
 
 

 

28.07.2021 

SİRKÜLER (2021’85) 

 

 
Konu: 2021 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Desteği. 

 

 

7333 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 

yayımlanmış olup, bu kanunun 16’ıncı maddesiyle; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanununa eklenen geçici 85’inci madde ile 2021 yılında uygulanacak asgari ücret desteği 

tutarı belirlenmiştir. 

 

5510 sayılı Kanun’un (4/a) maddesi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri 

uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce; 

 

a) 2020 yılının aynı ayına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde 

veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 147,00 TL (aylık 4.410,00 

TL)  ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2021 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) 2021 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin 

toplam prim ödeme gün sayısının, 

 

2021 yılı Ocak ilâ Aralık ayları/dönemi için günlük 2,50 TL (aylık 75 TL) ile çarpımı sonucu bulunacak 

tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve 

bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. 

 

Ancak, yukarıda (a) bendinde belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu 

İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait 

işyerleri için 294,00 TL (aylık 8.820,00 TL) esas alınarak uygulanacaktır. 

 

Örneğin, kazançları 2020/Mart ayında 147 TL (aylık ücreti 4.410 TL) ve altı olan uzun vadeli sigorta 

kollarına tabi 3 sigortalı için bildirilmiş 90 gün, 2021/Mart ayı için destekten yararlanılacak gün sayısı 

olarak esas alınacaktır. 90 günlük prim ödeme gün sayısının 2,50 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 

(90 x 2,5 = 225,00 TL) ilgili işveren açısından 2021/Mart ayı için yararlanılacak azami destek tutarı 

olacaktır. 
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Ayrıca kanun maddesinde; 

 

- 2021 yılında destekten yararlanılacak ayda/ dönemde, 2021 yılı Ocak ila Aralık 

ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 

5510-4/1-a bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan 

aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde işveren bu 

destekten yararlanamayacaktır. 

 

- 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. 

   

- 2021 yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç 

bildirimi yapıldığının tespiti durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak ihtar 

üzerine 15 günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında asgari ücret 

desteği uygulanmaya devam edilecektir. 

 

- İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2021 yılı Ocak ilâ Aralık aylarına/dönemine ait 

aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi 

içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, denetim ve kontrolle görevli 

memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak 

bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, Kuruma 

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

hâllerinde bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanmaz. Ancak 

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

borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren işverenler bu tecil 

ve taksitlendirme devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılır. Bu maddenin 

uygulanmasında bu Kanunun ek 14’üncü maddesi hükümleri uygulanmaz. 

 

- 2021 yılı Ocak ilâ Aralık aylarına/dönemine ilişkin yasal süresi dışında Kuruma verilen aylık 

prim ve hizmet belgelerinde veya Hazine ve Maliye Bakanlığına verilecek muhtasar ve prim 

hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için bu madde hükümleri uygulanmaz. 

 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye 

İş Kurumunun görüşleri alınmak suretiyle Kurum tarafından belirlenir.” 

 

(Bu madde 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.) 

 

(Resmi Gazete: 28.07.2021 tarihli 31551 sayılı) 

 

Söz konusu kanun metnine aşağıdaki resmi gazetede linkinden ulaşabilirsiniz.  

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210728-1.htm 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 

 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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