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GENEL YAZI
Bilindigi uzere; 55lO sayih Sosyal Sigortalar ve Genel Saghk Sigortasi Kanunu'nun 411-(a)
bendi kapsammda gelir veya aylik almakta olanlara ve bunlann hak sahiplerine fazla veya yersiz
olarak yapildigr tespit edilen bu Kanun kapsammdaki her turlu odernelerin geri almmasma iliskin
usul ve esaslar, arnlan Kanunun 96 ncr maddesi ile 27/09/2008 tarihli ve 27010 sayih Resmi
Gazete'de yayimlanan "Fazla veya Yersiz Odemelerin Tahsiline Iliskin U suI ve Esaslar Hakkmda
Yonetmelik" ile duzenlenmistir.
Bu cercevede; 5510 sayih Sosyal Sigortalar ve Genel Saghk Sigortasi Kanunu'nun yersiz
odemelerin geri almmasi bashkli 96 ncr maddesinde "Kurumea isverenlere, sigortahlara, istege
bagli sigortahlara gelir veya ayhk almakta olanlara ve bunlann hak sahiplerine, genel saghk
sigortahlanna ve bunlann bakmakla yukumlu oldugu kisilere, fazla veya yersiz olarak yapildigr
tespit edilen bu Kanun kapsammdaki her turlu oderneler,
a) Kasitli veya kusurlu davramslanndan dogrnussa, hatali islemin tespit tarihinden geriye
dogru en fazla on yilhk surede yapilan oderneler, bu odemelerin yapildigi tarihlerden,
b) Kurumun hatali islernlerinden kaynaklanmissa, hatah islemin tespit tarihinden geriye
dogru en fazla bes yilhk surede yapilan odemeler toplami, ilgiliye teblig edildigi tarihten itibaren
yirmidort ay icinde yapilacak odemelerde faizsiz, yirmidort aylik surenin doldugu tarihten sonra
yapilacak odernelerde ise bu sure sonundan itibaren hesaplanaeak olan kanuni faizi ile birlikte,
ilgililerin Kurumdan alacagi varsa bu alaeaklanndan mahsup edilir, alaeaklan yoksa gene I
hukumlere gore geri almir.
Alaeaklann yersiz odernelere mahsubu, en eski borctan baslanarak bore aslma yapihr,
kanuni faiz kalan borea uygularur, Bu hukum ilgili hak sahiplerinin muvafakat etmeleri kaydiyla,
aym dosyadan diger bir hak sahibine yapilan yersiz odemelere mahsubunda da uygularur,
Yersiz odemenin gelir ve ayhklardan kesilmesinde, kesintinin ba~layaeagl odeme
donemi ba~l itibanyla kanuni faizi ile birlikte hesaplanan bory tutan, gelir ve ayhktan % 25
orallinda kesilmek suretiyle uygulallir.
Yersiz odemelerin tespiti ile geri almmasma ve bu maddenin uygulanmasma ili~kin usul ve
esaslar, Kurum tarafmdan ylkanlaeak yonetmelikle duzenlenir." hukmu yer almaktadlr.
Bu kapsamda Kurumea hazlrlanan 3011112011 tarihli ve 2011171 saYlh "Merkezi Tahsilat
Sistemi" hakkmda yaYlmlanan Genelge ile 29/09/2012 tarihli ve 16927885 saYlh "Ki~i Alaeaklan"
hakkmda yaYlmlanan Genel YaZl gereginee; Kurumumuzdan 4/1-(a) kapsammda emekli, dul ve
yetim ayhgl almakta iken ki~ilere fazla ve yersiz odendigi tespit edilen Kanun kapsammdaki her
ttirlti odemenin takip ve tahsili, 15110/20 12 tarihinden itibaren borylunun tahsis dosyasmm ve
adresinin bulundugu veya adresinin farkh ilde olmasl halinde 0 ildeki Sosyal Guvenlik ilISosyal
Guvenlik Merkezlerine gonderilerek, bahse konu ki~ilerden alaeaklar i~lemleri de ilgili Sosyal
Guvenlik ilISosyal Gtivenlik Merkezlerinee yapIiaeaktJr.
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Emeklilik Hizmetleri Genel Mudurlugunde
tahsis dosyasi
emekli, dul ve yetim ayligi alan kisilere yapilan yersiz odemelerin,
birimi tarafmdan, borcun takibi, tahsili ve terkin onay islemleri ise

olup, gelir iliskisi kesilmeyen
bore; tahakkuku ilgili harcama

Baskanlrgimiz Takip Birimince
yurutulmektey di.
Ancak, Kurum Yonetim Kurulumuzun 27102/2014 tarihli ve 2014/82 sayih karannda
belirtildigi uzere; Baskanhgirmz bunyesinde bulunan Takip Birimince, SGK Baskanlrgina bagli
harcama birimlerince tespit edilen borclann, 5018 sayili Kanunun 71 inci maddesi ve ilgili
mevzuat cercevesinde, tahakkuku ve takip islemleri yurutulmektedir,
Bu nedenle; Emeklilik Hizmetleri Genel Mudurlugunce tespit edilen fazla ve yersiz
odemelere ait Kurum alacaklannm takip ve tahsili, her ilde bulunan "Takip Birimi" eliyle takip
edileceginden, harcama birimi tarafmdan Mosip Sisteminde, "Kisilerden Alacaklar" menusundeki
"Bore; Girisi Formundan" Mosip
sistemine kaydedilecektir. Bu kayitlara iliskin Mosip
sisteminden almacak bore; dokum belgesi, ildeki "Takip Birimine" gonderilecektir. "Takip Birimi",
gelen bon; dokum belgelerini Mosip sisteminden sorgulayacak ve sistem uzcrinden "Alacak
Dosyasi Olustur" butonuna basarak, bir alacak dosyasi olusturacaktir. Aym form uzerindeki
"Muhasebeye Gonder" butonuna basarak, rnuhasebelesmesi
icin ilgili muhasebe birimine
gonderecektir.
Muhasebe
birimleri
soz konusu
kayitlan
Mosip
sistemi
uzerinden
muhasebelestirerek, borclann takip ve tahsili saglanacaktir.
Bundan boyle; fazla ve yersiz odendigi tespit edilen borclardan, Emeklilik Hizmetleri
Genel Mudurlugunde tahsis dosyalan bulunan ve gelir/aylik iliskisi devam eden veya kesilrnis
olan, emekli, dul ve yetim aylig: alan kisilere ait borclann; takibi, tahsili ve terkin onay islemleri
Baskanhgrrmzca yapilmayacak olup, bu tur islemlerin tam arm yukanda belirtilen Kanun,
Yonetmelik, Genelge ve Genel Yazi geregince Sosyal Guvenlik illSosyal Guvenlik Merkezlerince
yapilacaktir.
Bilgilerini ve geregini arz/rica ederim.
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