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Konu : Hatalı SGK Keseneklerinin 

Düzeltilmesi 

ANKARA VALİLİĞİNE 
(İl Müftülüğü)

İlgi       : 25.04.2018 tarihli ve 15633007-917.02-E.49961 sayılı yazı.

   
İlgi yazı ve eki ile; 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi kapsamında çalışan  
personelden ilk defa memuriyete başlama tarihi 15.10.2008 tarihinden önce olup kesenekleri 5434 
sayılı Kanun’a göre gitmesi gerekirken sehven 5510 sayılı Kanun’a göre gönderilen personel ile ilk 
defa memuriyete başlama tarihi 15.10.2008 tarihinden sonra olup 5510 sayılı Kanun’a göre 
primleri gitmesi gerekirken sehven 5434 sayılı Kanun’a göre gönderilen (statü değişikliği 
yapılması gereken) personelin tespit edildiği belirtilerek, yapılacak düzeltme işlemleri sonucunda; 
SGK lehine borç çıkan durumlarda ödemenin kişilerce mi yoksa saymanlıkça mı yapılacağı, SGK 
aleyhine borç çıkan durumda alınacak tutarın kişilere mi yoksa saymanlığa mı ödeneceği ve nakil 
yoluyla Müftülüğünüze gelen personelin daha önceki yıllardaki statü değişikliği işlemlerinin 
Müftülüğünüzce mi yoksa görev yaptığı müftülüklerce mi yapılması gerektiği hususlarında 
Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

Bilindiği üzere, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 14'üncü 
maddesinde; "Sandığın gelirleri şunlardır: a) İştirakçilerin emeklilik keseneğine esas aylık tutarları 
üzerinden her ay kesilecek % 16 emeklilik ... d) (a) fıkrasında yazılı % 16 emeklilik keseneğine 
karşılık % 20, (b, c ve ç) fıkralarında yazılı paralara eşit olarak kurumlarınca verilecek karşılıklar” 
hükmü yer almaktadır. Bu madde hükmüne göre kişinin maaşından emekli sandığı keseneği olarak 
%16, devlet katkısı olarak da %20 tutarında kesinti yapılacaktır. Bunun dışında %12 tutarında GSS 
(5510-81) devlet katkısı vardır.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Prim oranları 
ve Devlet katkısı” başlıklı 81’inci maddesinde; “Bu Kanun gereğince alınacak sigorta prim oranları 
aşağıdaki şekildedir: a) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas 
kazancının % 20’sidir. Bunun % 9’u sigortalı hissesi, % 11’i işveren hissesidir. … f) Genel sağlık 
sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olanlar için 82 nci maddenin birinci 
fıkrasına göre hesaplanan prime esas kazancın % 12,5’idir. Bu primin % 5’i sigortalı, % 7,5’i ise 
işveren hissesidir.” hükümleri yer almaktadır.

Buna göre, sehven tâbi olduğu kanuna göre sigorta primi kesilmeyerek statü değişikliği yapılması 
gereken personel adına yapılacak işlemler sonucunda SGK lehine borç çıkan durumlarda; personel 
hissesine düşen kısmın kişilerden, işveren hissesine düşen kısmın Müftülüğünüzün hesaplarından 
(02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri bütçe kalemi) tahsil edilebileceği, SGK 
aleyhine borç çıkan durumlarda; personel hissesine düşen kısmın kişilerin, işveren hissesine düşen 
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kısmın Müftülüğünüzün hesabına aktarılabileceği, nakil yoluyla gelen personelinizin statü 
değişikliği işlemlerinin Müftülüğünüzce yapılabileceği hususları mütalaa edilmiştir.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                 
Mahmut TÜRK  
Başkan a.  

Strateji Geliştirme Başkanı
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