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SİRKÜLER        İstanbul, 15.02.2016 

Sayı: 2016/041       Ref: 4/041 

 

 

Konu: 

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ UYGULAMASI HAKKINDA SGK GENELGESİ 

YAYINLANMIŞTIR  

 

Hatırlanacağı üzere, 09.02.2016 tarih ve 2016/33 sayılı sirkülerimizde yer verdiğimiz 6661 

sayılı kanun ile getirilen işverenlere sigorta prim desteği (asgari ücret desteği) uygulaması ile 

ilgili SGK duyurusunda, konuyla ilgili uygulamanın usul ve esaslarının hazırlanmış olduğu, 

kanunda belirtilen ilgili kamu kuruluşlarının görüşlerine sunulduğu ve ilgili kamu 

kuruluşlarının görüşleri alındıktan sonra genelgenin yayınlanacağı belirtilmişti.  

 

Söz konusu Genelge 10.02.2016 tarih ve 2016-4 sayılı olarak SGK tarafından yayınlanmıştır.  

 

Aşağıda uygulamaya dair önem arz eden bazı hususlar kısaca açıklanmaktadır.  

 

2016/33 sayılı sirkülerimizde yer verdiğimiz duyuruda, verilecek destek tutarının takip eden 

ayda tahakkuk edecek prim borçlarına mahsup edileceği, 2016/Ocak ayında çalıştırılan 

sigortalılardan dolayı verilecek olan Hazine desteğinin 2016/Şubat ayına ilişkin prim 

borçlarından mahsup edileceği, dolayısıyla mahsuplaşma işleminin 2016/Mart ayında 

yapılacağı, 2016/Ocak ayına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi ve muhteviyatı 

primlerin ödenme şeklinde herhangi bir değişiklik olmayacağı, 2016/Ocak ayına ilişkin 

işlemlerin mevcut uygulamalar çerçevesinde yürütüleceği açıklanmıştı.  

 

2016-4 sayılı Genelge’nin 8.5 no.lı “Asgari Ücret Desteğinin Sigorta Prim Borçlarına Mahsup 

veya İade Edilmesi” başlıklı bölümünde de Genelge’nin 2. ve 3. maddelerinde belirlenen usul 

ve esaslara göre bulunacak asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarının, ilgili ayı takip 

eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edileceği, işverenin 28.02.2017 

tarihine kadar mahsup edilecek prim borcunun olmaması dolayısıyla alacaklı olması 

durumunda, alacaklı olduğu tutarın, işverenin kurumda tescilli başka işyerlerinin sigorta primi 

ile idari para cezasına mahsup edileceği, mahsup edilecek başka borcunun olmaması 

durumunda alacaklı tutarın iade edileceği açıklanmıştır.  

 

Buna göre, 2016/Ocak dönemi aylık prim ve hizmet belgeleri normal şekilde verilecek ve 

tahakkuk edecek primler ödenecektir. Genelge’de açıklanan usul ve esaslara göre 2016/Ocak 

dönemi için hesaplanacak indirim tutarı 2016/Şubat dönemi aylık prim ve hizmet belgesinde 

tahakkuk edecek prim borcundan mahsup edilecektir. Bu işlemlere yönelik olarak e-sigorta 

sisteminde güncelleme yapılması gerektiği düşünülmektedir.  

 

 

http://www.dengeakademi.com/Files/Circular/1782.pdf
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İşsizlik sigortası primleri ve sosyal güvenlik destekleme primleri (SGDP) destek 

kapsamında değildir.  

 

4/a kapsamında ve haklarında uzun vadeli sigorta kolları uygulanan sigortalıları çalıştıran 

işverenler tarafından Kuruma verilmekte olan 1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36 ve 37 numaralı belge türlerinde indirim işlemi uygulanacaktır.  Bu belge türleri 

Genelge’nin ekinde EK-1’de açıklanmıştır.  

 

Destek tutarına esas gün sayısı belge türü bazında ayrı ayrı değil, tüm belge türleri 

dikkate alınarak tespit edilecektir:  

 

Hesaplamalarda 2016 yılının her bir ayı 2015 yılındaki ilgili ay ile karşılaştırılacak ve 

karşılaştırmada,  yararlanılabilecek toplam gün sayısı tüm belge türleri dikkate alınarak 

hesaplanacaktır. Karşılaştırma sonucunda destek tutarının hesabına esas olmak üzere düşük 

olan prim ödeme gün sayısı esas alınacaktır. Bu kapsamda olmak üzere Genelge’de yer 

verilen Örnek-10 ve Örnek-11’in dikkatle incelenmesi gerekmektedir.  

 

Söz konusu hesaplama ve bildirimleri yapacak kişilerin sirkülerimiz ekindeki Genelge’yi 

dikkatle okumaları ve e-sigorta sisteminde olabilecek güncellemeleri yakından takip etmeleri 

gerekmektedir. Ayrıca hesaplamalara yönelik olarak detaylı ve anlaşılır çalışmalar yapılması 

ve olası bir denetimde SGK müfettişlerine ya da Kuruma ibraz edilmek üzere saklanması 

gerekmektedir.  

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
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EK: 

2016/4 Sayılı SGK Genelgesi 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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