
SGK İŞLEMLERİ



SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) 
(01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)
01.10.2008’den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c’li sigortalıların emekli

keseneğine esas aylığının tespiti,
- Emekli keseneklerinin tahakkuku,
- Fiili hizmet süresi zammı ile itibari hizmet süresi karşılıkları,
- % 100 artış farklarına ait prim bordrolarının gönderilmesi ve ödenmesi ile ilgili

işlemler 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılmaya devam edilecektir.

Buna göre; Kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri ile ek göstergelerinin
yürürlükteki katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutarlarına(aylık, ek gösterge aylığı), taban
aylığı, kıdem aylığı ve en yüksek Devlet memuru aylığının kanunda belirtilen oranları
eklenmek suretiyle emeklilik keseneğine esas aylık miktarı tespit edilerek;

1-İştirakçilerin aylıklarından her ay kesilecek % 16 oranında emeklilik keseneği ile
kurum bütçesinden ödenecek % 20 ve %12 karşılık olmak üzere toplam % 48 oranında
kesenek ve karşılığın,

2-Emeklilik keseneğine esas derece ve kademeleri ile ek göstergeleri yükselme
suretiyle artanların ilk aya ait artış farkının iştirakçiden %100 ve aynı miktarda kurum
karşılığının, hesaplanması sonucunda Kuruma ödenmesi gereken prim tutarı belirlenir.

[ (Gösterge Aylığı* + Taban aylık + Kıdem Aylık + Ek gösterge Aylığı) + (En Yüksek
Devlet Memuru Aylığının x Ek Göstergeye Bağlı Olarak Belirlenen Bir Oran) ] x Emekli
Keseneği Oranı
*(Emekli müktesebine esas aylık)



En Yüksek Devlet Memuru Aylığına, ekgöstergeye göre  uygulanacak 
oranlar

Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda %255

Ek göstergesi 7600 (dahil) - 8400 (hariç) arasında olanlarda %215

Ek göstergesi 6400 (dahil) - 7600 (hariç) arasında olanlarda %195

Ek göstergesi 4800 (dahil) - 6400 (hariç) arasında olanlarda %165

Ek göstergesi 3600 (dahil) - 4800 (hariç) arasında olanlarda %145

Ek göstergesi 2200 (dahil) - 3600 (hariç) arasında olanlarda %85

Diğerleri %55

01.10.2008 ÖNCESİ İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN UYGULANACAK PRİM ORANLARI

Emekli Keseneği Kurum             %20

Emekli Keseneği Şahıs                %16

Emekli Keseneği Artış Kurum       %100

Emekli Keseneği Artış Şahıs       %100



SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) 
(01.10.2008 TARİHİNDEN SONRA İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN) (2)

Prime esas kazanç uygulaması; aylıklarını/maaşlarını her ayın 1’i ile ayın sonu arası için
hak edenler bakımından 01.10.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak, ücretlerini/aylıklarını her
ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arası için hak edenler bakımından da 15.10.2008 tarihi itibariyle
başlanmıştır.

4/c kapsamına giren sigortalıların prime esas kazançlarının tespitinde 5510 sayılı
Kanunun 82 nci maddesinde belirtilen üst sınır aranmayacaktır.

5510 sayılı Kanuna göre 01.10.2008 tarihinden sonra işe başlayanlardan aylıklarını
personel kanunlarına göre alanlar için prime esas kazançlar;

Taban Aylığı, Kıdem Aylığı, Gösterge Aylığı, Ek Gösterge Aylığı, 657 sayılı Kanunun 152.
maddesine istinaden ödenen zam ve tazminatlar(bölge, kurum, birim, çalışma mahalli, görevin
niteliği ve benzeri kriterlere dayalı olarak asıl tazminatlara ilave, ek veya ayrıca ödenen
tazminatlar hariç), Makam Tazminatı, Görev Tazminatı, Temsil Tazminatı ve Üniversite Ödeneği
olarak hüküm altına alınmıştır.
Prime esas kazançların hesabında dikkate alınmayacak ödemeler;
-Vekâlet aylığı,
-İkinci görev karşılığında ilgili mevzuatı uyarınca yapılacak ödemeler,
-Ödenen tazminatlar ve diğer ödemelerde bölge, kurum, birim, çalışma mahalli, görevin niteliği
ve benzeri kriterlere dayalı olarak asıl tazminatlara ilave, ek veya ayrıca ödenen tazminatlar.

