
 

DIŞ GENELGE(143) 

          Emeklilik keseneği ve kurum karşılıklarının hesabı ve Sandığa gönderilme 

şekil ve süreleri konularında kurumlarca ve tediye merkezlerince yapılan 

işlemlerde hatalar olduğu gözlendiğinden bu hususlara ilişkin olarak aşağıdaki 

açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

  I ) Emeklilik Keseneği ve Kurum Karşılıklarının Hesabı ve Sandığa 

Gönderilmesi 
  Emeklilik Keseneğine Esas Aylık 

İştirakçilerin personel kanunları hükümlerine göre kazanılmış hak aylık 

derece ve kademeleri ile ek göstergelerinin yürürlükteki katsayı ile çarpımı sonucu 

bulunan tutarlarına; 

Sosyal Sigortalar Kanununa tabi görevlerde bulunduktan sonra iştirakçi 

olanların ise, personel kanunlarına göre kazanılmış hak olarak aldıkları derece ve 

kademe aylıkları üzerine sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri sürenin her yılı 

bir kademe ilerlemesine ve her 3 yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde 

eklenerek bulunacak derece ve kademe tutarlarına; 

Taban aylığı, kıdem aylığı ve en yüksek Devlet memuru aylığının kanunda 

belirtilen oranları (emeklilik tazminatı) eklenmek suretiyle emeklilik keseneğine 

esas aylık miktarı tespit edilecektir. 

Emeklilik keseneği ve kurum karşılıklarının hesabında dikkate alınacak 

unsurlardan olan kesenek oranları, katsayılar, taban ve kıdem aylığı rakamları ile 

memuriyet tazminatı oranlarının yıllar itibariyle seyri ekteki listede gösterilmiştir. 

Emeklilik Keseneği ve Kurum Karşılıkları 

1) Giriş Keseneği 

Sandığa tabi göreve girenlerden, ilk tam aylıkları üzerinden alınacak % 25 

giriş keseneğinin ve aynı orandaki kurum karşılıklarının, 

2) Kesenek ve Karşılık 

İştirakçilerin aylıklarından her ay kesilecek % 15 oranında emeklilik keseneği 

ile kurum bütçesinden ödenecek % 20 karşılık olmak üzere toplam % 35 oranında 

kesenek ve karşılığın, 

3) Artış Farkı 

Emeklilik keseneğine esas derece ve kademeleri ile ek göstergeleri yükselme 

suretiyle artanların ilk aya ait artış farkının ve aynı miktarda kurum karşılığının, 



5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 17 nci maddesi uyarınca aylık 

veya  ücretlerin ödeme gününü takip eden günden başlamak üzere 7 gün içinde 

Sandığa gönderilmesi gerekmektedir. 

7 günlük sürenin bitiminin resmi tatile rastlaması halinde bu paralar, resmi 

tatili izleyen ilk iş gününde Sandığa gönderilecektir. 

Ayrıca, kesenek ve karşılıklara ilişkin paralardaki kesirlerin her şahıs için ayrı 

ayrı (10.000) liraya iblağ edilerek gönderilmesi gerekmektedir. 

Emeklilik keseneği, giriş aidatı ve artış farkının hesabı ile ilgili örnekler; 

Örnek-1) 4 yıllık yüksek okul mezunu olan ve Sandığa tabi göreve ilk kez 

05.02.2000 tarihinde başlayan kişi için; (9 uncu derecenin 1 inci kademesi ile 

başlayacağından) 

  
Gösterge 

(9/1)        (620x13810) 
: 8.562.200.- 

  Taban aylık : 88.500.000.- 

  
Emeklilik 

tazminatı           (% 40) 
= +          52.478.000.- 

                                         

  
Emeklilik keseneğine 

esas tutar  
= 149.540.200.- 

        

  
149.540.200 x 

% 25 = 

   37.390.000.-TL Giriş 

keseneği 

  
149.540.200 x 

% 25 = 

+ 37.390.000.-

TL. Kurum karşılığı 
 

       Toplam       74.780.000.-TL. nin en geç 22.02.2000 tarihinde, 

  

Örnek-2) 9 yıl hizmeti bulunan ve kazanılmış hak aylığı 5 inci derece olup 5. 

dereceli bir kadroyu işgal etmekte iken aylıksız izne ayrılan bir öğretmenin bu 

kadrosuna 17.01.2000 tarihinde açıktan ilk kez vekil olarak atanan bir kişi için, 

  

  
Gösterge 

(5/1)    (835x13810) 
: 11.531.350.- 

  
Ek 

gösterge        (900x13810)   
: 12.429.000.- 

  Taban aylık    : 88.500.000.- 

  
Kıdem 

aylığı     (9x20x13810)  
: 2.485.800.- 

  
Emeklilik tazminatı       (% 

40)  
: 

+ 

52.478.000.- 



  Toplam   167.424.150.- 

        

