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FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATİNE! 
 
 
Yeni Sosyal Sigortalar Kanununun Emeli Olup Çalışanlara Getireceği Yükümlülükler 

 
 

1- Emekli Olup Ücretli Olarak Çalışmaya Devam Edenlerin Durumu  
 

Anılan Kanunun 81/e bendine göre, yaşlılık aylığı almakta iken ücret akdi ile bir işte 
çalışanlardan kesilecek sosyal güvenlik destek primi oranı 1.1.2007 tarihinden itibaren %33,5 
olacaktır. Bu prim oranı tehlike derecesine göre %39’a kadar çıkabilecektir. Halen emekli 
olup bir işverene tabi olarak çalışanlar için %30 oranında sosyal güvenlik destekleme primi 
ödenmektedir. 

 
2- Kendi Şirketinde Sigortalı Olanların Durumu 

 
1.1.2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 80.maddesine göre, anonim şirketlerin kurucu 
ortakları ve/veya yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş 
komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin (gemi 
sahipleri) ise tüm ortaklarının (limited şirket ve adi komandit şirket ortakları) kendi 
şirketlerinde sigortalı sayılmaları halinde, beyan edecekleri aylık kazanç tutar, çalıştırdıkları 
sigortalıların kazancının en yükseğinden az olamayacaktır.  
 
 Buna göre bir limited şirket ortağı veya anonim şirket yönetim kurulu üyesi ortağı 
bulunduğu şirkette sigortalı olarak gözüküyorsa, sigorta primine esas kazancı şirkette 
çalıştırdığı sigortalıların kazancının en yükseğinden az olamayacaktır. Örneğin, şirkette ücretli 
çalışan bir mühendisin ücreti 2.000 YTL ise işverenin sigortaya tabi kazancı bu tutarın altında 
olamayacaktır.  
 

3- Emekli Olup Bir Şirkete Ortak Olan veya Ticari Faaliyet ya da Serbest 
Meslek Faaliyeti Yapanların Durumu  

 
Anılan Kanunun 80.maddesinin (c) bendine göre sosyal güvenlik kurumlarından 

(SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve diğer sosyal güvenlik kuruluşları) emekli aylığı almakta 
olan şirket ortaklarının veya bağımsız olarak ticari faaliyet ve serbest meslek faaliyeti 
yürütenlerin 1.1.2007 tarihinden sonra ödeyecekleri sosyal güvenlik destekleme primi, asgari 
ücret ile asgari ücretin 6,5 katı arasında beyan edecekleri kazancın yüzde %33,5’i kadar 
olacaktır.  
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Halen, emekli olup şirket ortağı olan veya bağımsız olarak ticari faaliyet veya serbest 

meslek faaliyeti gösterenler Bağkur’a aylık 63 YTL olarak ödedikleri sosyal güvenlik 
destekleme primini 1.1.2007 tarihinden itibaren en az (531x%33,5=) 178 YTL olarak 
ödeyeceklerdir. Ancak, bu tutar serbest meslek kazanç sahipleri ve ticari kazanç sahiplerince 
beyan edilecek kazanca göre daha yüksek olabilecektir. Beyan edilecek kazancın asgari 
ücretin yıllık 6,5 katına kadar veya bu tutarın üzerinde olması halinde ödenmesi gereken 
sosyal güvenlik destekleme primi aylık 178x6,5= 1.157.-YTL’ye, yıllık 13.884 YTL’ye 
kadar çıkabilecektir. Bu durumda emekli olup herhangi bir şirkette şirket ortağı veya bağımsız 
işyeri sahibi olanlar emekli maaşından daha fazla sosyal güvenlik destekleme primi ödemek 
zorunda kalacaklardır. Bu durumda emekli maaşlarının kesilmesinin talep edilmesi 
gerekecektir.  

 
4- Sonuç 

 
Yeni Sosyal Sigortalar Kanunu emekli olup ücretli veya bağımsız olarak çalışanlara 

önemli ek yükümlülükler getirmektedir. Bu yükümlülüklerin haksız ve adil olmadığı çalışma 
hürriyetini kısıtlamaya yönelik olduğu görüşündeyiz. 

 
Saygılarımızla.  
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