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Konu :Yaşlılık (65) aylığı alanların 

kurslarda görevlendirilmesi

BATMAN VALİLİĞİ
(İl Müftülüğü)

İlgi : 09/01/2015 tarihli ve 95870969- 154 sayılı yazı.

İlgi yazı ile; 31/12/2014 tarihi itibariyle yaş haddinden (65 yaş) emekliye ayrılan öğreticinin, 
sonradan ek ders ücreti karşılığı "geçici öğretici" olarak görevlendirilmesinin imkanı hususunda 
Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 30. maddesinin 
değişik 3. fıkrasında; "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olan kişilerden 
yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra; a) ... bu Kanuna göre ... çalışmaya başlayanların yaşlılık aylıkları, 
çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilir. Bunlardan bu Kanuna tabi 
çalıştıkları süre zarfında 80 inci maddeye göre belirlenen prime esas kazançları üzerinden 81 inci 
madde gereğince kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına ait prim alınır", 5335 
sayılı kanunun 30. maddesinde özetle; yaşlılık aylığı almakta iken kamu idarelerinde herhangi bir 
kadro, pozisyon veya görevde tekrar çalışmaya başlayanların aylıklarının kesileceği, hükümleri yer 
almıştır. Burada "kadro" ifadesiyle memur, "pozisyon" ifadesiyle sözleşmeli, "görev" ifadesiyle 
geçici (görevlendirilmiş) personel statüleri kastedilmektedir. Bahsimize konu olan statü ise, geçici 
personel  (5510/4-a) statüsüdür. Her iki kanun maddesi de; yaşlılık aylığı almakta olan memurun, 
geçici öğretici olarak çalışmaya başlaması halinde maaşının kesilmesini öngörmektedir.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun geçici 14. 
maddesinin ilk fıkrasında ; "Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi … olanlar, … emekli 
aylığı bağlananlar … hakkında sosyal güvenlik destek primine tabi olma bakımından, bu kanunla 
yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerinin uygulanmasına devam edilir" denilerek bu hususta 
506 sayılı kanun hükümlerinin geçerli olduğuna işaret edilmiştir.

Mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 3. maddesinin II. fıkrasının (C) bendinde belirtilen, 
"Kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarından ... emekli aylığı almakta iken bu Kanuna tabi sigortalı 
bir işte çalışanların 78 inci maddeye göre tespit edilen prime esas kazançları üzerinden 63 üncü madde 
hükmüne göre Sosyal Güvenlik Destek Primi kesilir. Sosyal Güvenlik Destek Primi ödenmiş süreler, 
bu Kanuna göre sigortalılık süresinden sayılmaz." hükmü doğrultusunda, memur emeklisi 
olup yaşlılık aylığı (65 yaş) bağlanmış ve Kur'an kurslarında geçici öğretici  statüsünde 
çalıştırılanların  bu kazancından sosyal güvenlik destek primi ödenmesi gerekmektedir. Ancak 
sonradan çalıştığı bu süreler, sigorta kolları primi ve sağlık sigortası primi ödenen süreler gibi dikkate 
alınmayacaktır.

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/03/2015-7733

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Buna göre; memur emeklisi olup yaşlılık aylığı (65 yaş) almakta olan kişinin, 5510 sayılı kanunun 
4/a (eski SSK) maddesi statüsünde "geçici öğretici" olarak görevlendirilebileceği, ancak 
ilgiliye yapılacak ödeme açısından;
a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu yürürlüğe girdikten sonra
(01.10.2008 sonrası) ilk defa sigortalı olarak işe başlayanlar için (gelecekte) emekli olup yaşlılık
aylığı almakta iken yeniden 5510/4-a  statüsünde göreve başladığı takdirde ilgilinin yaşlılık aylığının
kesilmesi gerektiği,
b) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu yürürlüğe girmeden
önce (01.10.2008 öncesi) ilk defa sigortalı olarak işe başlayanlar (iştirakçi) için (ister 01.10.2008
tarihinden önce, ister bu tarihten sonra emekli olsun) yaşlılık aylığı (65 yaş) almakta iken yeniden
"geçici öğretici" (5510/4-a)  statüsünde göreve başladığında ilgilinin yaşlılık aylığının kesilmeyeceği,
sadece yeniden çalışması sebebiyle elde edeceği kazancından "sosyal güvenlik destek primi"
kesilmesi gerektiği, ancak sonradan çalıştığı bu sürelerin, sigorta kolları primi ve sağlık sigortası
primi ödenen normal çalışma dönemi süreleri gibi dikkate alınmayacağı (ilgilinin durumu bu seçeneğe
uymaktadır),

Mütalaa edilmiştir.

Bilgilerini rica ederim.

Strateji Geliştirme Başkanı 
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