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SİRKÜLER        İstanbul, 29.02.2016 

Sayı: 2016/049       Ref: 4/049 

 

 

Konu: 

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ KESİNTİSİNE İLİŞKİN SGK TARAFINDAN 

BASIN AÇIKLAMASI YAYINLANMIŞTIR  

 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kurumun internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) 

yayınlanan basın açıklamasında aşağıdaki hususlara yer verilmiştir.  

 

5510 sayılı Kanunun 6. maddesine 6663 sayılı Kanunla 29.02.2016 tarihinden geçerli olmak 

üzere eklenen (n) bendi ile (4/a) SSK, (4/b) Bağ-Kur ve (4/c) Emekli Sandığı kapsamında 

emekli ve yaşlılık aylığı alıp vergi mükellefi, şirket ortağı ve esnaf olarak kendi nam ve 

hesabına bağımsız çalışmaya devam edenlerin aylıklarından yapılan % 10 oranında sosyal 

güvenlik destek primi kesintisi kaldırılmıştır. 

 

Diğer taraftan, (4/a) kapsamında yaşlılık aylığı alıp özel sektör işyerlerinde aylığını 

kestirmeden (4/a) kapsamında çalışmaya devam edenler ile (4/b) ve (4/c) kapsamında emekli 

ve yaşlılık aylığı alıp (4/a) kapsamında çalışanların işverenleri sigortalılara ödedikleri ücretten 

sosyal güvenlik destek primi keserek Kuruma aylık prim ve hizmet belgesi bildirmeye devam 

etmektedir. 

 

(4/a) kapsamındaki sosyal güvenlik destek primi emekli ve yaşlılık aylıklarından 

kesilmemekte olup işverenler sigortalıya ödediği ücret üzerinden % 7,5 oranında kesinti 

yapmakta % 24,5 oranını da kendileri ilave ederek “2- Sosyal güvenlik destek primi” belge 

türü ile Kuruma bildirmekte, bu sürelerde sigortalılara iş kazası ve meslek hastalığı sigortası 

yönünden yardımlar yapılmaktadır. 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
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EK: 

SGK basın açıklaması 

 

 

(*) 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, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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                     T.C.  

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 

 

Adres : Mithatpaşa Cad. No: 7 Sıhhiye/ANKARA                                      Ayrıntılı bilgi için irtibat Dai. Bşk. Gökhan TUNA 

Telefon : 0 312 458 76 03-74 86    Faks : 0 312 434 11 48                       e-posta : spgm_hacdb@sgk.gov.tr   Elektronik Ağ : www.sgk.gov.tr              
 

                                   

 

 

BASIN AÇIKLAMASI 

 

 

               5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine 6663 sayılı Kanunla 29/2/2016 tarihinden geçerli 

olmak üzere eklenen (n) bendi ile (4/a) SSK, (4/b) Bağ-Kur ve (4/c) Emekli Sandığı kapsamında 

emekli ve yaşlılık aylığı alıp vergi mükellefi, şirket ortağı ve esnaf olarak kendi nam ve hesabına 

bağımsız çalışmaya devam edenlerin aylıklarından yapılan % 10 oranında sosyal güvenlik destek 

primi kesintisi kaldırılmıştır. 

              Diğer taraftan, (4/a) kapsamında yaşlılık aylığı alıp özel sektör işyerlerinde aylığını 

kestirmeden (4/a) kapsamında çalışmaya devam edenler ile (4/b) ve (4/c) kapsamında emekli ve 

yaşlılık aylığı alıp (4/a) kapsamında çalışanların işverenleri sigortalılara ödedikleri ücretten 

sosyal güvenlik destek primi keserek Kuruma aylık prim ve hizmet belgesi bildirmeye devam 

etmektedir. 

              (4/a) kapsamındaki sosyal güvenlik destek primi emekli ve yaşlılık aylıklarından 

kesilmemekte olup işverenler sigortalıya ödediği ücret üzerinden % 7,5 oranında kesinti 

yapmakta % 24,5 oranını da kendileri ilave ederek “2- Sosyal güvenlik destek primi” belge türü 

ile Kuruma bildirmekte, bu sürelerde sigortalılara iş kazası ve meslek hastalığı sigortası 

yönünden yardımlar yapılmaktadır. 

               Kamuoyuna önemle duyurulur. 

 

 

 

 

                                                                     SOSYAL GÜVENLİK KURUMU  

                                                     BAŞKANLIĞI 

 


