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Konusu: …………………..  Müdürlüğü personeli Mühendis ………… ………’un 632 sayılı 

KHK ile memuriyete geçmesinden sonraki maaş hesaplanması ve sosyal güvenlik 

hakları bakımından 5434 ve 5510 sayılı Kanunlardan hangisinin uygulanması 

gerektiği hakkında, 

Ġlgili Mevzuat - 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK 

SĠGORTASI KANUNU;   

“ Sigortalı sayılanlar  

       MADDE 4- (DeğiĢik: 17/4/2008-5754/2 md.)  

Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından; 

….. , 

4) Tarımsal faaliyette bulunanlar,  

c) Kamu idarelerinde;  

1) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olmayanlardan, kadro ve 

pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler 

gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar, 

2) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi 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.” 

- 5434 sayılı Kanuna iliĢkin geçiĢ hükümleri  

          GEÇĠCĠ MADDE 4- (DeğiĢik: 17/4/2008-5754/68 md.) 

…………... 

5434 sayılı Kanuna göre iştirakçi olup bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

sonra bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak 

çalışmaya başlayanlardan vazife malûllüğü kapsamına girenler hakkında, bu Kanunun 

47 nci maddesinin birinci fıkrasına göre işlem yapılır.  

Bu Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde; iĢtirakçi iken, bu 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanunun 4 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
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tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalıĢmıĢ olup bu 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak yeniden 

çalışmaya başlayanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında bu Kanunla yürürlükten 

kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre iĢlem yapılır.  

Bu madde kapsamına girenlerin aylıklarının bağlanması, artırılması, azaltılması, 

kesilmesi, yeniden bağlanması, toptan ödemeleri, ilgi devamı, ihya ve borçlanmaları, 

diğer ödemeler ve yardımlar ile emeklilik ikramiyeleri hakkında bu Kanunla 

yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem 

yapılır ve bu maddenin uygulanmasında mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri ayrıca 

dikkate alınır. (Ek cümle: 16/6/2010-5997/10 md.)  

……. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kamu idarelerinde hizmet akdi ile 

veya sözleĢmeli olarak çalıĢanlardan; ilgili kanunları gereği 5434 sayılı Kanun ile 

ilgilendirilenler aynı statüde çalıĢmaya devam ettikleri sürece, bu Kanunun 4 

üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre sigortalı sayılırlar ve bunlar 

hakkında bu madde hükümlerui uygulanır.  

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iĢtirakçi olup, bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanların kesenek ve karĢılıkları, fiili hizmet 

zammı ve itibari hizmet süresi karĢılıkları ile %100 artıĢ farkları hakkında 5434 

sayılı Kanunun bu Kanunun yürürlüğe girmeden önceki hükümleri uyarınca 

iĢlem yapılır. (DeğiĢik ikinci cümle: 31/7/2008-5797/3 md.) Geçici 12 nci maddenin 

ikinci fıkrası uyarınca kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin 

görevlerinin Kurum tarafından devralındığı tarihten itibaren, kamu idarelerince bu 

kapsamdaki sigortalılar için her ay emekli keseneklerine esas aylıklarının % 12’si 

oranında ayrıca genel sağlık sigortası primi ödenir. Bunlar için Kanunun 81 inci 

maddesinin (h) fıkrası uyarınca ödenecek ek karşılıkların hesabında, genel sağlık 

sigortası primi tutarları dikkate alınmaz.” 

- SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNUN 2011/55 SAYILI GENELGESĠ; 

“3-Aylık Bağlanmasına ĠliĢkin Esaslar: 

3.1- 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında bulunanlar 

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca 

sözleĢmeli personel olarak çalıĢmakta iken 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacak olanlardan, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 

üncü maddesi kapsamında bulunanların kendileri, vefatları halinde de hak sahipleri 

hakkında mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri ile birlikte 5510 sayılı Kanunla yürürlükten 

kaldırılan hükümleri dahil 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır. 
……………. 
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3.2 - 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında bulunmayanlar 

 

3.2.1 - 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 657 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleĢmeli personel olarak 

çalıĢmaları bulunanlar 

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca 

sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacak olanlardan, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 

üncü maddesi kapsamında bulunmayanların kendileri, vefatları halinde de hak sahipleri 

hakkında 5510 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi hükmü uygulanacaktır. 
……………. 

3.2.2 - 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihi ile 632 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin yürürlük tarihi arasında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) 

fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleĢmeli personel olarak çalıĢmaları bulunanlar 

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa bu Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan ve 632 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname hükümlerine göre 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmayı tercih edenler hakkında, 5510 sayılı 

Kanunun asıl maddeleri uygulanacaktır.”   

Denilmektedir. 

Değerlendirme 
      Yukarıdaki mevzuatlar incelendiğinde; 

      632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince memur kadrosuna atanan 

personelin daha önce 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi çalışması bulunanlar 

hakkında 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca 5434 sayılı Kanun 

hükümlerine göre işlem yapılması gerektiği; 5434 sayılı Kanuna tabi hiçbir hizmeti 

yoksa 5510 sayılı Kanunun 4-c maddesi kapsamında sigortalı olmaları dolayısı ile 

5510 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine tabi olmaları gerekmekte olduğu 

düşünülmektedir. 

       5510 sayılı Kanun ve Sosyal Güvenlik Kurumunun 2011/55 sayılı Genelgesi 

doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir.  

Adı ve Soyadı  

Birimi İç Kontrol Daire Başkanlığı 

Unvanı  

Ġmzası  Tarih 16/11/2011 

 