   Emeklilik keseneğine esas tutar   =    167.424.150 x (2/3)=111.616.100.- 

  
111.616.100 x 

%25= 
     27.910.000.-TL Giriş keseneği 

  
111.616.100 x 

% 25 = 
+   27.910.000.-TL. Kurum karşılığı 

  Toplam 
     55.820.000.-TL. nin en geç 

22.02.2000 tarihinde, 

                           

Örnek-3) Aynı kişinin daha sonra 10.03.2000 tarihinde 18 yıl hizmeti olan 

ve 3. dereceli bir kadroyu işgal etmekte iken aylıksız izne ayrılan başka bir 

öğretmenin kadrosuna vekil olarak atanması halinde ise; 

  
Gösterge 

(3/1)    (1020x13810)  
: 14.086.200.- 

  
Ek 

gösterge        (1600x13810) 
: 22.096.000.- 

  Taban aylık  : 88.500.000.- 

  
Kıdem 

aylığı      (18x20x13810)  
:  4.971.600.- 

  
Emeklilik 

tazminatı        (%40) 
: +         52.478.000.- 

  Toplam  : 182.131.800.- 

 Emeklilik keseneğine esas tutar      =    182.131.800 x— =121.421.200.- 

  
121.421.200 x 

% 15 = 

18.220.000.-

TL  
Emeklilik keseneği 

  
121.421.200 x 

% 20 = 

+ 

24.290.000.-

TL. 

Kurum karşılığı 

  Toplam 
42.510.000.-

TL. 
  

olarak, kesenek ve karşılık hesaplanacak ve 22.03.2000 

tarihinde Sandığa gönderilecektir. Açıktan vekil olarak atanan 

ve kazanılmış bir emeklilik keseneğine esas aylık derecesine 

sahip olmayan bu kişiden % 100 artış farkı kesilmeyecektir. 

Örnek-4) Meslek lisesi mezunu olup, 20 yıl hizmeti olan ve 4. derecenin 3. 

kademesinde şef olarak görev yapmakta iken 08.03.2000 tarihinde 3. derecenin 1. 

kademesine yükseltilen bir kişi için, Mart 2000 aylığından, 4. derecenin 3. kademesi 

650 ek gösterge üzerinden kesenek ve karşılık hesap edilecek, bu derece, kademe ve 

ek gösterge tutarı ile 3. derece 1. kademe 800 ek gösterge ve kıdem aylığının 



değişmesi halinde bu da dahil edilerek bulunacak tutar arasındaki fark ise, %100 

artış farkı olarak alınacaktır. 

Taban aylığı ile emeklilik tazminatı oranındaki değişiklik 5434 sayılı 

Kanunun 14. maddesinin (c) fıkrası kapsamında bulunmadığından, % 100 artış 

farkının hesabında dikkate alınmayacaktır. 

Buna göre; 

  
Gösterge 

(4/3)         (985x13810) 
: 13.602.850.- 

  
Ek 

gösterge             (650x13810)   
: 8.976.500.- 

  Taban aylık : 88.500.000.- 

  
Kıdem 

aylığı        (20x20x13810) 
: 5.524.000.- 

  
Emeklilik 

tazminatı            (% 40)  
: +           52.478.000.- 

  
Emeklilik keseneğine esas 

tutar    
= 169.081.350.- 

        

169.081.350 x % 15      =     25.370.000.-TL  Emeklilik keseneği 

169.081.350 x% 20      =    33.820.000.-TL Kurum karşılığı hesaplanacak, 

Ayrıca, % 100 artış farkı olarak; 

  Gösterge (4/3)    (985x13810) : 13.602.850.- 

  
Ek 

gösterge        (650x13810)  
: 8.976.500.- 

  
Kıdem 

aylığı    (20x20x13810) 
: +            5.524.000.- 

  Toplam   :  28.103.350.- 

        

  Gösterge(3/1)  (1020x13810)  :: 14.086.200.- 

  Ek gösterge       (800x13810) : 11.048.000.- 

  Kıdem aylığı  (21x20x13810) : +            5.800.200.- 

  Toplam   : 30.934.400.- 

        

  
3/1 toplamı - 4/3 

toplamı 
=     

  
30.934.400-

28.103.350 
= 

 2.840.000.-

TL 
Kesenek 



    = 

+ 

2.840.000.-

TL 

Karşılık 

  Toplam = 
5.680.000.-

TL. 
gönderilecektir. 

