
5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK 

 SĠGORTASI KANUNU UYGULAMASINDA ÖZELLĠK ARZEDEN HUSUSLAR 

Bilindiği üzere, 16.06.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve daha sonra çıkan bazı 

Kanunlarla değişikliklere uğrayan 5510 sayılı Kanun 01 Ekim 2008 tarihinden itibaren bütün 

hükümleriyle yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanunla; daha önce farklı Kanunlara tabi olan 

sosyal güvenlik kurumları aynı Kanun kapsamında düzenlenmiştir.  

 

SĠGORTALI SAYILANLAR : 

 

Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının; 

- (a) bendinde, daha önce Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında olan sigortalılar, 

- (b) bendinde, daha önce Bağ-Kur kapsamında olan sigortalılar  

- (c) bendinde ise, daha önce Emekli Sandığına tabi olan memurlar  

sigorta kapsamına alınmıştır. 

 

Dolayısıyla, Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar Kanunun 4 

üncü maddesi birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı sayılmaktadırlar. 
  
Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendine göre, köy veya mahalle muhtarı 
seçilenler ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız 
çalışanlardan;  
 a) Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir  
     vergisi mükellefi olanlar, 
 b) Gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar, 
 c) Kollektif şirketlerin ortakları, 
 ç) Limited şirketlerin ortakları, 
 d) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, 
 e) Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları, 
 f)  Donatma iştirakleri ortakları, 
 g) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları (Anonim şirketlerde,  
      yönetim kurulu üyesi olmayan ortaklar sigortalı sayılmamaktadır. Ancak, anonim  
    şirketlerin kurucu üyesi oldukları için daha önce Bağ-Kur kapsamında olanlardan  
    sigortalılıklarını devam ettirmek isteyenler 31 Mart 2009 tarihine kadar yazılı  
             olarak talepte bulunmak zorundadırlar.  Bu sürede talepte bulunmayanların  
            sigortalılıklaise 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle sona erecektir.), 
 ğ) Tarımsal faaliyette bulunanlar, 
sigortalı sayılmaktadırlar.  
 

PRĠME ESAS KAZANÇLAR : 

 
5510 sayılı Kanununun “Prime esas kazançlar” başlıklı 80 inci maddesinin birinci fıkrasında; 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların, ikinci 
fıkrasında; 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların prime 
esas tutulacak kazançları belirtilmiştir. 
 
A) 4/a Kapsamında (Daha Önce Sosyal Sigortalar Kurumu Kapsamında) Olan   
Sigortalılarda Prime Esas Kazançlar : 
 
1-Ücret Ve Ücret Niteliğindeki Kazançların Prime Tabi Tutulması: 
  
5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 12 numaralı bendinde ücret, 4 üncü maddenin 
birinci fıkrasının (a) kapsamında sigortalı sayılanlara saatlik, günlük, haftalık, aylık veya 



yıllık olarak para ile ödenen ve süreklilik niteliği taĢıyan brüt tutar olarak tanımlanmıştır.
  
4857 sayılı ĠĢ Kanununun 32 nci maddesinde ise ücret, genel anlamda bir kimseye bir iş 
karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak 
tanımlanmıştır. 
  
Yine 4857 sayılı Kanununun, 41, 42 ve 43 üncü maddeleri uyarınca yapılan fazla çalıĢmalar 
ve 46 ncı maddesi uyarınca hak kazanılan hafta tatili ile 47 nci maddesi uyarınca ulusal 
bayram ve genel tatil günleri için ücret, 57 nci maddesi uyarınca hak kazanılan yıllık izin 
ücreti, 70 inci maddesi uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan, 
Hazırlama Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliğinin 15 inci maddesi uyarınca yapılan 
hazırlama, tamamlama ve temizleme iĢleri için de artırımlı ücret ödenmektedir. 
  
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki 
sigortalıların yukarıda açıklanan ücretlerinin prime esas kazanca dahil edilebilmesi için 
Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre hak edilmesi yeterli olup, 
sigortalıların ay içindeki prime esas kazanç tutarlarının hesaplanması sırasında, sözkonusu 
ücretlerin, ödenip ödenmediğine veya ne zaman ödendiğine bakılmaksızın, hak edildiği ayın 
prime esas kazancına dahil edilmek suretiyle prime tabi tutulması gerekmektedir. 
 
Diğer taraftan, 
 
- Toplu iş sözleşmeleri uyarınca veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve toplu iş 
sözleşmesi dışında kalan personel ile toplu iş sözleşmesine tabi olmakla birlikte sendikalara 
üye olmamaları nedeniyle özel sektöre ait işyerlerinde sözleşme kapsamında bulunmayan 
personele geriye yönelik olarak ücret farkı ödenmesine karar verilmesi halinde, 
sözkonusu ücret farkları, iliĢkin oldukları ayların,(bu durumda, gelir ve damga vergisi 
kesintileri ücret farklarının ödendiği ayda yapılacak ve bu farkların ödendiği aya ilişkin 
muhtasar beyanname ile beyan edilecektir.) 
 
- Toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulandığı işyerlerinde, bir aydan fazla istirahat alan 
sigortalılara, Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin yanı sıra 
iĢverenlerce de toplu iĢ sözleĢmelerine dayanılarak istirahatlı bulunan süre için ayrıca 
ücret ödenmesi durumunda, bu ücretler istirahatlı bulunulan ayların, 
 
kazancına dahil edilerek prime tabi tutulacaktır. 
 
 
2-Ücret Ve Ücret Niteliği DıĢındaki Kazançların Prime Tabi Tutulması: 
 
a) Hizmet akdi devam eden sigortalılar yönünden; 
  
Sigortalıların prime esas tutulacak kazançlarının hesaplanması sırasında, ücret ve ücret niteliği 
dışındaki kazançlar öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edilecektir.  
  
(Toplu iş sözleşmelerine tâbi işyerlerinde ve kamu idareleri veya yargı mercilerince verilen 
kararlara istinaden sonradan ödenen, ücret ve ücret niteliği dışındaki kazançlar da yine 
ödendiği ayın kazancına dahil edilecektir.) 
  
Ancak, prime esas kazanca dahil edilmesi gereken bu nitelikteki ödemelerin yapıldığı ayda 
prime esas kazanç üst sınırının aĢılması nedeniyle prime tabi tutulamaması halinde, 
sözkonusu ödemeler, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan baĢlanarak iki ayı 
geçmemek üzere, prime esas kazancın üst sınırının altında kalan sonraki ayların prime esas 
kazançlarına ilave edilerek prime tabi tutulacaktır.  
 
Bilindiği üzere, daha önceki yasal düzenlemeler zamanında da ikramiye vb. ücret dıĢı 
ödemeler ödendiği ayın ücretine eklenmekte ve toplam tutar üzerinden sigorta primi 
ödenmekteydi. Ancak, toplam tutar sigorta tavan tutarını aşmış ise aşan kısım üzerinden 



sonraki aylarda hiçbir şekilde prim ödenmemekte idi. Yeni yasal düzenleme ile bu değiştirildi 
ve aşan bu kısmın sonraki ay ücretine eklenerek sigorta primine tabi tutulması benimsendi. 
Ancak, aşan kısmın ücrete eklenmesi gereken süre, sadece, bu ücret dışı ödemelerin yapıldığı 
ayı takip eden 2 ayla sınırlandı. Çalışan sigortalıya ödenen normal ücret, sürekli, sigorta 
primine esas tavan tutarın üzerinde ise, sonuç değişmeyecek ve ikramiye normal ücret tutarına 
eklense de sigorta primleri tavan tutar üzerinden hesaplanacaktır. Ancak, normal ücreti 
sigorta primine esas tavan kazanç tutarının altında olan sigortalıya ikramiye vb. ücret dışı 
ödeme yapılırsa, bu ikramiye normal ücretine eklenecek ve bulunan toplam tutarın tavan tutarı 
aşan kısmı bir sonraki ayın normal ücretine eklenerek sigorta primine tabi tutulacaktır. Bir 
sonraki ayda da tavan tutar aşılırsa, aşan kısım sonraki ayın ücretine eklenecektir. Bu ayda da 
tavan tutar aşılırsa, artık aşan kısım sonraki aylardaki ücrete eklenmeyecek ve prime tabi 
tutulmayacaktır. 
 
Örnek- Aylık brüt ücreti 3.000,00 YTL olan (D) sigortalısına, 2008/Ekim ayında brüt 

4.000,00 YTL ikramiye ödendiği varsayıldığında, 01/07/2008 – 31/12/2008 tarihleri arasında 

aylık kazanç üst sınırı 4.151,70 YTL olduğu nazara alınarak, bahse konu sigortalının, 

 

2008/Ekim ayındaki prime esas kazancı 3.000 YTL ücret + 1.151,70 ikramiye =  4.151,70 

2008/Kasım ayındaki prime esas kazancı 3.000YTL ücret + 1.151,70 ikramiye = 4.151,70 

2008/Aralık ayındaki prime esas kazancı 3.000YTL ücret +1.151,70 ikramiye =  4.151,70, 

olarak Kuruma bildirilecektir. 

 

Bu durumda, (1.151,70 X 3 =) 3.455,10 prime esas kazanca dahil edilen ikramiye tutarı 

olduğundan, (4.000,00 – 3.455,10 =) 544,90 YTL tutarındaki ikramiye ise prime esas kazanca 

dahil edilmemiş olacaktır. 

 

Diğer taraftan, sigortalılara, çeşitli nedenlerle (ücretsiz izin, istirahat gibi) ay içinde 

çalışmasının bulunmadığı ve ücret ödenmediği aylarda prime esas kazanca dahil olacak 

nitelikte ücret dıĢında bir ödeme yapılması halinde, ücret dışındaki bu ödemeler, ödemenin 

yapıldığı ayda sigortalının prim ödeme gün sayısının bulunmaması nedeniyle ödemenin 

yapıldığı tarihi takip eden iki ayı geçmemek üzere ilgili ayların prime esas kazancına dahil 

edilecektir. Ancak ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ayda da ücret ödemesine hak 

kazanılmadığı durumlarda, ücret dışındaki bu ödemeler prime esas kazanca dahil 

edilemeyecektir. 

