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DUYURU: 23.02.2016/8
                           
01.02.2016/3 sayılı Tamim’de, 6661 sayılı Kanunun “Asgari Ücret Desteği”ne ilişkin 
hükümlerinin uygulanması ile ilgili usul ve esasları içeren Sosyal Güvenlik Kurumu 
(SGK) Genelgesi’nin henüz yayınlanmadığı ifade edilmiş ve söz konusu genelgenin 
yayınlanmasını müteakip duyuru konusu edileceği belirtilmişti.

Yukarıda belirtilen SGK Genelgesi 11.02.2016 tarihinde kurumun resmi internet sitesinde 
(www.sgk.gov.tr) “2016-4 sayılı Genelge” olarak yayınlamıştır.
 
Söz konusu Genelge’de yer alan açıklamalar, özetle aşağıdaki gibidir:

I - ASGARİ ÜCRETTE DEVLET DESTEĞİNE İLİŞKİN 2016-4 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK 
     KURUMU GENELGESİ:

A - KAPSAMA GİREN İŞVERENLER

Asgari ücret artışından kaynaklanan Hazine desteğinden SSK (4/a) kapsamında haklarında 
uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlık ve ölüm sigortası) hükümleri uygulanan 
sigortalıları çalıştıran özel söktör işverenleri yararlanacaktır.

B - 01.01.2016 TARİHİNDEN ÖNCE TESCİL EDİLMİŞ OLAN İŞYERLERİNE İLİŞKİN 
     İŞLEMLER:

1 - Kapsama Dahil Sigortalılar:

Uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar 
için verilen ve 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 dolayı destekten yararlanılacaktır. Buna 
göre, uzun vadeli sigorta kollarına tabi tutulmayan sigortalılar bakımından söz konusu 
uygulamadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Uygulama işsizlik sigortası primleri hariç yapılacağından, işsizlik sigortasına ait sigortalı 
ve işveren primleri bu destek kapsamında karşılanmayacaktır.
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Örnek 1: 

2016 yılı Ocak ayında;
(1) no’lu belge türünden 5 sigortalı
(2) no’lu belge türünden 3 sigortalı
(13) no’lu belge türünden 2 sigortalı
(23) no’lu belge türünden 2 sigortalı

bildirildiği varsayıldığında, 2016 yılı Ocak ayında (1) ve (13) nolu belge türlerinden bildirilen sigortalılardan 
dolayı destekten yararlanılacaktır.

2 - Destekten Yararlanılacak Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması

2015 yılının esas alınacak ilgili ayında, yasal süresinde veya yasal süresi dışında verilen veya 
re’sen düzenlenen asıl, ek belgelerin toplamından iptal nitelikteki belgelerdeki gün sayısı 
düşülerek toplam prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır. 

29.02.2016 tarihinden sonra işleme alınacak olan 2015 yılının ilgili ayına ilişkin asıl, ek veya 
iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerindeki gün sayısı ile prime esas kazanç tutarı 
dikkate alınmayacaktır.

Örnek 1:

2015 yılı Ocak ayı için tüm sigorta kollarına tabi olan sigortalılardan dolayı 1 numaralı belge ile bildirilen 
ve günlük prime esas kazanç tutarı 85 TL’nin altında olan 6 sigortalının toplam prim ödeme gün sayısının 
150 gün olduğu, ancak 03.03.2016 tarihinde 2015 yılı Ocak ayında bildirimi yapılan 2 sigortalının 15 
er gün olarak bildirilmiş olan gün sayılarının 30 güne tamamlanması gerektiğinin tespit edilmiş olması 
nedeniyle, bu iki sigortalı için yapılacak olan 15 er günlük gün ve kazanç ilavesi toplam prim ödeme gün 
sayısını 180 güne çıkarmakta ise de bu ek bildirim her halükarda 29.02.2016 tarihinden sonra işleme 
alınacağından bu işverenin sigorta primi desteğine esas azami gün sayısı 150 gün olacaktır. 

{

{
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Örnek 2:

2016 Ocak ayında destekten yararlanacak işyerinin, 2015 Ocak ayı için uzun vadeli
sigorta kollarını içeren 1 nolu belge türünden;

15 sigortalının yasal süresinde asıl ile 450 gün,
5 sigortalının yasal süresinde iptal ile 150 gün,
3 sigortalının yasal süresinde ek ile 60 gün,
6 sigortalının yasal süresinde günlük prime esas kazancı 90 TL üzerinden ek ile 180  gün, 

prim ödeme gün sayısı ile  bildirildiği varsayıldığında; 450-150+60= 360 gün prim ödeme gün sayısının 
hesabında dikkate alınacaktır. 6 sigortalı için bildirilen 180 günün, prime esas kazancı 85 TL’nin üzerinde 
olduğu için destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı hesabında dikkate alınmayacaktır.

Örnek 3: 

2015 yılı Şubat ayı için bütün sigorta kollarına tabi olan sigortalılardan dolayı 1   numaralı belge ile bildirilen 
ve günlük prime esas kazanç tutarı 85 TL nin altında olan 5 sigortalının toplam prim ödeme gün sayısının 
120 gün olduğu, ancak 21.01.2016 tarihinde Kurum kayıtlarına giren ve 29.02.2016 tarihinden önce 
işleme alınan belgede 2015 yılı Şubat ayında bildirimi yapılan 2 sigortalının 15 er gün olarak bildirilmiş 
olan gün sayılarının 30 güne tamamlanması gerektiğinin anlaşılmış olması nedeniyle yapılacak olan 15 
er günlük gün ve kazanç ilavesine ilişkin bilgi/belge 29.02.2016 tarihinden önce işleme alındığından, 
ek prim hizmet belgesindeki gün sayısı, her bir sigortalının günlük prime esas kazanç tutarı 85 TL nin 
altında olması koşuluyla, asgari ücret desteğine esas gün sayısı 120+30=150 gün olarak hesaplanacaktır. 
Ek prim hizmet belgesi ile sigortalının sigorta primine esas kazanç tutarı günlük 85 TL’nin üstüne çıkması 
halinde asgari ücret desteğine esas hesaplamada bu sigortalıların gün sayısı dikkate alınmayacaktır.

2015 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinden bildirilen ve 
günlük sigorta primine esas kazanç tutarı 85 TL’nin altında olan sigortalıların toplam prim 
ödeme gün sayıları esas alınacaktır. 

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 yapılmayan 
işyerleri hakkında “3- 2016 Yılında Tescil Edilmiş/ Edilecek Olan İşyerlerine İlişkin İş Ve İşlemler” 
bölümündeki açıklamalara göre işlem yapılacaktır.

{
{
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Öte yandan, 2015 yılının aynı ve müteakip aylarında bildirimde bulunulmamış veya bildirimde 
bulunulmuş olmasına rağmen;

• (0) gün (0) kazanç bildirilmiş olması veya
• Yapılan bildirimlerin uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin belge türleri dışında yapılmış 

olması 

halinde, bu ayı takip eden ilk bildirim yapılmış ayın APHB’deki bildirimleri esas alınacaktır. 

Takip eden ay/aylarda da bildirim yapılmamış olması halinde bildirim yapılmayan dönemler 
hakkında ilk defa 2016 yılında tescil edilmiş işyeri gibi işlem yapılacaktır.