Örnek-5) Kazanılmış hak aylığı 1. derecenin 4. kademesinde olan ve 22 yıl 

hizmeti bulunan bir daire başkanının 22.02.2000 tarihinde genel müdür yardımcısı 

olarak atanması durumunda, 

  
Gösterge (1/4) 

(1500x13810) 
: 20.715.000.- 

  
Ek gösterge 

(3000x13810) 
: 41.430.000.- 

  Taban aylık : 88.500.000.- 

  
Kıdem 

aylığı    (22x20x13810) 
: 6.076.400.- 

  
Emeklilik 

tazminatı       (% 70) 
: +       91.836.500.- 

  Toplam = 248.557.900.- 

        

  
%15 Emeklilik keseneği : 37.290.000-TL 

kesilecek ayrıca, 

  
% 20 Kurum karşılığı     : 49.720.000.-TL 

gönderilecektir. 

  

Bu kişiden, kıdem aylığına esas hizmette artış olmaması, emeklilik tazminatı 

artışından ise % 100 artış farkı alınmaması nedeniyle, sadece ek 

göstergeler arasındaki fark olan; 

  
(3600x13810=49.716.000) ile (3000x13810 = 41.430.000) 

arasındaki fark 

  
49.716.000-

41.430.000 
=       8.290.000.-TL Kesenek 

    = + 8.290.000.-TL Karşılık 

  Toplam = 
 16.580.000.-TL.   %100 artış farkı olarak 

kesilerek gönderilecektir. 

Örnek-6) 4 yıllık yüksekokul mezunu olup 8 yıl fiili hizmeti olan ve emeklilik 

keseneğine esas aylığı 6. derecenin 1. kademesinde bulunan bir memurun 

25.02.2000 tarihinde 4. dereceli şef  kadrosuna atanması durumunda; 

  
Gösterge (6/1) 

(760x13810)   
: 10.495.600.- 

  Taban aylık : 88.500.000.- 

  
Kıdem 

aylığı   (8x20x13810) 
: 2.209.600.- 



  
Emeklilik 

tazminatı    (% 40)  
: +        52.478.000.- 

  Toplam    153.683.200.- 

%15 Emeklilik keseneği    : 23.060.000.TL 

% 20 Kurum karşılığı        : 30.740.000.TL 

Ayrıca bu kişi için, 

Ek gösterge (800x13810) :   11.050.000.-TL. Kesenek 

:+11.050.000.-TL Karşılık 

Toplam                     :   22.100.000.-TL %100 artış farkı olarak 

gönderilecektir. 

Sözleşmeli Statüde Sandığa Tabi Olarak Çalışanlar 

Sözleşmeli statüde Sandığa tabi olarak çalışan kişilerin emeklilik keseneği 

sözleşme ücreti üzerinden değil, 5434 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesi uyarınca 

personel kanunlarına göre tespit edilecek (varsa diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına 

tabi hizmeti de değerlendirilmek suretiyle bulunacak) emeklilik keseneğine esas 

aylığının derece-kademe ve varsa ek göstergesi esas alınmak suretiyle yukarıdaki 

örneklerde olduğu gibi hesap edilecektir. 

Alt Dereceli veya Daha Az Ek Göstergeli Görevlere Atananların 

Emeklilik Keseneği 

5434 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (h) fıkrasına göre, Sandığımız 

iştirakçilerinden, kazanılmış hak aylık derecelerinden en fazla üç aşağı dereceli 

kadrolara atananların yeni atandıkları derece ve kademe tutarı ile önceki derece ve 

kademe tutarı arasındaki fark üzerinden hesaplanacak emeklilik keseneği 

Kendilerinden tahsil edilerek, karşılığının kurumların bütçesinden Sandığa 

gönderilmeye devam edilmesi gerekmektedir. 

Ancak, kişilerin önceki derece ve kademedeki bekleme süresini doldurarak, 

bu derecenin daha ileri kademelerine yükseltilmesi durumunda, önceki kademe ile 

yükseltileceği kademe arasındaki kesenek ve karşılık farkının tamamının kişilerin 

aylıklarından tahsil edilmesi gerekmektedir. 

5434 sayılı Kanunun ek 48 inci maddesi uyarınca, iştirakçilerden daha önce 

yaptıkları görev, bulundukları sınıf veya daha üst derece nedeniyle sahip oldukları 

ek göstergeler, bulundukları görev nedeniyle kendilerine ödenmekte bulunan 

aylıklara ait. ek göstergelerden fazla olanların emeklilik keseneklerine, görev 

değişikliğinden önceki ek göstergelerin esas alınması ve bu ek 

göstergeden kaynaklanan farkın keseneğinin kendisinden, karşılığının kurum 

bütçesinden karşılanarak Sandığımıza gönderilmesi gerekmektedir. 



Her iki madde uyarınca yapılacak işlemlerde iştirakçilerin talepte 

bulunmasına gerek olmayıp, uygulamanın kurumlar tarafından re'sen yapılması 

gerekmektedir. 