 
  
b)  Hizmet akdi sona ermiş olan sigortalılar yönünden; 
  
Toplu iş sözleşmelerine tâbi işyerleri işverenlerince veya kamu idareleri veya yargı 
mercilerince verilen kararlara istinaden sonradan ödenen ücret dışındaki ödemelerin hizmet 
akdinin mevcut olmadığı veya askıda olduğu bir tarihte ödenmesi durumunda, ücret dışındaki 
bu ödemeler, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazancın alt 
ve üst sınırları da nazara alınmak suretiyle, prime esas kazancın tâbi olduğu en son ayın 
kazancına dahil edilecektir. (Bu durumda, gelir ve damga vergisi kesintileri anılan 
ödemelerin gerçekleştiği ayda yapılacak ve bunların ödendiği aya ilişkin muhtasar 
beyanname ile beyan edilecektir.) 
 
   
3-Hizmet Akdinin Feshinin Geçersizliği Halinde Yapılacak Ödemeler: 
 
İş Kanununun uygulandığı otuz veya daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde, en az altı aylık 
kıdemi bulunan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesinin geçerli sebep gösterilmeden veya 
gösterilen sebebin geçerli olmadığı iş mahkemesince veya özel hakem tarafından tespit 
edilerek feshin geçersizliğine karar verilmesi halinde; işçiyi, başvurusu halinde bir ay 
içinde işe başlatmayan işverence işçiye ödenen ve mahkeme veya özel hakemce belirlenen en 



az dört, en çok sekiz aylık ücreti tutarındaki tazminatın, niteliği itibariyle ücret 
sayılabilecek bir kazanç durumunda olmaması ve işe başlatılmayan sigortalının sigortalılık 
niteliğinin de kalmaması nedeniyle, anılan tazminat tutarı prime tabi tutulmayacaktır. 
  
Öte yandan, işçinin işe iadesi için kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının kendisine 
tebliğinden itibaren on iş günü içinde işe başlamak üzere başvurmuş olması kaydıyla, işe 
başlatılsın veya başlatılmasın bu nitelikteki işçilere çalıĢtırılmayan süre için ödenen en çok 
dört aya kadar ücret ve diğer haklar, akdin feshedildiği aydan başlanılarak ilgili ayların 
prime esas kazançlarına dahil edilerek işsizlik sigortası primi de dahil olmak üzere tüm sigorta 
kollarına ait primler kesilecek ve bu süreler hizmetten sayılacaktır.  
  
İşçi işe başlatıldığında, bildirim süresine ait (ihbar) ücreti ile kıdem tazminatı peşin olarak 
ödenmiş ise, işçiye ödenecek en çok dört aya kadar olan ücret ve diğer alacaklarından 
mahsup edileceğinden, 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesi uyarınca, bildirim süresine ait 
(ihbar) ücret ile kıdem tazminatının prime tabi tutulmaması nedeniyle, işçiye işe başlatılması 
halinde ödenecek en çok dört aya kadar olan ücret ve diğer hakları mahsup edilmemiĢ 
haliyle prime tabi tutulacak ve bu süreler prim ödeme gün sayısından sayılacaktır. 
 
4-Kısmen Prime Tabi Tutulacak Kazançlar: 
 

a - Yemek paraları: 

 

Sigortalılara iĢyerinde veya müĢtemilatında yemek verilmesi sigorta primine tabi değildir. 

Keza, sigortalılara ay içinde yemek parası olarak nakit ödeme yapılmaksızın, çalıştıkları 

işyerinin dışında yemek üretimi yapan başka firma veya şahıslar tarafından (örneğin yemek 

kuponu veya kartları karĢılığında) gerek işyerinde, gerekse işyerinin dışında yemek 

verilmesi halinde, işverenlerce, bu firma veya şahıslara fatura karşılığında yemek bedeli 

olarak ödenen bedeller de sigorta primine esas kazanca dâhil edilmeyecek ve sigorta primine 

tabi tutulmayacaktır. 

 

Yukarıdaki uygulamalar yerine, Sigortalılara yemek parası adı altında ödeme yapılırsa, fiilen 

çalışılan gün sayısı dikkate alınarak, 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari 

ücretin % 6 sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı, 

aylık prime esas kazançların tespitinde dikkate alınmayacak, dolayısıyla bu tutardan prim 

kesilmeyecektir.( Halen geçerli asgari ücret üzerinden hesaplanan ve prime tabi olmayacak 

günlük yemek bedeli tutarı 1,28 YTL’dir) Bu tutarı aşan kısım varsa, aşan kısım ise prime 

esas kazanca dahil edilerek sigorta primine tabi tutulacaktır. 

