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KONU: 2017 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Destek Tutarı Belirlenmesine İlişkin 

2017/9865 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı Hakkında. 

22/2/2017 tarihli ve 29987 sayılı Resmî Gazete’de 2017 yılında uygulanacak asgari ücret desteğine 

ilişkin 2017/9865 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı. 

Hatırlanacağı üzere, 6661 Sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 68 inci madde ile 

işverenlere; SGK’ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL 

(aylık 2.550 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek 

üzere, çalışanların prim gün sayıları baz alınarak, 2016 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için 

günlük 3,33 TL (aylık 100 TL) Hazine desteğinden yararlanma imkanı getirilmişti. Daha sonra, 

6770 Sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen, geçici 71 inci madde ile 2016 yılında uygulaması 

başlatılan asgari ücret desteğinin 2017 yılında da devam etmesi yönünde düzenleme yapılmıştı. 

2017/9865 sayılı Karar ile SGK’ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük 

kazanç tutarı sınırı ve 2017 yılındaki asgari ücret desteğinden yararlanılacak günlük destek 

tutarı belirlenmiştir. 

Buna göre, 5510 sayılı Kanun’un (4/a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları 

hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;  

 2016 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas 

günlük kazancı 110 TL (aylık 3.300 TL) 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, 

 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 günlük 3,33 TL (aylık 100 TL) ile çarpımı sonucu 

bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu 

tutar Hazinece karşılanacaktır. 
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