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ASGARİ ÜCRETTE DEVLET DESTEĞİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ SGK DUYURUSU: 

 

Şirketimizce yayımlanan 01.02.2016 tarihli, 2016/3 sayılı Tamim’de belirtildiği üzere, 6661 sayılı 

Kanunla “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”na eklenen geçici 68. 

maddede, haklarında uzun vadeli sigorta kolu hükümleri uygulanan sigortalılardan dolayı şirketlere 

2016/Ocak ila 2016/Aralık aylarına münhasır olmak üzere Hazine desteği verilmesine imkan 

sağlanmıştır.  

 

Yukarıda belirtilen desteğin uygulanmasına ilişkin genelge Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 

tarafından henüz yayınlanmamış olmakla birlikte, adı geçen Kurum tarafından 05.02.2016 

tarihinde yayımlanan Duyuru’da asgari ücrette devlet desteği uygulanmasına ilişkin açıklamalara 

yer verilmiştir.   

 

Buna göre; 

 

 Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerden başvuru şartı aranmayacak, 

usul ve esasları Kurum tarafından açıklanacak olan şartları taşıyan işverenler, Kanun 

hükümlerinden herhangi bir işlem yapmaksızın yararlanabileceklerdir.  

 

 Verilecek olan destek tutarı takip eden ayda tahakkuk edecek prim borçlarına mahsup 

edileceğinden, 2016/Ocak ayında çalıştırılan sigortalılardan dolayı verilecek olan 

Hazine desteği de 2016/Şubat ayına ilişkin prim borçlarından mahsup edilecektir. 

Dolayısıyla mahsuplaşma işlemi 2016/Mart ayında yapılacaktır.  

 

 Konuyla ilgili uygulamanın usul ve esasları Kurum tarafından hazırlanmış ve Kanunda 

belirtilen ilgili kamu kuruluşlarının görüşlerine sunulmuş olup, sözü edilen görüşlerin 

alınması sonrasında gerekli düzenleme Kurum tarafından yayınlanacaktır.  

 

 Yukarıda belirtildiği üzere, 2016/Ocak ayına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi 

ve muhteviyatı primlerin ödenme şeklinde herhangi bir değişiklik olmayacağından, 

2016/Ocak ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi ve muhteviyatı 

primlerin ödenmesi ile ilgili işlemler mevcut uygulamalar çerçevesinde yürütülecektir.  
 

Saygılarımızla, 

 

 
Yukarıda yer verilen açıklamalara ilişkin detaylı bilgi almak ve diğer sorularınız için info@centrumauditing.com adresinden veya (0216 504 20 66) 
numaralı telefondan bizlerle irtibat sağlamanızı öneririz. Centrum Denetim, merkezi “AkasyaAcıbadem AVM A Kule Kat:28 34660 Acıbadem-

Üsküdar/İstanbul” adresinde bulunan, Yeminli Mali Müşavir Burçin Gözlüklü adına tescilli bir markadır. Yeminli Mali Müşavir Burçin Gözlüklü 

İstanbul YMM Odası’na bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Ayrıntılı bilgi için www.centrumdenetim.com internet adresini ziyaret edebilirsiniz. 
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