
*İŞKUR Açıklaması 
 

Asgari Ücret Desteği 
 
5510 sayılı Kanunun geçici 78 inci maddesi kapsamında uygulanmaktadır. 
2019 yılı boyunca destek sağlanacaktır. 
 
İşverenler Yönünden Aranan Şartlar; 
 
– Özel sektör işyeri işverenleri, 
– 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen kamu idareleri dışında kalan diğer 
kamu işyeri işverenleri, 
 
Sigortalılar Yönünden Aranan Şartlar; 
 
– 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 
haklarında uzun vadeli sigorta kolları(MYÖ) hükümleri uygulanan sigortalılar, 
 
Destek Tutarı 
 
– 2019 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 102 TL (6356 sayılı 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi 
özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 203 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam 
prim ödeme gün sayısı aşılmamak kaydıyla 2019 yılında cari ayda bildirilen sigortalıların 
prim ödeme gün sayısının, 
–2019 yılında tescil edilen işyerleri için ise tüm sigortalıların prim ödeme gün sayısının, 
 
2018 yılı Ocak ila Kasım aylarında/dönemlerinde uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi 
yapılan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki 
sigortalı sayısı ortalaması; 500’ün altında olan işyerleri için günlük 5 TL, 500 ve üzerinde 
olan işyerlerinde ise 3,36 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar asgari ücret desteği 
verilecektir. 
 
Destekten yararlanılacak ayda, 2018 yılı Ocak ila Kasım aylarında/dönemlerinde uzun 
vadeli sigorta kollarından bildirimi yapılan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı sayısı ortalamasından daha az bildirimde 
bulunulması durumunda bu destekten yararlanılamayacaktır. 
 
3213 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi uyarınca ücretleri asgari ücretin iki katından az 
olamayacağı hükme bağlanan “linyit” ve “taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında 
çalışan sigortalılardan dolayı destekten yararlanacak 2019 yılı öncesi tescil edilen işyerleri 
için prime esas günlük kazancı 271 TL olarak ve 2018 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma 
verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 
bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50’sini geçmemek üzere, 2019 yılında cari aya 
ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet 
beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate 
alınır. 
 
*2018 Yılına Göre 2019 Yılında Çalışan Sayısı Azalan İşletmeler Asgari Ücret Desteğinden 
Yararlanamaz 
 
 
Bugüne kadar ki asgari ücret desteği uygulamalarından farklı olarak 2018 yılına göre 2019 
yılında çalışan sayılarında azalış olanlar bu destekten yararlanamaz. 
 
Örneğin; Bir işyerinin 2018 yılının Ocak-Kasım aylarında en az çalışanın Mart/2018 ayında 
50 kişi olduğu kabulü halinde anılan işyerinin 2019/Ocak ayında sigortalı çalışan sayının 
40 kişi olduğu durumda bu işyeri  Ocak/2019 ayı için asgari ücret desteğinden 
yararlanamaz. 


