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KONU : 2021 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Desteği 

 
2021 yılı için öngörülen asgari ücret desteğine ilişkin 7333 Sayılı Kanun, 28.07.2021 tarihli ve 31551 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu Kanunla 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen Geçici 

85 inci madde ile Asgari Ücret Desteği Uygulamasına, 2021/Ocak-Aralık dönemi itibari devam edilmesi 

öngörülmüştür. 

Buna göre; 

1. Asgari ücret desteği, 2021 yılı Ocak – Aralık devresi için verilecek olup ilgili ayın desteği, takip eden 

ayın prim borcuna mahsup edilecektir. 2021 yılının hali hazırda ödenmemiş olan aylarına ilişkin asgari ücret 

desteği, birikmiş olarak ileriki aylarda ödenecek primlerden mahsup edilecektir. 

2. 2021 yılı için öngörülen asgari ücret destek tutarı, bir önceki yılın aynı ayında uzun vadeli sigorta 

kollarına tabi sigortalılardan, günlük kazancı 147,00 TL.’nin altında olanların gün sayısının, cari ayda ödenecek 

sigorta priminden mahsup edilmek üzere günlük 2,50 TL. ile çarpılması suretiyle hesaplanacaktır. 

Örneğin 2020 yılı Mart ayında günlük kazancı 147,00 TL.’nin altında olan ve tüm sigorta kollarına tabi 

sigortalılarının gün sayıları toplamı 5.000 gün olan bir işyeri için bu tutar, 5.000 x 2,50 = 12.500,00 TL. olacaktır. 

3. 2021 yılın herhangi bir ayında asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için, öncelikle ortalama 

sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulmaması gerekmektedir. 

Ortalama sigortalı sayısının hesabında ise, 2020 yılı Ocak – Aralık ayında uzun en az sigortalı bildirimi 

yapılan aydaki/dönemdeki sigortalılardan, uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen toplam sigortalı sayısı esas 

alınacaktır.  

EMEKLİLER SAYIYA DAHİL EDİLMEYECEKTİR. 

4. 2020 Ocak-Aralık dönemleri için, prime esas kazancın eksik bildirildiğinin veya hiç bildirilmediğinin 

denetim elemanı tarafından tespit edilmesi veya mahkeme kararı neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlarından 

alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, tüm dönem için destekten yararlanılamayacağı gibi yararlanılmış 

tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır. 

Uygulamaya ilişkin detaylar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanacak genelge ile 

netleşecektir. 

Düzenlemeye aşağıdaki linkten erişilebilecektir. 

 

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

İsmail OTLUBEL 

Bilgilerinize sunulur. SGK E. Başmüfettişi 
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