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Konu: Asgari Ücret, SSK Primleri Alt ve Üst Sınırları 

 

 4857 sayılı İş Kanunu'nun 39. Maddesi gereğince, iş akdi ile çalışan ve bu Kanun 

kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ücretini tespit etmekle görevli 

komisyonca alınan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı açıklanmış olup, söz 

konusu Karar 30.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Milli seviyede tek 

asgari ücretin belirlenmesine oybirliğiyle karar verilmiş olup 01.01.2017 –31.12.2017 

tarihleri arasında milli seviyede tüm çalışanlar için aynı olarak uygulanmak üzere 

yeniden belirlenen asgari ücret brüt tutarları şöyledir: 

 

 Günlük Aylık 

01.01.2017-31.12.2017 59,25 TL 1.777,50 TL 

    

                

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ’nun, 1 Temmuz 

2008 tarihinde yürürlüğe giren 82. maddesinde günlük kazanç sınırları tanımlanmış 

ve “5510 Sayılı Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına 

esas tutulan günlük kazancın alt sınırının, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırının ise 

günlük kazanç alt sınırının 6,5 katı olacağı” hüküm altına alınmıştır. 

 

6761 sayılı Kanun'un 8. maddesiyle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu'nun yukarıda belirtilen hükmünde yer alan "6,5" ibaresi "7,5" olarak 

değiştirilmiştir. Bu değişiklik 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerlidir. Buna göre 

SGK primine esas kazancın üst sınırı (SGK tavanı) 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren, 

ilgili dönemde geçerli olan asgari ücret tutarının 7,5 katı olarak hesaplanacaktır. 
 

              
 

Buna göre; 01.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında uygulanacak olan SSK 

Prim taban ve tavan tutarları şöyle olacaktır:  

 

 

01.01.2017– 31.12.2017 

Günlük Aylık 

Taban Tutarı 59,25 TL 1.777,50 TL 

Tavan Tutarı 444,38 TL 13.331,40 TL 
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3308 sayılı Kanun ’un 25. maddesi uyarınca, aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek 

eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar; aday çırak veya 

çırağın velisi veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile 

işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile 

tespit edilir. Ancak, işletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, 

asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 

30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden, aday çırak ve 

çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30’undan aşağı ücret ödenemez.  

 

 

Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır.  

 

Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere sözleşmenin 

akdedilmesi ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun iş kazaları ve meslek 

hastalıkları ile hastalık sigortaları hükümleri uygulanır. Sigorta primleri 1475 sayılı İş 

Kanununun 33 üncü maddesi gereğince bunların yaşına uygun asgari ücretin % 50'si 

üzerinden Bakanlık ve mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının 

bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekle karşılanır. 

 

  Başka bir değişiklik olmadığı takdirde, asgari ücretlinin eline geçecek net tutar 2017 

yılı için 1.270,75 TL (asgari geçim indirimi ile birlikte 1.404,06 TL) olarak tespit 

edilmiştir.(Bilindiği üzere 2016 yılında net ücretlerin 1.300,99 TL’nin altına düşmesi 

sonucu sadece 1.300,99 TL ile bunun altına düşen tutar arasındaki farkın ilave asgari 

geçim indirimi yoluyla telafisine yönelik olarak 28/10/2016 tarihli Resmi Gazetede 

yayımlanan 6753 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa geçici 86 ncı 

madde eklenmiş ve Ekim ayından itibaren asgari geçim indirimi bordrosuna ilave 

edilmek üzere aylık 69,91 TL net tutarı vergi dairesi yerine asgari ücretliye 

ödenmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yapılan açıklamada, 2017 

yılında da benzer bir düzenlemenin hükümet tarafından değerlendirilebileceği 

belrtilmiştir.) 

 

 Bir asgari ücretlinin işverene maliyeti ise 2017 yılı boyunca 2.177,44 TL olmaktadır. 

Şöyle ki; 

                    

                                                                               

Asgari Ücret Kesintileri ve Net 

Tutar  

TL 

 

Asgari Ücrette İşveren 

Katkısı  

TL 
Brüt Tutar 1.777,50     SSK Primi İşveren(*) 

Payı(*) 
364,39 

SSK Primi İşçi Payı 

 

248,85     

 
İşsizlik Sig. İşveren Payı 35,55 

 İşsizlik Sig. İşçi Payı 17,78       

Gelir Vergisi Matrahı 1.510,87       

Hesaplanan Gelir Vergisi 226,63       

Damga Vergisi (%0,759) 13,49       

Kesintiler Toplamı 506,75       

Net Ödenecek Tutar 1.270,75     Toplam(*) 399,94     
 

(Asgari geçim indirimi tutarı ile birlikte bekar asgari ücretlinin alacağı aylık net 

ücret 1.404,06 TL olacaktır.) 