Örnek 4: 
  
2016 yılı Ocak ayı için yararlanılacak olan gün sayısının tespitinde 2015 yılının aynı   ayında (2015 
Ocak ayı) uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılar için Kuruma verilmiş olan Aylık Prim ve Hizmet 
Bildirimi (APHB)’nin esas alınması gerektiğinden o işyerinden 2015 Ocak ve Şubat aylarında sigortalı 
çalıştırılmamış ve 2015 Mart ayında bir sigortalı ve 30 gün olarak bildirim yapılmış olduğu varsayıldığında, 
değerlendirmeye esas olmak üzere 2015 Mart ayındaki Aylık Prim ve Hizmet Bildirimi (APHB)’ndeki gün 
sayısı olan 30 gün 2016 Ocak ve Şubat ayları hesaplamasında dikkate alınacaktır.

Örnek 5:  

İşyerinde 2015 Ocak, Şubat ve Mart aylarında sigortalı çalıştırıldığı ve 31 Mart 2015 tarihinden sonra 
sigortalı çalıştırılmadığı varsayıldığında uygulanacak olan asgari ücret desteği için 2016 yılının Ocak, 
Şubat ve Mart aylarında 2015 yılının aym ayları baz alınacak, 2016 yılının Nisan ve müteakip aylarında 
ise 2015 yılında baz alınacak ay/aylar olmadığından, söz konusu aylarda işveren 2016 yılında yeni tescil 
edilmiş işyerlerinde olduğu gibi Aylık Prim ve Hizmet Bildirimi (APHB)’nde bildirilen gün sayılarının 
günlük 3,33 TL ile çarpılması suretiyle bulunacak olan destek tutarından 2016 yılında tescil edilmiş 
işyerleri yönünden belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yararlanacaktır. Ayrıca bu dönemler için “3- 
2016 Yılında Tescil Edilmiş/ Edilecek Olan İşyerlerine İlişkin İş Ve İşlemler” başlığında belirtilen usul ve 
esaslar çerçevesinde destekten yararlanılacaktır.

{
{
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Örnek 6:  

2015 yılında yapılan bildirimler  2016 yılında yapılan bildirimler
 
Ocak      Ocak
Şubat      Şubat
Eylül      Mart
Kasım      Nisan
       Mayıs 
       Haziran 
       Temmuz 
       Ağustos 
       Eylül 
       Ekim 
       Kasım  
       Aralık 

Bu durumda 2016 yılı Ocak ve Şubat ayları için 2015 yılı Ocak ve Şubat ayları, 2016 yılı Mart, 
Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları için 2015 yılı Eylül ayı, 2016 Ekim ve 
Kasım ayları için 2015 yılı Kasım ayında bildirilen günlük sigorta primine esas kazanç tutarı 85 
TL’nin altında olan sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır. 

2016 Aralık ayı için 2015 yılında Kuruma bildirim yapılmadığından 2016 Aralık ayında Kuruma 
verilen Aylık Prim ve Hizmet Bildirimi (APHB)’nde bildirilen gün sayısının günlük 3,33 TL ile 
çarpılması suretiyle bulunacak olan destek tutarından yararlandırılacaktır. 

Ayrıca bu ay için “3- 2016 Yılında Tescil Edilmiş/ Edilecek Olan İşyerlerine İlişkin İş Ve İşlemler” 
başlığında belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak destekten yararlanılacaktır.

{
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Örnek 7:  

Örnek 6’da 2015 yılı Ocak ve Şubat aylarında, işyerinde sadece bir sigortalının çalıştığı  ve çalışan bu 
sigortalının da raporlu olması nedeniyle 0 gün 0 kazanç bildirilmiş olduğu varsayıldığında, 2016 yılı Ocak 
ve Şubat aylan için verilecek destek hesabında 2015 yılının ilk bildirim yapılan ayı olan 2015 Eylül ayı 
APHB deki gün sayısı esas alınacaktır.
 
Örnek 8:

Örnek 6’da yalnızca 2015 Ocak ayında bildirim yapılmış olması halinde, 2016 Ocak ayı  için 2015 yılı Ocak 
ayı baz alınacak olup, diğer aylar bakımından 2016 yılının Aylık Prim ve Hizmet Bildirimi (APHB)’nde 
bildirilen gün sayılan üzerinden destekten yararlanılacaktır. 

Ayrıca bu dönemler için “3- 2016 Yılında Tescil Edilmiş/Edilecek Olan İşyerlerine İlişkin İş ve İşlemler” 
başlığında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde destekten yararlanılacaktır.

2015 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinden ve günlük 
prime esas kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayılarını 
geçmemek üzere cari ayda uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinden bildirilen 
sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır.

{
{
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Örnek 9:
 
2015 yılı Mart ayında 1 no’lu belge türü ile 4 sigortalı ve 120 gün, 2 no’lu belge türü ile 2 sigortalı ve 60 
gün, 24 no’lu belge türü ile 1 sigortalı ve 30 gün bildirim yapılan bir işyerinde, 

2015 Mart ayı APHB ile bildirilen sigortalılar; 

Sigortalı
2015 Yılı 
Belge 
Türü

2015 
Yılı Gün 
Sayıları

Toplam 
SPEK Tutarı 
TL

Günlük 
SPEK Tutarı 
TL

Baz Alınacak 
Günlük SPEK 
Tutarı TL

Uygulamada Baz 
Alınacak Sigortalı 
Gün Sayısı

(a) 1 30 1.500 50 85 30

(b) 1 30 1.700 56,66 85 30

(c) 1 30 2.000 66,66 85 30

(d) 1 30 5000 166,66 85 -

(e) 2 30 2.500 83,33 85 -

(f) 2 30 2.550 85 85 -

(g) 24 30 2.000 66,66 85 30

Toplam 120 gün

2016 Mart ayı APHB ile bildirilen sigortalılar

Sigortalı 2016 Yılı Belge 
Türü

2016 Yılı Gün 
Sayıları

Toplam SPEK 
Tutarı

Uygulamada Baz Alınacak 
Olan Sigortalı Gün Sayısı

(a) 1 30 1647 30

(b) 1 30 2000 30

(c) 1 30 2500 30

(d) 1 30 6000 30

(e) 2 30 3000 -

(f) 2 30 3000 -

(g) 24 30 2500 30

Toplam 150 gün

2016 Mart ayında destekten yararlanabilecek sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı 150 olmasına 
karşın; 2015 Mart ayında uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılardan 1 no’lu belge türü ile 
bildirilen a, b, c, sigortalıları ile 24 no’lu belge türü ile bildirilen g sigortalısına ilişkin yapılan bildirimler 
120 gün olduğundan (sigortalı (d)’nin 2015 Mart ayındaki günlük prime esas kazanç tutarı 85 TL’nin 
üstünde olduğundan, (e) ve (f) sigortalıları ise 2 no’lu belge türüne tabi olduğundan hesaplamaya dâhil 
edilmemiştir.) işverenin yararlanabileceği toplam gün sayısı 120 gün olacaktır.
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Örnek 10:
 
2015 ve 2016 yılı Ocak aylarında bildirimi yapılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları ve prime esas 
kazanç tutarları aşağıdaki şekilde olduğu varsayıldığında;

 
2015 yılında uzun vadeli sigorta kollarına tabi olup, prime esas günlük kazanç alt sınırı 85 TL altında olan 
sigortalılar için bildirilen toplam prim ödeme gün sayısı 460 gün, 2016 yılında uzun vadeli sigorta kollarına 
tabi olan sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısının 510 gün olması dolayısıyla Cari ay=510>İlgili 
ay=460 olduğundan destekten yararlanılacak toplam prim ödeme gün sayısı 460 gün olacaktır.

