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Sirküler Tarihi : 02.09.2013 

Konusu : Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranları Hk. 

 

 

  

A- GİRİŞ : 

 

 19.01.2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6385 Sayılı Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5510 

sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılarak işyeri tehlike 

derecesine göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim oranı sabit oran haline getirilmiştir. 

 

 

B- KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM ORANI : 

 

 6385 sayılı Kanunun 9 ve 10. maddeleri ile 01.09.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 

5510 sayılı Kanunun 81. maddesi değiştirilmiş; 83 ve 84. maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

 Yeni düzenleme ile daha önceleri işyerinde yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından 

gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre tespit edilen kısa vadeli sigorta kolları (İş kazası ve meslek 

hastalıkları, hastalık ve analık sigortası) primi oranı, 01.09.2013 tarihinden itibaren işyerinde yapılan 

işin niteliği gözetilmeksizin % 2 oranında sabitlenmiştir. Bu değişiklik ile çok tehlikeli işlerde % 6,5 

oranına kadar yükselebilen kısa vadeli sigorta kolları prim oranı % 2’ye düşürülmüş; tehlikesiz işlerde 

ise kısa vadeli sigorta kolları primi oran ise % 1’den % 2’ye yükseltilmiştir.  

  

 Yapılan değişiklik ile 01.09.2013 tarihinden itibaren prime esas kazanç tutarlar üzerinden 

hesaplanacak sosyal güvenlik primi oranları aşağıdaki tabloda olduğu gibidir. 

 

SGK PRİM ORANLARI 

(01.09.2013’den itibaren) 

Sigorta Kolu İşçi Payı (%) İşveren Payı (%) Toplam 

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası 9 11 20 

Kısa Vadeli Sigorta Kolları (İş Kazası ve 

Meslek Hastalıkları, Hastalık, Analık 

Sigortası) 

- 2 2 

Genel Sağlık Sigortası 5 7,5 12,50 

TOPLAM 14 20,5 34,50 

 

Sosyal Güvenlik Destek Primi 7,5 27,00 34,50 
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 Diğer taraftan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası prim oranlarının işveren payı oranı, 5510 sayılı 

Kanunun 40. maddesine göre belirlenen fiili hizmet süresi zamlarına göre değişiklik arz etmekte olup 

uygulama esnasında anılan maddeye göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası prim oranının 

belirlenmesinde bu maddeye göre yapılacak ilavelerin de dikkate alınması gerekmektedir. 

 

C- SONUÇ : 

 

 01.09.2013 tarihinden itibaren yapılacak olan bordro hesaplamalarında, işveren tarafından 

hesaplanacak kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin sosyal güvenlik primi oranı değişmiş olup işin tehlike 

düzeyine göre % 1 oranındaki sosyal güvenlik primi hesaplayan işyerleri % 2 oranında; yine çok 

tehlikeli olarak nitelendirilen işyerlerine sahip işverenler kısa vadeli sigorta kolları primi oranı olarak 

% 6,5 yerine % 2 oranında hesaplanacaktır. 

 

 Bilgilerinize sunulur. 

 

 

          Saygılarımızla, 

 


