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01.01.2016 – 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI
ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK
DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU
27.01.2015 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6661 sayılı
Torba Kanun(Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)’un
17’nci maddesiyle, 5510 sayılı Kanun’a eklenen geçici 68’inci madde ile desteklenmeye
esas aylık ücret tutarı 2.550 TL; destekleme tutarı ise 100 TL olarak belirlenmiştir.
Asgari ücret artışının işverene maliyetini azaltmak için brüt 2 bin 550 lira ve altı maaş alan
işçileri kapsayan söz konusu destek, Mart 2016 ayından itibaren başlayacak olup ,
uygulamaya ilişkin detaylı bilgiler aşağıda verilmiştir.


DESTEKTEN FAYDALANACAK İŞVERENLER:

5510 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi (4/a: Hizmet akdi ile bir
veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar) kapsamında haklarında uzun vadeli
sigorta kolları (yaşlılık, malullük ve ölüm sigortası) hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran
işverenler ile 5018 sayılı Kanuna eki (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve
pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun
vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler hariç olmak üzere
diğer kamu işyeri işverenlerine, sadece uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalıştırılan
sigortalılar için uygulanır.


ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİN SÜRESİ:

Asgari Ücret desteği, haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan
sigortalılardan dolayı kapsamda bulunan işverenlere 2016/Ocak-2016/Aralık aylarına
münhasır olmak üzere verilecek 1 yıllık destektir.


ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİN MİKTARI:

2016 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL(aylık 100TL) ile çarpımı sonucu
bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve
bu tutar Hazinece karşılanır.


ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İÇİN BAŞVURU ŞARTI:

Asgari Ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerin başvuru şartı aranmayacak olup,
gerekli şartları taşıyan işverenler Kanun hükümlerinden yararlanabilecektir.


KURUMA VERİLEN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİ BAKIMINDAN BELGE
TÜRLERİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANACAKLAR:

Asgari ücret desteğinden; uzun vadeli sigorta kollarına tabi olan sigortalılar için verilen ve
yayımlanan 2016-4 sayılı Genelge ekinde yer alan 1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 24, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36 ve 37 no.lu belge türlerinden bildirilen sigortalılar bakımından destekten
yararlandırılması mümkündür.


İŞYERİNİN TESCİL TARİHİNE GÖRE DESTEKTEN YARARLANACAKLARIN
PRİM GÜN SAYILARININ HESAPLANMASI:
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1-)01.01.2016 TARİHİNDEN ÖNCE TESCİL EDİLMİŞ OLAN İŞYERLERİNDE:
2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma 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, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet
belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı asgari ücret
desteğinden yararlanılacak prim ödeme gün sayısı olarak hesaplanır.
2-)2016 YILI İÇİNDE İLK DEFA TESCİL EDİLEN VEYA 2015 YILI ÖNCESİ TESCİL
EDİLMİŞ ANCAK HİÇ BİLDİRİM YAPILMAMIŞ İŞYERLERİNDE:
Uzun Vadeli sigorta kollarına tabi olup, genelge ekinde yer alan belge türleri kapsamı
bildirilen tüm sigortalıların (prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırı arasında) toplam prim
ödeme gün sayısı asgari ücret desteğinden yararlanılacak prim ödeme gün sayısı olarak
dikkate alınır. Dolayısıyla 2016 yılında tescil edilen işyerlerinde 85 TL ve altında günlük
sigorta primine esas kazanç tutarı dikkate alınmadan tüm sigortalıların prim ödeme gün
sayısına göre destek verilir.


ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE SAĞLANAN İNDİRİM UYGULAMASI:

Asgari ücret desteği ile sağlanan indirim tutarı, takip eden ay ve aylardan doğan sigorta prim
borçlarına mahsup edilecektir. Örneğin Ocak ayı prim ve hizmet belgeleri en geç 23 Şubat’a
kadar verildiğinden, bu belgenin alınmasından sonra destek tutarı çalışan sigortalı sayısına
göre belirlenecek olup, Mart ayının sonuna kadar ödenecek primlerden mahsup yöntemiyle
ödenmiş olacaktır. Dolayısıyla 2016/Aralık ayı için belirlenecek destek tutarı 2017/Şubat ayı
sonuna kadar ödenecek primlerden mahsup edilecektir.