Örnek 11: 
  
10 no’lu örnekteki 2016 yılında uzun vadeli sigorta kollarına tabi olan sigortalıların  toplam prim ödeme 
gün sayısının 400 gün olması halinde, destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı 2015/Ocak 
ayında bildirilen prim ödeme gün sayısından az olması nedeniyle. Cari ay=400<İlgili ay=460, destekten 
yararlanılacak toplam prim ödeme gün sayısı 400 gün olacaktır.

Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, ilgili ayda verilecek aylık prim ve hizmet 
belgesindeki prim ödeme gün sayısının 3,33 TL rakamı ile çarpımı suretiyle hesaplanacak ve 
takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

{
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Örnek 12: 

10 no’lu örnekteki işverenin yararlanabileceği toplam prim ödeme gün sayısı 460  olduğundan, işverene 
verilecek asgari ücret destek tutarı 460 x 3,33= 1.531,80 TL olacaktır. Ayrıca ilgili ay için verilecek aylık 
prim ve hizmet belgesindeki prim ödeme gün sayısının 3,33 TL rakamı ile çarpımı suretiyle hesaplanan 
destek tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

Örnek 13: 

Örnek 12’de işverenin 2016/Ocak aylık prim ve hizmet belgesi için yararlanabileceği toplam destek tutarı 
olan 1.531,80 TL, 2016/Şubat ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan 
sigorta prim borcuna mahsup edilecektir.

2016 yılının destekten yararlanılacak ilgili ayında yasal süresi içinde daha önce Kuruma 
verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesi için iptal nitelikte belge verilmesi halinde destekten 
yararlanılacak tutar yeniden hesaplanacaktır.

Örnek 14:
 
Örnek 10’da belge türü 13 seçilerek verilen aylık prim ve hizmet belgesinde prim ödeme gün sayısı 20 
gün olması gerekirken, verilen aylık prim ve hizmet belgesinde 30 gün olarak bildirilen bir sigortalının 
olduğu ve bunun için 10 günlük iptal nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi verildiği varsayıldığında, 
destekten yararlanılacak gün sayısının hesabında 460-10=450 gün esas alınacaktır.

3 - Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Yasal Süresinde Verilmesi:
 
Destekten yararlanılabilmesi için, işverenlerin 2016 yılına ait Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri’ni 
yasal süresi içinde vermeleri gerekmektedir.

Örnek 1:  

2016 Ocak ayında destekten yararlanacak işyerinin, 2016 Ocak ayı için uzun vadeli sigorta kollarını 
içeren 1 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.

{
{

{

{
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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. 
Buna karşılık yasal süresi dışında verilen ve gün sayısını azaltacak mahiyetteki (iptal 
niteliğindeki) aylık prim ve hizmet belgelerindeki kayıtlı sigortalılar için bildirilen prim 
ödeme gün sayıları destekten yararlanılacak günün hesaplamasında dikkate alınacaktır. 

Örnek 2:
 
1 no’lu örnekte 2 sigortalı için yasal süresi dışında ek aylık prim ve hizmet belgesi ile 60 gün prim ödeme 
gün sayısı bildirildiği varsayıldığında 300-100+90=290 gün prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında 
dikkate alınacaktır. Ek belgedeki 60 gün, belgenin süresi dışında verilmesi nedeniyle dikkate 
alınmayacaktır.
 
Örnek 3:
 
1 nolu örnekte 2 sigortalı için yasal süresi dışında 27.06.2016 tarihinde iptal aylık prim ve hizmet belgesi 
ile 40 günlük iptal bildirildiği varsayıldığında; yasal süresi dışında verilen iptal aylık prim hizmet belgesi 
ile sigortalıların prim ödeme gün sayılarında azalış meydana getirdiğinden ve dolayısıyla destekten 
yararlanılacak prim ödeme gün sayısı azalacağından 290-40= 250 gün prim ödeme gün sayısının 
hesaplanmasında dikkate alınacaktır.
 
Bundan dolayı 2016 yılı Ocak ayı için yararlanılmış olan destek tutarının 40 x 3,33 = 133,20 TL tutarındaki 
kısmının 2016 Ocak ayına ilişkin verilen destek tutarından düşülerek Hazineye iade edilmesi gerekecektir.

{

{
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4 - Prim, İdari Para Cezası ve Bunlara İlişkin Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı Borcu         
    Bulunmasının Uygulamaya Etkisi:

 
2016 yılı öncesi tescil edilmiş olan işyerleri için uygulanacak olan asgari ücret desteğinde 
işverenler Kuruma vadesi geçmiş borcu olsa dahi destekten yararlanabileceği gibi, APHB’den 
kaynaklanan prim borçlarının ödenmiş olması şartı da bulunmamaktadır.

 
Örnek 1:
 
01.02.2012 tarihinde tescil edilen 2016 Ocak ayında desteklen yararlanacak işyerinin, 2015 Ocak ayı için 
uzun vadeli sigorta kollarını içeren 13 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 ve söz konusu aylık prim ve hizmet belgesinden doğan prim 
borcunun 02.03.2015 tarihine kadar ödenmediği varsayıldığında, 2016 Ocak ve takip eden aylarda da 
destekten yararlanılabilecektir.
 
Örnek 2:
 
Örnek 1’deki işverenin 2016 Nisan aylık prim ve hizmet belgesinin gönderildiği 23.05.2016 tarihinde 2016 
yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin yasal süresi geçmiş prim borcu bulunsa dahi, destekten yararlanması 
mümkün olacaktır.

{
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5 - 2016 Yılı İçin Sigorta Primine Esas Kazancın Eksik Bildirilmiş veya Hiç Bildirilmemiş  
      Olması

2016 yılı için sigorta primine esas kazancın eksik bildirildiğinin veya hiç bildirilmediğinin teftiş ve 
soruşturmalar neticesinde anlaşılması halinde, 2016 Ocak ila 2016 Aralık ayları için destekten 
yararlanılamayacağı gibi yararlanılmış olması halinde, yararlandırılan tutarlar gecikme zammı 
ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır.

Örnek 1:  

(A) işvereninin 2016 yılı Mart ayında (B) sigortalısının prime esas kazanç tutarını eksik bildirdiğinin 
31.08.2016 tarihinde tespit edildiği varsayıldığında, işveren 2016 Ocak ila 2016 Aralık ayı için aylık prim 
ve hizmet belgesinde bildirilen tüm sigortalılarından dolayı destekten yararlanamayacak olup, 2016 
Ocak ila 2016 Temmuz ayında yararlanılan destek tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte 
işverenden geri alınacaktır.

