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Konusu: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim 

kesintisi kesilip kesilmeyeceği,  

İlgili Mevzuat:  

31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu: 
 

Sigortalı sayılanlar  

MADDE 4- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması 

bakımından;   

…..  

c) Kamu idarelerinde; 

1) (a) bendine tâbi olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp, 

ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş 

olanlar, 

2) (a) ve (b) bentlerine tâbi olmayanlardan, sözleşmeli olarak çalışıp ilgili 

kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş 

olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca açıktan 

vekil atananlar, sigortalı sayılırlar. 

      

Prime esas kazançlar  

MADDE 80- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri 

kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançlarının hesabında;  

a) Hak edilen ücretler ile prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o 

ay için yapılan ödemelerin brüt toplamı esas alınır.  

b) Ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, kıdem tazminatı, iş 

sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar 

ve kasa tazminatları, emekli ikramiyesi ile Bakanlıkça tutarları yıllar itibarıyla 

belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, özel sağlık sigortalarına ve bireysel 

emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgarî ücretin % 30'unu geçmeyen özel 

sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, görevin yerine 

getirilmesi için zorunlu olarak yapılan aynî yardımlar ile Bakanlıkça belirlenecek 

diğer aynî yardımların asgarî ücretin % 30'unu geçmeyen kısmı, prime esas kazanca 

tâbi tutulmaz.  

c) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tâbi 

sigortalılara ödenen döner sermaye katkı payları ve döner sermayelerden başka adla 

yapılan bu nitelikteki her türlü ödemeler ile ikramiyeler ve benzeri ödemelerden en 

yüksek Devlet memuru aylığının % 200'ünü aşan kısmı prime esas kazanca tâbi 

tutulmaz.  

Yukarıdaki fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen istisnalar dışında her 

ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler prime esas kazanca tâbi tutulur. Diğer 

kanunlardaki prime tâbi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar 

bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmaz. 
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2 Kasım 2011 tarihli 666 Sayılı Kamu Görevlilerinin Mali 

Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'lerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair KHK: 

MADDE 1- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 

aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

“ EK MADDE 9-  

     …… 

“  Kadro karşılığı sözleşmeli personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 

ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personel hariç 

olmak üzere, çeşitli statülerde istihdam edilen sözleşmeli 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 yapılmayacağını, yapılacak ek ödeme oranını 

sözleşme ücreti ile ilişkilendirilmeksizin belirlemeye, Maliye Bakanlığının teklifi 

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.” 

 

 

 

10.01.2012 tarihli 28169 sayılı 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı eki Sözleşmeli Personele Ek Ödeme yapılmasına Dair 

Karar: 

 
Ek ödeme  

 

MADDE 1- 

 

 “ (6) 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, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad 

altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz. “ 
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Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 

Adalet Bakanlığı ve Bimer kanalı ile kişilere vermiş olduğu konu ile 

ilgili Görüş Yazısı: 

“...Buna göre, anılan madde kapsamına giren sözleşmeli personele verilecek 

ek ödemeye ilişkin oranların tespiti belirli bazı kriterler çerçevesinde Bakanlar 

Kurulunun yetkisine bırakılmıştır. Ayrıca, aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 

inci maddesinde ise, 375 sayılı KHK'ye eklenen bu ek 9 uncu maddenin 15.01.2012 

tarihinden itibaren yürürlüğü gireceği hükme bağlanmıştır. 

 

            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 özel olarak Genel Sağlık Sigortası 

Kanunundan sonra yürürlüğe girdiği 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 içermeyeceği 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 KHK'nin ek 9 uncu 

maddesinin yürürlüğünü ve kapsamını hükümsüz hale getirecek bir hukuki 

zorunluluk bulunmamaktadır. Bu itibarla, 15/01/2012 tarihinden itibaren, 657 

sayılı Devlet memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası 

çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli personele verilecek ek ödemenin, 

sigorta primine esas kazanca dahil edilmemesinin ve söz konusu ödemeden 

sigorta primi kesintisi yapılmamasının gerekli olduğu mütalaa edilmektedir." 
denilmektedir. 

 

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 

Cumhuriyet Başsavcılığına ve Bölge İdare Mahkemesi 

Başkanlığına yazmış olduğu 27/09/2012 tarih ve 2908 sayılı Görüş 

Yazısı : 
 

“…Bu kapsamda, yukarıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca; 

 

Öncelikle normlar hiyerarşisinde aynı zamanda aynı olayı düzenleyen eşit 

hukuki statüdeki iki norm birbiriyle çeliştiği takdirde, genel hüküm ve özel hüküm 

ilişkisi veya önceki düzenleme ve sonraki düzenleme ilişkisine bakılmak suretiyle 

söz konusu olaya uygulanacak hukuk normunun tespit edilmesi gerekmektedir. 

