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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 

GENELGESİ YAYIMLANMIŞTIR 

28.07.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7333 sayılı Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na Geçici 85. madde eklenmiş ve 01.01.2021 tarihinden 

geçerli olmak üzere yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girmişti. Bu defa, Sosyal Güvenlik 

Kurumu tarafından 16.08.2021 tarihinde yayımlanan “2021/28 sayılı Asgari Ücret 

Desteği Genelgesi” ile yukarıda belirtilen düzenlemenin uygulama esasları 

düzenlenmiştir.  

Söz konusu Genelge’de yer alan düzenlemeler, tüm detayları itibariyle aşağıda 

bilgilerinize sunulmaktadır.  

1. KAPSAMA GİREN İŞVERENLER 

Uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri 

işverenleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro 

ve pozisyonlarda uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran 

işverenler hariç olmak üzere diğer kamu işyeri işverenleri yararlanabilecektir. 

2. 01.01.2021 TARİHİNDEN ÖNCE TESCİL EDİLMİŞ OLAN İŞYERLERİNE İLİŞKİN İŞ VE 

İŞLEMLER 

Uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar için 

verilen 1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 

90, 91, 92 nolu belge türlerinden dolayı asgari ücret desteği hükümlerinden 

yararlanılabilecektir.  

Uzun vadeli sigorta kollarına tabi tutulmayan sigortalılar bakımından söz konusu 

destekten yararlanılması ise mümkün bulunmamaktadır. 
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2.1. Destekten Yararlanılacak Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması 

 2020 yılının esas alınacak ilgili ayında yasal süresinde veya yasal süresi dışında 

verilen veya re’sen düzenlenen asıl, ek belgelerin/beyannamelerin 

toplamından iptal nitelikteki belgelerdeki/beyannamelerdeki gün sayısı 

düşülerek toplam prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır. Bu nedenle elde 

işlem yapmayı gerektirecek rapor, mahkeme kararları vs. varsa işlemlerinin bir 

an önce yapılması gerekmektedir. 

 Her durumda özel veya kamu sektörü ayrımı yapılmaksızın 01.03.2021 tarihinden 

sonra işleme alınacak olan 2020 yılının ilgili ayına ilişkin asıl, ek veya iptal 

nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerindeki/muhtasar ve prim hizmet 

beyannamelerindeki (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102. maddesinde 

belirtilen ve yasal süresinde verildiği kabul edilen 

belgelerden/beyannamelerden kaynaklanan asıl veya ek belgeler dahil) gün 

sayısı ile prime esas kazanç tutarı dikkate alınmayacaktır. 

 2020 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinden 

bildirilen ve günlük sigorta primine esas kazanç tutarı 147 TL’nin altında olan 

sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır.  

 2020 yılından önce Kanun kapsamına alınmış ancak 2020 yılında sigortalı 

çalıştırmamış veya 2020 yılının en son bildirim yapılan ayını takip eden aydan 

2020 yılı sonuna kadar hiç bildirim yapılmayan işyerleri hakkında bu gibi işyerleri 

bakımından 2021 Yılında Tescil Edilmiş/ Edilecek Olan İşyerlerine İlişkin işlem 

yapılacaktır. 

 2021 yılının destekten yararlanılacak ilgili ayında yasal süresi içinde daha önce 

Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet 

beyannamesi için iptal nitelikte belge/beyanname verilmesi halinde destekten 

yararlanılacak tutar yeniden hesaplanacaktır. 

 3213 sayılı Maden Kanununun Ek 9. maddesi uyarınca ücretleri asgari ücretin iki 

katından az olamayacağı hükme bağlanan “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan 

işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar bakımından destekten yararlanılacak 

prim ödeme gün sayısı hesaplanırken 2020 yılının aynı ayında 0510, 0520 işkolu 

kodlarından ve 4, 5, 35, 36 ve 55 nolu belge türlerinden bildirilen sigortalılardan 
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prime esas günlük kazancı 392 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim 

ödeme gün sayıları ile bu sayıya % 50 ilave edilmek suretiyle bulunan prim 

ödeme gün sayısının toplamını geçmemek üzere cari ayda bildirilen prim 

ödeme gün sayısı esas alınacaktır. 