 

b- Çocuk zammı: 

 

Sigortalıya çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerden, sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı 

sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan çocuklarından 18 

yaşını( lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitimi Kanununda 

belirtilen aday çırak, çırak ya da işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, 

yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını) doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına 

bakılmaksızın 5510 sayılı Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen ve evli olmayan çocukları 

için, çocuk başına her yıl belirlenen aylık asgari ücretin %2'si oranındaki tutarı, aylık prime 

esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Ancak bu istisna sadece 2 çocuk 

için geçerlidir. ( Halen geçerli asgari ücret üzerinden hesaplanan ve prime tabi olmayacak 

aylık çocuk zammı tutarı bir çocuk için 12,77 YTL’dir) 

 

 



c- Aile zammı (yardımı): 

 

Sigortalılara aile zammı adı altında yapılacak ödemelerin, sigortalının hizmet akdinin devam 

etmesi şartıyla, fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eĢinin 

5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmaması ve 

Kurumdan gelir veyahut aylık almaması durumunda, aylık asgari ücretin %10'u oranındaki 

tutar aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. ( Halen geçerli 

asgari ücret üzerinden hesaplanan ve prime tabi olmayacak aylık aile zammı tutarı 63,87 

YTL’dir) 

 

Diğer taraftan, sigortalılara yemek parası ile çocuk ve aile zamlarının yıllık olarak bir defada 

ödenmesi halinde, bu defa ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden hesaplama 

yapılacaktır. 

 

d- ĠĢverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik  

    sistemine ödenen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları  

    tutarları: 

 

5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, “… işverenler 

tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve 

aylık toplamı asgarî ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel 

emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tâbi tutulmaz.” denilmektedir.  

 

Buna göre, sigortalı adına ay içinde özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı 

adı altında işverence yapılan ödemeler toplamının aylık asgari ücretin % 30’una isabet eden 

kısmı prime esas kazanca dahil edilmeyecek, kalan tutar ise ödendiği ayın prime esas 

kazancına dahil edilecektir. ( Halen geçerli asgari ücret üzerinden hesaplanan ve prime tabi 

olmayacak aylık istisna tutarı  191,61 YTL’dir) 

 

 

Örnek - 2008/Ekim ayında (A) sigortalısı için işverence brüt 200,00 YTL özel sağlık 

sigortası primi ve brüt 100,00 YTL bireysel emeklilik katkı payı ödendiği varsayıldığında; 

200,00 YTL + 100,00 YTL = 300, 00 YTL  

300,00 YTL – 191,61 = 108,39 YTL 2008/Ekim ayın prime esas kazancına dahil 

edilecektir. 

 

Buna karşın, sigortalının özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik katkı payının ödendiği 

aydaki prime esas kazancının, 82 inci maddeye istinaden belirlenen prime esas kazanç üst 

sınırının üzerinde olması halinde, söz konusu özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik katkı 

payları takip eden iki ayda üst sınır aşılmamak kaydıyla prime esas kazancına dahil 

edilecektir. 

 

5- Prime Tabi Tutulmayacak Kazançlar:      

 

a- Ayni yardımlar: 

 

Bilindiği gibi, bazı işverenlerce sigortalılara zaman zaman mal olarak (örneğin, yağ, un, 

ayakkabı, elbise gibi) ayni yardımlar yapılmaktadır. Sözü geçen ve mal olarak yapılan 

yardımlar, tutarları ne olursa olsun, prime esas kazançlara dahil edilmeyecektir. Ancak, ayni 



yardımların sigortalılara mal olarak verilmeyip, nakden ödenmesi halinde (örneğin yağ parası, 

un parası, ayakkabı parası gibi) prime tabi tutulması gerekmektedir. 

 

b- Ölüm, doğum ve evlenme yardımları: 

 

Sigortalının anne ve babası, eşi veya çocuğunun ölümü halinde sigortalıya verilen ölüm 

yardımı ile sigortalının evlenmesi veyahut çocuğunun olması halinde işveren tarafından 

yapılan doğum ve evlenme yardımları, miktarı ne olursa olsun,  prime esas kazançların 

hesabında dikkate alınmayacaktır.  

 

c- Görev yollukları: 

 

Görev yolluklarından ne anlaşılması gerektiği, işverenlerin sigortalılar için ödediği yollukların 

neleri kapsadığı, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinde açıklanmıştır. Anılan 

maddede belirtilen yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiĢtirme masrafı 

niteliğinde yapılan ödemeler yolluk kapsamındadır. 

 

Sigortalılara bireysel iş sözleşmesine veya toplu sözleşmeye dayanılarak ve işveren tarafından 

sigortalının geçici bir görevle başka yere gönderilmesi veya görev yerini değiştirmesi 

dolayısıyla verilen ve yolluk kavramına giren ödemeler prime esas kazanca dahil 

edilmeyecektir. 

 

d- Seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iĢ sonu tazminatı veya kıdem tazminatı 

mahiyetindeki toplu ödemeler ve keĢif ücreti: 

 

Görevleri gereği sigortalılara ödenen seyyar görev tazminatı, iş akdinin feshi veya çeşitli 

sebeplerle işten ayrılan işçilere işveren tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ödenen 

kıdem tazminatı, iĢ sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler  

prime tabi tutulması gereken ödemeler kapsamında olmadığından, prime esas kazancın 

hesaplanması sırasında dikkate alınmayacaktır.  

