vergisi = [Taban Aylığı + Kıdem Aylığı + Gösterge Aylığı + Ek Gösterge Aylığı + Yan Ödeme 

Aylığı (Zamlar, Tazminatlar, Ödenekler) - (Özel İndirim Tutarı + SGK Keseneği) ] X Vergi Dilimine 

göre belirlenen vergi oranı 

2015 yılı için vergi oranları; 

12.000,00 TL'na kadar % 15 

29.000 TL’nın 12.000 TL’si için 1.800 TL, fazlası % 20 

66.000 TL’nın 29.000 TL’si için 5.200 TL, fazlası (ücret gelirlerinde 106.000 TL’nın 29.000 TL’si için 

5.200 TL) fazlası % 27 

66.000 TL’den fazlasının 66.000 TL’si için 15.190 TL, fazlası (ücret gelirinde 106.000 TL’den 

fazlasının 106.000 TL’si için 25.990 TL) fazlası % 35 

2.1.1.3.Damga Vergisi 

Yukarıda yer verilen temel ödeme kalemlerinden aile yardımı ödeneği hariç tüm ödeme kalemlerinden 

“binde 7,59” oranında kesilmektedir. 

Damga Vergisi = [Gösterge Aylığı + Ek Gösterge Aylığı + Taban Aylığı + Kıdem Aylığı + Yabancı Dil 

Tazminatı + Lojman Tazminatı + Yan Ödeme Aylığı (Zam ve Tazminatlar)] X %o 7,59 (binde 7,59) 

ÖRNEK HESAPLAMA: Üniversite mezunu olarak genel idari hizmetler sınıfında unvansız (düz) 

memur olarak atanan kişinin ev hanımı eşi, 2 yaşında ve 8 yaşında çocukları olduğunu varsayarak hak 

ettiği aylığın hesaplanması şu şekildedir; 

Veriler: 

Unvan: Memur (GİH) 

Derece/kademe: 9/1 

Medeni hali: Evli (eş ev hanımı – çalışmıyor) 

Çocuk durumu: 2 çocuk (2 yaş ve 8 yaş) 

 

2.2. Aylıkların Ödenme Şekli 

DMK hükmü (md.165) gereğince memurlar maaşlarını aylık periyotlarda ve peşin olarak alırlar. Ancak 

aylık alabilmeleri için fiilen işe başlamaları gerekmektedir. Bu nedenle de işe başladıkları günden 

itibaren aylık almaya hak kazanmaktadırlar. Aylıkların ödenme zamanı ise her ayın 15’nci günüdür. 

Dolayısıyla ay içerisinde fiilen çalışmaya başlayan kişiye ilk aylığı gün hesabı yapılarak tahakkuk 

ettirilen tutar takip eden aybaşında (15’inci gün) ödenmektedir. 

3.SONUÇ 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi ülkemizde memur aylıklarına ait alt bileşenler tek bir hukuk normu 

içerisinde düzenlenmemiştir. Muhtelif çok sayıdaki hukuk normunun bir arada bulunması kişilerce 

mevzuatın takip edilmesini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle 1961 anayasasının ürünü olan 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun yeniden düzenlenmesinin ya da revize edilmesinin daha başarılı sonuçlar 

vereceği kanaatindeyiz. Ayrıca memurlar ile özel sektörde muadil işler yapan meslektaşları ya da diğer 

kamu kurum ya da idaresinde çalışan meslektaşları arasındaki ücret (aylık-maaş) farklılıklarının da 

giderilmesi memurun işine daha iyi motive olmasına, kurumsal bağlılık ve verimlilik düzeyinin 

artmasına katkı sağlayacaktır. 

Çalışmamızda memurların aylıklarına çok etkisi bulunan ana kalemlere yer verilmesine rağmen birçok 

alt gelir kaleminin ve kesinti kalemlerinin hesaplanmasına değinilememiştir. Ayrıca bu kalemler 

hakkında detaylı bilgi de sunulamamıştır. Bunun en temel nedeni; konunun oldukça geniş olması ve 

aktüel bir makaleye kapsam olarak sığmasının pek mümkün görünmemesidir. Çalışmanın mevcut 

haliyle faydalı olması temennisiyle… 
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