 18.10.2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 

hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait 

işyerlerinde çalışan sigortalılar bakımından destekten yararlanılacak prim 

ödeme gün sayısı hesaplanırken, 2020 yılının aynı ayında bildirilen sigortalılardan 

prime esas günlük kazancı 294 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim 

ödeme gün sayılarını geçmemek üzere cari ayda bildirilen prim ödeme gün 

sayısı esas alınacaktır. 

 Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, ilgili ayda verilecek aylık prim 

ve hizmet belgesindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki prim 

ödeme gün sayısının 2,50 TL rakamı ile çarpımı suretiyle hesaplanacak ve takip 

eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir. 

2.2. Destekten Yararlanmaya İlişkin Usul ve Esaslar 

Destekten yararlanılabilmesi için, işverenler 2021 yılına ait aylık prim ve hizmet 

belgesini/muhtasar ve prim hizmet beyannamesini yasal süresi içinde vereceklerdir. 

Buna göre yasal süresi içinde verilen asıl ve ek belgelerdeki/beyannamelerdeki toplam 

gün sayısından yine yasal süresinde verilen iptal belgelerdeki/beyannamelerdeki gün 

sayısı düşülerek yararlanılabilecek prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır.  

Örnek: 2021/Ocak ayında destekten yararlanacak işyerinin, 2021/Ocak ayı için uzun 

vadeli sigorta kollarını içeren 1 nolu belge türünden, 15 sigortalı için yasal süresinde asıl 

ile 300 gün, 5 sigortalı için yasal süresinde iptal ile 100 gün, 3 sigortalı için yasal süresinde 

ek ile 90 gün, Prim ödeme gün sayısı ile bildirildiği varsayıldığında; 300-100+90= 290 gün 

asgari ücret desteğinin hesabında dikkate alınacaktır. 

2021 yılına ilişkin olmak üzere yasal süresi dışında verilen ve gün sayısını arttıracak 

mahiyetteki ek aylık prim ve hizmet belgelerindeki/muhtasar ve prim hizmet 

beyannamelerindeki kayıtlı sigortalılar için bildirilen prim ödeme gün sayıları destekten 

yararlanılacak günün hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Buna karşılık yasal 
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süresi dışında verilen ve gün sayısını azaltacak mahiyetteki (iptal niteliğindeki) aylık prim 

ve hizmet belgelerindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki kayıtlı 

sigortalılar için bildirilen prim ödeme gün sayıları destekten yararlanılacak günün 

hesaplamasında dikkate alınacaktır. 

2021 yılı öncesi tescil edilmiş olan işyerleri için uygulanacak olan asgari ücret 

desteğinden işverenler Kuruma vadesi geçmiş borcu olsa dahi yararlanılabileceği gibi, 

aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden 

kaynaklanan prim borçlarının ödenmiş olma şartı da aranmayacaktır. 

2021/Ocak ila 2021/Aralık aylarında/dönemlerinde bildirilen sigortalı sayısının 2020 yılı 

ocak ila aralık ayında/döneminde en az bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı 

sayısından az olmaması gerekmektedir. Gerekli şartın sağlanamaması ve en az sigortalı 

bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında olması halinde, ilgili 

ayda/aylarda destekten yararlanılamayacaktır. 

Buna göre; destekten yararlanılacak aydaki/dönemdeki sigortalı sayısı ile en az sigortalı 

bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının tespitinde, gün bildirimi 

yapılmayan (0 gün bildirilmiş) sigortalılar (destekten yararlanılacak ayda/dönemde 

eksik gün nedeni 2-Ücretsiz İzin, 18-Kısa Çalışma Ödeneği, 21-Diğer Ücretsiz İzin, 27-Kısa 

Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler, 28-Pandemi Ücretsiz İzin, 29- Pandemi Ücretsiz İzin 

ve Diğer olarak seçilen sigortalılar hariç) ile uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi 

yapılmayanlar ile mükerrer olan kayıtlar dikkate alınmayacaktır. 