ÖRNEKLER 

Örnek-1) 2. derecenin 2. kademesinde 3 ay kıdemli şef olarak görev yapmakta 

iken 05.11.1999tarihinde 4. derecenin 8. kademesine memur olarak atanan bir ki-

şinin emeklilik keseneği ve kurum karşılığı 2. derecenin 2. kademesi 1600 ek göster-

ge üzerinden hesap edilerek kesenek şahıstan tahsil edilerek, karşılık kurum bütçe-

sinden karşılanarak gönderilmeye devam edilecektir. 

Bu kişinin 2. derecenin 2. kademesindeki bekleme süresini doldurduğu 

05.08.2000 tarihinde bu derecenin 3. kademesine yükseltilmesi gerekmekte olup, 2. 

derecenin 2. kademesi ile 3. kademesi arasındaki ilk aya ait %100 artış farkının ve 

müteakip aylardaki kesenek ve karşılık farkının tamamı ilgilinin aylıklarından 

tahsiledilecektir. 

Örnek-2) Sandığımızdan 1. derecenin 4. kademesi ve 25 fiili hizmet yılı 

üzerinden emekli aylığı almakta iken 13.01.2000 tarihinde Sandığa tabi bir kurumda 

3. derece kadroya vekil olarak atanan doktorun vekillik ücretinden kesilecek olan 

emeklilik keseneği ve kurum karşılıklarının atandığı 3. derecenin 1. kademesi esas 

alınmak suretiyle hesap edilmesi gerekmekle birlikte, Sandığımızca bağlanan 

aylığın derece, kademe ve ek gösterge rakamı kişiye kazanılmış bir hak 

sağladığından, 5434 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (h) fıkrası ve ek 48 inci 

maddesi uyarınca 1. derecenin 4. kademesi 3600 ek gösterge üzerinden Sandığa 

gönderilecek kesenek ve karşılık miktarı; 

  

  
Gösterge 

(1/4)         (1500x13810) 
:  20.715.000.- 

  
Ek 

gösterge            (3600x13810) 
: 49.716.000.- 

  Taban aylık    :   88.500.000.- 

  
Kıdem 

aylığı          (25x20x13810) 
:  6.905.000.- 

  
Emeklilik tazminatı           (% 

130) 
  +         170.553.500.- 

  
Emeklilik keseneğine esas 

tutar 
= 336.389.500.- 

        

        

        

    :   

% 15 Emeklilik keseneği                      :       50.460.000.-TL. 

% 20 Kurum karşılığı                           :       67.280.000.-TL. olacaktır. 



  

II) Sigortalı Hizmetlerin Emeklilik Keseneğine Esas Aylıklarda 

Değerlendirilmesi 

Hizmet tespiti ve intibak işlemlerinin yapılması ile kurumlar yükümlü 

olduğundan, Sandığımız iştirakçilerinin diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi 

olarak geçmiş hizmetlerine ait prim ödeme gün sayısının 24.03.1983 tarih ve 2829 

sayılı Kanun uyarınca ilgili sosyal güvenlik kurumlarından kurumlarca istenmesi ve 

sosyal güvenlik kurumlarınca bildirilen sigortalı hizmetlerin sicillerine işlenerek, 

5434 sayılı Kanunun ek 17 ve ek 18 inci maddeleri uyarınca emeklilik keseneğine 

esas aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilmesi gerekmektedir. 

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 17 ve ek 18 inci maddeleri 

uyarınca, diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi görevlerde bulunduktan sonra 

iştirakçi olanların emeklilik keseneklerine, personel kanunları gereğince kazanılmış 

hak olarak aldıkları derece ve kademe aylıkları üzerine, sigorta primi ödemek 

suretiyle geçirdikleri sürelerinin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir 

derece yükselmesine esas olacak şekilde eklenerek bulunacak derece ve kademe 

aylığı esas alınacaktır. 

Bulunacak derece ve kademedeki kıdemi de dikkate alınarak yapılacak ilk 

derece yükselmesi ve kademe ilerlemesinde, öğrenim durumuna göre 

yükselebileceği tavan derecesi aşılmamak şartıyla kazanılmış hak aylıklarında 

derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi yapılması şartı aranmayacaktır. Bundan 

sonraki emeklilik keseneğine esas aylıklarında derece yükselmesi ve kademe 

ilerlemesi yapılması, kazanılmış hak aylığına ait derecenin yükselmesi ve 

kademenin ilerletilmesi ile öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri 

geçmemiş olmaları halinde mümkün olacak, derece yükselmesinde kadro bulunması 

şartı aranmayacaktır. 

         Ayrıca, sigortalı hizmetlerin tamamı veya bir kısmı iştirakçi olduğu tarihteki 

öğrenim seviyelerinin altında geçenlerle, öğrenim durumları iştirakçi olduktan 

sonra değişenlerin emeklilik keseneğine esas aylıklarının, 657 sayılı Devlet 

Memurları kanununun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin (12/d) fıkrası esas 

alınarak tespitedilmesi gerekmektedir. 