C - 2016 YILINDA TESCİL EDİLMİŞ/EDİLECEK OLAN İŞYERLERİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEMLER
 
1 - Kapsama Dahil Sigortalılar:

Bu kapsamdaki işyerleri, asgari ücret desteğinden uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge 
türleri ile bildirilen sigortalılardan için faydalanılabilecektir.

 
Örnek 1: 

2016 yılı Ocak ayında;
(1) nolu belge türünden 5 sigortalı
(2) nolu belge türünden 3 sigortalı
(13) nolu belge türünden 2 sigortalı
(23) nolu belge türünden 2 sigortalı 
bildirildiği varsayıldığında, 2016 yılı Ocak ayında (1) ve (13) nolu belge türlerinden bildirilen sigortalılardan 
dolayı destekten yararlanılacaktır.

2 - Destekten Yararlanılacak Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması:

2016 yılının esas alınacak ilgili ayında, yasal süresinde verilen veya re’ sen düzenlenen asıl, ek 
belgelerin toplamından iptal nitelikteki belgelerdeki gün sayısı düşülerek toplam prim ödeme 
gün sayısı hesaplanacaktır. 

{

{
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Örnek 1:  

2016 Ocak ayı APHB ile bildirilen sigortalılar:

Sigortalı 2016 Belge 
Türü

2016 Gün 
Sayıları

Toplam 
SPEK Tutarı

Günlük SPEK 
Tutarı

Baz Alınacak 
Günlük SPEK 
Tutarı

Uygulamada 
Baz Alınacak 
Alan

(a) 1 30 1.500 50 Yok 30

(b) 1 30 3.000 100 Yok 30

(c) 1 30 2.000 66,66 Yok 30

(d) 1 30 5.000 166,66 Yok 30

(e) 2 30 3.500 116,66 Yok -

(f) 2 30 2.550 85 Yok -

(g) 24 30 2.000 66.66 Yok 30

(b) 35 30 6.000 200 Yok 30

Toplam 180 gün

2016 Ocak ayı için baz alınacak günlük prime esas kazanç tutarı olmadığından, vadeli sigorta kollarına 
tabi sigortalılardan 1 no’lu belge türü ile bildirilen a, b, c, d sigortalıları ile 24 ve 35 no’lu belge türü ile 
bildirilen g ve h sigortalılarına ilişkin yapılan bildirimlerden dolayı işverenin yararlanabileceği toplam 
gün sayısı 180 gün olarak tespit edilecektir.

 
Destekle sağlanacak indirim tutarı ise ilgili ayda verilecek aylık prim ve hizmet belgesindeki 
prim ödeme gün sayısının 3,33 TL rakamı ile çarpımı suretiyle hesaplanacaktır.
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Örnek 2: 
  
03.02.2016 tarihi itibariyle tescil edilmiş olan işyerinden 1 no’lu belge türü ile 4 sigortalı ve toplam 90 
gün 2 no’lu belge türü ile 1 sigortalı ve 27 gün, 24 no’lu belge türü ile 1 sigortalı ve 5 gün bildirim yapılan 
bir işyerinde yararlanılacak olan destek tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır: 

Sigortalı İşe Giriş Tarihi Belge Türü Sigortalıların Gün Sayısı
(a) 03.02.2016 1 27

(b) 03.02.2016 1 27

(c) 09.02.2016 1 21

(d) 15.02.2016 1 15

(e) 03.02.2016 2 27

(g) 25.02.2016 24 5

Toplam 122-27=95 gün

Sigortalı (e) 2 no’lu belge türü ile yani SGDP’ye tabi olarak çalıştırıldığından, hesaplamaya dahil 
edilmemiş, dolayısıyla baz alınacak olan gün sayısı toplamı 95 gün olarak bulunacağından, bulunan 
gün sayısı günlük destek tutarı ile çarpılarak yararlanılacak toplam destek tutarı (95x3,33=316,35) 
hesaplanacaktır.

İlgili ay için verilecek aylık prim ve hizmet belgesindeki prim ödeme gün sayısının 3,33 TL 
rakamı ile çarpımı suretiyle hesaplanan destek tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta 
prim borçlarına mahsup edilecektir.

3 - Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Yasal Süresinde Verilmesi

Destekten yararlanılabilmesi için 2016 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal 
süresinde verilmesi gerekmektedir. Buna göre yasal süresi içinde verilen asıl ve ek belgelerdeki 
toplam gün sayısından yine yasal süresinde verilen iptal belgelerindeki gün sayısı düşülerek 
yararlanılabilecek prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır.

 
Örnek 1:
 
2016 Ocak ayında destekten yararlanacak işyerinin, 2016 Ocak ayı için uzun vadeli    sigorta kollarını 
içeren 1 no’lu 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 prim ödeme gün sayısının 
hesaplanmasında dikkate alınacaktır.

{
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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. Buna karşılık yasal süresi dışında verilen ve 
gün sayısını azaltacak mahiyetteki aylık prim ve hizmet belgelerindeki kayıtlı sigortalılar için 
bildirilen prim ödeme gün sayıları destekten yararlanılacak günün hesaplamasında dikkate 
alınacaktır.

Örnek 2: 

1 nolu örnekte 2 sigortalı için yasal süresi dışında ek aylık prim ve hizmet belgesi ile 60 gün prim ödeme 
gün sayısı bildirildiği varsayıldığında; yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgesindeki 
sigortalılardan dolayı destekten yararlanamayacağından, 300-100+90=290 gün prim ödeme gün 
sayısının hesaplanmasında dikkate alınacaktır. (Yasal süresi dışında verilen 60 günlük ek prim hizmet 
belgesindeki gün sayısı hesaplamada dikkate alınmayacaktır.)

Örnek 3:

2016 yılı Şubat ayında 4 sigortalı için 120 gün bildirim yapılmıştır. 25.04.2016 tarihinde ilave 2 sigortalı 
için 60 gün ek prim hizmet belgesi verilmiştir. 30.06.2016 tarihinde 2 sigortalı için 40 gün iptal aylık prim 
hizmet belgesi verilmiştir.

Bu bilgilere göre 25.04.2016 tarihindeki yasal süre dışında verilen ek prim ve hizmet belgesindeki gün 
sayıları, destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesabında dikkate alınmayacaktır. Buna 
karşılık yasal süresi dışında verilen iptal aylık prim ve hizmet belgesi ile sigortalıların prim ödeme gün 
sayılarında azalış meydana geldiğinden ve dolayısıyla destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı 
azalacağından, 2016 yılı Şubat ayı için fazladan yararlanılan 40x3,33=133,2 TL tutarındaki asgari ücret 
desteği, iptalden kaynaklanan ve işverene iade edilecek olan sigorta primi tutarından az olacağından 
destekten yararlanmaya devam edilecek olup 133,20 TL ise Hazineye iade edilecektir.

 
Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde verilmemesi halinde belgelerin yasal 
süresinde verilmediği aylar için destekten yararlanılamayacaktır.

 
Örnek 4: 
 
2016 Ocak ayında destekten yararlanacak işyerinin, 2016 Ocak ayı için uzun vadeli sigorta kollarını içeren 
1 no’lu belge türlerine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini 23.02.2016 tarihine kadar vermediği ancak 
diğer aylara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresinde verdiği varsayıldığında, yalnızca yasal 
süresinde verilmeyen 2016 Ocak ayından dolayı destekten yararlanılamayacaktır.

