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ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

 Konu : Geçici personel ek ödeme 

  

VAN VALİLİĞİNE 

 (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 

 

İlgi  : 14/01/2016 tarihli ve 56796886-900-E.198 sayılı yazı. 

 

 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (c) fıkrasına göre istihdam 

edilen geçici personele Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre ödenecek ek ödemeden kesinti 

yapılıp yapılmayacağı hususunda Bakanlığımız görüşü talep edilen ilgi yazı incelenmiştir. 

 Kamu görevlilerinin 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin mali ve sosyal hakları konusunda 

belirlemeler içeren Toplu Sözleşmenin "Geçici personele ek ödeme" başlıklı maddesinde; “… 

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası hükmüne istinaden yürürlüğe konulan 

Bakanlar Kurulu kararları kapsamında Yüksek Seçim Kurulu ve Türkiye İstatistik Kurumunda 

istihdam edilen geçici personel ile 29/12/2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen geçici personele, 1.800 gösterge 

rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek ödeme verilir. Bunlara 

kurumlarınca döner sermaye dahil başka bir kaynaktan ek ödeme ve benzeri adla herhangi bir 

ödeme yapılmaz." hükümleri yer almaktadır.  

 Öte yandan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 80 inci 

maddesine göre, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların prime 

esas kazançları hesaplanırken; hak edilen ücretlerin; prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit 

istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık 

sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların; idare veya yargı mercilerince 

verilen karar gereğince yukarıda belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay 

içinde yapılan ödemelerin brüt toplamı esas alınmaktadır.  

 Anılan maddenin (b) fıkrasında “Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, 

görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem 

tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca 

tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından 

sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı 

asgari ücretin % 30 unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları 

tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz” hükmü yer almakta ve madde metninde prime esas 

kazanca dâhil edilmeyecek gelirler ayrıca belirtilmektedir. 

 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin (c) fıkrasında, “(b) bendinde belirtilen istisnalar 

dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan 

nakdi ödemeler prime esas kazanca tabi tutulur.” hükmüne yer verilmek suretiyle istisna 

kapsamında belirlenen ödemelerin prim kesintisine tabi tutulması gerektiği belirtilmiştir. 

 Bu itibarla, ek ödemeye ilişkin söz konusu düzenlemede, ek ödemeden gelir ve damga 

vergisi ile prim kesintisi yapılmayacağına ilişkin bir hüküm bulunmaması nedeniyle, 

mevzuatında öngörülen bütün kesintilerin yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir. 

 Bilgilerinizi rica ederim. 

  

   Sadi KIZIK 

Bakan a. 

  Strateji Geliştirme Başkanı 
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