Buna göre, kişilerin sigortalı hizmetlerinin isteklerine bakılmaksızın zorunlu 

olarak Sandığımıza tabi göreve girdikleri tarih itibariyle ve asaletlerinin 

onaylanması beklenmeksizin emeklilik keseneğine esas aylıklarının tespitinde 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Değerlendirme işleminin daha sonraki bir tarihte 

yapılması durumunda tespit edilecek emeklilik keseneğine esas aylıklardan 

kesilmesi gereken kesenek ve karşılık tutarları ile daha önce Sandığa gönderilen 

kesenek ve karşılık tutarları arasındaki farktan 5434 sayılı Kanunun 14 üncü 

maddesi uyarınca kesenek farkının ilgili tarafından, kurum karşılığı farklarının da 

kurumlarınca karşılanarak kesenek ve karşılık toplamı üzerinden hesap edilecek % 

20 gecikme faizi ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. 



Yine, iştirakçilerin personel kanunlarına göre aylıksız izinde geçen 

sürelerinin kesenek ve karşılıklarının ödenmiş olması şartıyla başvurularına gerek 

olmaksızın ve Sandıktan herhangi bir bildirim beklenmeksizin kesenek ve 

karşılıkların Sandığımıza yatırıldığı tarih itibariyle emeklilik keseneğine esas 

aylıklarında değerlendirilmesi gerekmektedir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 43 üncü maddesinin (B) 

fıkrası uyarınca, iştirakçilerin emeklilik keseneklerine, görevlerine tahsisli ek 

gösterge varsa bu ek gösterge yoksa, kazanılmış hak aylıklarının bulunduğu 

dereceler için tespit edilen ek gösterge rakamları esas alınmaktadır. 

Bu nedenle, iştirakçilerin emeklilik keseneğine esas alınacak ek göstergeleri-

nin, Sosyal Sigortalar Kurumuna, Bağ-Kur'a v.b. kurumlara prim ödemek suretiyle 

veya aylıksız izinde geçen sürelerin emeklilik keseneğine esas aylığında 

değerlendirilmesi sonucu tespit edilen derecelere göre belirlenmesi mümkün 

değildir. 

III) Açıkta Geçen Süreler 

5434 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin değişik (g) bendi uyarınca görevden 

uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan 

veya gözaltına alınanlardan kanunlarına göre sonradan görevlerine iade edilerek tam 

aylığa hak kazananların emeklilik keseneklerinin aylıklarının tamamı üzerinden 

kesilmesi, aynı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca da bu sürelerinin tamamının fiili 

hizmet sürelerine eklenmesi gerekmektedir. 

Bu nedenle, 

1- Sıkıyönetim komutanlıklarının istemi üzerine görevlerine son verilen ve 

görevlerine iade istekleri kurumlarınca reddedilmiş olanlardan Danıştay içtihadı 

Birleştirme Kurulunun 07.12.1989 tarih ve E.No:1988/6, K.No:1989/4 sayılı 

kararı uyarınca göreve iade edilen ve açıktaki döneme ait aylıklarının 5 yıllık tutarı 

ödenmişolanların, 

2- Kurumlarınca meslekten ihraç edilen, müstafi sayılan ya da haklarında 

benzeri işlemler yapılanlardan idari yargı yoluna başvurarak bu işlemler hakkında 

iptal kararı alan ve yeniden görevlerine başladıklarında açıkta geçen sürelere ait 

aylıkları ödenenlerin; 

Bu sürelerinin emeklilikte geçerli fiili hizmet sürelerine eklenebilmesi için 

emeklilik keseneği ve kurum karşılıklarının (Sandığımızla herhangi bir yazışma 

yapılmasına gerek bırakılmaksızın) Sandığımız hesabına yatırılarak mahkeme 

kararının, aylıklarının tamamının ödendiğine dair yazının ve banka makbuzunun 

gönderilmesi gerekmektedir. 



IV) Emeklilik Keseneklerinin Sandığa Gönderilme Şekli 

1-Kurumlarca Düzenlenecek Belge ve Yapılacak işlemler 

Şahıs  Emeklilik  Kesenekleri  İcmal  Bordrosu 

Bir takvim yılına ait olmak üzere her iştirakçiden tahsil olunan emeklilik 

kesenekleri, % 25 giriş kesenekleri, % 100 artış farkları v.b. çeşitli Sandık 

gelirleriyle kurumlarca ödenen karşılıkları gösterir "ŞAHIS EMEKLİLİK 

KESENEKLERİ İCMAL BORDROSU" nun 2 nüsha halinde hazırlanarak 2 nci 

nüshanın kurumlarda dosyalanması ve 1 nci nüshasının takip eden yılın Ocak ayı 

sonuna kadar Sandığımıza gönderilmesi gerekmektedir. 