{
{
{
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4 - Prim, İdari Para Cezası ve Bunlara İlişkin Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı Borcu     
      Bulunmasının Uygulamaya Etkisi:

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 yapılmayan işyerleri (2015 yılının en son bildirim 
yapılan ayından sonraki döneme karşılık gelen 2016 yılındaki dönemler) için söz konusu 
destekten yararlanılması bakımından aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde 
verilmesinin yanı sıra ödeme vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması 
ve tahakkuk edecek olan sigorta primlerinin de yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir. 

Dolayısıyla 2016 yılına ilişkin olduğu ayı/dönemi takip eden ayda ödenmesi gereken son 
tarihe kadar sigorta primlerinin ödenmemiş olması halinde destekten yararlanılması mümkün 
olmayacaktır.

Örnek 1: 

2016 Ocak ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan sigorta priminin takip eden ayın 
sonuna kadar ödenmiş olduğu varsayıldığında, destekten yararlanılması mümkün olacaktır.

Örnek 2: 

2016 Ocak ayına ait sigorta priminin Şubat ayı sonuna kadar ödenmemiş ve 15.05.2016 tarihinde 
ödenmiş olması halinde vadesi geçmiş prim borcu olması nedeniyle 2016 Ocak, Şubat ve Mart ayları için 
destekten yararlanılması mümkün olamayacak, buna karşın 2016 Nisan ayı APHB’den dolayı destekten 
yararlanılması mümkün olabilecektir.
 
Örnek 3: 

2 no’lu örnekte belirtilen işyerinin borcunun 31.05.2016 tarihinde ödendiği varsayıldığında, 2016 Nisan 
ayına ilişkin yapılan bildirime ait destekten de yararlanılabilecektir.

{

{
{
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5 - SGK’ya Vadesi Geçmiş Borcun Bulunması veya Söz Konusu Borcun 6183 Sayılı        
      Kanuna Göre Taksitlendirilmemiş Olmasının Uygulama Etkisi:

Destekten yararlanılabilmesi için 2016 yılında kuruma vadesi geçmiş borcun bulunmaması 
veya söz konusu borcun 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre taksitlendirilmiş olması 
gerekmektedir.

Bu bakımdan, Kuruma vadesi geçmiş borcu bulunan işverenler, borç ödenmediği sürece 
veya 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre taksitlendirilmediği sürece destekten 
faydalanamayacaktır. 

Kuruma vadesi geçmiş borcu bulunan işverenin, söz konusu borcu ödemesi veya 6183 sayılı 
Kanunun 48. maddesine göre taksitlendirmesi halinde, borcun ödendiği veya 6183 sayılı 
Kanununa göre taksitlendirmenin yapıldığı tarih itibariyle yasal verilme süresi geçmemiş 
ilk aylık prim ve hizmet belgesinden başlamak üzere diğer koşulların sağlanması kaydıyla 
destekten yararlanması mümkün olacaktır.

Örnek 1:

İşverenin Kuruma olan vadesi geçmiş borcunu 17.08.2016 tarihinde ödediği varsayıldığında, 
17.08.2016 tarihi itibariyle yasal olarak verilme süresi dolmamış olan 2016 Temmuz ayı aylık prim 
ve hizmet belgesinden başlamak üzere, öngörülen diğer koşullarında sağlanması kaydıyla, destekten 
yararlanabilecektir.

Örnek 2: 

Örnek 1’deki işverenin Kuruma olan borcunu 14.09.2016 tarihinde 6183 sayılı Kanuna göre taksitlendirdiği 
varsayıldığında, 14.09.2016 tarihi itibariyle yasal olarak verilme süresi dolmamış olan 2016 Ağustos 
aylık prim ve hizmet belgesinden başlamak üzere, öngörülen diğer koşullarında sağlanması kaydıyla, 
destekten yararlanabilecektir.

Örnek 3: 

(A) işverenin (B) sigortalısına ait işe giriş bildirgesini yasal süresinde vermemesi nedeniyle uygulanan 
idari para cezasının 07.03.2016 tarihinde kendisine tebliğ olunduğu varsayıldığında, söz konusu idari 
para cezası borcunun 22.03.2016 tarihine kadar ödenmemesi halinde, kesinleşmiş olan idari para 
cezasının ödeneceği tarihe kadar destekten yararlanılması mümkün değildir.
 
Örnek 4: 

3 no’lu örnekteki idari para cezası borcunun 12.08.2016 tarihinde ödendiği varsayıldığında, 
12.08.2016 tarihi itibariyle yasal olarak verilme süresi dolmamış olan 2016 Temmuz ayı aylık prim ve 
hizmet belgesinden başlamak üzere, öngörülen diğer koşulların da sağlanması kaydıyla, destekten 
yararlanılabilecektir.

{
{
{
{
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6 - Çalıştırdığı Kişileri Sigortalı Olarak Bildirmemesi veya Bildirdiği Sigortalıları Fiilen  
    Çalıştırmaması Hali:

Teftiş ve soruşturmalar neticesinde 2016 yılı için çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği 
yada prime esas kazancını eksik bildirdiği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit 
edilen işverenlerin destekten yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği ya da prime esas kazancını eksik 
bildirdiği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenler 2016 Ocak 
(daha sonra tescil edilmiş ise tescil ayı) ila 2016 Aralık ayları için destekten yararlanamayacağı 
gibi 2016 yılında yararlanılmış destek tutarı olması halinde ise yararlandırılan tutarlar gecikme 
zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır.

Örnek 1:

(A) işverenin 2016 yılı Nisan ayında (B) sigortalısını Kuruma bildirmediğinin 17.09.2016 tarihinde tespit 
edildiği varsayıldığında, işveren 2016 Ocak (daha sonra tescil edilmiş ise tescil ayı) ila 2016 Aralık 
ayları için destekten yararlanamayacağı gibi 2016 yılında yararlanılmış destek tutarı olması halinde 
yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır.

Örnek 2:

A işverenine ait işyerinden 2016 Ocak ayında yapılan tüm bildirimlerin sahte olduğunun 25.08.2016 
yılında tespit olunduğu varsayıldığında, yararlandırılmış olan destek tutarı Hazineye iade edilecek ve 
işverenin ödemiş olduğu sigorta primleri Kuruma irad kaydedilecektir.
 
Örnek 3:

03.02.2016 tarihinde tescil edilen işyerinde 5 adet sigortalı çalıştıran (A) işverenin 2016 yılı Nisan ayına 
ilişkin olarak (B) sigortalısını çalıştırmadığı halde Kuruma bildirdiğinin 17.10.016 tarihinde tespit edildiği 
varsayıldığında, işveren 2016 Şubat ayı ve takip eden aylar için aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen 
tüm sigortalılardan dolayı destekten yararlanamayacak olup; ilgili ay/aylarda destekten yararlanılmış 
olması halinde, yararlanılan destek tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden 
geri alınacaktır.

Örnek 4: 

01.03.2016 tarihinde tescil edilen (A) işyeri işverenin 2016 yılı Mart ayında (B) sigortalısının prime esas 
kazanç tutarını eksik bildirdiğinin 31.08.2016 tarihinde tespit edildiği varsayıldığında, işveren 2016 
Mart ayı ve takip eden aylar için aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen tüm sigortalılardan dolayı 
destekten yararlanamayacak olup; ilgili ay/aylarda destekten yararlanılmış olması halinde, yararlanılan 
destek tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden geri alınacaktır.

