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T.C. 
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

Sayı   : E-72394585-045.99-17579  ………… 
Konu : Sigorta İşlemleri Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 09.03.2021 tarihli ve E-93261948-306.03-17089 sayılı yazı.

İlgi yazı ile 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 31'inci  maddesi uyarınca ders saati ücreti 
karşılığında ders görevlendirmesi alan öğretim görevlisi Hatice CEYLAN'a 2021 yılı Şubat ayındaki 2 
saatlik ders görevlendirmesi için Brüt 53,05 TL ek ders ücreti ödeneceği, ancak 4857 sayılı İş Kanununa 
göre Hatice CEYLAN'ın Şubat ayındaki 2 saatlik ders görevlendirmesinin prim ödeme gün sayısı olarak 1 
güne tamamlanması, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 39 uncu maddesine istinaden de ödenecek ücretin 119,25 
TL'den az olmaması gerektiği,  ek ders mevzuatına göre de Hatice CEYLAN'a ödenecek ücret Brüt 53,05 
TL olacağından SGK prim bildiriminin nasıl yapılacağına ilişkin Başkanlığımızın görüşü sorulmaktadır.

 
Konuya ilişkin mevzuat incelendiğinde 4857 Sayılı İş Kanununun 39 uncu Maddesinde " İş 

sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal 
durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu 
aracılığı ile ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenir.

 
(Mülga ikinci fıkra: 2/7/2018-KHK/700/145 md.)
 
Komisyon kararları kesindir. Kararlar Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer.
 
Komisyonun toplanma ve çalışma şekli, asgari ücretlerin tespiti sırasında uygulanacak esaslar ile 

başkan, üye ve raportörlere verilecek huzur hakları Maliye Bakanlığı ve  Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının birlikte hazırlayacakları yönetmelikte belirtilir.

 
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun sekretarya hizmetleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı  tarafından yerine getirilir." 
 
30 12.2020 tarih ve 31350 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 

Kararında "22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 39 uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı 
Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 522 nci maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan 
ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari 
Ücret Tespit Komisyonu, 4/12/2020 tarihinde başladığı çalışmalarını 28/12/2020 tarihine kadar sürdürmüş 
ve yaptığı dört toplantı sonucunda;

 
1)  Milli seviyede tek asgari ücret tespitine, oybirliğiyle,
 
2) İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/1/2021-31/12/2021 tarihleri 

arasında (119,25) yüz on dokuz lira yirmi beş kuruş olarak tespitine işçi temsilcilerinin muhalefetine 
karşılık oy çokluğuyla,
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İş bu Kararın, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret 

Yönetmeliği'nin 11 inci maddesi gereğince Resmî Gazete'de yayımlanmasına oy birliğiyle, karar verilmiştir.
 
GEREKÇE
 
Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir.
 
Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık 

ücreti değildir.
 
Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, Komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, 

işçilerin geçim şartlan ve 2021 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir.
 
İşte bu çerçevede hareket eden Komisyonumuz; işçinin günlük asgari ücretini; 1/1/2021 – 

31/12/2021 tarihleri arasında (119,25) yüz on dokuz lira yirmi beş kuruş olarak belirlemiştir.
 
Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 11 inci maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca 

belirlenen asgari ücret, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe 
girecektir." 

 
Diğer taraftan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin Kısmi süreli çalışmalarda prim ödeme gün 

sayısı başlıklı 101 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasında "İş sözleşmesi saat ücreti karşılığı yapılmış ise kısmi 
süreli çalışan sigortalıların ay içinde çalıştığı toplam sürenin, 4857 sayılı İş Kanununa göre günlük olağan 
çalışma süresi olan 7,5 saate bölünmesiyle, sigortalı için bildirilmesi gereken prim ödeme gün sayısı 
hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda 7,5 saatin altındaki çalışmalar 1 güne tamamlanır." 
Hükümleri yer almaktadır.

 
Yukarıdaki mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde ders görevlendirilmesi yapılan öğretim 

görevlisinin SGK prim bildirimlerinin  7,5 saatin altında kalması nedeniyle 1 (bir) güne tamamlanarak 
bildirilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

 
Bilgilerini arz ve rica ederim.

Kenan BOZTAŞ
Daire Başkanı

 Dağıtım:
Gereği:
Mühendislik Fakültesi Dekanlığına

Bilgi:
Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğüne
Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube 
Müdürlüğüne




