
1/2 

T.C. 

MALİYE BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

 

 

Sayı   : B.07.0.BMK.0.15.115472-285     16.5.2007*9447 

        

Konu : 4046 sayılı Kanunun Uygulaması                               

 

 

 

HATAY VALİLİĞİNE  

(Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) 

 

 

 

İlgi : 10/4/2007 tarihli ve B.09.4.İLM.4.31.00/1527 sayılı yazı.  

 

 İlgi yazı ve ekleri incelenmiş olup, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince 

nakle tabi tutulan personelin ödemiş olduğu özel sigorta priminden dolayı ödenecek fark 

tazminatı hususunda Bakanlığımız görüşü aşağıda belirtilmiştir.  

Bilindiği üzere, 3/7/2005 tarihli ve 5398 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle değiştirilen 

4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin beş ve altıncı fıkralarında; 

   “Bu madde hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen sözleşmeli 

personel ile iş kanunlarına tâbi personele, Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri 

tarihteki kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları 

sözleşme ücreti, ücret (fazla mesai ücreti hariç), ikramiye, bankacılık tazminatı, ek ücret, ek 

ödeme, teşvik ödemesi ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutarının (bu tutar 

sabit bir değer olarak esas alınır); nakledildiği kurum veya kuruluştaki kadro veya 

pozisyonlara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminatları 

(ek tazminat ve bankacılık tazminatı dâhil), makam tazminatı, temsil tazminatı, görev 

tazminatı, sözleşme ücreti,  ücret, ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi, döner sermaye payı ve 

benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı 

ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, 

herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat 

olarak ödenir. Atandıkları kurumdaki kadro unvanı veya pozisyonlarında isteğe bağlı olarak 

herhangi bir değişiklik olanlarla, başka kurumlara geçenlere fark tazminatı ödenmesine son 

verilir. 

  399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen 

kadrolarda görev yapmakta iken nakle tâbi tutulan personelin ..... Devlet Personel 

Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadrolarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla 

almakta oldukları aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminatları (ek tazminat ve 

bankacılık tazminatı dâhil), makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ücret (fazla 

mesai ücreti hariç), ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan  ödemelerin  toplam  net  

tutarının  (bu tutar  sabit  bir  değer  olarak  esas alınır); nakledildiği kurum ve kuruluş 

tarafından şahsa bağlı hak olarak ödenen aylık, ek gösterge, zam, özel hizmet tazminatı, 

makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı ödemeleri ile şahsa bağlı hak dışında 

yapılan ikramiye, ücret, ek ücret, ek ödeme, ek tazminat, teşvik ödemesi, döner sermaye payı 

ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti, fiilen yapılan ders 

karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark 
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tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca 

tazminat olarak ödenir. Atandıkları kurumdaki kadro unvanı veya pozisyonlarında isteğe 

bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, başka kurumlara geçenlere şahsa bağlı hak 

uygulaması ile fark tazminatı ödenmesine son verilir.”  

 denilerek, anılan madde hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen 

personelin eski kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak almakta oldukları ücretin toplam net 

tutarının (fazla mesai ücreti hariç), nakledildikleri kurum ve kuruluştaki her türlü ödemelerin 

(fazla mesai ücreti ile fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net 

tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarının herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın 

fark kapanıncaya kadar ayrıca ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Diğer bir anlatımla bu 

düzenleme nakle tabi tutulan personele ödenecek “fark tazminatı” uygulamasını düzenleyerek 

personelin özelleştirme nedeniyle başka kurumlara geçişlerinde, yeni kadroya ilişkin aylık 

veya özlük haklarının önceki görevde aldıkları haklarına ulaşıncaya kadar aradaki “farkın” 

ilgililere tazminat olarak ödenmesini öngörmektedir. 

 Diğer taraftan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci 

fıkrasında;   

           “Ücretin gerçek safi değeri iş veren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan 

menfaatler toplamından aşağıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan miktardır. 

 …. 

           3. Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye’de kain ve merkezi Türkiye’de 

bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin 

şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, 

doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile 

bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, 

 İndirim konusu yapılacak prim, aidat ve katkıların toplamı, ödendiği ayda elde edilen 

ücretin % 10’unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için ödenen 

primlerde, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 5’ini) ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık 

tutarını aşamaz.”. 

 denilmek suretiyle, bireysel emeklilik sistemine katılımcılar tarafından ödenecek katkı 

paylarının belirli sınırlar içerisinde indirim konusu yapılmasına imkân sağlanarak bireysel 

emeklilik sistemine katılım teşvik edilmiştir. Söz konusu indirim nedeniyle personelin yeni 

kadrosunun aylığında meydana gelen artışın, fark tazminatı hesabında dikkate alınması ise 

Gelir Vergisi Kanununun tanımış olduğu indirimin personelden tekrar alınması sonucunu 

doğuracaktır. 

Yukarıda yer alan hükümler ve yapılan açıklamalar çerçevesinde özel sigorta 

kaynaklanan ücret artışlarının fark tazminatı ödenmesi konusundaki hesaplamalarda, 

ilgililerin gerek eski gerek yeni kadro veya pozisyonlarına ilişkin ödemeler kapsamında 

dikkate alınmaması gerektiği mütalaa edilmektedir. 

 Bilgilerini rica ederim. 

 

 

               Bakan a. 
 

 

 

 


