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İstanbul, 06.02.2004 
 
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 77.Maddesi gereğince, sigorta primlerinin hesabına esas 
tutulacak kazançların aylık tutarının tespitinde nazara alınmayacak olan yemek parası ile çocuk ve aile 
zamlarının günlük ve aylık tutarlarının tespitine ilişkin Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tebliği 
29.01.2004 tarih ve 25361 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış bulunmaktadır.  
 
Yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde bilgilerinize 
sunulmuştur. 
 
Saygılarımızla, 
 
A  R  K  A  N    &    E R G İ N  
ULUSLARARASI DENETİM VE 
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK  
ANONİM ŞİRKETİ 
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Sigorta Primlerinin Hesabına Esas Tutulacak Kazançların Aylık Tutarının Tespitinde Nazara Alınmayacak 
Olan Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zamlarının Günlük ve Aylık Tutarlarının Tespitine İlişkin Tebliğ 

(Resmi Gazete Tarih:29.01.2004 Sayı: 25361) 
Amaç: 
Madde l- Bu tebliğin amacı, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 06.08.2003 tarihli, 25191 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan 4958 sayılı Kanunla değişik 77 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 
sigorta primi kesilmeyecek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca miktarları yıllar itibariyle 
belirlenecek olan yemek paraları ile çocuk ve aile zamlarının ne şekilde hesaplanacağına ilişkin usul ve 
esasları düzenlemektir. 
Kapsam 
Madde 2- Bu tebliğ, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun prime esas kazançlar başlığı altında yer 
alan 77 nci maddesi gereğince sigorta primi kesilmeyecek olan yemek parası ile çocuk ve aile 
zamlarının günlük ve aylık miktarlarının işverenlerce ne şekilde hesaplanacağına ilişkin kuralları kapsar. 
Dayanak 
Madde 3- Bu tebliğin dayanağı 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 29.07.2003 tarihli, 4958 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile değişik 77 nci maddesidir. 
Uygulama 
Madde 4- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 77 nci maddesinin ikinci fıkrasında, ölüm, doğum ve 
evlenme yardımları, yolluklar, kıdem, ihbar ve kasa tazminatları, ayni yardımlar ile Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığınca miktarları yıllar itibariyle belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamlarının sigorta 
primlerinin hesabına esas tutulacak kazançların aylık tutarının tespitinde nazara alınmayacağı, bunların 
dışında her ne ad altında ödeme yapılırsa yapılsın tüm ödemelerin prime tabi tutulacağı 
öngörülmüştür. 
Kanunda yapılan bu düzenleme karşısında; 
a- Yemek Paralan, 
506 sayılı Kanunun yukarıda açıklanan madde hükmünün uygulanmasında, sigortalılara yemek parası 
adı altında yapılan ödemelerin işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla fiilen çalışılan 
gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için her yıl belirlenen günlük asgari ücretin %6'sının 
yemek verilecek olan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarının aylık sigorta primine 
esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmaması, dolayısıyla bu tutardan sigorta primi 
kesilmemesi, 
b- Çocuk Zammı, 
Sigortalıya çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerden iki çocuğa kadar (iki çocuk dahil) çocukların 
18 yaşını, orta öğretim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğretim yapması halinde 25 yaşını 
doldurmamış olmaları şartıyla veya çalışamayacak durumda malul bulunan ve Sosyal Sigortaya, Emekli 
Sandıklarına tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan erkek çocukları ile yaşları ne olursa 
olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve Sosyal Sigortaya, Emekli 
Sandıklarına tabi bir işte çalışmayan, buralardan gelir veya aylık almayan kız çocukları için, sigortalının 
hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın iki 
çocuğu geçmemek kaydıyla çocuk başına her yıl 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari 
ücretin %2'si oranındaki tutarının aylık sigorta primine esas kazançların hesaplanmasında dikkate 
alınmaması, yani bu miktarlardan sigorta primi kesilmemesi, 
c- Aile Zammı, 
Sigortalılara aile zammı adı altında yapılacak ödemelerin, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi 
şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin herhangi bir sosyal 
güvenlik kuruluşuna tabi olarak çalışmaması ve buralardan gelir veya aylık almaması durumunda, her 
yıl 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %10'u oranındaki tutarının aylık sigorta 
primine esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmaması, dolayısıyla söz konusu miktardan 
sigorta primi kesilmemesi, 
Uygun görülmüştür. 
Yemek Paralan, Çocuk ve Aile Zamlarının Yıllık Ödenmesi 
Madde 5- Sigortalılara yemek parası ile çocuk ve aile zamlarının yıllık olarak bir defada ödenmesi 
halinde bunların 4 üncü maddeye göre bulunacak aylık tutarının 12 katını geçmemesi şartıyla defaten 
yapılan bu ad altındaki yıllık ödemeler de sigorta priminden muaf tutularak, sigorta primi 
kesilmeyecektir. 
Kazançların Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırının Altında Kalması 
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Madde 6- Uygulama başlığı altında 4 ncü maddede ne şekilde hesaplanacağı belirtilen yemek parası ile 
çocuk ve aile zamlarının, sigorta primine esas kazanç toplamından indirilmesinden sonra geriye kalan 
sigorta primi kesilecek kazançlar toplamının, prime esas kazanç alt sınırının altında kalması halinde, 
506 sayılı Kanunun 78 nci maddesi gereğince sigorta primine esas kazanç alt sınırının altında sigorta 
primi ödenemeyecek olması nedeniyle sigorta primine esas kazanç altı sınırı ile sigortalının kazancı 
arasındaki fark tutara ilişkin sigorta primlerinin tümünün işverence karşılanması gerekmektedir. 
Yürürlük 
Madde 7- Bu tebliğ 01.01.2004 tarihi itibariyle yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 8- Bu tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.  