[ (Gösterge Aylığı + Taban aylık + Kıdem Aylık + Ek gösterge Aylığı + Makam Tazminatı
+ Görev Tazminatı + Özel Hizmet Tazminatı + Üniversite Ödeneği) ] X Prim Oranı
*(Prime esas kazanç, kazanılmış aylık üzerinden hesaplanır.)



SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (3)
01.10.2008 tarihinden sonra işe başlayanlar için prim oranları

Sigorta Kolu Toplam Prim 
Oranı(%)

Sigortalı Hissesi(%) İşveren 
Hissesi(%)

Kısa vadeli sigorta kolları 2 - 2

Malullük, yaşlılık ve ölüm (fiili
hizmet süresi uygulanmayan
işlerde)

20 9 11

Malullük, yaşlılık ve emeklilik primi (kurum) 361-10.02.02.01

Malullük, yaşlılık ve emeklilik primi (şahıs))
361-10.02.01.01



GENEL SAĞLIK SİGORTASI (1)
18.12.2009 tarihli ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin İlk Defa Genel Sağlık
Sigortalısı Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ ile, 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi çalışmış olmaları sebebiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında sayılanların ve bakmakla yükümlü
olduğu kişilerin sağlık hizmetleri 15/01/2010 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
devralınmıştır.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işe başlamış ve çalışmakta olanlarla ilgili olarak ilgili kayıt ve
işlemler Kurum tarafından devralınan tarihe kadar genel sağlık sigortası primi ödenmemekteydi, ancak
kayıt ve işlemlerin Kurum tarafından devralındığı 15.01.2010 tarihinden itibaren ilgili personel için emekli
keseneklerine esas aylıklar üzerinden Kamu idaresince %12 oranında genel sağlık sigortası primi
ödenecektir.
***5510 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü Maddesi Gereğince Emekli Kesenek ve Kurum Karşılıkları 5434
sayılı Kanunun Mülga Hükümlerine Göre Tespit Olunanlar Yönünden Aylıksız İzinli Sayılan Kamu
Personelinin Genel Sağlık Sigortası primleri;
 Personel mevzuatı uyarınca aylıksız izinli sayılanlar ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu

uyarınca aylıksız izinli sayılanların aylıksız izinli sayıldıkları sürede genel sağlık sigortası primleri
aylıksız izinli sayıldıkları kurumlarınca,

 Kurumlarından aylıksız izinli sayılarak başka bir kamu kurum ve kuruluşunda kuruluş kanunları uyarınca
görev alanların genel sağlık sigortası primleri ise fiilen görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşlarınca,

 Muvazzaf askerlik görevi nedeniyle Kurumlarından aylıksız izinli sayılanların bakmakla yükümlü olduğu
kişilerinin bulunması halinde genel sağlık sigortası primleri aylıksız izinli sayıldıkları kurumlarınca,

aylıksız izin için tanınan sürelerde ödenir.

01.10.2008  öncesi işe başlayanlar için;
(Gösterge Aylığı + Taban aylık + Kıdem Aylık + Ek gösterge Aylığı) x Prim  Oranı

Genel Sağlık Sigortası Primi %12 (Kurum) 361-10.02.02.03



GENEL SAĞLIK SİGORTASI (2)

Kanunun yürürlüğe girdiği 01.10.2008 sonrasında ilk defa Kanunun 4
üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalılar için Kanunun 81
inci maddesinde öngörülen oranlarda genel sağlık sigortası primi kesintisi
yapılacaktır. (%5 şahıs ve %7,5 işveren olmak üzere toplam %12,5)

Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa kamu görevlisi olarak göreve
başlayan kamu görevlilerinin sağlık yardımlarından yararlanmaları için 30 gün
prim ödeme şartı aranacaktır.

