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        Ö z e t   B ü l t e n 
        Tarih  : 22.02.2017 

        Sayı  : 2017/11 

  

Değerli Müşterimiz, 
    

 Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2017 yılı için uygulanacak olan asgari 

ücret, 1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arası için tespit edilerek, 30/12/2016 tarihli ve 

29934 sayılı sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.   

 

 Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karara istinaden, 1/1/2017 ila 

31/12/2017 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 59,25 

(elli dokuz lira yirmi beş kuruş ) Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.   

 

 Ayrıca sigorta primine esas kazanç üst sınırı 1/1/2017 tarihinden geçerli 

olmak üzere günlük prime esas kazancın 7,5 katı olarak değiştirilmiştir. Buna göre, 

1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta 

primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırları ile idari para cezalarında, 

geçici iş göremezlik, cenaze ve emzirme ödeneklerinde dikkate alınacak tutarlar 

aşağıda gösterilmiştir.  

 

1. 4/A ya tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas 

günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları; 

 

a) Özel Sektörde, bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için;   

 

 1/1/2017 ila 31/12/2017  tarihleri arasında sigorta primine esas;   

 

 Günlük kazanç alt sınırı  :      59,25 TL    

 

 Aylık kazanç alt sınırı     :  1.777,50 TL   

 

 Günlük kazanç üst sınırı :     444,38 TL  

 

 Aylık kazanç üst sınırı    : 13.331,40 TL   

 

b) Çırak ve öğrenciler için;   

 

 Aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki 

ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı 

eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri, asgari ücretin 

yüzde ellisi üzerinden hesaplanmaktadır.   

 

 Buna göre, bu kapsamda yer alan çırak ve öğrencilerin prime esas 

kazançları;  
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 Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için; 

1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında;  

 

 Günlük kazanç tutarı :    29,63 TL  

 Aylık kazanç tutarı    :   888,90 TL   

 

 Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında 

düzenleyenler için;  

 

 15/12/2016 - 14/1/2017 dönemi için;  

 

 2016 yılı Aralık ayı günlük kazanç tutarı: 54,90 TL x %50 = 27,45 TL  

 

 2017 yılı Ocak ayı günlük kazanç tutarı: 59,25 TL x %50 = 29,63 TL 

 

 2016 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 27,45 TL x 16 gün =439,20 TL  

 

 2017 yılı Ocak ayının ilk yarısı için      : 29,63 TL x 14 gün = 414,82 TL  

 

 15/12/2016-14/1/2017 devresi için        : 439,20 TL + 414,82 TL  = 854.02 TL   

 

 15/1/2017 ila 14/12/2017 tarihleri arasında sigorta primine esas;   

 

 Günlük kazanç tutarı :    29,63 TL 

 

 Aylık kazanç tutarı    :   888,90 TL   

 

c) Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı 

çalıştırılan öğrenciler ile bursiyer ve kursiyerler için;  

 

 Buna göre, bu kapsamda yer alan öğrenci, bursiyer ve kursiyerlerin prime 

esas kazançları;   

 

 Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için; 

 

 1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında;   

 

 Günlük kazanç tutarı :    59,25 TL  

 

 Aylık kazanç tutarı    :  1.777,50 TL   

 

 Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında 

düzenleyenler için;  

 

 15/12/2016 - 14/1/2017 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;  

 

 2016 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 54,90 TL x 16 gün = 878,40 TL  

 

 2017 yılı Ocak ayının ilk yarısı için      : 59.25 TL x 14 gün = 829,50 TL   
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 15/12/2016-14/1/2017 devresi için        : 878,40 TL +  829,50 TL = 1.707,90 TL   

 

 15/1/2017 ila 14/12/2017 tarihleri arasında sigorta primine esas;   

 

 Günlük kazanç tutarı :    59,25 TL  

 

 Aylık kazanç tutarı    :   1.777,50 TL  

 

d) Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı 

ve aile zammı (yardımı) tutarları;   

 

 4/A’ya tabi sigortalıların;  

 

 - Yemek parası:   

 

 1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında;   59,25 TL x % 6 = 3,56 TL (Günlük)    

 

 - Çocuk zammı:  1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında;   

 

 1.777,50 TL x % 2 = 35,55 TL (Aylık)   

 

 - Aile zammı (yardımı):   

 

 1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında;   1.777,50 TL x %10 = 177,75 TL (Aylık)          

tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.    

 

2. Geçici iş göremezlik ödeneklerinin alt sınıra tamamlanması; 

 

 Sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneklerinin günlük kazanç alt sınırı;  

 

 -1/1/2017 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş 

göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam eden ve geçici iş göremezlik 

ödeneği hesabına esas günlük kazançları, 59,25 TL altında hesaplanmış olanların, 

1/1/2017 tarihinden 31/12/2017 tarihine kadar istirahatli bulundukları günlere ait 

geçici iş göremezlik ödenekleri 59,25 TL asgari günlük kazanç üzerinden,  

 

 Çırak ve öğrencilerin geçici iş göremezlik ödeneklerinin günlük kazanç alt 

sınırı;  

 

 -1/1/2017 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş 

göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam eden ve geçici iş göremezlik 

ödeneği hesabına esas günlük kazançları, 29,63 TL altında hesaplanmış olanların, 

1/1/2017 tarihinden 31/12/2017 tarihine kadar istirahatli bulundukları günlere ait 

geçici iş göremezlik ödenekleri 29,63 TL asgari günlük kazanç üzerinden, 

hesaplanacaktır.  

 

 Geçici iş göremezlik ödeneği; yetkilendirilmiş hekim ve sağlık kurullarından 

istirahat raporu alanlara, S.G.K tarafından ödenir. 
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3. Emzirme ödeneği; 

 

 Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum 

yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık 

alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk 

için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan tarife üzerinden emzirme 

ödeneği verilmektedir. 

 

 2016 yılında 122,00 TL olan emzirme ödeneği tutarı, 2017 yılında 133,00 TL 

olmuştur. S.G.K tarafından bir defa ödenir. 

 

4. Cenaze ödeneği; 

 

 İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, 

malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 

360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının 

hak sahiplerine, cenaze ödeneği ödenmektedir. 

 

 2016 yılında 489,00 TL olan cenaze ödeneği tutarı, 2017 yılı için 531,00 TL 

olarak belirlenmiştir. S.G.K tarafından bir defa ödenir. 

 

5. İdari para cezaları; 

 

 5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, idari 

para cezası uygulanmaktadır.  

 

 Buna göre, 1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işlenen fiiller için 

1.777,50 TL, idari para cezası uygulanacaktır.   

 

  

                Saygılarımızla, 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


