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Dolayısıyla ,sözleşmeli personelolarak istihdam edilen kişilere, 15.01.2012 tarihinden
önceki dönem için 375 sayılı KHK'nın ek 3 üncü maddesi gereğince verilmiş olan ek ödeme
tutarlarının sigorta primine esas aylık kazanç tutarına dahil edilmesi suretiyle kesilmiş olan
sigorta prim tutarlarının da ; söz konusu ek 3 üncü maddede, bu ek ödemenin damga vergisi
dışında herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamayacağı yönünde açık bir hükme yer
verilmiş olması ve 375 sayılı KHK'nın ek 9 uncu maddesi hükmü gereği; ilgili personelin

Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikası" Türkish Health & Social Services Putılle Servents Syndicate

Sayı: GM.06.2014.050r:1-'2-'J
Konu: Sözleşmeli(4/B) ÇalışanlarınSigorta Prim KesintileriHk.

Tarih: 08.08.2014

saı
T.C.

SOSYAL GÜVENliK KURUMU BAŞKANllGI'NA

ilgi: 19.03.2014 tarihli ve 257 sayılı yazımız.

ilgi sayılı yazımızda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu/nun 4/B maddesine göre
sözleşmeli statüde görev yapmakta olan üyelerimize ödenen döner sermaye ek
ödemelerinden 375 sayılı KHK/nın Ek 9. maddesi uyarınca ve yine aynı KHK'da belirtilen
oranlarda asgari olarak ödenmesi gereken ek ödeme tutarından 15.01.2012 tarihinden öce
%14 oranında çalışan sigorta prim kesintisi yapıldığı ve bu kesintilerin personele ödenip
ödenmeyeceği konusunda tereddütler yaşandığı belirtilmiş; ancak kurumunuzdan henüz bir
cevap alınamamıştır.

Konu ile ilgili olarak Maliye Bakanlığına görüş sorulmuş, Maliye Bakanlığı Bütçe ve
Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 31.07.2014 tarih ve 5884 sayılı görüş yazısında; 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 yapılabileceğinin münhasıran düzenlenmiş olduğu ve bu kesintilere ilişkin olarak
hem vergi mevzuatı hem de sosyal güvenlik mevzuatın açısından geçerli olan genel
hükümlerden farklı şekilde işlem yapılmasının açıkça hükme bağlandığı; ayrıca yapılan
düzenlemenin r 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundan sonra
yürürlüğe girdiği, aynı zamanda 5510 sayılı kanuna göre özel hüküm niteliği taşıdığı ve
normlarhiyerarşisi 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;
375 sayılı KHK'nın ek 9 uncu maddesinde, 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesine göre farklı
işlem yapılmasını gerektirecek şekilde bir düzenleme yapılmasını engelleyecek veya 375 sayılı
KHK/nın ek 9uncu maddesinin yürürlüğünü ve kapsamını hükümsüz hale getirecek hukuki bir
zorunluluğun bulunmadığı sonucunun ortaya çıktığını belirtilmektedir.
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sigorta pirimi payını Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından talep edebileceğini ve kesilen
sigorta payının iade edilmesinin mümkün bulunduğu mütalaa edilmektedir.

Yukarıda izah edilen açıklamalar ve mevzuat hükümleri doğrultusunda; 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu/nun 4/B maddesine göre sözleşmeli statüde görev yapmakta olan
personele ödenen döner sermaye ek ödemelerinden yapılan % 14 oranındaki sigorta prim
kesintilerinin geriye dönük olarak iade edilmesini / aksi halde ilgili kişilerin dava yoluna
gideceklerini ve bu suretle kamunun zararının oluşacağı hususlarını bilgilerinize arz / rica
ederiz.
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