 

e- Ġhbar tazminatı: 

 

4857 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde, belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce 

durumun diğer tarafa bildirilmesi gerektiği, işçinin kıdemine göre değişen süreler sonunda iş 

sözleşmesinin feshedilmiş sayılacağı, bildirim şartına uymayan tarafın, bildirim süresine 

ilişkin ücret tutarında tazminatı  (ihbar tazminatı) ödemek zorunda olduğu belirtilmiştir. Bu 

durumda sigortalının işyeri ile hukuki ilişkisi iş sözleşmesinin feshi ile sona ermiş 

olduğundan, ödenen tazminat, ücret niteliğinde olmadığı için prime esas kazanca da dahil 

edilemeyecektir. 

 

İş Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca,  18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin 

uygulama alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak 

sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında kötü niyet tazminatı  

ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda da işçinin işyeri ile olan hukuki bağı,  iş sözleşmesinin 

feshi ile sona erdiğinden, işçiye ödenen kötü niyet tazminatı prime esas kazanca da dahil 

edilemeyecektir. 

 



Ancak, işçiye bildirim süresince iş araması için belli bir süre izin verilmesi İş Kanununun 

gereği olup, bu süre zarfında işçi-işveren arasındaki hukuki bağ sona ermediğinden bildirim 

süresi içinde işçinin aldığı ücretler prime esas kazanca da dahil edilecektir. 

 

f- Kasa tazminatı: 

 

İşyerlerinde para veya kıymetli evrak ya da eşya muhafazası ile görevli bulunan sigortalılara 

muhtemel açıkları kapatmak amacıyla işverenler tarafından ödenen kasa tazminatları, ücret 

niteliğinde sayılamayacağından, prime esas kazançtan istisna tutulması gerekmektedir.Ancak,  

kasa tazminatı niteliğinde olan ödemelerin para ve kıymetli evrak veyahut eşya muhafazası ile 

görevli bulunan sigortalıya ödenmesi gerektiğinden, bu tür sorumluluğu bulunmayan 

sigortalılara bu nitelikte bir ödemenin yapılması halinde söz konusu ödemeler prime esas 

kazanca dahil edilecektir. 

 

B- 4b Kapsamında (Daha Önce Bağ-Kur Kapsamında) Olan Sigortalılarda Prime Esas 

Kazançlar: 

 

5510 sayılı Kanunun değişik 80 inci maddesi gereğince, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların aylık prime esas kazançları, 82 nci maddeye 

göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak Ģartı ile 

kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katı olacaktır. Bu sigortalılar 

tarafından Kuruma aylık olarak prime esas kazanç beyanında bulunulur.  

 

İlişkin olduğu aya ait primini süresinde ödemeyen veya bu süre içinde yazılı beyanda 

bulunmayan sigortalının primleri, asgari aylık prime esas kazanç üzerinden tahakkuk ve 

tahsil edilir.  

 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı 

sayılan kişi, aynı zamanda iĢveren ise, beyan edeceği aylık kazancı, çalıĢtırdığı 

sigortalıların prime esas aylık kazancından az olamaz.  

 

Aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalılardan günlük kazancı en yüksek olan 

sigortalının otuz günlük prime esas kazancından düşük olduğu tespit edilen sigortalıların aylık 

prime esas kazançları, tespit edilen kazanç düzeyine çıkartılarak aradaki prim farkı, 89 uncu 

madde hükümlerine göre gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil 

edilir. 

 

Öte yandan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında 

sigortalı sayılmayı gerektirecek birden fazla durumun söz konusu olması halinde, yukarıda 

belirtilen esaslara göre tek beyanda bulunulur. 

 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılardan 

tarımsal faaliyetlerde bulunanlar hariç, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan 

sigortalılardan, Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olarak kaydı ve tescili yapılmış 

olanların yukarıda açıklanan şekilde belirlenen prime esas kazançlarını 1/10/2008 (dâhil) 

tarihi ilâ 31/12/2008 (dâhil) tarihi arasında beyan etmemeleri hâlinde, ödeyecekleri aylık 

primler, beyanda bulununcaya kadar, daha önce bulundukları en son gelir basamaklarına 

karşılık gelen tutarlar üzerinden alınır. Bu süre içinde beyanda bulunulması hâlinde; beyan 

ettiği prime esas kazanç üzerinden ilgili ayın prim tahakkuku yapılır, beyanda bulunulmayan 



ancak bu süre içinde kalan ay için ise prime esas asgari kazanç üzerinden prim tahakkuku 

yapılır.  

 

PRĠM ORANLARI VE DEVLET KATKISI 

Bu Kanun gereğince alınacak sigorta prim oranları aşağıdaki şekildedir: 

             a) Malûllük, yaĢlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas 

kazancının % 20'sidir. Bunun % 9'u sigortalı hissesi, % 11'i işveren hissesidir. (5763 sayılı 

Kanunla yapılan değişiklik uyarınca, öngörülen koşulların yerine getirilmesi halinde  

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran 

özel sektör işverenlerinin, 01 Ekim 2008 tarihinden itibaren, malullük, yaşlılık ve ölüm 

sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarın  Hazinece 

karşılanacağı hüküm altına alınmıştır.) 

             b) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iĢ kazası ve meslek hastalığı 

bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında olmak üzere, 

83 üncü maddeye göre Kurumca belirlenir. Bu primin tamamını iĢveren öder. 

             c) Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olanlar için 

prime esas kazancın % 12,5'idir. Bu primin % 5'i sigortalı, % 7,5'i ise işveren hissesidir. 

             d) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar (a), (b) ve 

(c) bentlerindeki prim oranlarının toplamı üzerinden primlerini öderler. 