{
{
{
{
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IV - SİGORTA PRİMLERİNİN İŞVEREN VE SİGORTALI HİSSELERİNİN TAMAMININ DEVLET   
      TARAFINDAN KARŞILANDIĞI DURUMLARDA VERİLECEK DESTEK TUTARI

5510 sayılı Kanunun Ek 2. maddesi kapsamında yatırımlarda Devlet yardımları hakkında 
kararlar çerçevesinde düzenlenen destek belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda 
istihdam edilen sigortalılar için, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta 
primlerinin Bakanlar Kurulunca belirlenen illerde işveren hisseleri ile birlikte sigortalı 
hisselerinin tamamına kadar olan kısmı Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.

Benzer şekilde, 4447 sayılı Kanunun 50/5. maddesi gereğince, prime esas kazanç alt sınırı 
üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primi tutarının yüzde biri olmak üzere işçi ve işveren 
payı sigorta primleri ile genel sağlık sigortası primi, kalan işsizlik ödeneği süresince Fondan 
karşılanmaktadır.

Bu bakımdan, söz konusu teşvikler kapsamında sigortalı istihdam ediliyor olması halinde, 
işverenlerin bu kapsamdaki sigortalıları için ödeyeceği sigorta primlerinin tutarının Hazinece 
karşılanacak tutardan az olduğu durumlarda, sadece işverenin ödeyeceği tutar kadar asgari 
ücret desteğinden yararlanılabilecektir.

A - 01.01.2016 Tarihinden Önce Tescil Edilmiş Olan İşyerlerinde Yapılacak İşlemler:

2015 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinde kayıtlı sigortalılardan 
günlük prime esas kazancı 85 TL ve altında veya 0510, 0520 işkolu kodu ve 4,5,35,36 nolu 
belge türleri verilen işyerleri bakımından günlük prime esas kazancı 170 TL ve altında bildirilen 
sigortalıların toplam prim ödeme gün sayılarını geçmemek üzere, cari ayda gönderilen uzun 
vadeli sigorta kollarını içeren aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar için bildirilen 
toplam prim ödeme gün sayıları ile karşılaştırılmak suretiyle bulunacak prim ödeme gün 
sayısının 3,33 rakamı ile çarpılması suretiyle destekten yararlanılacak tutar bulunacaktır.



www.centrumauditing.com

Örnek 1:  

6 ncı bölgede kurulu bulunan işyerinin 2015 Mart ayı APMB ile bildirilen sigortalılar:

Sigortalı
2015 Yılı
Belge 
Türü

2015 Yılı 
Kanun 
Türü

2015
Yılı
Gün 
Sayıları

Toplam 
Spek 
Tutarı TL

Günlük 
Spek Tutarı 
TL

Baz
Alınacak 
Günlük 
Spek 
Tutarı TL

Uygulamada 
Baz Alınacak 
Olan 
Sigortalıların 
Gün Sayısı

(a) 1 05510 30 1.500 50 85 30

(b) 1 05510 30 1.700 56,66 85 30

(c) 1 26322 Yok 2.000 66,66 85 30

(d) 1 26322 30 5.000 166,66 85 -

(0 2 Yok 30 2.550 85 85 -

(g) 24 4857 30 1.201,50 40,05 85 30

Toplam 120 gün

6. bölgede kurulu bulunan işyerinin 2016 Mart ayı APHB ile bildirilen sigortalılar:

Sigortalı 2016 Yılı Belge Türü 2016 Yılı Kanun 
Türü

2016 Yılı Gün 
Sayıları

Toplam Spek 
Tutarı 

(a) 1 05510 30 2000

(b) 1 05510 30 1647

(d) 1 26322 30 2500

(f) 1 26322 30 1647

(ı) 1 26322 30 2000

(e) 1 Yok 30 1647

(g) 24 4857 30 2500

Toplam 210
 

Bu durumda; 2015 Mart ayında 26322 sayılı kanun türü ile bildirilen ve günlük kazancı 85 TL 
altında olan sigortalıların prim gün sayıları (30 gün) ile 05510 (60 gün) ve 4857 (30 gün) sayılı 
kanun türü ile bildirilen ve günlük kazancı 85 TL altında olan sigortalıların gün sayıları toplamı 
(120 gün) üzerinden desteklen yararlanılacak toplam prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır.
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Dolayısıyla örneğimizdeki işyeri işverenine 2016 yılı Mart ayında bildirdiği uzun vadeli sigorta 
kollarına tabi olan sigortalılarının gün sayısı toplamı 180 gün olmasına rağmen, azami destek 
verilecek olan gün sayısı bir önceki yıldaki günlük prime esas kazanç tutarı 85 TL ve altında 
olanların toplam gün sayısını geçemeyeceğinden, 120 gün X 3.33 TL = 399,60 TL tutarında 
asgari ücret desteği verilecektir.

Örnek 2:

2015 Nisan ayında (A) işyerinde çalıştırılanlara ilişkin belge ve kanun türü ile gün ve kazanç tutarları 
aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

Sigortalı
2015 Yılı         
Belge 
Türü

2015 Yılı
Kanun 
Türü

2015 
Yılı Gün           
Sayıları

Toplam 
Spek 
Tutarı TL

Günlük    
Spek
Tutarı TL

Baz
Alınacak      
Günlük Spek 
Tutarı TL

Uygulamada
Baz Alınacak 
Olan Sigortalıların 
Gün Sayısı

(a) 1 05510 30 1500 50 85 30

(b) 1 05510 30 1700 56,66 85 30

(c) 1 05510 30 2000 66.66 85 30

(d) 1 15921 30 2000 66,66 85 30

(f) 2 Yok 30 2550 85 85 -

(g) 24 4857 30 1201,50 40,05 85 30

Toplam 150 gün

Sosyal güvenlik destek primine tabi olan sigortalının gün sayısı destekten yararlanılacak olan gün 
sayısının hesabında dikkate alınmayacağından, bu işverenin destekten yararlanabileceği azami gün 
sayısı 150 gün olacaktır.

Aynı işyerinin 2016 yılı Nisan ayı bildirimlerin aşağıdaki gibi olduğu varsayıldığında,

Sigortalı 2016 Yılı 
Belge Türü

2016 Yılı 
Kanun 
Türü

2016 Yılı 
Gün Sayıları

Toplam 
Spek Tutarı 
TL

Ödenecek 
Prim Borcu

Teşvikler
Düşüldükten Sonra 
Ödenecek Prim Borcu

(a) 1 05510 30 1647 617,63 535,28
(b) 1 05510 30 1700 637,50 552,50
(c) 1 05510 30 2000 750,00 650,00
(d) 2 Yok 30 2550 816,00 816,00
(e) 24 4857 30 1647 617,63 279,99

Toplam 120 3.438,76 2.833,77

SGDP ne tabi (d) sigortalısı için herhangi bir destek ve teşvik uygulanmayacağından, İşverenin teşvikler 
düşüldükten sonra ödeyeceği toplam sigorta primi tutarı 2.833,77 TL olarak bulunacaktır.
İşverene ödenecek destek tutarı 120 x 3,33 = 399,60 TL dir. Bu durumda işverenin ödeyeceği prim tutarı 
2.833,77 - 399,60 = 2.434,17 TL olacaktır.
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Örnek 3: 

2015 Haziran ayında (A) işyerinde çalıştırılanlara ilişkin belge ve kanun türü ile gün ve kazanç tutarları 
aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir. 

