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ASGARİ ÜCRET ARTIŞI NEDENİYLE YAPILACAK DEVLET KATKISI BELLİ 

OLDU 

 

Asgari ücretin 2016 yılı için en az geçim indirimi (AGİ) dahil net 1.300,99 TL olarak 

belirlenmesi ile birlikte, işletmelerin ücret maliyeti yükselmiştir. Asgari ücretin brüt tutarı 

1.647 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre SGK primi işveren payı %20,5 ve işsizlik sigortası 

%2 olan bir asgari ücretlinin işverene maliyeti 2.017,58 TL’ye yükselmiştir. Bu tutar 2015 

yılının ikinci yarısında 1.560,04 TL’dir. (Buna göre, 5 puanlık peşin ödeme indirimi hariç, 

maliyet artış oranı %29,33’tür)  

Azami 100 TL tutarındaki Hazine desteği dikkate alındığında, 2016 yılında asgari ücretin 

maliyeti (2.017,58- 100)= 1.917,58 TL’dir. Buna göre maliyet artış oranı ise %22,92’ye 

tekabül etmektedir.   

İşletmelerin asgari ücret artışından kaynaklanan maliyet artışının azaltılması amacıyla, 

devlet katkısının tutarının belirlenmesine ilişkin kamuoyu tarafından beklenen kanun, 

14.01.2016 tarih ve 6661 sayılı Kanun numarası ile TBMM tarafından kabul edildi. Yapılan 

düzenleme sadece 2016 yılı için geçerli olup, 2017 ve izleyen yıllarda söz konusu devlet 

katkısı yapılmayacaktır. 

 

6661 Sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 68 inci maddede, bu kanun 

4/a bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerce; 

 

“a) 2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime 

esas günlük kazancı 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, 

b) 2016 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen 

sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 

2016 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu 

bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve 

bu tutar Hazinece karşılanır.” 

(…………) 

Hükmü eklenmiştir. 

Buna göre 2015 yılında aylık brüt ücret tutarı (30*85)= 2.550.- TL ve atında bildirilen 

sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin 
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verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara toplam prim ödeme gün 

sayısının 2016 yılında günlük 3,33 TL, aylık (30*3,33=)100.- TL’nin işverenlerce SGK’ya 

ödenecek sigorta priminden mahsup edilecek ve işverence ödenmeyecek bu tutar Hazine 

tarafından karşılanacaktır.   

ÖRNEK; 

2015 yılı Ocak ayında günlük 85 TL ve altında 20 çalışanı bulunan ve 500 prim ödeme 

günü bildiren bir işletmenin, 2016 yılı Ocak ayında yararlanabileceği en yüksek destek tutarı 

(500* 3,33)= 1.665.- TL olacaktır. İşletmenin 2016 yılı Ocak ayında 400 prim ödeme günü 

bildirmesi halinde yararlanılabilecek destek tutarı (400*3,33)= 1.332 TL olacaktır. Aynı 

işletmenin 2016 yılı Ocak ayında 600 prim ödeme günü bildirmiş olması halinde 

yararlanılabilecek destek tutarı 1.665 TL’yi aşamayacaktır.  

 

Destekten Yararlanamayacak Olanlar  

 - Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak 

açılması,  

- Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi 

bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması,  

- Şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi 

Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan işletmeler, 

- Veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2016 yılı için eksik bildirdiği tespit edilen 

işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri 

alınacak ve bu işyerleri hakkında söz konusu madde hükümleri uygulanmayacaktır. 

- İşverenlerin 2016 yılına ilişkin olarak, aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi 

içerisinde vermeyenler, 

- Sigorta primlerini yasal süresinde ödemeyenler, 

- Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde 

çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı 

durumlarının tespit edilenler,  

- Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı 

borcu bulunanlar, ( tecil ve taksitlendirme talebinde bulunanlar hariç)   

  - 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve 

pozisyonlarda çalışan sigortalılar hakkında bu kanun hükümleri uygulanmayacaktır. 

 

Kamu İhale Kanununa Göre Yapılan İhalelerde Ödenecek Farkın Hesabı 

Söz konusu kanun maddesinin 8. Fıkrasında aşağıdaki hükme yer verilmiştir.  

4734 sayılı Kanunun (KİK) 2 nci 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 Hazine tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden 

kesilecektir.   

  

Saygılarımızla. 

KANIT YEMİNLİ MALİ  
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