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İlgide kayıtlı yazının incelenmesinden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4
üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personelolarak istihdam edilen ve Sendikanız
üyesi olan kişilere, 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Hükmünde Kararnamenin 1 İnci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye
eklenen ek 9 uncu madde çerçevesinde 15.01.2012 tarihinden itibaren verilmeye başlanan ek
ödemenin, sigorta primine esas aylık kazanç tutarına dahil edilip edilmeyeceği ile 15.01.2012
tarihinden önce yine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine göre
verilmiş ek ödeme üzerinden yatırılmış olan sigorta primi kesintilerinin ilgililere geri ödenip
ödenmeyeceği ve sözleşmeli personelin Devlet memurluğuna geçirilmiş olmasının sigorta
prim kesintilerinin iadesine bir etkisinin olup olmayacağı hususlarında Bakanlığımız
görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin
dokuzuncu ve onuncu fıkralarında;

"Kadro karşılığı sözleşme li personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye
ekli (Il) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personel hariç olmak
üzere, çeşitli statü/erde istihdam edilen sczleşmeli 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 6deme tutarları gibi kriterler birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınarak
bu madde hükümleri çerçevesinde ek ödeme yapılıp yapılmayacağını, yapılacak ek ödeme
oranını sözleşme ücreti ile ilişkilendirilmeksizin belirlemeye, Maliye Bakanlığının teklifi
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üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu ödeme tutarı damga vergisi hariç herhangi bir vergi
ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz.

Bu maddenin uygulamasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye
ve uygulamayı yönlendirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. "

hükümlerine yer verilmiştir.

Dolayısıyla, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde, söz
konusu ek ödemeden kimlerin yararlanabileceği ile verilecek ek ödemenin azami oranı/tutarı
ve bu ek ödemeden hangi kesintilerin yapılabileceği münhasıran düzenlenmiş ve yapılacak
kesintilere ilişkin olarak hem vergi mevzuatı hem de sosyal güvenlik mevzuatı açısından
geçerli olan genel hükümlerden farklı şekilde işlem yapılması açıkça hükme bağlanmıştır.
Ayrıca, yapılan bu düzenlemenin, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunundan sonra yürürlüğe girdiği gibi aynı zamanda 5510 sayılı Kanuna göre özel hüküm
niteliği taşıdığı ve normlar hiyerarşisi yönünden 5510 sayılı Kanunun daha üst bir hukuk
normu durumunda olmadığı ve sonradan yapılan kanun düzenlemelerinin önceki kanunlardan
farklı veya önceki kanunlara aykırı hüküm içeremeyeceği yönünde geçerli bir hukuki dayanak
da bulunmadığı dikkate alındığında; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu
maddesinde, 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesine göre farklı işlem yapılmasını
gerektirecek şekilde bir düzenleme yapılmasını engelleyecek veya 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin yürürlüğünü ve kapsamını hükümsüz hale
getirecek bir hukuki zorunluluğun bulunmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır.

Nitekim, yukarıda belirtilen fıkra çerçevesinde 10.01.2012 tarihli ve 28169 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Sözleşmeli
Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar'un 1 inci maddesinin altıncı fıkrasında da;

"Ek ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında sözleşme ücretlerine
ilişkin hükümler uygulanır ve bu ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta
prim kesintisine tabi tutulmaz. Bu karar uyarınca yapılacak ek ödeme, ilgili mevzuatı
uyarınca ödenmekte olan zam, iş sonu tazminatı, ıazminat, ödenek, döner sermaye payı,
ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında
dikkate alınmaz. "

şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.

Buna göre, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin
yürürlüğe girdiği 15.01.2012 tarihinden itibaren, kamu kurumlarında sözleşmeli personel
olarak istihdam edilenlerden 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu
maddesinde düzenlenmiş ek ödemeden yararlanması mümkün olanlara verilecek ek
ödemenin, sigorta primine esas aylık kazanç tutarına dahil edilmemesi gerekmektedir.
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Öte yan an, sö şmeli ersonel olarak istihdam edilen kişilere, 25.01.2012 tarihindeı
önceki dönem içın 375 sayılı Kanun Hükmün e 'Kararnamenin ek 3 üncü maddesi gereğince
verilmiş olan ek ödeme tu arı an ın igorta primine esas aylık kazanç utarına dahil edilmesi
suretiyle kesilmiş olan sigorta prim tutarlarının da; söz konusu ek 3 üncü maddede, b 1 e
ödemenin damga vergisi dışında herhangi bir vergi ve kesintiye ta i tutuJmayacağı yönünde
a ık ir hükme y'er verilmiş olması ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek.9 uncu
maddesine ilişkin olarak yu andaki açı lamaaa belirtilen gerek eler oğrultusunda ilgili
personelin kurum! n aracıhğıyla osyal Güvenlik Kurumu aşKanlığından talep edilmesinin
ve sigorta primi çalışan payının ilgililere iade edilmesinin mümkün bulunduğu mürala
eailmekte<hr. :ı. /

Diğer taraftan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga ek 3 üncü
maddesinde veya ek 9 uncu maddesinde düzenlenmiş olan ek ödemenin, sigorta primine esas
aylık kazanç tutarına dahil edilmemesi yönündeki düzenlemeler ile sözleşrneli personelin
daha sonra Devlet memurluğuna geçirilmiş olması arasında herhangi bir ilişki
bulunmamaktadır.

Bilgilerini rica ederim.
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