SĠGORTALILIĞIN BAġLANGICI VE BĠLDĠRĠM YÜKÜMLÜLÜĞÜ  
 
5510 Sayılı Kanun hükümlerine göre; Sosyal Güvenlik Kurumu bu Kanun veya buna ilişkin 
olarak çıkarılan Yönetmelik gereği verilecek her türlü belge veya bilginin e-sigorta 
ortamında gönderilmesi hususunda gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan idareleri, 
kurum ve kuruluşları zorunlu tutmaya veya zorunluluk esasını kaldırmaya yetkilidir. Kanun 
veya Yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgelerin e-sigorta ortamında Kuruma gönderme 
zorunluluğu getirilmesine rağmen bu yükümlülüğün yasal süresi içinde veya yasal süresi 
dışında kâğıt ortamında yerine getirilmesi hâlinde de bu belgeler işleme konulur. Ancak, 
Yasada belirtilen haller dışında, zorunluluklara uyulmaması nedeniyle idari para cezası 
uygalanır. 
 
İşverenler, Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı 
sayılanları, çalışmaya başladıkları tarihten önce Kuruma e-sigorta yoluyla bildirmekle 
yükümlüdür. Ancak, Kuruma yapılacak bildirimler, Kurum ile işveren internet ve elektronik 
alt yapısı oluşturuluncaya kadar kâğıt ortamında yürütülür. Adi posta veya kargo ile 
gönderilen veya Kuruma doğrudan verilen işe giriş bildirgelerinde, bildirgenin Kurum 
kayıtlarına intikal ettiği tarih; taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi olarak 
gönderilenlerde ise postaya verildiği tarih, bildirim tarihi olarak kabul edilir.  
 
İşverenlerce Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı 
sayılanlardan; 
 
a) İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde hizmet akdiyle işe başlatılacak sigortalılar için, en  
    geç çalıĢmaya baĢlatıldığı gün, 
 
b)Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıştırılanlar ile  



   Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verecek işyerlerinde; ilk defa sigortalı çalıştırmaya 
başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya 
başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar,  
 

c) İlk işyerindeki çalışmasına ait sigortalı işe giriş bildirgesi Kuruma verilerek, tescil işlemi 

yapılmış olan sigortalının, naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı ya da 

başka ünitede tescil edilmiş diğer işyerinde çalışmaya başlaması hâlinde, yasal süresi 

dıĢında, 

 

Kuruma yapılan bildirimler de süresinde yapılmış sayılır. 

 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan; 

 

a) Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi 

mükellefi olanların sigortalılıkları, bu mükellefiyetlerinin baĢlangıç tarihi itibarıyla başlar 

ve bu tarih vergi dairelerince,  

 

b) Gelir vergisinden muaf olanların sigortalılıkları, esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerine 

tescil tarihi itibarıyla başlar ve bu tarih esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerince, 

c) Şirket ortaklarından;  

   1) Kollektif şirket, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları ile donatma  

       iştiraki ortaklarının sigortalılıkları, vergi mükellefiyetlerinin baĢladığı tarihte başlar ve      

       bu tarih vergi dairelerince,  

   2) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları, yönetim  

       kurulu üyeliğine seçildikleri tarihte başlar ve bu tarih Ģirket yetkililerince, 

   3) Limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite  

       ortaklarının sigortalılıkları, Ģirketin ticaret siciline tescil edildiği tarihte başlar ve bu  

       tarih ticaret sicil memurluklarınca,  

   4) Limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite  

       ortaklarından hisse devri alan yeni ortaklarının sigortalılıkları, ortaklar kurulunca  

       devrin yapılmasına karar verildiği tarihte başlar ve bu tarih ortaklar kurulu kararının,  

       hisse devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin, devrin yapıldığının işlendiği  

       pay defterinin birer sureti veya devir ticaret sicil memurluğunca tescil edilmiş ise ticaret  

       sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla Ģirket yetkililerince,  

 

d) Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan 

tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalılıkları, bağlı oldukları ziraat 

odalarınca veya kendilerince bir yıl içinde bildirilmesi hâlinde odaya kaydedildikleri 

tarihten, bu süre içinde bildirilmemesi hâlinde ise bildirimin Kuruma yapıldığı tarihten 

başlar ve bu tarih meslek kuruluşuna kayıtlarının yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde ziraat 

odalarınca veya ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde tarım il/ilçe müdürlüklerince,  

  

Kuruma e-sigorta yoluyla bildirilmek zorundadır.  

  

Sigortalıların kendilerini bildirmesi 

  

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar, çalışmaya 

başladıklarını, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde,  sigortalı bildirim 

belgesi ile doğrudan veya internet ya da benzeri ortamda Kuruma bildirirler. 

 



Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendinde 

belirtilen tarımsal faaliyette bulunanlar faaliyetlerine başladıkları tarihten itibaren bir ay 

içinde sigortalılıklarını sigortalı bildirim belgesi ile doğrudan veya internet ya da benzeri 

ortamda Kuruma bildirirler.  