Sigortalı
2015 Yılı 
Belge 
Türü

2015 Yılı    
Kanun 
Türü

2015 
Yılı Gün 
Sayıları

Toplam            
Spek Tutarı 
TL

Günlük 
Spek     
Tutarı TL

Baz
Alınacak 
Günlük Spek 
Tutarı TL

Uygulamada Baz   
Alınacak Olan 
Sigortalıların Gün 
Sayısı

(a) 1 05510 30 1500 50 85 30
(b) 1 05510 30 1700 56,66 85 30
(c) 1 05510 30 2000 66,66 85 30
(d) 1 15921 30 2000 66,66 85 30

Toplam 120 gün

Bu işveri için 2016 yılının aynı ayı olan Haziran ayında çalıştırılan sigortalılara ilişkin tablonun aşağıdaki 
gibi gerçekleştiği varsayıldığında;

Sigortalı 2015 Yılı Belge Türü 2015 Yılı Kanun Türü 2015 Yılı Gün Sayıları Toplam Spek Tutarı TL

(a) 1 05510 30 1700

(b) 1 05510 30 1700

(c) 1 05510 30 2000

(e) 1 05510 30 2000

(f) 1 05510 30 2000

Toplam 150  
 
Bu durumda; 2015 yılı Haziran ayında 15921 sayılı kanun türü ile bildirilen ve günlük 
kazancı 85 TL altında olan sigortalının prim gün sayısı (30 gün) ile 05510 sayılı kanun türü 
ile bildirilen ve günlük kazancı 85 TL altında olan sigortalıların gün sayıları (90 gün) toplamı 
(120 gün) üzerinden destekten yararlanılacak toplam prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır. 

2015 yılının aynı ayında 15921 Kanun türünden yararlanan sigortalının bilahare işten çıkmış olmasına 
rağmen, 2016/Haziran ayında hesaplanacak prim gün sayısının hesabında çıkan sigortalının gün sayısı 
da dikkate alınacaktır. Dolayısıyla, 2016 yılının aynı ayında destekten yararlanılacak azami gün sayısı 
yine 120 gün olacaktır.
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2 - 01.01.2016 Tarihi ve Sonrasında Tescil Edilmiş Olan İşyerlerinde Yapılacak İşlemler:

2016 yılında tescil edilmiş veya edilecek olan işyerleri bakımından uzun vadeli sigorta kollarını 
içeren belge türlerinden ve 26322 sayılı kanun türü seçilerek gönderilen aylık prim ve hizmet 
belgelerindeki kayıtlı sigortalıların toplam prim ödeme gün sayılan birlikte değerlendirilmek 
suretiyle destekten yararlanılmaya ilişkin bulunacak gün sayısının 3,33 rakamı ile çarpılması 
sureliyle destekten yararlanılacak tutar bulunacaktır.

 
Örnek 1:
 
6 ncı bölgede kurulu bulunan işyerinin 2016 Mart ayı APHB ile bildirilen sigortalıların;

Sigortalı 2016 Yılı Belge Türü 2016 Yılı Kanun Türü 2016 Yılı Gün Sayıları Toplam Spek Tutarı TL

(a) 1 05510 30 2000

(b) 1 05510 30 1647

(d) 1 26322 30 2500

(f) 1 26322 30 1647

(ı) 1 26322 30 2000

(e) 1 Yok 30 1647

(g) 24 4857 30 2500

Toplam 210  

2016 yılı Mart ayında;
İşverene verilecek asgari ücret destek tutarı 210 x 3,33 = 699,30 TL olacaktır.
 
Örnek 2: 

(A) işvereninin 2016 yılı Eylül ayı bildirimleri aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.   

Sigortalı 2016 Yılı 
Belge Türü

2016 Yılı Kanun 
Türü

2016 Yılı Gün 
Sayıları

Toplam Spek 
Tutarı TL

Ödenecek Prim 
Tutarı

(a) 1 26322 30 1647 0
(b) 1 26322 30 1647 0
(c) 1 26322 30 1647 0
(d) 1 26322 30 1647 0
(e) 1 26322 30 2000 104,13

Toplam 150

İşveren 26322 kanun türünden yararlandığı için ve asgari ücretin üstünde ücret ödediği 1 sigortalısı 
olduğu için ödeyeceği prim tutarı örnekte olduğu gibi 104,13 TL dir. Bu işveren 2016 Eylül ayı için toplam 
150 x 3,33 = 499,5 TL destek alması gerekirken, işverenin ödeyeceği sigorta primlerinin tutarının Haz-
inece karşılanacak tutardan az olduğu durumlarda, sadece işverenin ödeyeceği tutar kadar asgari ücret 
desteğinden yararlanılabileceğinden, 104,13 TL tutarında destek alacaktır.
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V - ALT İŞVERENİ BULUNAN İŞLERİ 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 6661 sayılı Kanunun 
uygulanacağı 01.01.2016-31.12.2016 döneminde faaliyetine devam ediyor veya faaliyete yeni 
başlayacak olması gerekmektedir.

Bu bakımdan, alt işverenler için uygulanacak olan asgari ücret desteğinin, alt işverenlerin ken-
dilerine ait alt işverenlik tescillerinin; 01.01.2016 tarihinden önce yapılmış olması ve 2016 
yılında da faaliyetine devam ediyor olması halinde bu genelgenin 2 numaralı bölümünde 
açıklanan usul ve esaslar, 01.01.2016 tarihinden sonra yapılmış /yapılacak olması halinde 
ise yine bu genelgenin “3- 2016 Yılında Tescil Edilmiş/ Edilecek Olan İşyerlerine İlişkin İş Ve 
İşlemler” başlığında 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. 
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Örnek 1: 
2015 yılı Mart ayı APHB ile (A) asıl işvereni tarafından bildirilen sigortalılar; 

Sigortalı
2015 Yılı 
Belge 
Türü

2015 
Yılı Gün 
Sayıları

Toplam 
Spek Tutan 
TL

Günlük 
Spek 
Tutan TL

Baz Alınacak 
Günlük Spek 
Tutarı TL

Uygulamada Baz 
Alınacak Olan 
Sigortalıların Gün Sayısı

(a) 1 30 1500 50 85 30
(b) 1 30 1700 56,66 85 30
(c) 1 30 2000 66,66 85 30
(d) 1 30 5000 166,66 85 -
(e) 2 30 2500 83,33 85 -

