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ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 
 
27.01.2016 tarihli 29606 sayılı Resmi Gazetenin 6661 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun’un 17. Maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 68 inci madde 
eklenmiştir. Bu madde ile brüt ücreti 2550 TL’nin altında olan personel için prim teşviki 
uygulanacaktır. Kanunun uygulaması şu şekilde olacaktır.  
 

1 Ocak 2016 tarihinden önce faaliyette bulunan ve faaliyetine devam eden işyerlerinde, 
2015 yılının aynı ayına ilişkin kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas 
günlük kazancı (PEK ) 85 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 sayısının günlük 3,33 TL ile çarpımı 
sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup 
edilir. Bu işlem 1 no’lu belge türü olan “Hizmet Akdi ile Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar” 
için uygulanacak olup 2 no’lu belge türü olan “Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar” 
için uygulanmayacaktır. 

 
2016 yılı ocak ayı teşvik tutarını hesaplamak için 2015 yılının ocak ayındaki bildirgesinde 

günlük PEK tutarı 85 TL’nin altında olan sigortalılar ve prime esas gün sayıları tespit edilip bu 
sayı 3,33 TL ile çarpılarak teşvik tutarı bulunur. 2016 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için 
tespit edilen tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup 
edilecektir. 

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

halinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki bildirimler 
esas alınır. 

 
2016 yılında tescil edilmiş veya edilecek olan işyerleri bakımından bir önceki yılın baz 

alınacak aynı ayında işyeri kanun kapsamında olmadığından veya 2015 yılı öncesi tescil 
edilmiş olup 2015 yılında hiç bildirim yapılmayan işyerleri için 1 no’lu belge türü olan “Hizmet 
Akdi ile Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar”  olarak bildirilen tüm sigortalıların prim ödeme 
gün sayıları esas alınacaktır. Dolayısıyla 2016 yılında tescil edilen işyerlerinde 85 TL ve altında 
günlük sigorta primine esas kazanç bildirilmiş olunması şartı aranmayacaktır. İlgili ay için 
verilecek aylık prim ve hizmet belgesindeki prim ödeme gün sayısının 3,33 TL ile çarpımı 
suretiyle hesaplanan destek tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına 
mahsup edilecektir. 
 

Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin devlet tarafından karşılandığı 
durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin Hazinece karşılanacak tutardan az olması 
halinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılır. 
 
Destekten yararlanabilmek için; 



 

 

1- İşverenler 2016 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde 
vermelidirler. 

2- İşverenin, kuruma prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme 
zammı borcunun bulunmaması gerekir (yapılandırma ve taksitlendirme borcu hariç 
tutulmuştur.) 

3- Hazine katkısından yararlanmak amacıyla şirketler arasında istihdamın kaydırılması, 
şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi muvazaalı işlem tesis 
edilmemesi, 

4- Yapılan denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde 
haklarında çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen 
çalışmadığı durumlarının tespit edildiği şeklinde bir rapor düzenlenmemiş olması 
gerekmektedir. 

 
Uygulanacak teşvik SGK’ nın bildirge sayfasında beyan sırasında SGK tarafından 
hesaplanmış olarak getirilmektedir. Ancak manuel kontrolün de yapılması yararlı olacaktır. 

 