Bordrolarda her iştirakçiye ait bilgilerin, kendisine ait bölümde ve ilgili sütuna 

tam ve doğru olarak kaydedilmesi, ayrıca, bordronun her sayfasının sonuna personel 

sayısı ve son sayfaya da toplam personel sayısının mutlaka yazılması, 

Emeklilik kesenekleri, % 25 giriş kesenekleriyle % 100 artış farkları 

kesintileri tek bir toplam olarak "Kesenek, Giriş ve Artış" hanesine, kurum karşılığı, 

% 25 giriş keseneği karşılığı ile % 100 artış farkları karşılığı "Karşılıklar" sütununa, 

Geçmiş hizmet, yurt dışı ve askerlik borçlanmaları tahsilatına ait miktarlar 

"Hizmet Borçlanması" sütununa, 

İntibak tashihine ait fark keseneği ve karşılığı ile inzibati para cezası 

tahsilatının özel sütunlarına işlenmesi ve o ayın genel toplamının alınması, 

Yıl sonunda, Aralık ayına ait kesenek kayıtları da yapıldıktan sonra nakli 

yekûn alınmak suretiyle yıllık genel toplam alınarak, kurumun bağlı olduğu tediye 

merkezi (saymanlık) kayıtları ile karşılaştırılıp denkliği sağlandıktan sonra 

onaylanması, 

Fiili ve itibari hizmet süresi zammı tutarlarının da kendi sütunlarına kayıt 

edilerek ve yıl sonunda alınan fiili hizmet süresi zammı genel toplamının, emeklilik 

kesenekleri genel toplamına karıştırılmadan özel sütununda gösterilmesi 

gerekmektedir. 

2- Tediye Merkezlerince Düzenlenecek Belgeler ve Yapılacak 

işlemler 

a)      icmal ihbar Fişleri 

aa) 1 Nolu icmal ihbar Fişi 

Kurumların 5434 sayılı Kanunun 16 ve 17 nci maddeleri gereğince 

iştirakçilerden kestikleri % 25 giriş keseneği, karşılığı, emeklilik keseneği, % 100 

artış farkı ile kurum karşılıklarını ve hizmet borçlanması tutarlarını 1 nolu icmal 

ihbar fişinin özel sütunlarına işleyerek Sandığa veya Sandık adına Bankaya 



yatırmaları ve bu fişle banka makbuzunu her ay Sandığa göndermeleri 

gerekmektedir. 

bb) 2 Nolu icmal ihbar Fişi 

Bu fişe, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, giriş keseneği ve artış farkına 

ait gecikme zammı, fiili ve itibari hizmet zamları, % 4 ek karşılıklar, yönetim 

giderleri, emekli ikramiyesi, ölüm yardımı, intibak tashihi ve inzibati para cezası 

tutarları ve bunlara ait faizlerin işlenerek paraların Sandığa veya Sandık adına 

Bankaya yatırılması ve fişin makbuz da eklenerek Sandığa gönderilmesi 

gerekmektedir. 

1 ve 2 Nolu icmal ihbar Fişlerinde yer alan unsurlar gerek fişlerin 

düzenlenmesi ve gerekse de paraların yatırılması sırasında birbirine 

karıştırılmamalıdır. 

b) Kesenek Defteri 

Tediye merkezlerince her kurum için bir takvim yılına ait olmak üzere, 

emeklilik kesenekleri, % 25 giriş keseneği, %100 artış farkı ve bunların kurum, 

karşılıklarının, hizmet borçlanması ve inzibati para cezasının, intibak 

düzeltilmesinden doğan farkın, fiili ve itibari hizmet süresi zamlarının ilgili 

sütunlarına ve ait oldukları ay bölümüne (Sandık adına hangi ayda yatırıldığına 

bakılmaksızın) yazılmak suretiyle düzenlenecek "KESENEK DEFTERl'nin bir 

nüshasının yıl sonunda Kurumlar Yıllık icmal Bordrosuna eklenerek Sandığa 

gönderilmesi gerekmektedir. 

c) Kurumlar Yıllık icmal Bordrosu 

Kurumlar Yıllık icmal Bordroları Kesenek Defterlerinin yıllık icmalidir. 

Sandık adına yatırılan paraların miktarını, hangi aya ait olduğunu, yatırıldığı tarihi, 

Banka veya PTT Şubesini belirtir şekilde düzenlenerek yıl sonunda tediye 

merkezlerince Sandığa gönderilmesi gerekmektedir. 

V) Fiili ve İtibari Hizmet Süresi Zammı Karşılıkları 

Sandığımız iştirakçilerinin, hakettikleri fiili ve itibari hizmet süresi zamlarına 

ait karşılıkları, emeklilik keseneklerinden ayrı olarak, iştirakçinin yılın son ayındaki 

emeklilik keseneğine esas aylığı üzerinden cari kesenek-karşılık oranı (% 35) 

dikkate alınarak hesaplanacak ve kurum tarafından karşılanacaktır. 

