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İZMİR 
           29.01.2016 

 

Sayı:   YMM.03.2016-3   

Konu: Asgari ücret ve işverene teşvik. 
 
 

 
 

 
 Muhasebe Müdürlüğüne, 
 
 
 31.12.2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 
Kararı ile;  

- Asgari Ücretin Brüt Tutarı günlük 54,90 TL, aylık (30 gün) 1.647 TL ye yükseldi.  
- Asgari ücret önceki yıllardaki gibi Temmuz ayında değişmeyecek. Bu rakamlar yıllık olarak 

belirlenmiştir. 
-Neti ( AGİ sonrası bekar) 1.000,54 TL den 1.300,99 TL ye yükseldi. % 30,03 oranında arttı. 
-Toplam işverene maliyet 1.496,36 TL den 1.935,23 TL ye yükseldi. Yani % 29,33 arttı. 

 
27.01.2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6661 sayılı kanunun 17 maddesi  

ile 5510 sayılı kanuna eklenen geçici 68 inci maddesinde Devlet işverene teşvik getirmiştir. 
 
- Destek tutarı belirli şartları sağlayan işçiler için günlük 3,33 TL, aylık 100 TL olarak 

belirlenmiştir. 
  

Teşvik Nasıl faydalanılacak;  
• 2015 Yılının “aynı ayına” ilişkin günlük kazancı 85 TL ( Aylık 2.550 TL) nin altında 

bildirilen sigortalıların gün toplamını geçmemek üzere 2016 yılında cari aya ilişkin verilen 
aylık prim ve hizmet bildirgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin gün toplamının, 

 • 2016 Yılında ilk defa sigortalı çalıştıracak olan işyerlerinde bildirilen sigortalı 
işçilerin gün sayısının, 2016 Yılı Ocak – Aralık Dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı 
sonucu bulunacak tutar hazine tarafından karşılanacak. 

 
  Örneğin; 2016 Mart ayı için ; 

 
 a- 2015 Yılı Mart ayına dönülecek. 
 b- 2015 Mart Döneminde günlük kazancı 85 TL altında çalışanlara ilişkin gün sayısı tespit 

edilecek. 
  c- Tespit edilen gün sayısının 3,33 TL ile çarpılması sonucu Desteğin Üst tutarı belirlenecek.  

d- 2016 Mart döneminde hizmet listenizdeki gün sayısı  
i- 2015 Mart Döneminden düşük (bu dönemdeki gün sayısı * 3,33 ) TL  
ii- ii- 2015 Mart Döneminden yüksek veya eşit ise (c de hesaplanan tavan 

tutar) tavan tutar kadar destekten faydalanılacak. 
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Sayısal örnek vermek gerekirse;  
 
2016 Mart dönemine ilişkin hesaplama yapılıyor olsun.  

a- 2015 Mart Döneninde 30 Çalışanınız ve bunların çalışma günleri toplamı 750 gün olsun. 
(150 gün eksik çalışıldığını) 
  b- 2016 Mart Döneminde yararlanılacak maksimum destek tutarı 750 * 3,33 yani 2.497,50 TL 
dir.  

c- 2016 Mart Döneminde çalışan sayınız 35 Kişi ve bunların çalışma günleri toplamı 950 gün 
olsun. 
  d- Bu durumda üst sınır kadar ( 750 * 3,33 = 2.497,50) TL destekten faydalanılacak.  

e- Çalışan sayınız 20 kişi çalışma gün toplamlarının ( tam çalışmış olsunlar) 600 gün olduğunu 
farz edersek ( 600 * 3,33) 1.998 TL destekten faydalanılacaktır. 
 Özetle; Destek kişi değil, bir önceki yılın aynı ayında çalışan toplam personel sayısına göre 
belirleniyor.  

Kabaca bir önceki yılın aynı ayında 30 personel çalıştırdıysanız bu dönem 30 personel için 
destekten faydalanılabiliyor. 30 Personeli aşan kısım için destek yok. Yeni açılan veya yeni SGK lı 
çalıştırmaya başlayan işyerleri tüm çalışanlar için faydalanıyor.  
 
 Yapılmış olan düzenleme ile aşağıda belirtilenler destek uygulamasından 
yararlanamayacaktır. 
 

 Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan 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 Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis 
ettirenler, 

 Sigortalıların prime esas kazançlarını 2016 yılı için eksik bildirdiği tespit edilenler, 
 Çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 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 bildirmeyenler veya bildirilen sigortalıyı  fiilen çalıştırmayanlar, 
 -  SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme  zammı 
borcu bulunanlar, 
               destek uygulamasından  yararlanamayacaktır. 
  
 Ancak SGK’ya olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı 
borçlarını tecil ve taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece anılan 
destekten yararlanabileceklerdir. 
 
  

Saygılarımızla. 
 
 
 
Sun Bağımsız Denetim ve 
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 