 
 
 
Sigortalıların kamu idareleri ile bankalarca bildirilmesi 
 

5510 sayılı Kanunda; kamu idareleri ile 5411 sayılı Kanun kapsamındaki kuruluşların 

(bankaların), Kurumca sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak suretiyle, Kurumca 

belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını 

kontrol etmek ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri, Kuruma bildirmekle yükümlü 

oldukları hüküm altına alınmıştır. (Bu hususla ilgili Tebliğ düzenlemesi yapılmış olup, Gerek 

bizzat bankaya gidilerek gerekse de internet ve telefon bankacılığı aracılığıyla ilk defa 

mevduat hesabı açtırılması, tüm kredi taleplerinin sonuçlandırılması, kredi kartı ve çek 

karnesi verilmesinde, başvuru sahibinden “meslek bilgileri” ve “çalışılan yerin unvanı ve 

açık adresi” bilgilerinin  alınacağı belirtilmiştir.) 
  
Sigortalılığın sona ermesi ve bildirim yükümlülüğü 
 
Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olanların 
sigortalılıkları hizmet akdinin sona erdiği tarihte sona erer ve bu tarih iĢverenleri 
tarafından, 
  
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, 
a) Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi  
mükellefi olanların sigortalılıkları mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son 
verdikleri tarihte sona erer ve bu tarih ilgili vergi dairelerince ve sigortalılarca,  
  
b) Gelir vergisinden muaf olanların sigortalılıkları esnaf ve sanatkâr sicil 
müdürlüklerindeki kayıtlarının silindiği tarihte sona erer ve bu tarih esnaf ve sanatkâr 
sicil müdürlüklerince ve sigortalılarca, 
  
c) Şirket ortaklarından;  
 1) Kollektif şirket, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları ile 
donatma iştiraki ortaklarının sigortalılıkları vergi mükellefiyetlerinin bittiği tarihte sona 
erer ve bu tarih vergi dairelerince ve sigortalılarca, 
 2) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları bu 
görevlerinin bittiği tarihte sona erer ve bu tarih Ģirket yetkililerince ve sigortalılarca, 
 3) Limited şirket, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite 
ortaklarının sigortalılıkları hisse devrine ilişkin alınan ortaklar kurulu kararı ile hissenin 
devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin ve devrin pay defterine işlendiği 
sayfanın birer suretlerinin birlikte ibraz edilmesi veya hisse devri ticaret sicil memurluğuna 
tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla 
ortaklar kurulu karar tarihi itibarıyla sona erer ve bu tarih, sigortalılar ve Ģirket 
yetkililerince,  
  
d) İflasın açılmasına mahkemece karar verilen şirketlerin ortaklarının sigortalılıkları 
sigortalının talebi hâlinde mahkemenin karar tarihinde, sigortalının talebinin olmaması 
hâlinde ise mahkemece iflasın kapatılmasına karar verildiği tarihte sona erer ve bu tarih 
sigortalılar ve Ģirket yetkililerince, 
  
e) Tasfiyenin açılmasına mahkemece karar verilen şirketlerin ortaklarının sigortalılıkları 
sigortalının talebi hâlinde mahkemenin karar tarihinde sona erer, bu tarih sigortalılarca, 



sigortalının talebinin olmaması hâlinde tasfiye kurulu kararının ticaret sicil memurluğunca 
tescil edildiği tarihte sona erer ve bu tarih ticaret sicil memurluğunca ve sigortalılarca, 
  
f) Tasfiyesine şirketin ortaklar kurulu tarafından karar verilen şirketlerin ortaklarının 
sigortalılıkları sigortalının talebi hâlinde tasfiyenin baĢlanmasına karar verildiği tarihte 
sona erer, bu tarih sigortalılarca, sigortalının talebinin olmaması hâlinde ise tasfiyenin 
sonuçlandığına ilişkin tasfiye kurulu kararının ticaret sicil memurluğunca tescil edildiği 
tarihte sona erer ve bu tarihler sigortalılarca ve ticaret sicil memurluklarınca,  
  
g) Tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalılıkları tarımsal faaliyetin 
bittiği tarihte sona erer ve bu tarih ziraat odalarınca, ziraat odası bulunmayan yerlerde ise 
tarım il/ilçe müdürlüklerince ve sigortalılarca, 
  

on gün içinde Kuruma bildirilir. 
 
 
Sigortalı tescili ve sosyal güvenlik sicil numarası 
  
Sigortalılar, Kuruma verilen ilk veya tekrar sigortalı iĢe giriĢ bildirgelerine göre Türkiye 
Cumhuriyeti kimlik numaraları ile bilgisayar ortamında tutulan tescil kütüğüne kayıt edilir. 
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, aynı zamanda sigortalıların sosyal güvenlik sicil 
numarasını oluşturur. Sigortalıların tescil, hizmet ve her türlü bilgisayar kayıtları ile diğer 
sosyal sigorta işlemleri, sosyal güvenlik sicil numarası altında tutulur.  
 
Yabancı uyruklulara Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilecek kimlik 
numaraları aynı zamanda bunlar için sosyal güvenlik sicil numarası olarak kullanılır.  
 