       666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1.maddesinin birinci bendi ile 375 
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sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye Ek 9. madde olarak eklenen bent ile, kadro 

karşılığı sözleşmeli personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) 

sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personel hariç olmak 

üzere, çeşitli statülerde istihdam edilen sözleşmeli personele verilecek ek ödemenin 

özel olarak düzenlendiği ve yapılan düzenlemede, bu ek ödemenin damga vergisi 

hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulamayacağının açık 

olarak yazıldığı, 5510 sayılı Kanun'da yer alan prim kesintisine ilişkin 

düzenlemelerin ise sözleşmeli personel de dahil olmak üzere tüm kamu 

görevlilerine ilişkin genel nitelikte düzenlemeler mahiyetinde olduğu, ayrıca 666 

sayılı KHK'nın 5510 sayılı Kanun'dan tarih itibariyle de daha sonra olduğu hususu 

da dikkate alındığında, sonradan çıkan özel nitelikte bir düzenleme olan 666 sayılı 

KHK'nın, önceden çıkan ve genel nitelikte bir kanun olan 5510 sayılı Kanun'a göre 

ek ödeme hususunda uygulama önceliğinin bulunduğu, bu anlamda 666 sayılı KHK 

ile bu KHK'nın verdiği yetki çerçevesinde çıkarılan Bakanlar Kurulu kararı 

uyarınca sözleşmeli personele yapılan ek ödemeden prim kesintisi yapılamayacağı 

düşünülmektedir. 

        Kaldı ki; 666 sayılı KHK'da yer alan "Bu maddenin uygulamasına ilişkin 

olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye 

Maliye Bakanlığı yetkilidir." düzenlemesi de dikkate alındığında bu hususta Maliye 

Bakanlığı görüşüne itibar edilmesi gerektiği düşünülmektedir.” 

 

 

 

       Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bir kararında: 
“ Öte yandan, bilindiği üzere 6570 sayılı Yasa taşınmaz kiraları bakımından 

"Genel Kanun" niteliğindedir. 2886 sayılı Yasa ile belli kurum ve kuruluşların 

taşınmazlarına yönelik düzenleme getirmesi açısından "özel Kanun" özelliği taşır. 

Genel, özel Kanun karşılaşmasında, özel kanuna öncelik verileceği bilinen bir 

kuraldır. Daha geniş bir bakış açısıyla 6570 ve 2886 sayılı yasaların her ikisini de 

özel Kanun olarak nitelendirdiğimizde de, yeni düzenlemeye üstünlük tanınacağı 

kuşkusuzdur. 6570 sayılı Yasa 1955; 2886 sayılı Yasa ise 1984 tarihlidir.” 

Değerlendirme:        666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 nci maddesinin birinci bendi ile 

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye Ek 9 uncu madde olarak eklenen bent 

ile, kadro karşılığı sözleşmeli personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli 

personel hariç olmak üzere, çeşitli statülerde istihdam edilen sözleşmeli personele 

verilecek ek ödemenin özel olarak düzenlendiği ve yapılan düzenlemede, bu ek 

ödemenin damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi 

tutulamayacağı açık olarak belirlenmiştir. 

       5510 sayılı Kanun'da yapılan düzenlemelerden ise sözleşmeli personelin ek 

ödemesinden prim kesintisi yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. 

      Her iki kanun düzenlemesinde çelişkili olan bu durumda hangi kanun 

düzenlemesinin geçerli olacağına ilişkin yukarıdaki mevzuat hükümleri ve Adalet 

Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın görüşleri birlikte değerlendirildiğinde; 
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- 5510 sayılı Kanunda yer alan prim kesintisine ilişkin düzenlemelerin 

sözleşmeli personel de dâhil olmak üzere tüm kamu görevlilerine ilişkin 

genel nitelikte düzenlemeler mahiyetinde olduğu, 666 sayılı KHK ise özel 

olarak düzenlendiğinden özel nitelikte bir kanun olduğu, 

- Normlar hiyerarşisi açısından özel kanunun genel kanundan öncelikli olduğu ve   
yeni tarihli özel kanun ile eski tarihli genel kanun arasında çelişki olduğunda yeni 

tarihli özel kanuna öncelik verilmesi gerektiğinden; özel nitelikte bir kanun olan 

666 sayılı KHK’nin tarihi, genel nitelikli bir kanun olan 5510 sayılı 

Kanun’un tarihinden sonra olması sebebiyle 666 sayılı KHK’nin 

uygulamasının öncelikli olduğu anlaşılmaktadır.  

- Ayrıca 666 sayılı KHK’ da yer alan "Bu maddenin uygulamasına ilişkin 

olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı 

yönlendirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." düzenlemesi ile de Maliye 

Bakanlığı görüşüne göre işlem tesis edilmesi gerektiğinden, Bakanlığımız 

4/B’li Sözleşmeli Personelin ek ödemesinden sigorta prim kesintisi 

yapılmaması gerektiği düşünülmektedir. 

Birimi  SGB - İç Kontrol Daire Başkanlığı 

Adı ve Soyadı  

Unvanı  

İmzası  

Tarih 18/01/2013 

 