3. 2021 YILINDA TESCİL EDİLMİŞ/EDİLECEK OLAN İŞYERLERİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEMLER 

2021 yılında tescil edilmiş veya edilecek olan işyerleri bakımından bir önceki yılın baz 

alınacak aynı ayında işyeri kanun kapsamında olmadığından veya 2020 yılı öncesi 

tescil edilmiş olup 2020 yılında hiç bildirim yapılmayan işyerleri için uzun vadeli sigorta 

kollarını içeren belge türlerinden bildirilen tüm sigortalıların prim ödeme gün sayıları esas 

alınacaktır. Dolayısıyla, 2021 yılında tescil edilen işyerlerinde 147 TL (0510 ve 0520 işkolu 

kodlu ve 4, 5, 35, 36 ve 55 nolu belge türleri işyerlerinde yer altında çalıştırılan sigortalılar 

için 392 TL), 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 

hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri 

için 294 TL ve altında günlük sigorta primine esas kazanç bildirilmiş olunması şartı 
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aranmadan prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırları arasında bildirilen tüm sigortalıların 

prim ödeme gün sayıları hesaplamada esas alınacaktır. 

Destekten yararlanma koşulları ile destek tutarları hususlarında 01.01.2021 tarihinden 

önce tescil edilmiş olan işyerleri ile benzerlik göstermektedir. 

4. SİGORTA PRİMLERİNİN İŞVEREN VE SİGORTALI HİSSELERİNİN TAMAMININ DEVLET 

TARAFINDAN KARŞILANDIĞI DURUMLARDA VERİLECEK DESTEK TUTARI 

Sigorta primlerinin işveren ve sigortalı hisselerinin tamamının devlet tarafından 

karşılandığı teşvikler kapsamında sigortalı istihdam ediliyor olması halinde, işverenlerin 

bu kapsamdaki sigortalıları için ödeyeceği sigorta primlerinin tutarının İşsizlik Sigortası 

Fonunca karşılanacak tutardan az olduğu durumlarda, sadece işverenin ödeyeceği 

tutar kadar asgari ücret desteğinden yararlanılabilecektir. 

5. ALT İŞVERENİ BULUNAN İŞYERLERİ VE ALT İŞVERENLERLE İLGİLİ İŞLEMLER 

5510 sayılı Kanun uyarınca alt işverenler için müstakil işyeri dosyası tescil edilmediğinden 

ve alt işverenler sosyal sigorta yükümlülüklerini asıl işverene ait işyeri dosyası üzerinden 

yerine getirdiklerinden, alt işvereni olan işyeri dosyalarında alt işverenlerin kendi 

çalıştırmış oldukları sigortalılarının asgari ücret desteğinden yararlanmaları için alt 

işverenlerin 7333 sayılı Kanunun uygulanacağı 01.01.2021-31.12.2021 döneminde 

faaliyetine devam ediyor veya faaliyete yeni başlayacak olması gerekmektedir. 

Asgari ücret desteğinin hesaplanmasında, prim ödeme gün sayısının, toplam sigortalı 

sayısının, 2020 yılındaki uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen en az bildirim yapılan 

aydaki sigortalı sayısının ve prime esas kazançların hesabı konusu asıl işveren ve her bir 

alt işveren yönüyle ayrı ayrı değerlendirilecektir. 

Alt işverenler, yalnızca kendi çalıştırmış oldukları sigortalılara ilişkin borçlardan sorumlu 

tutulabileceğinden, asıl işverenin veya diğer bir alt işverenin Kuruma borcu 

bulunmasına rağmen kendi alt işverenliğinden kaynaklanan borcu bulunmayan ve "3-

2021 Yılında Tescil Edilmiş/Edilecek Olan İşyerlerine İlişkin İş ve İşlemler" başlığında 

belirtilen usul ve esaslara göre destekten yararlanan alt işveren destekten 

yararlanmaya devam edecektir. 
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Asıl işveren ile alt işverenler bakımından destekten yararlanma usul ve esaslarının 

tespitinin ayrı ayrı yapılması nedeniyle, alt işverenlerin çalıştırdığı sigortalıların prime esas 

kazanç tutarlarını eksik bildirdiğinin, sigortalılarını kayıt dışı çalıştırdığının ya da bildirdiği 

sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde yalnızca ilgili alt işverenlerin 

destek tutarları geri alınacak, buna karşın asıl işverenin destek tutarı ise geri 

alınmayacaktır. Ancak asgari ücret desteğinin iptalinden dolayı alt işverene çıkacak 

borçlardan asıl işveren de müteselsilen sorumlu olacaktır. 