İştirakçinin yıl içinde herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde fiili 

hizmet süresi zammı karşılığı görevinden ayrıldığı aydaki emeklilik keseneğine esas 

aylığı üzerinden hesaplanacaktır. 

Her iki halde de para ve puantaj cetvelleri yıl sonundan itibaren 3 ay içinde 

Sandığa gönderilecektir. 

Fiili ve itibari hizmet süresi zammı tutarlarının Kurumlar Yıllık İcmal 

Bordrolarına işlenmesi ve tutarların "Aralık" ayı emeklilik keseneği ve kurum 

karşılığı ile karıştırılmamasına özen gösterilmelidir. 

Ayrıca, "Şahıs Emeklilik Kesenekleri İcmal Bordrolarında Kayıtlı Fiili Veya 

İtibari Hizmet Zammı İcmal Bordrosu" düzenlenerek bu bordroda yatırılan 

karşılığın ait olduğu yıl, kişilerin adı-soyadı, emeklilik sicil numarası, görevi, 



derece, kademe ve kıdem aylığı ile varsa ek göstergesinin mutlaka belirtilmesi ve 

yatırılan tutara ilişkin banka makbuzunun da Sandığa gönderilmesi, 

Banka makbuzunda birden çok kuruma ait para toplu olarak yatırılmış ise, 

her kuruma ait para miktarının ayrı ayrı belirtilmesi gerekmektedir. 

VI) Yersiz Kesenek 

Tediye merkezlerince yersiz kesildiği beyan edilen paraların iadesi 

kurumlara yapılır. Ancak iade işleminin yapılabilmesi için, iştirakçi ile ilgili tüm 

hizmet seyrini gösterir hizmet belgesinin ve iadesi istenen döneme ait Şahıs 

Emeklilik Kesenekleri İcmal Bordroları ile Sandık adına yatırılan kesenekleri 

gösterir banka makbuzlarının (daha önce gönderilmemiş iseler) gönderilmesi 

gerekmektedir. 

VII) Borç Tahsilatı 

Boçlanma, geçmişte hizmet sayılmayan dolayısıyla Sandığa kesenekleri 

gönderilmeyen bir sürenin daha sonra başka bir kanunla emeklilik hakkı 

tanınması nedeniyle kesenek ve karşılıkların güncel değerler üzerinden Sandığa 

gönderilerek hizmet sayılması olarak tanımlanmaktadır. 

Borçlandırma işlemi yapılanların borç miktarları kurumlarına bildirilmekte 

olup, kurumlarca da borç fişlerinin ilgililere tebliğ edildiği tarihi takip eden 

aybaşından itibaren ilgililerin emeklilik keseneklerinin yanısıra emeklilik 

keseneği oranında (% 15) aylıklarından borçlanma tahsilatına başlaması ve 

borçlandırma fişinde gösterilen toplam borç miktarı bitinceye kadar tahsilata 

devam edilmesi, 

Borçlanmaya ilişkin yapılan tahsilatın 1 Nolu İcmal İhbar fişinin 

borçlanma tahsilatına ilişkin sütununa bir kişi dahi olsa mutlaka işlenmesi, 

Ait olduğu ay içinde gönderilmeyen borç miktarının % 20 gecikme faizi ile 

birlikte gönderilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, hizmet borçlanması yapan iştirakçilerin borç tahsilatının sağlıklı 

bir şekilde takip edilerek emeklilik aşamasında mağduriyetlerine neden 

olunmamasını sağlamak amacıyla bundan böyle, ekteki örnek esas alınarak 

kurumlarca düzenlenecek "Aylık Tahsilat Listesi"nin her ay düzenli bir şekilde 

doldurularak 1 Nolu İcmal İhbar Fişi ile birlikte ve listedeki tutarlarla fişte 

borçlanma sütununa işlenen tutarlar arasında mutabakat sağlandıktan sonra 

Sandığa gönderilmesi gerekmektedir. 

  

Şahıslarca veya Kurumlarca tahsilatın yapıldığının bildirilmesine rağmen Sandıkça 

tahsilatın tespit edilememesi durumunda, tahsilatın aylar itibariyle tarih ve 

meyanları ile birlikte Sandığa yatırılış kaydını gösterir detaylı ve onaylı bir listenin 



gönderilmesi gerekmekte olup, makbuzların tarih ve meyanının belirtilmediği 

listelere göre işlem yapılması  mümkün değildir. 