Sigortalı iĢten ayrılıĢ bildirgesi 
  
Sigortalılığın sona ermesine ilişkin bildirimler, Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) 
ve (b) bentlerine tabi olanlar için sigortalı iĢten ayrılıĢ bildirgesiyle sigortalılığın sona 
ermesini takip eden on gün içinde e-sigorta ile yapılır. 
 
ĠĢyeri bildirgesi 
 
İşyerinde, Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı 
çalıştıran, böyle bir işyerini devir alan veya bu nitelikte işyeri kendisine intikal eden işveren, 
Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen sürelerde vermekle yükümlü olduğu iĢyeri 
bildirgesini düzenleyerek e-sigorta ile göndermek zorundadır.  
  
Aynı işverenin, birden fazla işyeri kurması veya devir alması yahut kendisine intikal etmesi 
hâlinde her iĢyeri için ayrı işyeri bildirgesi düzenlenir. 
 

Şirketlerin kuruluş aşamasında sigortalı çalıştırmaya başlayacağı tarihi ve çalıştırılacak 

sigortalı sayısını ticaret sicil memurluklarına bildirmesi üzerine, ticaret sicil memurluklarınca 

ilgili üniteye gönderilecek bu bildirime istinaden, işyeri ünitece tescil edilir. Bu durumda 

şirketlerce ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmez. 

 

Süresi içinde verilmeyip, sonradan verilen işyeri bildirgesi elden veya posta yoluyla Kuruma 

verilir. 

 
DĠĞER HUSUSLAR 
 
Sigorta primlerinin beyan, ödenme süresi ve erken ödeme 
  
Kurumca çıkarılan Tebliğde belirtildiği üzere; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanları çalıştıran özel nitelikteki işyeri 



işverenleri, cari aya ilişkin olarak düzenleyecekleri asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim 
ve hizmet belgelerini, en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde, saat 23.59’a 
kadar e-Sigorta kanalıyla Kuruma göndermek zorundadırlar. Belgenin gönderilmesi gereken 
sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, aylık prim ve hizmet belgesi, son günü 
izleyen ilk iş günü saat 23:59 a kadar, Kuruma, e-Sigorta kanalıyla gönderilebilecektir. 
 
Anılan işverenler, bir ay içinde çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazançları üzerinden 
hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlarını sigortalıların ücretlerinden keserek, kendi 
hissesine isabet eden prim tutarlarını da bu tutarlara ekleyerek en geç takip eden ay/dönemin 
sonuna kadar Kuruma ödeyeceklerdir.Ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması 
halinde ise, prim tutarları, en geç son günü izleyen ilk iş günü içinde Kuruma ödenecektir. 
  
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sosyal güvenlik destek 
primine tabi olarak çalıĢanların primleri aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. 
 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen yükümlüler, peşin 
olarak en fazla 360 güne kadar olan primlerini erken ödeyebilirler. Erken ödeme halinde, 
Bakanlar Kurulunca belirlenen indirim oranları dikkate alınarak, günlük olarak hesaplanan 
erken ödeme indirimi yapılır. 
 
ZamanaĢımının mahiyeti ve süresi 
 
Kurumun prim ve diğer alacakları ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı 
başından başlayarak on yıllık zamanaĢımına tabidir.  
 
Sosyal güvenlik destek primine tabi çalıĢma 
  
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi veya sigortalı olanlar ile vazife malullüğü, 
malullük ve yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlar ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edenler hakkında sosyal güvenlik 
destek primine tabi olma bakımından Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun 
hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. Ancak; 
  
 a) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışanlar için 
sosyal güvenlik destek primi oranı yukarıdaki açıklamalara göre tespit edilen prime esas 
kazançlar üzerinden, yapılan işin tehlike sınıfına göre belirlenen orana ( % 1 ile % 6,5 
arasında değişmektedir) % 30 oranının eklenmesi suretiyle bulunan toplamdır. Örneğin 
tehlike sınıfının prim oranı % 3 ise sosyal güvenlik destekleme primi oranı %33 olacaktır.  % 
30 oranının ( % 7,5’u) sigortalı, dörtte üçü (% 22,5’u) işveren hissesidir.  Bu kapsamda 
sayılan kişilerden sosyal güvenlik destek primine tabi olanların prim ödeme yükümlüsü 
bunların işverenleridir. Öte yandan, tehlike sınıfına ilişkin % 1 ile % 6,5 arasında değişen 
primi işveren ödemek zorundadır. 
  
 b) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı 
sayılanlardan, faaliyette bulunulmadığına ilişkin süreler hariç olmak üzere, çalışılan süreleri 
için, sosyal güvenlik destek primi oranı olarak, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
31/12/2008 tarihine kadar % 12 , 2009 yılı için % 13, 2010 yılı için % 14 ve takip eden 
yıllarda % 15 oranı uygulanır. Kesilecek olan bu tutar, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılara ilgili yılın Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık 
aylığından alınabilecek sosyal güvenlik destek priminden fazla olamaz. 506 sayılı Kanuna 
göre yaşlılık aylığı almakta iken, serbest avukat veya noter olarak çalışmalarını sürdürenler 
hakkında da bu bent hükümleri uygulanır. 


