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657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeii statüde
görev yapmakta olan üyelerimize ödenen döner sermaye ek ödemelerinden 375 sayılı
KHK'nın Ek 9. maddesi uyarınca ve yine aynı KHK'da belırtılen oranlarda asgari olarak
ödenmesi gereken ek ödeme tutarından %14 oranında çalışan sigorta prim kesintisinin
15.01.2012 tarihinden önce kesildiği bilinmektedir. Ancak son zamanlarda bu konu hakkında
fazlaca bilgi kirliliği ve merak edilen sorular mevcuttur.

Malumlarınız olduğu üzere 666 Sayılı KHK'nın 1. maddesi ile 375 sayılı KHK'ya Ek 9.
madde eklenmiş ve Ek 3. madde kaldırılmıştır. Ek 9. maddenin yürürlük tarıhı 15.01.2012
olarak belirlenmiştir. Ek 9. maddenin son cümlesine; " bu ödeme tutan damga vergisi hariç
herhangi bir vergi ve sigorta prim kes/nt/sine tabi tutu/mayacağıll ibaresi eklenerek; böylece
kanun metnine ii SiGORTA PRiM KESiNTiSi ii tabirine yer verilerek açık bir şekilde sigorta
priminin döner sermayeden kesilemeyeceği ifade edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün
02.03.2012 tarihli ve 2837 sayılı Adalet Bakanlığı'na yazmış olduğu yazısı uyarınca da 15 Ocak
2012 tarihinden itibaren döner sermaye ek ödemelerinden 375 sayılı KHKuyarınca ödenmesi
gereken asgari tutardan çalışan sigorta prim kesintisinin yapılmaması gerektiği belirtilmiştir.

Izah edilen açıklama ve mevzuat hükümleri doğrultusunda;

1-) Sözleşmeli {4/B} çalışanların ek ödemelerinden sigorta prim kesintilerinin
15.01.2012 tarihinden sonra yapılıp yapılamayacağı,

2-) Sözleşmeli {4/B} çalışanların ek ödemelerinden 15.01.2012 tarihinden önce
yapılan kesintilerin, kesinti yapılan kurumlarca çalışanlara ödenmesi gerekip gerekmediği,

3-) Sigorta prim ke·sintilerinde sözleşmeli çalışan personelin daha sonra kadroya
geçmesinin bu husus açısından etkili olup olmadığı,
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Yukarıda izah edilen açıklamalar ve mevzuat hükümleri doğrultusunda üç madde
halinde belirtilen sorunlar hakkında gerekli araştırmanın yapılarak tarafımızın
bilgilendirilmesi hususunda gereğini arz/rica ederiz.
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