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Sirküler ; 2018/003  

 
Konu : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının yayımlamış olduğu 2018-2 sayılı genelge, 
 
 
Sayın Yetkililer ; 
 

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 39’uncu maddesi gereğince, 01.01.2018 -31.12.2018 dönemi için 
uygulanacak asgari ücret tutarı 2.029,50 TL brüt olarak belirlenmişt i. 

 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının yayımlamış olduğu 2018-2 sayılı genelgesinde açıklanan 

hususlar doğrultusunda uygulamada önemli olduğunu düşündüğümüz bazı konular sirkülerimizin 
konusunu oluşturmaktadır. 

 
Saygılarımızla / 07.02.2018 
 

 
 
 

     C.Serkan KUMDAKCI 
S.M.M.M. / Bağımsız Denetci 
 

 

İlgili genelgeye göre, 01.01.2018-31.12.2018 dönemi için; 
 

1-)Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası,çocuk zammı 
(yardımı) tutarları; 
 

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların; 
 
-Yemek parası: 67,65 tl x % 6   = 4,06 TL (*) (Günlük) 
 
-Çocuk Zammı: 2029,50 TL x % 2   =40,59 TL (Aylık) 
 
-Aile zammı (yardımı):2029,50 TL x %10  = 202,95 TL (Aylık) 
 
Tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.  
 

2-)Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülkelerde İş Üstlenen 
İşverenlerce Yurt Dışındaki İşyerlerinde Çalıştırılmak Üzere Götürülen 

Sigortalılar İçin; 

5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince sigorta primine esas kazanç üst 
sınırı sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki 

işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçiler için 3 katı olup söz konusu hüküm 
gereğince sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki 

işyerlerinde çalıştırılmak üzere götüren sigortalıların; 
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Günlük kazanç alt sınırı : 67,65 TL 
 
Aylık kazanç alt sınırı  : 2.029,50 TL 
 

Günlük kazanç üst sınırı  : 202,95 TL 
 

Aylık kazanç üst sınırı   : 6.088,50 TL 
 
Olarak uygulanacaktır. 

 
 
Ayrıca ilgili genelgeye gore, 
 

1-Emzirme ödeneği; 
 
5510 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinin üçüncü Fıkrasında, analık sigortasından sigortalı kadına 
veya sigartalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü 

Maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan,kendi 
çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı 

olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olup ödenecek tutar, 
 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2017 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim 

oranının %11,92 olduğu dikkate alındığında ,2017 yılında 133,00 TL olan emzirme ödeneği 
tutarı 2018 yılında 149,00 TL olacaktır. 

 

2-Ceza ödeneği ; 

5510 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu 

veya sürekli iş görmezlik geliri,malûllük,vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya 
kendisi için en az 360 gün malûllük,yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen 
sigortalının hak sahiplerine ödenecek tutar, 

 
Türkiye İstatislik Kurumu tarafından 2017 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim 

oranının % 11,92 olarak açıklanması nedeniyle 2017 yılında 531,00 TL olan cenaze ödeneği 
tutarı 2018 yılı için 595,00 TL olarak belirlenmiştir. 

 

Bilgilerinize rica ederim.Saygılarımla, 

 

C.Serkan KUMDAKCI 

SMMM / Bağımsız Denetci 
 