01.10.2008 sonrası işe başlayan 4/c liler için;
[ (Gösterge Aylığı + Taban aylık + Kıdem Aylık + Ek gösterge Aylığı + Makam Tazminatı +

Görev Tazminatı + Özel Hizmet Tazminatı + Üniversite Ödeneği) ] X Prim Oranı

Genel Sağlık Sigortası Primi %7,5 (Kurum) 361-10.02.02.03

Genel Sağlık Sigortası Primi %5 (Şahıs) 361-10.02.01.02



5510 SAYILI KANUN 5 İNCİ MD :
Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından aşağıda sayılan kişiler

hakkında uygulanacak sigorta kolları şunlardır:
……
b) …. yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan
öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, 82 nci maddeye göre belirlenen
günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından (59,25*30=1.777,50 - 2017
yılı) fazla olmayanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası
uygulanır. Bu bentte sayılanlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a)
bendi kapsamında sigortalı sayılırlar ve bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi
durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri
uygulanır.

5510 SAYILI KANUN 87 NCİ MD
Bu Kanunun uygulanmasında kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel

sağlık sigortası ve isteğe bağlı sigorta bakımından;
….
e) ….. yüksek öğrenim sırasında staja tâbi tutulan öğrenciler için öğrenim

gördükleri yüksek öğretim kurumu,
prim ödeme yükümlüsüdür.



Prim Oranları 

Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışanlar için; 
 Uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları) prim oranı, % 9’u 

sigortalı, % 11’i de işveren hissesi olmak üzere sigortalının prime esas kazancının % 
20’si olacaktır. 

 -19.01.2013 tarihli Resmi Gazete‘ de yayımlanan 6385 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunun 
81 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi “ Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, 
sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. Bu primin tamamını işveren öder. Bu oranı 
%1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 oranına artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.” şeklinde 
değiştirilmiştir. (01.09.2013 tarihinden önceki dönemler için 1-6,5 arasındaki oran)(5510 
sayılı kanunun 4/c sigortalıları kısa vadeli sigorta kollarına tabi olmadıkları için bu 
sigortalılar için kısa vadeli sigorta kolları primi ödenmemektedir. ) 

 Genel sağlık sigortası prim oranı, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılar 
için, % 5’i sigortalı, % 7,5’i de işveren hissesi olmak üzere sigortalının prime esas 
kazancının % 12,5’i olacaktır. 

 Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar için; 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce sigortalı olan ve vazife malullüğü, malullük, yaşlılık ve emekli aylığı 
alanlar hizmet akdiyle çalışıyorlarsa, bu sigortalılar için prime esas kazançları üzerinden 
%22,5’i işveren ve %7,5’i sigortalı hissesi olmak üzere, toplam %30 oranında sosyal 
güvenlik destek primi alınır. Sosyal güvenlik destek priminin yanında %2 oranında kısa 
vadeli sigorta kolları primi alınır. Bu durumda ödenecek kısa vadeli sigorta kolları priminin 
tamamı işveren tarafından ödenir. 

 İşsizlik sigortası prim oranları 4447 sayılı kanunun 49 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında 
belirlenmiştir. Buna göre işsizlik sigortası primi %1 sigortalı payı, %2 işveren payı ve %1 
devlet payı olmak üzere %4 tür. 



5510 - 4/1 - c prim ödeme süreleri 

15-14 arası çalışıp maaşını 15 inde
peşin alan

Maaş ödemesinin yapıldığı ayın sonuna
kadar

01-30 arası çalışıp maaşını 1 inde peşin
alan

Maaş ödemesinin yapıldığı ayın 15 ine
kadar

15-14 arası çalışıp maaşını gelecek ayın
15 inde alanlar

Maaş ödemesinin yapıldığı ayın sonuna
kadar

01-30 arası çalışıp maaşını gelecek ayın
1 inde alanlar

Maaş ödemesinin yapıldığı ayın 15 ine
kadar

5510 - 4/1 - a prim ödeme süreleri

01-30 arası çalışma (Ücret Dönemi) İzleyen Ayın 23 üne kadar

15-14 arası çalışma (Ücret Dönemi) İzleyen Ayın 7 sine kadar