                              

a) Kesenek Oranları 

Uygulama 

Tarihi  
KESENEK   KARŞILIK 

01.01.1950 % 5 % 5 

01.03.1959 % 6 % 6 

01.03.1969 % 8 % 14 

01.03.1981 %10 %18 

01.01.1987 %11 %19 

01.01.1989 %12 %20 

01.07.1989 %13 %20 

01.01.1990 %14 %20 

01.01.1991 %15 %20 

b) Katsayılar 

                       

UYGULAMA TARİHİ KATSAYILAR 

01.03.1970 7 

01.03.1974 8 

01.03.1975 9 

01.03.1977 12 

01.03.1978 14 

01.03.1979 16 

01.03.1980 25 

01.03.1982 30 

01.01.1983 34 

01.01.1984 40 

01.07.1984 41 

01.01.1985 46 

01.07.1985 49 

01.01.1986 56 

01.01.1986 62 

01.01.1987 66 

01.01.1987 70 

01.01.1988 84 

01.07.1988 100 

01.01.1989 128 

01.07.1989 205 

01.01.1990 255 



01.07.1990 320 

01.01.1991 352 

01.07.1991 470 

01.01.1992 523 

01.07.1992 651 

01.01.1993 740 

01.07.1993 835 

01.10.1993 940 

01.01.1994 980 

01.04.1994 1100 

01.01.1995 1140 

01.04.1995 1225 

15.11.1995 1695 

01.07.1996 2550 

01.01.1997 3315 

01.07.1997 4475 

01.01.1998 5820 

01.07.1998 7030 

01.10.1998 7750 

01.01.1999 9975 

01.07.1999 12000 

01.01.2000 13810 

15.06.2000 14310 

01.07.2000 15760 

c) Taban Aylığı 

375 sayılı K.H.K. ile 01.07.1989 tarihinde getirilen taban aylığından da 

bundan böyle kesenek kesileceği belirlenmiş, gösterge rakamı 1000, katsayıları ise 

yıllara göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

  Katsayı 

01.07.1989 220 

01.01.1990 280 

01.07.1990 355 

01.01.1991 480 

01.07.1991 640 

01.01.1992 823 

01.07.1992 1137 

01.01.1993 1575 

01.07.1993 1775 

01.10.1993 2000 

01.01.1994 2275 

01.04.1994 2570 

01.07.1994 2925 

01.10.1994 3575 

01.01.1995 4135 



01.04.1995 4490 

15.11.1995 10175 

01.07.1996 15700 

01.01.1997 20450 

01.07.1997 28100 

01.01.1998 36500 

01.07.1998 44600 

01.10.1998 49500 

01.01.1999 63400 

01.07.1999 77000 

01.01.2000 88500 

15.06.2000 91750 

01.07.2000 101400 

d) Kıdem Aylığı 

01.07.1989 tarihinden itibaren 

6-10 yıl (50) 

11-15 yıl (100) 

16-20 yıl (150) 

21 ve 

daha fazla 
(200) 

                        

01.07.1991 tarihinden itibaren 

Her bir hizmet yılı için                  (15) 

25 ve daha fazla hizmet yılı için   (375) 

01.01.1995 tarihinden itibaren 

Her bir hizmet yılı için                  (20) 

25 ve daha fazla hizmet yılı için   (500) 

  

  

e) Özel Hizmet Tazminatı 

657 sayılı Kanuna tabi en yüksek devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) 

brüt tutarının zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler toplamının, ek 

göstergeler esas alınarak belirlenen oranlara tekabül eden miktarı üzerinden kesenek 

ve karşılık alınacaktır. 

Özel Hizmet Tazminatı 

1-15.01.1992 her derece ve unvandaki iştirakçiden                             %   4 



2-01.10.1993 her derece ve unvandaki iştirakçiden                           %  7 

3- 01.01.1994 her derece ve unvandaki iştirakçiden                          % 10 

4- 01.01.1995 her derece ve unvandaki iştirakçiden                            % 11 

5-15.04.1995 her derece ve unvandaki iştirakçiden                             % 26 

  6- Ek Gösterge   01.01.1996  15.04.1997   01.07.1998 

  
6400 ve daha 

yukarı olanlar   
% 100 % 160 % 169 

  

3600 (Dahil) 6400 

(Hariç) 

arasında olanlar  

% 75  % 100 % 105 

  

2200 (Dahil) 3600 

(Hariç) 

arasında olanlar  

% 40  % 60 %  63 

  
2200 (Hariç)'e 

kadar olanlar   
% 26  %  35 %   37  

                                                

7- Ek Gösterge                                                                                                     01.12.1998 

8400 ve daha yukarı olanlar                                                              % 240 

7600 (Dahil) 8400 (Hariç) arasında olanlar                                        % 200 

6400 (Dahil) 7600 (Hariç) arasında olanlar                                        % 

180 

4800 (Dahil) 6400 (Hariç) arasında olanlar                                        % 

150 

3600 (Dahil) 4800 (Hariç) arasında olanlar                                        % 130 

2200 (Dahil) 3600 (Hariç) arasında olanlar                                        %  70 

Diğerleri                                                                                            %  40 

Not: 1 Nolu icmal ihbar Fişi ile Birlikte Gönderililecektir. 
     

 