DESTEKTEN YARARLANMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR:

1)Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Yasal Süresinde Verilmesi
2016 yılına ilişkin olmak üzere yasal süresi dışında verilen ve gün sayısını arttıracak
mahiyetteki aylık prim ve hizmet belgelerindeki kayıtlı sigortalılar için bildirilen prim ödeme
gün sayıları destekten yararlanılacak günün hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Ancak
yasal süresi dışında verilen ve gün sayısını azaltılacak mahiyetteki (iptal niteliğindeki) aylık
prim ve hizmet belgelerindeki kayıtlı sigortalılar için bildirilen prim ödeme gün sayıları
destekten yararlanılacak günün hesaplanmasında dikkate alınacaktır.
Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmemesi halinde belgelerin yasal
süresinde verilmediği aylar için destekten yararlanılmayacaktır.
2) İşverenin, Kuruma prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve
gecikme zammı borcunun bulunması hali
2016 yılı öncesi tescil edilmiş olan işyerleri için; uygulanacak olan asgari ücret
desteğinde işverenler Kuruma vadesi geçmiş borcu olsa dahi destekten yararlanabileceği
gibi, Aylık Prim Hizmet Bildirgesinden kaynaklanan prim borçlarının ödenmiş olma şartı da
bulunmamaktadır.
2016 yılında tescil edilmiş / edilecek olan işyerleri ile 2015 yılından önce Kanun
kapsamına alınmış ancak 2015 yılında sigortalı çalıştırmamış veya 2015 yılının en son
bildirim yapılan ayından 2015 yılı sonuna kadar hiç bildirim yapılamayan işyerleri için;
destekten yararlanılması bakımından aylık prim ve hizmet belgelerinin yanı sıra ödeme
vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması ve tahakkuk edecek olan
sigorta primlerinin de yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.
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3)2016 yılı için Sigorta Primine Esas Kazancın Eksik Bildirilmiş veya Hiç Bildirilmemiş
Olması
2016 yılı için sigorta primine esas kazancın eksik bildirildiğinin veya hiç bildirilmediğinin
denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya
mahkeme kararı neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan
anlaşılması halinde 2016 Ocak-2016 Aralık ayları için destekten yararlanılamayacağı gibi,
yararlanılmış olması halinde, yararlandırılan tutarların gecikme zammı ve gecikme cezası ile
birlikte geri alınacaktır.
4)Destekten yararlanılabilmesi için Kuruma vadesi geçmiş borcun bulunmaması veya
söz konusu borcun 6183 sayılı Kanunun 48 inci Maddesine göre Taksitlendirilmiş
Olması
Destekten yararlanılabilmesi için 2016 yılında Kuruma vadesi geçmiş borcun bulunmaması
veya söz konusu borcun 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirilmiş olması
gerekmektedir.


SİGORTA PRİMLERİNİN İŞVEREN VE SİGORTALI HİSSELERİNİN TAMAMININ
DEVLET TARAFINDAN KARŞILANDIĞI DURUMLARDA VERİLECEK DESTEK
TUTARI:

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar çerçevesinde düzenlenen destek belgeleri
kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda istihdam edilen sigortalı ve işveren hisselerine ait
sigorta primlerinin devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta
priminin Hazinece karşılanan asgari ücret desteği tutarından az olması halinde sadece
sigorta prim borcu kadar asgari ücret desteği verilecektir.


ALT İŞVERENİ
İŞLEMLER:

BULUNAN

İŞYERLERİ

VE

ALT

İŞVERENLERLE

İLGİLİ

Alt işverenlerin destekten yararlanabilmeleri için;
1) 6661 sayılı Kanunun uygulanacağı 01.01.2016 -31.12.2016 döneminde faaliyetine
yeni başlayacak olması gerekmektedir.
2) Alt işverenlerin kendilerine ait alt işverenlik tescillerinin, 01.01.2016 tarihinden önce
yapılmış olması ve 2016 yılında da faaliyetine devam ediyor olması halinde
“01.01.2016 tarihinden önce tescil edilmiş olan işyerlerine ilişkin iş ve işlemler”e göre;
01.01.2016 tarihinden sonra yapılmış/yapılacak olması halinde “2016 yılında tescil
edilmiş/edilecek olan işyerlerine ilişkin İş ve İşlemler” e göre belirtilen usul ve esaslar
dikkate alınarak her bir alt işveren için ayrı ayrı uygulanacaktır.
Bu kapsamda, destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında, her bir
alt işveren tarafından çalıştırılan ve kapsama giren sigortalıların prim ödeme gün sayıları asıl
işverenin ve/veya varsa diğer alt işverenlerin prim ödeme gün sayısının hesabında dikkate
alınmayacaktır.


