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TRABZON VALİLİĞİNE
(İl Müftülüğü)
İlgi

: 16.03.2020 tarihli ve 22318096-840-E.265878 sayılı yazınız.

İlgi yazı ile; sözleşmeli olarak görev yapan personelin giyecek yardımından faydalanıp
faydalanmayacağı, faydalanacaklarsa ilgililere yapılacak söz konusu ödemenin SGK prime
esas kazanç tutarına dahil edilip edilemeyeceği ile bireysel emeklilik çalışan katkı payı kesilip
kesilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.
Bilindiği üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın 3'üncü
maddesinin 6'ncı fıkrasında "İlgili kanunları uyarınca resmi kıyafet giymek zorunda bulunan
personel için 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde öngörülmüş olan giyim eşyalarından,
emsali sözleşmeli personel de aynı esas ve usuller çerçevesinde faydalandırılır." hükmü yer
almıştır.
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği Ek Madde 1'de ise "Bu
Yönetmeliğe ekli (I) sayılı Cetvelin (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23) ve (24) numaralı
sıraları ile (II) sayılı Cetvelin Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait
bölümün (3) ve (4) numaralı sıraları hariç olmak üzere, personele verilmesi öngörülen giyecek
yardımlarının bedeli, 11 inci madde uyarınca belirlenen fiyatlar esas alınmak suretiyle nakden
ödenir." denilmiş ve (I) sayılı cetvelin 16. sırasında "Müftü, Müftü Yardımcısı, Vaiz,
İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım" ünvanları giyecek yardımı yapılacak personel olarak
sayılmıştır.
Diğer yandan, 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; "4 üncü
maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları
aşağıdaki şekilde belirlenir.
a) Prime esas kazançların hesabında;…
c) (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.
Diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar bu Kanunun
uygulanmasında dikkate alınmaz." hükümleri yer almıştır.
Ayrıca, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu'nun
"Çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dâhil edilmesi" başlıklı Ek Madde 2'de;
"Türk vatandaşı … olup kırk beş yaşını doldurmamış olanlardan; 31/5/2006 tarihli ve 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre çalışmaya başlayanlar … işverenin bu Kanun hükümlerine
göre düzenlediği bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dâhil edilir … Çalışan katkı
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payı, çalışanın 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesi çerçevesinde belirlenen prime esas
kazancının yüzde üçüne karşılık gelen tutardır." denilmiştir.
Buna göre; mezkur yönetmelikte sayılan ünvanlarda bulunan sözleşmeli personele
(vaiz, imam-hatip, müezzin-kayyım) giyecek yardımı verilebileceği, bu ödeme ayni yardım
yerine geçmek üzere yapılan nakdi bir ödeme olduğundan prime esas kazanca dahil
edileceği ve bireysel emeklilik sistemi çalışan katkı payının hesabında (prime esas
kazancının yüzde üçü) dikkate alınacağı mütalaa edilmiştir.
Bilgilerini rica ederim.

Mahmut TÜRK
Başkan a.
Strateji Geliştirme Başkanı
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