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2021 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DÜZENLEMESİ 
 
28.07.2021 tarihli ve 31551 sayılı Resmi Gazete’de Bazı Kanun 
Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun yayımlanmıştır. Yayımlanan torba kanunun 16’ncı 
maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanununa Geçici 85. Madde eklenerek, 01.01.2021 
tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 
 
Yapılan düzenleme ile, 
 
4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 
haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan 
sigortalıları çalıştıran işverenlerce; 
 

• 2020 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve 
hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet 
beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 147 Türk 
lirası 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, 

 
• 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 Türk 
lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, işverenlerin Kuruma 
ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilerek İşsizlik 
Sigortası Fonundan karşılanacaktır. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan  
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam  
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’den fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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Ancak (a) bendinde belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı 6356 sayılı Kanun 
hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri 
için 294 Türk lirası olarak, 3213 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi uyarınca ücretleri 
asgarî ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan “Linyit” ve “Taşkömürü” 
çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için birinci fıkranın 
uygulanmasında (a) bendi uyarınca belirlenecek günlük kazanç 392 Türk lirası olarak 
dikkate alınacaktır. 
 
Bu madde kapsamında destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2020 yılı Ocak ilâ 
Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet 
beyannamesi ile 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli 
sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı 
sayısının altında bildirimde bulunulması hâlinde bu madde hükümleri 
uygulanmayacaktır. 
 
Muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2021 
yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için Kuruma bildirmediği veya eksik bildirdiği tespit 
edilen işyerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanan tutar, gecikme cezası ve 
gecikme zammıyla birlikte geri alınır ve bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri 
uygulanmaz. Ancak, ilgili ayda 2021 yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini 
geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda 
Kurumca yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği 
gideren işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaya devam edecektir. 
 
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 
uygulanmayacaktır.  
 
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 yararlandırılacaktır. 
 
Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında, bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak 
aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmemiş 
olması hâlinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet 
belgesindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki bildirimler esas alınır. 
2020 yılından önce bu Kanun kapsamına alınmış ancak 2020 yılında sigortalı 
çalıştırmamış işyerleri hakkında birinci fıkranın (b) bendi hükümleri uygulanacaktır. 
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. 
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4734 sayılı Kanunun 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde 
sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat 
farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının 
belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının 
öngörüldüğü işçilikler için birinci fıkra uyarınca İşsizlik Sigortası Fonu tarafından 
karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilecektir. 
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 uygulanmayacaktır. 
 
Söz konusu Kanuna ulaşmak için linke tıklayınız. 
 

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

