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DAĞITIM YERLERİNE 

 

İlgi : a)           Belediye Başkanlığının 26.05.2022 tarihli ve 54260 sayılı yazısı. 

   b)           Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 02.06.2022 tarihli ve 

………… sayılı yazısı 

 

 …….. Belediye Başkanlığından alınan ilgi (a) yazıda özetle; Sosyal Güvenlik 

Kurumundan emekli aylığı almakta olan belediye meclis üyesinin, Belediyelerine başkan 

yardımcısı olarak göreve başlatılması durumunda söz konu emekli aylığının kesilip 

kesilmeyeceği konusunda tereddüte düşüldüğünden bahisle Bakanlığımız görüşü talep 

edilmektedir. 

 Bilindiği üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun “Norm kadro ve personel istihdamı” 

başlıklı 49 uncu maddesinin yedinci fıkrasında “…Norm kadrosunda belediye başkan 

yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, 

zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-

200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde 

üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan 

yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye 

başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek 

aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir. Bu şekilde 

görevlendirme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dâhil ilgililer 

açısından herhangi bir hak teşkil etmez ve belediye meclisinin görev süresini aşamaz. Sosyal 

güvenlik prim ve benzeri giderlerden kurum karşılıkları belediye bütçesinden karşılanır.” 

hükmü, 

5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanunun 30 uncu maddesinde “Cumhurbaşkanı tarafından (…) atanan veya 

görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler 

ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip 

kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan 

emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner 

sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan 

kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri 

uygulanmaz. 

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu 

aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, 

fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve 

işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla 

kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve 

bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası 



kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz 

ve görev yapamazlar. 

Diğer kanunların emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken emeklilik veya yaşlılık 

aylıkları ve/veya diğer tazminatları kesilmeksizin atanmaya, çalıştırılmaya veya 

görevlendirilmeye izin veren hükümleri ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanununun ek 11 inci maddesine göre 1.1.2005 tarihinden önce alınmış Bakanlar Kurulu 

kararları uygulanmaz. 

Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri; 

a) Cumhurbaşkanlığına seçilenler, 

b) Cumhurbaşkanı yardımcılığı veya bakanlığa atananlar,(4) 

c) Yasama Organı üyeliğine seçilenler, 

d) Mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar, 

… 

Hakkında uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır. 

Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan 2016/20 sayılı Genelgenin “Belediye 

Başkan Yardımcılarının Sigortalılığı” başlıklı 1.21 inci maddesinde “5393 sayılı Belediye 

Kanunun 49 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı 

bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanının, zorunlu 

görmesi halinde, nüfusu 50.000’e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 

arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, 

nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan 

yardımcısı olarak görevlendirebilmektedir. Belediye meclis üyeleri arasından belediye 

meclisindeki görev süresini geçmeyecek şekilde görevlendirilen belediye başkan yardımcıları 

taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilmektedir. 

Bu Genelgenin dördüncü kısım, birinci bölüm “2.6- Belediye Başkan Yardımcıları” alt 

başlığında herhangi bir sigortalılığı olmayan belediye başkan yardımcılarının talepte 

bulunmaları halinde görevlendirildikleri tarihten itibaren, (a) ve (b) bentlerine tabi sigortalılığı 

bulunanların ise bu sigortalılıklarını sona erdirip (c) bendine tabi olmak için talepte 

bulunmaları halinde (c) bendine göre sigortalı sayılacağı açıklanmıştır. 

Belediye başkan yardımcılarının sigortalı sayılması taleplerine bağlı olduğundan, 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında talepte bulunmayıp, (a) 

bendine tabi olmak için talepte bulunan belediye başkan yardımcılarının talepleri kabul 

edilerek (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendi kapsamında talepte bulunmamakla birlikte herhangi bir sigortalılığı 

olmayanlardan belediyelerce prim ödenen belediye başkan yardımcılarının 2008 yılı Ekim 

ayından sonraki süreleri de (a) bendi kapsamında sigortalılık sayılacaktır. 

Emekli aylığı almakta iken belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirilenler 5335 

sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde sayılan istisnalar içinde yer aldıklarından emekli aylıkları 

kesilmediğinden bu görevde bulundukları sürece ve (4/a) sigortalısı olmak için talepte 

bulunmaları halinde sosyal güvenlik destek primine tabi tutulacaklardır.” ifadesi yer 

almaktadır.  

Diğer taraftan benzer konuya ilişkin; Sayıştay Başkanlığı 7. Dairesinin 23.06.2020 

tarihli 134 No’lu İlam ve 395 No’lu Kararında “…Yapılan incelemede; 5393 sayılı Kanunun 

49 uncu maddesi uyarınca belediye meclis üyeleri arasından başkan yardımcısı olarak 

görevlendirilen …’nın Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı almakta olduğu, ancak 

tekrar sigortalı olmak için idareye herhangi bir talepte bulunmadığı halde 5510 sayılı Kanunun 

4/a bendi uyarınca sigortalı yapıldığı, kendisi adına belediye bütçesinden sosyal güvenlik 

destekleme primi işveren hissesi ödenmekte olduğu, başkan yardımcısı ödeneğinden de sosyal 

güvenlik destekleme primi işçi payı kesintisi yapılmakta olduğu tespit edilmiştir. 

… 



Bu itibarla; emekli aylığı almakta olan Belediye Başkan Yardımcısı ….’nın mevzuata 

aykırı olarak herhangi bir talepte bulunmadığı halde sigortalı yapılması sebebiyle kendisi 

adına belediye bütçesinden sosyal güvenlik destekleme primi ödemesi suretiyle sebep olunan 

toplam … TL kamu zararının; Harcama Yetkilisi …. ve Gerçekleştirme Görevlisi ….’e 

müştereken ve mütelsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereğince hüküm 

tarihinden itibaren işleyecek faizleri ile ödettirilmesine, … “ şeklinde hüküm tesis edilmiştir. 

Yukarıda belirtilen hükümlerinin değerlendirilmesinde; belediye meclis üyelerinin 5335 

sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde sayılan istisnalar içinde yer alması nedeniyle 5393 sayılı 

Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre belediye başkan yardımcı olarak 

görevlendirilmesi durumunda, Sosyal Güvenlik Kurumundan almakta olduğu emekli aylığının 

kesilmemesi gerektiği değerlendirilmektedir.  

Bilgilerini rica ederim. 

 

                                                                                                         

                                 Bakan a. 

                 Genel Müdür  

 

 

 
 


