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İ ŞVERENE SGK PRİ Mİ  DESTEG İ  (ASGARİ  Ü CRET DESTEG İ ) 

A. GİRİŞ 

 

 Bilindiği gibi 6661 sayılı Kanunu’nun 17. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu’na geçici 68. Madde eklenmiştir. Anılan madde 2016 yılında SGK işveren payına Hazine 

tarafından yapılacak destek ile alakalıdır. Asgari Ücrete 2016 yılı için yapılan artışın işverene olan 

yükünün azaltılmasını amaçlayan yasal düzenleme 27.01.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. Konu hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 10.12.2016 tarih ve 2016-4 

numaralı Genelge yayımlanmıştır. Bu sirkülerimizde işverene sağlanacak olan SGK primi uygulamasının 

genel hatları verilmiş olup 29 sayfadan oluşan Genelgede uygulama hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. 

 

B. HAZİNE DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANACAK 

 

Hazine desteğinden 5510 sayılı Kanun kapsamında 4/(1)-a bendi kapsamında haklarında uzun 

vadeli sigorta primleri (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) uygulanan sigortalı çalıştıran özel sektör 

işverenleri ile 5018 sayılı Kanun kapsamında yer alan bir kısım kamu kurumu işverenleri yaralanacak. Bir 

başka anlatımla işyeri tescil numarasında mahiyet kodu (1) ve (3) olan işverenlere ait işyerlerinde çalışanlar 

için Hazine desteği sağlanacaktır.  

 

Asgari ücretle çalışan ve kendileri için sosyal güvenlik destekleme primi yatırılan emekli personel 

için (asgari ücret desteği) SGK işveren payı desteği yapılmayacaktır. 

 

Yukarıda anılan işverenlerden, 2015 yılında sigortalı personel çalıştıranlar ile 2016 yılında ilk defa 

5510 sayılı Kanun kapsamında işyeri tescili yaptıran işverenler yararlanacaktır. Daha önceden işyeri tescili 

bulunup 2015 yılında sigortalı çalıştırmamış işverenler, 2016 yılında ilk defa işyeri açmış işverenler için 

uygulanacak usul ve esaslardan yararlanacaklardır.  

 

2015 yılında sigortalı personel çalıştırmış işverenler, ilgili ayda çalıştırdıkları personelden günlük 

prime esas kazanç tutarı 85,00 TL altında olan personelin her bir günü için 3,33 TL SGK işveren desteği 

alacaklardır. 2016 yılında ilgili ayda çalıştırılan personel gün sayısı, bir önceki yılın aynı dönemi için 

hesaplanan personel gün sayısından eksik olması halinde ise 2016 yılının ilgili ayında verilen aylık prim ve 

hizmet belgesindeki prim gün sayısı kadar Hazine yardımı sağlanacaktır. 2015 yılında günlük prime esas 

kazanç tutarı 85,00 TL altında personel çalıştıran işverenlerin 29.02.2016 tarihine kadar verilmiş asıl, ek ve 

iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesindeki gün ve pirime esas kazanç tutarları dikkate alınacaktır. 

2015 yılının herhangi bir ayında personel çalıştırmamış olan işverenlerde SGK işveren payı yardımı; takip 

eden ilk ayda çalışan personel sayısı ve günlük prime esas kazanç tutarları dikkate alınmak suretiyle 

hesaplanacaktır. Bu nitelikteki işverenler SGK borçları olsa da yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanan 

Hazine yardımından yararlanacaklardır.  

 

2016 yılında ilk defa işyeri tescili yaptıranlar ile daha önce işyeri tescili yaptırmış ancak 2015 yılı 

için hiç aylık prim ve hizmet belgesi vermemiş işverenler, 2016 yılında işe aldıkları her bir personel için 

günlük 3,33 TL SGK işveren payı desteği elde edeceklerdir. Bu nitelikteki işverenlerin Hazine desteğinden 

yararlanabilmeleri için SGK’ya herhangi bir borcu bulunmaması veya borçlarının 6183 sayılı Kanun 

kapsamında tecil ve taksitlendirilmiş olması halinde bu tecil ve taksitlendirmenin bozulmamış olması 
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gerekmektedir. Ayrıca bu nitelikteki işverenlerin, 2016 yılına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet 

belgelerini yasal süresi içinde vermedikleri, denetim ve kontrol ile görevli memurlarca yapılan soruşturma 

ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıların fiilen 

çalışmadığının tespiti halinde Hazine yardımından yararlanamazlar, kendilerine sağlanmış Hazine yardımı 

gecikme zammı ve gecikme cezasıyla birlikte geri alınır. 

 

Diğer taraftan mevcut bir işyerinin kapatılarak değişik bir ad ve unvan ya da bir iş birimi olarak 

açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan ve dolaylı ortaklık ilişkisi 

bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi 

gibi Hazine yardımından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların 

prime esas kazançlarını 2016 yılı içinde eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden Hazinece karşılanan 

tutarlar, gecikme zammı ve gecikme cezasıyla birlikte geri alınacaktır.  

 

C. HAZİNE DESTEĞİNDEN NASIL YARARLANILACAK 

   

Hazine desteğinden yaralanmak için herhangi bir başvuru yapılması gerekmiyor. Kanun maddesi ve 

Genelgede belirtilen şartları sağlayan işverenler Hazine desteğinden Şubat ayından itibaren yararlanmaya 

başlayacaklardır.  

 

Asgari ücret Hazine desteğinden 2015 yılında günlük prime esas kazancı 85,00 TL’nin altında 

personel çalıştıran işverenler, ilgili ayda çalıştırdıkları personel sayısı ve günü ile sınırlı olarak; 2016 

yılında ilk defa işyeri tescili yaptıran işverenler ise herhangi bir personel sayısı ve günlük kazanç sınırı 

gözetilmeksizin yararlanacaklardır.  

 

Örneğin; 2015 yılının Ocak ayında uzun vadeli sigorta kollarında 60 personel çalıştıran ve 

çalıştırdığı 60 personelin 50’sinin 50*30=1.500 günlük prime esas kazanç tutarı 85,00 TL’sinin altında 

kalan bir işveren, Ocak/2016 döneminde çalıştırdığı personel için hesaplanan prime esas gün sayısı 1500 

günün altına düşmezse, bu işverenin Şubat/2016 ayı için verilecek aylık prim ve hizmet belgesi için 

tahakkuk edecek olan SGK priminden 1 500*3,33=4.995,00 TL Hazine yardımı mahsup edilecekti. 

Ocak/2016 ayında çalıştırılan personel sayısı 45 kişiye düşerse bu durumda bu işverenin yararlanacağı 

Hazine yardımı 45*30*3,33=4.495,50 TL’ye düşecektir. 

 

Bir işveren 2016 yılında ilk defa bir işyeri tescili yaptırdığında, bu işyerinde çalıştırılacak olan 

personelin tamamı için çalıştırılan her bir gün için 3,33 TL SGK işveren payı Hazine yardımı yapılacaktır. 

Bu işverenin çalıştırdığı personel için beyan edilen günlük sigortalı prime esas kazan tutarının bir önemi 

yoktur. 

 

Daha detaylı bilgiye 10.02.2016 tarihli 2016-4 sayılı Genelgeden ulaşabilirsiniz. 

 

Bilgilerinize sunulur. 

 

         Saygılarımızla, 
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