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 hakkında asgari ücret desteğine ilişkin hükümler 

uygulanmayacaktır. 

6. İHALE MAKAMLARINCA DESTEKTEN YARARLANAN İŞVERENLERİN 

HAKEDİŞLERİNDEN YAPILACAK KESİNTİLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR  

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun geçici 85. maddesinde “4734 sayılı Kanunun 

2.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 birinci 

fıkra uyarınca İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce 

işverenlerin hak edişinden kesilir.” hükmü yer almaktadır. 

Bu bakımdan, geçici 85 inci madde kapsamında destekten yararlanan işverenlerin 

yararlandıkları destek tutarlarının ihale makamlarınca hakedişlerinden kesilebilmesi 

için, söz konusu destek kapsamında yararlanılan tutar “İdarelerce e-borç sorgulama” 

ekranından görüntülenerek kesinti yapılacaktır. 

7. EV HİZMETLERİNDE 10 GÜN VE DAHA FAZLA ÇALIŞTIRILAN SİGORTALILAR İLE 

KONUT KAPICILIĞI İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILAN SİGORTALILAR 

01.01.2021 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun Ek 9/1.fıkrasına göre ev hizmetlerinde 

ay içinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler ile konut kapıcılığı işyerlerinde 

sigortalı çalıştıran işverenler, Kanunun geçici 85. maddesi uygulamasından 2020 yılında 
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beyan edilen prime esas günlük kazanç tutarının 147,00 TL ve altında olması koşuluyla 

yararlandırılacaklardır. 

8. ORTAK HÜKÜMLER 

8.1. Devir, İntikal ve Adres Değişikliklerinde Asgari Ücret Desteğinden 

Yararlanılması 

İşyerlerinin devredilmesi veya intikal etmesi durumunda işyerini devralan veya işyeri 

intikal eden işverenler adına yeni bir dosya açılmayıp mevcut işyeri dosyası üzerinden 

işyeri bildirgesi alınmak suretiyle işlemler yürütüldüğünden asgari ücret desteği 

uygulamasında, devredilen veya intikal eden işyerleri bakımından işveren değişikliği 

üzerinde durulmaksızın işyeri bazında işlemlerin yapılması gerekmektedir. 

Öte yandan adres değişikliği nedeniyle gerek aynı il içinde başka bir ünitenin görev 

bölgesine ve gerekse bir ilden başka bir ile nakledilen işyerleri bakımından yeni işyeri 

dosyası tescil edildiğinden, adres değişikliği nedeniyle yeni tescil edilen işyerleri için 

işyerinin asgari ücret desteğinden nakledilen eski işyeri koşullarına göre yararlanması 

gerektiğinden, işyeri tescili aşamasında sigorta primleri teşvik uygulamasında olduğu 

gibi “adres değişikliği” seçeneği işaretlenmek suretiyle destekten yararlanılacaktır. 

8.2. 4447 Sayılı Kanunun Geçici 19, 26, 27, 28 ve 30 Maddelerinde Yer Alan 

Teşviklerden Yararlanılması Durumunda Asgari Ücret Desteğinin 

Hesaplanması (17103-27103-07252- 17256-27256-07316) 

4447 sayılı Kanunun geçici 19, 26, 27, 28 ve 30.maddelerinde yer alan teşviklerden 

yararlanan sigortalılar için söz konusu teşviklerden yararlanılan aylarda asgari ücret 

desteğinden faydalanılamayacaktır. 

Ancak, 01.01.2021 tarihinden önce tescil edilmiş işyerleri bakımından 2020 yılının aynı 

ayında 4447 sayılı Kanunun geçici 19, 26, 27 ve 28. maddelerinde yer alan teşviklerden 

bildirilen sigortalılar bulunması halinde söz konusu sigortalılar asgari ücret desteğine 

esas gün sayısının hesabında dikkate alınacaktır. 

Söz konusu Genelge’ye ulaşmak için tıklayınız. 

           Saygılarımızla, 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/180489