Toplam 90 gün

2015 Mart ayı APHB ile (B) alt işvereni tarafından bildirilen sigortalılar:

Sigortalı
2015 Yılı 
Belge 
Türü

2015 
Yılı Gün 
Sayıları

Toplam 
Spek
Tutarı TL

Günlük 
Spek Tutarı 
TL

Baz Alınacak
Günlük Spek
Tutarı TL

Uygulamada Baz 
Alınacak Olan 
Sigortalıların Gün Sayısı

(f) 2 30 2550 85 85 -
(g) 24 30 2000 66,66 85 30

Toplam 30 gün

2016 Mart ayı APHB ile (A) asıl işvereni tarafından bildirilen sigortalılar;

 Sigortalı 2016 Yılı Belge 
Türü

2016 Yılı Gün 
Sayıları Toplam Spek TL Uygulamada Baz Alınacak 

Olan Sigortalıların Gün Sayısı
(k) 1 30 1647 30
(l) 1 30 2000 30
(m) 1 30 2500 30
(n) 1 30 6000 30
(o) 2 30 3000 -

Toplam 120 gün

2016 Mart ayı APHB ile (B) alt işvereni tarafından bildirilen sigortalılar;

Sigortalı 2016 Yılı Belge 
Türü

2016 Yılı 
Gün Sayıları

Toplam Spek 
Tutarı TL

Uygulamada Baz Alınacak Olan 
Sigortalıların Gün Sayısı

(y) 1 30 1647 30
(g) 1 30 2000 30

Toplam 60 gün
 
Bu durumda;
(A) işverenin yararlanabileceği toplam gün sayısı 90 gün olacaktır.
(B) alt işverenin yararlanabileceği toplam gün sayısı 30 gün olacaktır.
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Örnek 2:
 
01.01.2016 tarihinde tescil edilen (A) asıl işverenince 2016 Mart ayı APHB ile bildirilen 
sigortalılar: 

Sigortalı 2016 Yılı 
Belge Türü

2016 
Yılı Gün 
Sayıları

Toplam 
Spek Tutarı 
TL

Günlük 
Spek Tutarı 
TL

Baz Alınacak 
Günlük Spek 
Tutarı TL

Uygulamada Baz 
Alınacak Olan 
Sigortalıların Gün Sayısı

(a) 1 30 1500 50 Yok 30
(b) 1 30 3000 100 Yok 30
(c) 1 30 2000 66,66 Yok 30
(d) 1 30 5000 166,66 Yok 30
(e) 2 30 3500 116,66 Yok -

Toplam 120 gün

2016 Mart ayı (B) alt işverenince APHB ile bildirilen sigortalılar:

Sigortalı 2016 Yılı 
Belge Türü

2016 
Yılı Gün 
Sayıları

Toplam
Spek
TL

Günlük 
Spek Tutarı 
TL

Baz Alınacak 
Günlük Spek 
Tutarı TL

Uygulamada Baz 
Alınacak Olan 
Sigortalıların Gün 
Sayısı

(f) 2 30 2550 85 Yok -
(g) 24 30 2000 66,66 Yok 30
(h) 35 30 6000 200 Yok 30

Toplam 60 gün
 
2016 Mart ayı (C) alt işverenince APHB ile bildirilen sigortalılar;

Sigortalı
2016 Yılı 
Belge 
Türü

2016 Yılı 
Gün Sayıları

Toplam Spek 
Tutarı TL

Günlük 
Spek 
Tutarı TL

Baz Alınacak 
Günlük Spek 
Tutarı TL

Uygulamada Baz 
Alınacak Olan 
Sigortalıların Gün 
Sayısı

(ı) 1 30 2550 85 Yok 30
(j) 24 30 2000 66.66 Yok 30

Toplam 60 gün
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(A) işverenin yararlanabileceği toplam gün sayısı 120 gün,

(B) ve (C) alt işverenlerinin yararlanabileceği toplam gün sayısı 60”ar gün, olacaktır.

Alt işverenlerin Kuruma borçlarının bulunması veya çalıştırdığı sigortalıların prime esas kazanç tutarlarım 
eksik bildirdiğinin, sigortalılarını kayıt dışı çalıştırdığının yada bildirdiği sigortalının Hilen çalışmadığının 
tespit edilmesi halinde, alt işverenin Kuruma olan 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 edecektir.
 
Asıl işverenlerin alt işverenleriyle, 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.

VI - ORTAK HÜKÜMLER:

A - Muvazaalı İşlemler:

Asgari ücret desteğinden yararlanmak amacıyla, mevcut bir işyerinin kapatılarak değişik bir 
ad veya unvan ya da iş birimi olarak faaliyete geçirildiğinin anlaşılması halinde, bu nitelikteki 
işyeri işverenleri asgari ücret desteğinden yararlandırılmayacak, yararlanılmış olması halinde 
yararlandırılan tutarlar gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil olunacaktır.

 
Örnek 1:
 
01.01.2016 tarihinden önce tescil edilmiş olan bir işyerinin çalışanlarının tamamının destekten 
yararlanabilmesi amacıyla tüm sigortalılarını işten çıkartarak, işyerinin ilk defa faaliyete geçen bir işyeri 
gibi 2016 yılında yeniden tescil edilmiş olduğunun tespit edilmesi üzerine işyeri dosyası iptal edilerek 
önceki dosya ile birleştirilecek ve bu işyeri söz konusu destekten yararlandırılmayacaktır. Ayrıca, yeni 
kurulan bir işyeri gibi 2016 yılındaki yararlanmış olduğu tüm aylara ilişkin destek tutarlarının da gecikme 
cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsili gerekecektir.
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B - 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.

C - Asgari Ücret Desteğinden Yararlanmaması Gerektiği Tespit Edilen İşverenlerin    
    Sigorta Primi Teşvik, Destek ve İndirimlerden Yararlanma Durumları:

İlgili aya ilişkin düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden primlerin 
tamamının yasal süresi içinde ödenmemesi halinde; 5510 ve 4447 sayılı Kanunlarda yer alan 
sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Asgari ücret desteğinden yararlanmaması gerektiği tespit edilen işverenlerden, ilgili aylarda 
yararlanılan asgari ücret desteğinin gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil 
edilmesi halinde, ilgili aya ilişkin işverence ödenmesi gereken primler yasal süresinde eksik 
ödenmiş olacağından asgari ücret desteğinin geri alınacağı ilgili aylarda yasal süresi içinde 
ödeme şartına bağlı olan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden de yararlanılmasına 
imkan bulunmaması nedeniyle, ilgili aylarda yararlanılan sigorta primi teşvik, destek ve 
indirim tutarları işverenlerden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınacaktır.



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 “Akasya Acıbadem 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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D - Asgari Ücret Desteğinin Sigorta Prim Borçlarına Mahsup Veya İade Edilmesi:

Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, ilgili ayı takip eden ay/aylardan doğan sigorta 
prim borçlarına mahsup edilecektir. İşverenin 28.02.2017 tarihine kadar mahsup edilecek prim 
borcunun olmaması dolayısıyla alacaklı olması durumunda, alacaklı olduğu tutar, işverenin 
Kurumda tescilli başka işyerlerinin sigorta primi ile idari para cezasına mahsup edilecektir. 
Mahsup edilecek başka borcunun olmaması durumunda ise alacaklı tutar 5510 sayılı Kanunun 
89. maddesine göre iade edilecektir.

E - Asgari Ücret Desteğinden Yararlanmak İçin Başvuru Şartı

Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerin başvuru şartı aranmayacak olup, ilgili 
şartları taşıyan işverenler Kanun hükümlerinden yararlanacaktır.

               Saygılarımızla,


