
 

 

1 

Yorum Denetim ve                                               Çayır Caddesi Özce Center No:3                T  : +90 216 574 74 14 
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.                               Kat:1 34752 Ataşehir, İstanbul                   F  : + 90 216 574 22 12 
Mersis No:0982042466100013                         W: www.yorumymm.com                        @ : yorum@yorumymm.com 

 

    

                                                                                                      İstanbul, 28.01.2016 

 

SİRKÜLER ( 2016/11) 

 

Konu: Asgari Ücretin İşveren Üzerindeki Yükünün Azaltılmasına Yönelik Düzenlemeler  

 

27.01.2016 tarih 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “6661 Sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile asgari ücrette meydana gelen artışın işveren 

üzerindeki yükünün azaltılması amacıyla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortaası 

Kanununa Geçici 68. Madde eklenmiştir. Buna göre;  

 

1) 2016 YILINDAN ÖNCE SİGORTALI ÇALIŞTIRMAYA BAŞLAYANLAR  

 

2015 yılının aynı ayında SGK’na verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük 

kazancı 85 TL (aylık 2.550 TL) ve altında bildirim yapılan sigortalıların sayısını geçmemek üzere, 

2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin 

toplam prim ödeme gün sayısının,  

 

2016/Ocak-Aralık dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu 

işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve hazinece 

karşılanacaktır.  

 

 

2) 2016 YILINDA İLK DEFA SİGORTALI ÇALIŞTIRMAYA BAŞLAYANLAR  
 

2016 yılında ilk defa sigortalı çalıştıran işyerlerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim 

ödeme gün sayısının,  

 

2016/Ocak-Aralık dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu 

işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve hazinece 

karşılanacaktır.  Söz konusu işverenler; 

 

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

vermediğinin tespiti,  

 Sigorta primlerini yasal süresinde ödemediğinin tespiti, 

 Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı 

kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıların fiilen çalışmadığının tespiti, 

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

(6183 sayılı Kanun’un 48. Maddesine göre tecil edilen ve taksitlendirilenler hariç) 

bulunduğunun tespiti, 

 

durumlarında destekten faydalanamayacaktır. 
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3) DİĞER HUSUSLAR  

 

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 

alınacaktır. 

 

2015 yılından önce sigortalı işçi çalıştıran ancak, 2015 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri için 

ilk defa sigortalı çalıştıran işyerlerine uygulanan hükümler geçerli olacaktır. 

 

Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı durumlarda 

işverenin ödeyeceği sigorta priminin Hazinece karşılanacak tutardan az olması halinde sadece prim 

borcu kadar mahsup işlemi yapılacaktır. 

 

4) MUVAZAALI DURUMLARIN TESPİTİ  

 

Söz konusu destekten 

 

 Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik 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 şirket sahipliğinin değiştirilmesi, 

 

gibi Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem yaptığı anlaşılan veya sigortalıların 

prime esas kazançlarını 2016 yılı için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden Hazinece 

karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınacaktır. 

 

5) MADEN İŞYERLERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME 

 

6661 sayılı Kanun’un 6 ıncı maddesi ile 3213 sayılı Maden Kanununun geçici 29 uncu maddesine 

eklenen fıkra ile; linyit ve taşkömürü çıkaran ve özel hukuk tüzel kişilerinin ruhsat sahibi olarak 

işlettikleri yeraltı maden işletmelerinin, çalışma süreleri ve asgari ücret nedeni ile oluşan maliyet 

artışlarının karşılanmasına ilişkin destek verilebileceği belirtilmiş ve bu desteğin Enerji ve Tabi 

Kaynaklar Bakanlığı’nın bütçesine konulan ödenekten karşılanacağı belirtilmiştir. 

 

Uygulama Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılacak bir yönetmelik ile belirlenecektir. 

 

Bilgilerinize sunarız.  

 

 

 

 

 

Saygılarımızla, 

 

                                                                                        YORUM DENETİM VE YMM A.Ş. 


