
 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde;  Yılmaz BAYKARA (yzbaykara@globaldenetim.com.tr) veya Vahap BALKAYA 
(avbalkaya@globaldenetim.com.tr) ile temasa geçmenizi rica ederiz. 

İş bu sirküler de yer alan açıklamalarımız, ilgili sirküler hakkında genel bilgiler içeriyor olabilir. JHİ ve Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. bu sirkülerin içerdiği 
bigiler hakkında tarafımıza danışılmadan uygulanmasından kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçların aksaklık ve zararlarından dolayı herhangi bir 
sorumluluk almaz ve uygulayıcılar da tarafımıza haklılık, sorumluluk iddiasında bulunulamazlar. 

 
 

Sayı: 2017 –137  İstanbul, 2017 
Konu: Sosyal güvenlik primine esas kazançların 2018 yılında uygulanacak alt ve üst sınırları. 
 
Sayın; Mükellefimiz, 
 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesinde, üzerinden SGK primi 
ödenecek olan kazançların alt ve üst sınırlarının nasıl belirleneceğine ilişkin düzenleme yer 
almaktadır. Buna göre SGK priminin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin 
otuzda biri (günlük asgari ücret), üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 6,5 katı olarak 
hesaplanmaktaydı. 
 
6761 sayılı Kanun’un 8. maddesiyle, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yukarıda 
belirtilen hükmünde yer alan “6,5” ibaresi 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “7,5” 
olarak değiştirilmiştir. 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 
hesaplanmaktadır. 
 
2018 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 29 Aralık 2017 
tarihli 4. toplantısında belirlenmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu aynı 
tarihte yaptığı açıklamada, asgari ücretin aylık brüt tutarının 2018 yılının tamamı için 2.029,50 
TL olarak tespit edildiğini belirtmiştir. 
 
Komisyon kararı sirkülerimizin hazırlandığı tarih itibarıyla Resmi Gazete’de yayımlanmamıştır. 
Çalışma Bakanı’nın yaptığı açıklama çerçevesinde; sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve 
sosyal güvenlik destek primine esas günlük ve aylık kazançların, 2018 yılında uygulanacak olan alt 
ve üst sınırları aşağıdaki tabloda dikkatinize sunulmaktadır: 
 
  Alt sınır Üst sınır 
Günlük kazanç 67,65 TL 507,38 TL 
Aylık kazanç 2.029,50 TL 15.221,40 TL 
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