ASIL İŞVERENİN ALT İŞVERENE KARŞI SORUMLULUĞU:

Alt işverenlerin Kuruma borçlarının bulunması veya çalıştırdığı sigortalıların prime esas
kazanç tutarlarını eksik bildirdiğinin, sigortalılarını kayıt dışı çalıştırdığının yada bildirdiği
sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde, alt işverenin Kuruma olan
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yükümlülüklerinden dolayı asıl işverenin müteselsilen sorumluluğunun olması nedeniyle
ilgili alt işverenler ile asıl işveren de destekten yararlandırılmayacaktır. Buna karşın
diğer alt işverenler destekten yararlanmaya devam edeceklerdir.
Asıl işverenlerin alt işverenleri ile, alt işverenlerin ise birbirleriyle destekten yararlanmak için
istihdamın kaydırılması şeklinde muvazaalı işlem yaptıklarının anlaşılması halinde bu işveren
ve alt işverenler destekten yararlanamayacaklardır.


İHALE MAKAMLARINCA DESTEKTEN YARARLANAN
YAPILACAK KESİNTİLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR:

İŞVERENLERDEN

İşverenlerin yararlandıkları destek tutarlarının ihale makamlarınca hakkedişlerinden
kesilebilmesi için, söz konusu destek kapsamında yararlanılan tutar “İdarelerce e-borç
sorgulama” ekranından destek tutarının görüntülenmesine kadar ilgili Sosyal Güvenlik
Merkezince / Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince talep edilmesi halinde ihale makamlarına
yazı ile bildirilecek ve buna göre kesinti yapılacaktır.
Yapılacak olan kesintiler emanet hesaplarında tutulacaktır. Bu nedenle hakediş hazırlama
dönemine girmeden önce İdarelerce yazıların gönderilmesi ve yazılara cevaben gelen
tutarlar üzerinden kesinti yapılması gerekmektedir.
Hakedişten kesilen tutarlar veya emanete alınan tutarlar, Sosyal Güvenlik Kurumunun
“İdarelerce e-borç sorgulama” ekranında görüntülenerek destek tutarının kesinleşmesinden
sonra genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere illerde muhasebe müdürlüklerinin ilçelerde ise
mal müdürlüklerinin banka hesaplarına aktarılır.
Emanete alınan tutarlar destekten fazla ise, işverenlerin varsa borçlarından mahsup edilir,
borcu yoksa işverenlere iade edilir.


EV HİZMETLERİNDE 5510 SAYILI KANUNUN EK 9 UNCU MADDESİ BİRİNCİ
FIKRASI KAPSAMINA GİREN SİGORTALILARI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLER:

Kuruma aylık prim ve hizmet belgesi vermemelerine rağmen uzun vadeli sigorta kollarına tabi
olan 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında ay içinde 10 gün
ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler de anılan destekten yararlanacaklardır.


MUVAZAALI İŞLEMLERİN ÖNLENMESİ:

Asgari ücret desteğinden yararlanmak amacıyla, mevcut bir işyerinin kapatılarak değişik bir
ad veya unvan ya da iş birimi olarak faaliyete geçirildiğinin anlaşılması halinde destek
yararlanılamayacak ve yararlandırılan tutarlar gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte
tahsil olunacaktır.


DEVİR, İNTİKAL VE ADRES DEĞİŞİKLİKLERİNDE
DESTEĞİNDEN YARARLANILMASI:

ASGARİ

ÜCRET

İşyerlerinin devredilmesi veya intikal etmesi durumunda işyerini devrelan veya işyeri intikal
eden işverenler adına yeni bir dosya açılmayıp mevcut işyeri dosyası üzerinden işlem
yapılabilecektir.
İşyerinin aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine veya bir ilden başka bir ile
nakledilen işyerleri bakımından yeni işyeri dosyası tescil edileceğinden, adres değişikliği
nedeniyle yeni tescil edilen işyeri için, tescil aşamasında “adres değişikliği” seçeneği
işaretlenmek suretiyle destekten yararlanılacaktır.
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