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SİRKÜLER         İstanbul, 26.08.2013  

Sayı: 2013/187        Ref: 4/187 

 

 

Konu:  

1 EYLÜL 2013’DEN İTİBAREN KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM 

ORANININ %2 OLACAĞINA DAİR HATIRLATMA 

 

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

Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 

ile kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %2 olarak sabitlenmişti.  

 

Konu hakkında 22.01.2013 tarih ve 2013/38 sayılı sirkülerimiz tarafınıza gönderilmişti.  

 

Eski adıyla İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Primi olan ve sadece işveren tarafından ödenen 

prim oranı % 2 olarak sabitlenmiştir. Eski düzenlemeye göre iş yerinin tehlike derecesi %1 ilâ 

% 6,5 arasında değişiyordu. 6385 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesi ile 5510 sayılı Kanun’un 

81’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“c) 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.” 

 

Değişiklik öncesi madde metni:                          Değişiklik sonrası madde metni: 
  

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan 

işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından 

gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ila % 

6,5 oranları arasında olmak üzere, 83’üncü 

maddeye göre Kurumca belirlenir. Bu primin 

tamamını işveren öder. 

 c) 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 

 

Bu düzenleme 1 EYLÜL 2013 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR.  

 

2013 EYLÜL AYINDA ÜCRET BORDROSU PROGRAMLARINDAKİ 

PARAMETRELERİN BUNA GÖRE GÜNCELLENMESİNİ UNUTULMAMALIDIR!  

 

Diğer taraftan bu değişiklik, kısa vadeli sigorta kolları prim oranı % 1 veya % 1,5 olan iş 

yerleri açısından ek bir prim külfeti doğuracaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

http://mail2.mazarsdenge.com.tr/exchange/gogredik/G%C3%B6nderilmi%C5%9F%20%C3%96%C4%9Feler/RE:%20%C4%B0%C5%9F%20kazalar%C4%B1%20ve%20meslek%20hatal%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20prim%20oran%C4%B1%20%252%27de%20sabitleniyor..EML/
http://mail2.mazarsdenge.com.tr/exchange/gogredik/G%C3%B6nderilmi%C5%9F%20%C3%96%C4%9Feler/RE:%20%C4%B0%C5%9F%20kazalar%C4%B1%20ve%20meslek%20hatal%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20prim%20oran%C4%B1%20%252%27de%20sabitleniyor..EML/
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Yukarıdaki düzenleme ile paralel olarak 5510 sayılı Kanun’un 83 ve 84’üncü maddeleri de 1 

Eylül 2013’den itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştı.  

 

 

Saygılarımızla,  

 

        DENGE DENETİM YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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