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                                                                                                                                  22.01.2016 

SİRKÜLER NO: 2016/08 

 

Konu: : Asgari Ücret Artışı Sonrası İşverene Prim Desteği hk. 

2016 yılında uygulanacak aylık brüt asgari ücret 1.647 TL olarak belirlenmiş olup, bu tutarın işverene 

maliyetinin bir kısmının Hazine tarafından karşılanacağı 01.01.2016 tarih ve 2016-01 nolu 

sirkülerimizde açıklanmıştı. 

İşverene prim desteği düzenlemesi son şeklini alarak Meclis tarafından kabul edilmiş ve 6661 Kanun 

numarası ile yasalaşmıştır. Prim desteğini öngören düzenleme kanunun 17. maddesiyle 5510 sayılı 

kanuna eklenen Geçici 68. maddede yer almaktadır. Kanun, 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere 

Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. 

1. İşverene Prim Desteği Tutarının Hesaplanması 

a) Destek; prime esas kazancı günlük 85 TL, aylık 2.550 TL’nın altında bildirilen sigortalıların, 

2016 yılının cari ayındaki toplam prim ödeme gün sayılarının günlük 3,33 TL ile çarpımı ile 

hesaplanacaktır.  

b) Hesaplama sonucu bulunan tutar, işverenin Kuruma ödeyeceği sigorta primlerinden mahsup 

edilecek ve bu tutar Hazinece karşılanacaktır. 

c) 2015 yılında faaliyette bulunan işyerleri için hesaplanan destek tutarı; 

i. 2015 yılının aynı ayına ilişkin prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen 

sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçemeyecektir. 

ii. Bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi verilmemiş olması 

hâlinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki 

bildirimler esas alınacaktır. 

d) 2016 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerleri için hesaplanan destek tutarı; 

i. Prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün 

sayısı üzerinden hesaplanacaktır. 

2. Destekten Yararlanamayacaklar 

a) Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya 

yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan 

şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi 

gibi Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettirenler 

b) Sigortalıların prime esas kazançlarını 2016 yılı için eksik bildirdiği tespit edilenler, 

c) Çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2016 yılına ilişkin olarak; 

- Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde vermeyenler, 

- Sigorta primlerini yasal süresinde ödemeyenler, 

- Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı 

kişileri sigortalı olarak bildirmeyen veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmayanlar, 

- SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu 

bulunanlar, 

bu destekten faydalanamayacaklardır. 
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Ancak SGK’ya olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı 

borçlarını tecil ve taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece anılan destekten 

yararlanabileceklerdir. 

3. Diğer Hususlar 

a) İşverenin ödeyeceği sigorta priminin Hazinece karşılanacak tutardan az olması halinde sadece 

sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılacaktır. 

b) 3213 sayılı Maden Kanununun ek 9 uncu maddesi uyarınca ücretleri asgari ücretin iki katından 

az olamayacağı hükme bağlanan “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında 

çalışan sigortalılar için; 

i. Yukarıda belirtilen 85 TL günlük kazanç iki kat olarak dikkate alınır. 

ii. Dikkate alınacak gün sayısı, 2015 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve 

hizmet belgelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50 sini geçemez. 

c) Bu destek, kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 5510 sayılı kanunun 4/a bendi 

kapsamında çalışan sigortalılar için uygulanmayacaktır. 

d) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) 

bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat 

farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği 

ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için 

Hazine tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilecektir. 

Örnekler; 

2015 Yılına Ait Bildirimler 2016 Yılına Ait Bildirimler 
Yararla-

nacak 

gün 

sayısı 

Destek 

tutarı 

(gün sayısı 

x 3,33 TL) Açıklama Dönemi 

Kanun 

kapsamındaki 

gün sayısı Dönemi 

Kanun 

kapsamındaki 

gün sayısı 

2015-01 290 2016-01 300 290 965,70 
2015’in aynı 

dönemindeki gün sayısını 

geçemez 

2015-02 280 2016-02 260 260 865,80 
Cari dönemdeki gün 

sayısını geçemez. 

2015-03 Bildirge yok 2016-03 290 250 832,50 

Önceki yılın aynı 

döneminde bildirim 

yoksa izleyen ilk dönem 

esas alınır. 

2015-04 250 2016-04 280 250 832,50 
2015’in aynı 

dönemindeki gün sayısını 

geçemez 

Yeni işyeri 2016-01 260 260 865,80 Sınır yok 

Yeni işyeri 2016-02 300 300 999,00 Sınır yok 

 

Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla, 

PARETO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.  

 


