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                                          İstanbul, 10.04.2020 

 

SİRKÜLER (2020/41) 

 

Konu: Asgari Ücret Desteği 
 

26.03.2020 tarihli 31080 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 29 uncu maddesi ile 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici madde 80 eklenmiştir. Söz konusu madde 

uyarınca; 

 

Destek Tutarı 

 

5510 sayılı Kanunun 4/1 (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri 

uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce,  

 

a) 2019 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen APHB’lerinde veya MPHB’lerinde prime esas 

günlük kazancı 128 Türk lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını 

geçmemek üzere,  

 2020 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim 

hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 

 

b) 2020 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin 

toplam prim ödeme gün sayısının, 

 

2020 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için günlük 2,50 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak 

tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik 

Sigortası Fonundan karşılanacaktır.  

 

Diğer taraftan (a) bendinde belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı 6356 sayılı Kanun hükümleri 

uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait iş yerleri için 256 Türk lirası olarak 

esas alınacaktır. 

 

Destekten Yararlanılamayacak Başlıca Haller 

 

Aşağıdaki belirtilen başlıca haller ile ilgili Kanun maddesinde belirtilen diğer hallerde asgari ücret 

desteğinden yararlanılamayacaktır. 

 

a) 2020 yılında destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2019 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde 

APHB veya MPHB ile 5510 sayılı Kanunun 4/1 (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta 

kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde 

bulunulması halinde bu madde hükümleri uygulanmayacaktır. Diğer bir ifade ile destekten 

yararlanılamayacaktır. 
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b) İşsizlik Sigortası Fonunun katkısından yararlanmak amacıyla aşağıda belirtilen şekillerde olduğu 

gibi muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2020 yılı Ocak-

Aralık ayları/dönemleri için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden İşsizlik Sigortası Fonu 

tarafından karşılanan tutar, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınacaktır. Ayrıca bu 

işyerleri hakkında madde hükmü de uygulanmayacaktır. 

 

 Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad ve unvan altında ya da bir iş birimi olarak 

açılması veya  

 Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi 

bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması,  

 Şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi  

 

Sigortalı ve İşveren Hisselerine Ait Sigorta Primlerinin Devlet Tarafından Karşılanması 

 

Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı durumlarda 

işverenin ödeyeceği sigorta priminin İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanacak tutardan az olması 

hâlinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılacaktır. 

 

Kısaltmalar 

 

APBH : Aylık Prim ve Hizmet Belgesi 

MPHB : Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 

 

Bilgilerinize sunarız.  

 

 

 

    Saygılarımızla, 

        Celal Şen 

Yeminli Mali Müşavir 

       YORUM YMM ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


