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SĐRKÜLER         Đstanbul, 29.06.2011 
Sayı: 2011/147        Ref: 4/147 
 
 
Konu: 
01.07.2011 TARĐHĐNDEN ĐTĐBAREN GEÇERL Đ OLACAK ASGAR Đ ÜCRET, 
SĐGORTA PRĐMĐNE TABĐ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI, ÇOCUK VE A ĐLE 
ZAMMI, ÖZEL SA ĞLIK VE B ĐREYSEL EMEKL ĐLĐK ÖDEMELER Đ ĐLE SĐGORTA 
PRĐMĐNE ESAS TAVAN VE TABAN ÜCRET TUTARLARI   
  

• Asgari ücret 
 
 01.07.2011 – 31.12.2011 
 Günlük Aylık 
16 yaşından büyük işçiler        27,90           837,00     
16 yaşından küçük işçiler         23,85           715,50     
 

• Sigorta primi hesabına dahil edilmeyecek yemek parası, çocuk zammı, aile zammı, 
özel sağlık ve bireysel emeklilik ödeme tutarları  

 
  01.07.2011 – 31.12.2011 
Yemek parası (günlük) (*)  1,67 
Çocuk zammı (**)  16,74 
(En çok 2 çocuk için)  
Aile zammı (aylık) (***)  83,7 
Özel sağlık / BES primleri 251,1 
 
(*)  Yemek parası istisnası, fiilen çalışılan gün sayısı kadar geçerlidir.   
(**) Sigortalıya çocuk zammı adı altında yapılan ödemeler; sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı 
sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan çocuklarından 18 yaşını, 
lise ve dengi öğrenim veya 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitimi Kanununda belirtilen 
aday çırak, çırak ya da işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim 
görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın 5510 sayılı 
Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayanlarından en fazla iki çocuğa kadar (iki çocuk 
dahil) olanları için, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı 
üzerinde durulmaksızın iki çocuğu geçmemek kaydıyla yapılabilir.  
(***) Sigortalılara aile zammı adı altında yapılacak ödemeler; sigortalının hizmet akdinin devam 
etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin 5510 
sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmaması ve Kurumdan gelir 
veyahut aylık almaması durumunda yapılabilir.  
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• Sigorta primine esas tavan ve taban ücret tutarları  
 
 01.07.2011 – 31.12.2011 
Tavan ücret (aylık)                       5.440,50     
Taban ücret (aylık)                          837,00     
 

• Sigorta primine esas günlük kazanç ise aşağıdaki gibidir: 
 
 01.07.2011 – 31.12.2011 
Prime esas günlük kazanç (tavan) 181,35 
Prime esas günlük kazanç (taban)  27,90 
 
 
Not: 01.07.2011 tarihinden itibaren geçerli olacak gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı 
tavanı ile çocuk yardımı tutarlarının hesaplanabilmesi için 01.07.2011 tarihinden itibaren 
geçerli olacak devlet memuru maaş hesaplamalarında kullanılan katsayıların Bakanlar Kurulu 
tarafından tespiti ve Resmi Gazete’de ilan edilmesi gerekmektedir.   
 
Saygılarımızla,  
 
       DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
          MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  


