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SİGORTALILARA ÖDENEN YOL PARALARI  
PRİME TABİ, YOLLUKLAR İSE TABİ  

DEĞİLDİR 
 

 

ÖZET 

 
− Sigortalılara bireysel iş sözleşmesine veya toplu sözleşmeye dayanılarak ve işveren 

tarafından sigortalının geçici bir görevle başka yere gönderilmesi veya görev yerini 
değiştirmesi dolayısıyla verilen ve yolluk kavramına giren ödemeler sigorta primine 
tabi değildir. 
 

− Yol yardımı ya da yol parası ise sigortalıya işe gidip gelebilmesinde destek olarak 
verilen ek bir ödeme olup sigorta primine tabidir. 

 
 
 
YOL PARASI İLE YOLLUKLARIN SİGORTA PRİMİNE TABİ OLUP 
OLMASI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRLMESİ 
 
Mükelleflerin/işverenlerin ve meslek mensuplarımızın sıkça sordukları, bazen ayrımının 
yapılmasının zor olduğu yolluk ve yol paralarının sigorta primine tabi tutulup tutulmayacağı 
ile ilgili olarak SGK, 2020/20 sayılı genelgede açıklama yapmıştır. 
 
6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 3’üncü maddesinde belirtilen yol masrafı, sigortalının 
görevli bulunduğu yerden geçici bir görevle başka yerlere gönderilmesi veya görev yerinin 
değiştirilmesi dolayısıyla yol masrafı, gündelik (yevmiye), yer değiştirme masrafı olarak 
duruma bağlı yapılan ödemelerdir. Genelgeye göre yolluk kavramının içeriği itibariyle bir 
belgeyle kanıtlanması gerekmektedir. (Bir görevlendirme yapılmışsa görevlendirme 
belgesi, bir ilden bir ile taşınma olmuşsa görevlendirme belgesi ve taşıma belgesi vs. gibi) 
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Bu bakımdan, sigortalılara bireysel iş sözleşmesine veya toplu sözleşmeye dayanılarak ve 
işveren tarafından sigortalının geçici bir görevle başka yere gönderilmesi veya görev yerini 
değiştirmesi dolayısıyla verilen ve yolluk kavramına giren ödemeler prime esas kazanca 
dahil edilmeyecek dolayısıyla sigorta primine tabi tutulmayacaktır. 
 
Yol yardımı ya da yol parası ise sigortalıya işe gidip gelebilmesinde destek olarak verilen 
ek bir ödeme olup; söz konusu ödemenin 5510 sayılı Kanunun 80’inci maddenin birinci 
fıkrasının (c) bendinde belirtildiği şekilde "(b) bendinde belirtilen istisnalar dışında her ne 
adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi 
ödemeler prime esas kazanca tabi tutulur.” hükmü gereği prime esas kazanca dahil 
edilmesi gerekmektedir. 
 
Bu kapsamda işe gelip gitmek amacıyla sigortalıya ödenen yol parası ödemelerinin 
tamamı prime esas kazanca dahil edilecektir. 
 
Yol parası ile yolluk kavramını ayırt etmek bazen zor olabilmektedir. Genel itibariyle yol 
parası ödemeleri devamlılık arz eden ödemeler olup, yolluklar ise ayda veya yılda birkaç 
kez yapılan ödemelerdir.  
 
İlgili mevzuat bölümünde belirtilen genel hükmüne göre, sigortalıya yapılan bir ödemenin 
görev yolluğu mahiyetinde olduğunun belge ile kanıtlanması gerektiğinden, bu durumu 
ispatlayacak görev yolluğu ile ilgili evrakların işveren tarafından muhafaza edilmesi ve 
SGK tarafından istenildiğinde ibraz edilmesi gerekmektedir. 
 
 
Saygılarımızla… 
 
 
 
 
 
SGK Genelgesi 2020/20 "İşveren İşlemleri Genelgesi"...>>> 
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