 



Asgari Ücretlinin İşverene Maliyeti       TL 

Brüt Ücret      1.777,50     

İşveren Sigorta Primleri 399,94 

Toplam Maliyet(*) 2.177,44 

 

 (* )Ancak, aylık prim ve hizmet belgelerini Sosyal Güvenlik Kurumu’na düzenli 

olarak verip, primlerini de düzenli olarak ödeyen ve borcu olmayan işverenler 5 

puanlık sigorta primi indiriminden yararlanabilecek (dolayısı ile işveren sigorta 

primleri %20,5 yerine %15,5 olarak uygulanacak) olup, söz konusu indirim dikkate 

alındığında, asgari ücretin işverene maliyeti  2.088,56 TL olacaktır. 

 

 

Tabloda 2017 yılı için 1.270,75 TL (asgari geçim indirimi ile birlikte 1.404,06 TL) 

olarak gösterilen çalışana ödenecek net tutar bekar bir asgari ücretli için 

hesaplanmış olup, Asgari Geçim İndirimi uygulaması nedeniyle, evli ve çocuklu 

asgari ücretlilerde aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

Eş Çalışıyorsa   Eş Çalışmıyorsa  

 Agi (TL) Asgari 

Ücret(TL) 

Agi (TL) Asgari Ücret 

(TL) 

Çocuksuz  133,51      1.404,06      159,98      1.430,73     

1 Çocuklu  153,31      1.424,06  179,97      1.450,72     

2 Çocuklu  173,31      1.444,06     199,97      1.470,72   

3 Çocuklu  199,97      1.470,72  226,63      1.497,38     

4 Çocuklu  213,30      1.484,05    226,63      1.497,38     

 

 

   

 

 Bilindiği üzere; 2016 yılında net ücretlerin asgari ücret altına düşmemesi için  Gelir 

Vergisi Kanununa geçici 86 ncı madde eklenmiş ve 2016 yılı Ekim, Kasım Aralık 

aylarında 1.300,99 TL ile bunun altına düşen tutar arasındaki fark ilave asgari geçim 

indirimi yoluyla telafi edilmişti. Ancak bu düzenleme sadece 2016 yılını 

kapsamaktaydı. Başbakan tarafından yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında da benzer 

düzenleme yapılacak ve asgari ücretin, belirlenen net ücretin (1.404,06 TL) altına 

düşmemesi sağlanacaktır. 

 

 

Asgari Ücretle Bağlantılı Sigorta Primi Devlet Desteği 

  

Öte yandan, “Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 68. madde eklenmişti.  

 

Anılan madde hükmüne göre; 

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları 

hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;  



 

a) 2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde 

prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim 

ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim 

ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,  

 

b) 2016 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen 

sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,  

 

2016 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu 

bulunacak tutarın, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden 

mahsup edileceği ve bu tutarın Hazinece karşılanacağı hüküm altına alınmıştı. 

 

Dolayısıyla, 2015 yılının aynı ayında, günlük 85 TL, aylık (30 x 85 =) 2550 TL ve 

altında prime esas kazanç bildirilen kişilerin toplam gün sayısını geçmemek üzere, 

2016 yılının aynı aylarında günlük 3,33 TL, aylık (30 x 3,33 =) 99,99 TL tutarındaki 

kısmı devlet tarafından karşılanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın yapmış 

olduğu açıklamada “Bu yılda bu desteğin aynı oranda olmasa bile devam edeceği 

konusunda Sayın Başbakanımızın açıklaması var. O nedenle destek konusu yine 

hükümetimiz tarafından değerlendirilir, son şekli verilir.” denmiştir. 

 

 

   Saygılarımızla, 

 

       ALFA YMM LTD.ŞTI. 

 


	(* )Ancak, aylık prim ve hizmet belgelerini Sosyal Güvenlik Kurumu’na düzenli olarak verip, primlerini de düzenli olarak ödeyen ve borcu olmayan işverenler 5 puanlık sigorta primi indiriminden yararlanabilecek (dolayısı ile işveren sigorta primleri %...

