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SĐRKÜLER                   Đstanbul, 07.06.2012 
Sayı: 2012/128                  Ref:4/128 
 
Konu: 
01 TEMMUZ 2012 TARĐHĐNDEN ĐTĐBAREN GEÇERL Đ OLACAK S ĐGORTA 
PRĐMĐNE TABĐ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI, ÇOCUK VE A ĐLE ZAMMI, 
ÖZEL SAĞLIK VE B ĐREYSEL EMEKL ĐLĐK ÖDEMELER Đ ĐLE SĐGORTA 
PRĐMĐNE ESAS TAVAN VE TABAN ÜCRET TUTARLARI   
  
30.12.2011 tarih ve 2011/237 sayılı sirkülerimiz ile 01 Temmuz 2012 sonrası geçerli olacak 
söz konusu tutarları tarafınıza bildirmiştik; ancak hatırlatıcı olması mahiyetinde bu 
sirkülerimiz tarafınıza gönderilmektedir.  
 

• Sigorta primi hesabına dahil edilmeyecek yemek parası, çocuk zammı, aile zammı, 
özel sağlık ve bireysel emeklilik ödeme tutarları  

 
  01.07.2012 – 31.12.2012 
Yemek parası (günlük) 1,88 
Çocuk zammı  18,81 
(En çok 2 çocuk (*)  için)  
Aile zammı (aylık) 94,05 
Özel sağlık / BES primleri 282,15 
 
(*)  Çocuk kavramı 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:  
 
“- 5510 sayılı kanun kapsamında sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan,  
- Sigortalı anne veya babanın kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış 
olan,   
- 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 olan, ve  
- Evli olmayanlar ile yaşına bakılmaksızın 5510 sayılı Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen 
evli olmayanlar.” 
 

• Sigorta primine esas tavan ve taban ücret tutarları  
 
 01.07.2012 – 31.12.2012 
Prime esas aylık kazanç tavanı                        6.113,40     
Prime esas aylık kazanç tabanı                           940,50     
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• Sigorta primine esas günlük tavan ve taban ücret tutarları  

 
 01.07.2012 – 31.12.2012 
Prime esas günlük kazanç tavanı  203,78 
Prime esas günlük kazanç tabanı 31,35 
 
Saygılarımızla,  
 
       DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
          MALĐ MÜŞAVĐRLĐK 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 YETK ĐNER  
YMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
SMMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
 


