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ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 

2019 



ASGARİ ÜCRET 
DESTEĞİ  

2019 YILINDA 
TEKRAR 

UYGULANACAK 

• 30/01/2019  tarihinde R.G.yayınlanan “Gelir Vergisi 
Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 7162 sayılı Kanunun 10. Mad. 
göre; ortalama sigortalı sayısı; 

 

• 500’ün altında olan işyerleri için günlük 5,00 TL /aylık 150,00 TL 

 

• 500 ve üstünde olan işyerleri için günlük 3,36 TL /aylık 100,80 TL 

 

• asgari ücret desteği sağlanacaktır. 

 



ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ‘İNDE 
YENİ UYGULAMA «ORTALAMA İŞÇİ SAYISI» 

• Ortalama sigortalı sayısının tespitinde 
2018/Ocak-Kasım döneminde SGK’ya 4/a 
kapsamında bildirimi yapılan kişi sayısı 
dikkate alınacaktır. 

 

• 2019 yılında destekten yararlanılacak ayda 
2018/Ocak-Kasım döneminde en düşük 
bildirilen dönemdeki sigortalı sayısından daha 
az bildirim yapılması halinde destekten 
yararlanılamayacaktır. 

 

• İşyerinin 500’den az mı yoksa fazla mı işçi 
çalıştırdığı tespit edilirken cari ay çalışan 
sayısına değil, 2018 Ocak-Kasım dönemi 
çalışan ortalamasına bakılacak.  



Asgari Ücret Desteği Kapsamına Giren 
Sigortalıların Belirlenme Esası 

• 2019 cari ayın 2018 aynı ayında günlük brüt 102 TL ve 
altında brüt kazanç bildirilen sigortalıların gün sayısı kadar 
uygulanır bu gün sayısını geçemez 

•  Toplu iş sözleşmesi kapsamında bulunan sendikalı 
işyerlerinde ise 2018 yılı için prime esas kazanç sınırı 102 TL 
yerine 203 TL olarak uygulanacak. 

 

•  Linyit ve taş kömürü çıkaran işyerlerinde ise esas alınan 
günlük brüt kazan sınırı 271 TL olarak belirlenmiştir. 

 



2019 Yılından Önce Tescil Edilmiş İşyerlerinde 
Asgari Ücret Desteği Hesaplama Örneği  

• Örneğin 2019 Ocak ayında işyerindeki toplam prim ödeme 
gün sayısı 2000 gün  fakat 2018 Ocak ayında 102 TL altındaki 
prim ödeme gün sayısı 1300 ise,  

 

• 01/2019 Döneminde Toplam Prim Ödeme gün Sayısı 2000 gün 

• 01/2018 Döneminde 102 TL Altındaki Prim Ödeme Gün Sayısı 1300 Gün  
Destek tutarı 1300  Gün * 5 TL = 6.500 TL  

 

• İlgili Ayda İşçi çalıştırılmaması durumunda bildirim yapılmış 
takip eden ilk aya ilişkin bildirimler hesaplamada dikkate 
alınır  



2019 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 

Sigortalı Sayısının Belirlenmesi 

• 2019 yılından önce tescil edilen işyerleri için 2018/Ocak ila 2018/Kasım 

ayında bildirilen sigortalı sayısının ortalaması esas alınacaktır.  

• 2019 yılında tescil edilen işyerleri için bildirim yapılan aydaki sigortalı 

sayısı dikkate alınacaktır. 

• 2018/ Ocak ila 2018/Kasım ayında bildirilen sigortalı sayısının 

ortalamasının 500 olması halinde günlük asgari ücret destek tutarı 

3,36TL, 500’ün altında olması durumunda günlük asgari ücret destek 

tutarı 5,00TL olacaktır. 



2019 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 

1.1.2019 tarihinden önce tescil edilmiş olan işyerlerinin asgari ücret 

desteğinden yararlanması için; Bildirilen sigortalı sayısının 2018/Ocak ila 

2018/Kasım aylarında/dönemlerinde en az bildirim yapılan 

aydaki/dönemdeki sigortalı sayısından az olmaması gerekmekte iken 

2019 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerlerinin asgari ücret desteğinden 

yararlanması için bu şart aranmayacaktır.  

 

2018 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen ve günlük 

sigorta primine esas kazanç tutarı 102 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan 

işyerlerinde 203 TL  ve linyit ve taşkömürü işyerlerinde 271 TL üstünde olan 

sigortalılar için destek sağlanmayacaktır.  

 

ÖRNEK: 2018 yılı Ocak ayında aylık 30 gün karşılığı 3060 TL ücret alan 3 

sigortalı, 2019 yılı Ocak ayında ise 3500 TL üzerinden çalışan 7 sigortalı 

çalıştırıldığı varsayıldığında; 

 

2019 yılı Ocak ayı için sağlanan destek tutarı  : 90x5= 450 TL olacaktır. 

 

 


