
  

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 24.05.2017 

Sayı: 2017/092        Ref: 4/092 
 

 

Konu: 

5510 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 71. MADDESİ KAPSAMINDA SAĞLANMAKTA 

OLAN DESTEK TUTARINA ESAS GÜN SAYISININ TESPİTİNDE DİKKATE 

ALINACAK PRİME ESAS KAZANÇ SINIRI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 

UYGULANAN ÖZEL SEKTÖR İŞVERENLERİNE AİT İŞ YERLERİNE ÖZEL 

OLMAK ÜZERE ARTIRILMIŞTIR  
 

20.05.2017 tarih ve 30071 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2017/10326 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı’nda, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş 

sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait iş yerleri için, 01.05.2017 tarihinden itibaren 

geçerli olmak üzere, 5510 sayılı Kanunun Geçici 71. maddesi kapsamında sağlanacak destek 

tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç 164,70 TL olarak 

belirlenmiştir.  

 

Böylece, uygulamada asgari ücret desteği olarak adlandırılan ve ilk olarak 2016 yılında 

uygulanan, geçici 71. madde ile 2017 yılında da devam edilen destek uygulamasından, toplu iş 

sözleşmesi uygulanan özel sektör iş yerlerinde daha fazla sigortalının destek kapsamına 

alınabilmesi sağlanmıştır.  

 

22.02.2017 tarih ve 29987 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2017/9865 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile, 5510 sayılı Kanunun Geçici 71. maddesinin 2017 yılında uygulanabilmesi için 

belirlenmesi gereken hadler tespit ve ilan edilmişti. (Bu Kararname hakkında 23.02.2017 tarih ve 

2017/36 sayılı sirkülerimiz yayınlanmıştı.) (Geçici 71. maddenin uygulama usul ve esaslarının 

belirlendiği 2017/9 sayılı SGK Genelgesi hakkında ise 01.03.2017 tarih ve 2017/44 sayılı 

sirkülerimiz yayınlanmıştı.) 

 

5510 sayılı Kanunun Geçici 71. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki gibidir: 

 

“Bu 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 Kurulu’nca 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 Kurulu’nca tespit edilen günlük tutar 

ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden 

mahsup edilir ve bu tutar Hazinece karşılanır.” 

http://www.dengeakademi.com/Files/Circular/2023.pdf
http://www.dengeakademi.com/Files/Circular/2023.pdf
http://www.dengeakademi.com/Files/Circular/2032.pdf


 

 

 

2017/9865 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2017 yılı için sağlanacak olan destek tutarına esas 

gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç 110 TL olarak, desteğe esas 

günlük tutar ise 3,33 TL olarak tespit edilmişti.  

 

Buna göre, 2016 yılında çalıştırılan ve yine 2016 yılında sigorta primine esas günlük kazancı 

(SPEK) en fazla 110 TL, prime esas aylık kazancı ise en fazla (110 x 30 gün =) 3.300 TL olarak 

bildirilen sigortalılar 2017 yılında geçici 71.madde kapsamındaki destekten yararlanabilmektedir. 

Destek tutarının hesaplanmasında dikkate alınacak günlük tutar 3,33 TL olup, kapsam dahilinde 

olan sigortalılar için 2017 yılında (fiilen çalıştıkları gün sayısı dikkate alınmak suretiyle) aylık en 

fazla (3,33 x 30 gün =) 99,90 TL destek sağlanmaktadır.  

 

Bilindiği gibi bu destek hesaplaması e-bildirge sisteminde otomatik olarak hesaplanmakta ve 

tahakkuk eden prim tutarından tenzil edilmektedir.  

 

Toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait iş yerleri için ise, 01.05.2017 

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2016 yılında çalıştırılan ve yine 2016 yılında sigorta 

primine esas günlük kazancı (SPEK) en fazla 164,70 TL, prime esas aylık kazancı ise en fazla 

(164,70 x 30 gün =) 4.941 TL olarak bildirilen sigortalılar 2017 yılında geçici 71.madde 

kapsamındaki destekten yararlanabilecektir. Toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör 

işverenlerine ait iş yerleri için 2017 yılında sağlanacak destek tutarının hesaplanmasında dikkate 

alınacak günlük tutar için ise özel bir belirleme yapılmamış olup, 3,33 TL sınırı aynen geçerli 

olacak, kapsam dahilinde olan sigortalılar için 2017 yılında aylık en fazla (3,33 x 30 gün =) 99,90 

TL destek sağlanacaktır.  

 

Özetle açıklayacak olursak, geçici 71. madde kapsamında sağlanan destek imkânından 2016 

yılında aylık en fazla 3.300 TL SPEK bildirilmiş sigortalılar için yararlanılabiliyorken (bu haddin 

üzerinden SPEK bildirilen sigortalılar için sistem indirim hesaplamamaktadır), toplu iş sözleşmesi 

uygulanan özel sektör iş yerleri tarafından bildirilecek sigorta primlerinden indirilecek destek 

tutarının hesabında söz konusu had 4.941 TL olarak dikkate alınacak; bir diğer ifadeyle 2016 

yılında 3.300 TL’den fazla 4.941 TL’den az SPEK bildirilen sigortalılar için de sistem indirim 

hesaplaması yapacaktır. Böylece, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör iş yerlerinde destek 

kapsamına alınacak sigortalı sayısı daha fazla olabilecektir.  

 

 

Saygılarımızla,  

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

            MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EK: 

2017/10326 sayılı Bakanlar Kurulu 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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