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                                              İstanbul, 30.01.2019 

SİRKÜLER (2019/28) 

 

Konu: 2019 Yılı Asgari Ücret Desteği 

 

30.01.2019 tarih 30671 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanununa eklenen Geçici 78 inci madde uyarınca;  

 

2019 yılında da geçmiş yıllarda olduğu gibi 5510 sayılı Kanunun 4/(a) bendi kapsamında haklarında 

uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) hükümleri uygulanan sigortalıları 

çalıştıran özel sektör işverenleri yararlanmaya devam edecektir.  

 

Uygulamaya ilişkin özet bilgiler aşağıdaki gibi olup, bu bilgilerde yer alan aylık prim ve hizmet 

belgeleri ifadesi muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini de kapsamaktadır.  

 

1. Asgari Ücret Desteğinden Yararlanılacak Sigorta Kolları Nelerdir? 

 

Asgari ücret desteğinden yalnızca uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) 

tabi olan sigortalılar için SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı yararlanılması 

mümkündür.  

 

2. Asgari Ücret Desteğinden Hangi Dönemler İçin Yararlanılabilir? 

 

Asgari ücret desteği 2019 yılında 12 ay olarak uygulanacak olup, destekten 2019/Ocak ila 

2019/Aralık aylarına ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirilen sigortalılar için 

faydalanılabilecektir. 

 

3. Asgari Ücret Desteğinin Hesabında Dikkate Alınacak Prim Ödeme Gün Sayısı ve Günlük 

Destek Tutarı Nasıl Hesaplanır? 

 

a) 2018 Yılı ve Öncesinde Önce Tescil Edilmiş İşyerlerinde; 

 

2018 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde (muhtasar ve prim 

hizmet beyannameleri dahil) uzun vadeli sigorta kollarına tabi olup prime esas günlük kazancı 102 

TL (aylık 3.060 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek 

üzere, 2019 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde (muhtasar ve prim 

hizmet beyannameleri dahil)  uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen sigortalıların toplam prim 

ödeme gün sayısı asgari ücret desteğinden yararlanılacak prim ödeme gün sayısı olarak dikkate 

alınacaktır. 

 

b) 2019 Yılı İçimde İlk Defa Tescil Edilen İşyerlerinde;  

 

2019 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerlerinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak bildirilen 

sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı asgari ücret desteğinden yararlanılacak prim ödeme gün 

sayısı olarak dikkate alınacaktır. 
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4. Günlük Destek Tutarı Ne Kadardır? 

 

Günlük destek tutarının belirlenmesinde 2018 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde uzun vadeli 

sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirimi yapılan 4/(a) kapsamındaki sigortalı 

sayısının ortalaması esas alınır.  

 

 Ortalama sigortalı sayısı; beş yüzün altında olan işyerleri için günlük 5 TL,  

 Beş yüz ve üzerinde olan işyerleri için günlük 3,36 TL  

 

destek sağlanır. 

 

5. Toplam Destek Tutarı Nasıl Hesaplanır ve Hangi Borçlara Mahsup Edilir? 

 

Toplam destek tutarı, yukarıda belirtilen asgari ücret desteğinden yararlanılacak prim ödeme gün 

sayısı ile günlük destek tutarının çarpımı sonucu belirlenir. Bu tutar, İşsizlik Sigortası Fonundan 

karşılanarak, işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecektir.  

 

6. Destekten Yararlanmak İçin Başvuru Gerekli midir? 

 

Asgari ücret desteğine ilişkin Kanun hükümlerinden yararlanmak için herhangi bir başvuru ya da 

işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 

 

7. Destekten Yararlanmak İçin Bildirilmesi Gereken Sigortalı Sayısı Ne Kadardır? 

 

İşverenler, 2018 yılı Ocak ve Kasım aylarında aylık prim ve hizmet belgesi ile 4/(a) kapsamındaki 

uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısının altında 

bildirimde bulunulan dönemde asgari ücret desteğinden yararlanamayacaktır. 

 

8. Destekten Haksız Yere Yararlanıldığının Tespiti Halinde Ne Yapılacaktır? 

 

 Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad ve unvan altında ya da bir iş birimi olarak 

açılması,  

 Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi 

bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması,  

 

 

 Şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından 

yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis edilmesi,  

 Sigortalıların prime esas kazançlarını 2019 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için eksik 

bildirilmesi 

 

hallerinin tespitinde İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanan tutar, gecikme cezası ve gecikme zammıyla 

birlikte geri alınacaktır.  
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9. Destekten Yararlanılamayacak Haller Nelerdir? 

 

a) İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak; 

 

 2019 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerini 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 halinde,  

 

b) Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu 

bulunması hâllerinde (borçları tecil ve taksitlendirilmiş olan işverenler, bu tecil ve taksitlendirme 

devam ettiği sürece destekten faydalanabilecektir.) 

 

c) 2019 yılı Ocak ila Aralık aylarına ilişkin yasal süresi dışında Kuruma verilen aylık prim ve hizmet 

belgelerinde kayıtlı sigortalılar için destekten yararlanılamaz. 

 

Bilgilerinize sunarız.  

 

 

     Saygılarımızla, 

         Celal Şen 

Yeminli Mali Müşavir 

       YORUM YMM ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 


