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SİRKÜLER 2016/7 
 
 

Ocak 2016 Ayına Ait Ücretlerde Devlet Desteği Hakkında Duyuru  
 

2016 yılı için belirlenen 1.647,00 TL brüt asgari ücret ile ilgili 27 Ocak 2015 tarihinde yayımlanan 
6661 sayılı Kanunun 17’nci maddesi ile 5510 sayılı Kanununa eklenen geçici 68. Madde ile Asgari 
ücretin arttırılması sonucu oluşan ilave işveren maliyeti, sigortalıların toplam prim ödeme gün 
sayıları ile günlük 3,33 TL’nin çarpılması suretiyle bulunacak olan tutar kadar Hazine desteğinden 
yararlanabileceklerdir. 
 
SGK, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce 05.02.2016 tarihinde yayımlanan duyuruda belirtildiği 
üzere, Ocak / 2016 ayında Asgari Ücrette uygulanacak hazine desteği’de Şubat / 2016 ayına ilişkin 
prim borçlarından mahsup edilecektir. Dolayısıyla 2016/Ocak ayına ilişkin aylık prim ve hizmet 
belgelerinin verilmesi ve muhteviyatı primlerin ödenmesinde uygulanacak Hazine Desteği ile ilgili 
herhangi bir işlem yapılmayacak olup, Şubat ayı bildirgeleri verilirken Ocak ve Şubat ayı için 
hesaplanan destek toplamı Şubat ayı prim borçlarından, SGK tarafından yayımlanacak uygulamanın 
usul ve esaslarının gösteren Genelge ’de belirtilecek esaslara göre, mahsup edilecektir. 
  
Saygı ve sevgilerimizle, 
 
 
 

          Ali YERLİ 

Yeminli Mali Müşavir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ek: 05.02.2016 Tarihli Asgari Ücret Desteği Hakkında Duyuru (Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü) 
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI  

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 
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ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ DUYURU 
 

 Bilindiği üzere, 6661 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa 
eklenen geçici 68 inci maddede, haklarında uzun vadeli sigorta kolu hükümleri uygulanan sigortalılardan 
dolayı işverenlerimize 2016/Ocak ila 2016/Aralık aylarına münhasır olmak üzere Hazine desteği 
verilmesine imkan sağlanmıştır.  
 
 Bu Kanunda öngörülen asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerden başvuru şartı 
aranmayacak olup, usul ve esası genelgede açıklanacak olan şartları taşıyan işverenlerimiz, Kanun 
hükümlerinden herhangi bir işlem yapmaksızın yararlanacaklardır.  
Anılan madde uyarınca verilecek destek tutarı takip eden ayda tahakkuk edecek prim borçlarına mahsup 
edileceğinden, 2016/Ocak ayında çalıştırılan sigortalılardan dolayı verilecek olan Hazine desteği de 
2016/Şubat ayına ilişkin prim borçlarından mahsup edilecektir. Dolayısıyla mahsuplaşma işlemi 
2016/Mart ayında yapılacaktır.  
 
 Konuyla ilgili uygulamanın usul ve esasları hazırlanmış olup, Kanunda belirtilen ilgili kamu 
kuruluşlarının görüşlerine sunulmuştur. İlgili kamu kuruluşlarının görüşleri alındıktan sonra genelge 
yayınlanacak olmakla birlikte, anılan madde uyarınca 2016/Ocak ayına ait aylık prim ve hizmet 
belgelerinin verilmesi ve muhteviyatı primlerin ödenme şeklinde herhangi bir değişiklik olmayacağından, 
2016/Ocak ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi ve muhteviyatı primlerin ödenmesi ile 
ilgili işlemler mevcut uygulamalar çerçevesinde yürütülecektir.  
 
 Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
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