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Konu Ek ödemelerden sıgorta prımı

kesilip kesilmeyeceği

TÜRK SAGLIK - SEN
Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikası

Talatpaşa Bulvarı No: 160 Kat:S
Cebeci- ANKARA

İlgi: 19/3/2014 tarihli, 2014.050/257 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız incelerımiştir.
Sözkonusu yazırıızda, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına istinaden

istihdam edilen sözleşmeli personele yapılan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
uyarınca ödenmesi gereken döner sermaye ek ödemelerinden sigorta primi kesilmemesi
gerektiği belirtilerek,

1- 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin CB) fıkrasına istinaden istihdam edilen
sözleşmeli personele yapılan ek ödemelerden 15/1/2012 tarihinden itibaren sigorta primi
kesintisi yapılıp yapılmayacağı.

2- 15/1/2012 tarihinden önce yapılan kesintilerin, kesinti yapılan Kururnca çalışanlara
ödenmesi gerekip gerekrnediği,

3- Sigorta primi kesintilerinin sözleşrneli çalışan personelin daha sonra kadroya
geçmesi hakkında etkili olup olmadığı,

hususlarında bilgi talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, 2/11/2011 tarihli, 28103 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de

yayımlanan Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 666 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin;

-Birinci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ek Madde 9 eklenmiş
olup, anılan maddenin dokuzuneu fıkrasında, kadro karşılığı sözleşmeli personel ile 399
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (ll) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam
edilen sözleşmeli personel hariç olmak üzere, çeşitli statülerde istihdam edilen sözleşrneli
personele, çalıştıkları birim ve bulundukları pozisyon unvanı itibarıyla aynı veya benzer
unvanlı memur kadrosunda çalışan, hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personel
için belirlenmiş olan ek ödeme oranını aşmamak üzere, statüleri ile mali haklar kapsamında
yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarları gibi kriterler
birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınarak bu madde hükümleri çerçevesinde ek ödeme yapılıp
yapılmayaeağını, yapılacak ek ödeme oranını sözleşme ücreti ile ilişkilendirilmeksizin
belirlemeye, Maliye Bakanlığı'nın teklifi üzerine Bakanlar Kumlunun yetkili olduğu. bu
ödeme tutarının damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi
tutulmayacağı,

-"Değiştirilen ve eklenen hükümler" başlıklı 5 inci maddesinin (c) fıkrasında da,
4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun;
i) 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Bu fıkra uyarınca personele her ay

yapılacak ek ödeme tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameııin ek 3 üncü maddesi
uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme
tutarından az olamaz. Bu kapsamdaki personel için 375 sayılı Kanun Hükmünde
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Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmaz." ibaresinin "Bu
fıkra uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı
itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz. Bu madde uyarınca yapılacak
ödeme sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz." şeklinde ve aynı maddenin altıncı fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirildiği,
"Türkiye Halk Sağlığı Kurumu merkez ve taşra teşkilatı ile Türkiye Kamu Hastaneleri
Kurumunun merkez teşkilatında görev yapan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödeme yapılabilmesi amacıyla Bakanlık
tarafından kaynak aktarılabilir."

-8 inci maddesinde de, yukarıda belirtilen maddelerin 1511/2012 tarihinde yürürlüğe
gireceği,

hükümleri yer almaktadır.
Ayrıca, 101112012 tarihli, 28169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/2665 sayılı

Bakanlar Kurulu Kararının;
-"Ek ödeme" başlıklı 1 inci maddesinin altıncı fıkrasında, ek ödemeye hak

kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında sözleşme ücretlerine ilişkin hükümlerin
uygulanacağı ve bu ek ödemenin damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta primi
kesintisine tabi tutulmayacağı, bu karar uyarınca yapılacak ek ödeme, ilgili mevzuatı uyarınca
ödenmekte olan zam, iş sonu tazminatı, tazminat, ödenek. döner sermaye payı, ikrarniye, ücret
ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmayacağı,

-"Yürürlükten kaldırılan hükümler" başlıklı 2 inci maddesi ile 9/6/2006 tarihli ve
2006110603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Değişik Adlar Altında İlave
Ödemesi Bulunmayan Sözleşmeli Personele Ödeme Yapılmasına Dair Karar yürürlükten
kaldırıldığı,

-"Yürürlük" başlıklı 3 üncü maddesinde de birinci maddenin 1511/2012 tarihinde
yürürlüğe gireceği,

öngörülmüştür.
Konu ile ilgili olarak, Yönetim Kurulumuzun 1518/2014 tarihli, 20141274 sayılı Kararı

ile kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilen
sözleşmeli personele gerek 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile gerekse 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi gereğince yapılan ek ödemelerden sigorta primi
kesilmemesine karar verilmiş olup, 18/9/2014 tarihinde Kurumumuzun resmi web sitesinde
işverenlere bu konu hakkında bilgilendirme duyurusu yapılmıştır.

Bu itibarla, .666 sayılı Kanunu Hükmünde Kararnamenin yukarıda bahsigeçen
maddeleri ile 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının birinci maddesinin 15/112012 tarihi
itibarıyla yürürlüğe girmiş bulunması nedeniyle, 1511/2012 tarihinden önce 657 sayılı
Kanunun 4/B maddesi uyarınca İstihdam edilen personele ödenen ek ödemelerden kesilen
sigorta primlerinin iade edilmesine imkan bulunmamaktadır.

Yazınızın 3 üncü maddesinde yer alan husus Kurumumuz mevzuatını
ilgilendirmediğinden bu konuda görüş bildirilememiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederim. Y1.~
Ahmet ARAS

Genel Müdür a.
Daire Başkanı
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