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KONU: TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ UYGULANAN ÖZEL SEKTÖR İŞVERENLERİNE
AİT İŞYERLERİ ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN PRİME ESAS KAZANÇ
GÜNLÜK TUTARI ARTIRILDI.
18.01.2017 tarihli, 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 27.inci maddesi ile
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 71.inci madde
eklenmişti.
Söz konusu madde ile;
“Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli
sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;
a) 2016 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas
günlük kazancı Bakanlar Kurulunca belirlenen tutar ve altında bildirilen sigortalıların toplam
prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2017 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve
hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara
ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
b) 2017 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara
ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
2017 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için Bakanlar Kurulunca tespit edilen günlük tutar
ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta
primlerinden mahsup edilir ve bu tutar Hazinece karşılanır.” hükümleri getirilmişti.
Bakanlar Kurulunun 21.02.2017 tarihli ve 2017/9865 sayılı kararında, 2017 yılı için
sağlanacak olan asgari ücret destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak
prime esas günlük kazanç tutarını 110 TL, aynı fıkra uyarınca desteğe esas günlük tutarı ise
3,33 TL olarak tespit ettiğini 2034 ve 2041 no.lu sirkülerimizle duyurmuştuk.
16.05.2017 tarihli ve 2017/10326 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yukarıda
anılan 110 TL’lik prime esas günlük kazanç tutarı, 6356 Sayılı Sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan
özel sektör işverenlerine ait işyerleri için, 01.05.2017 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere, 164,70 TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerden başvuru şartı aranmayacak olup,
mevcut uygulama aynen devam edecektir.
Bilgilerinize sunarız.
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