
                                                                                                                                                               
 

 

 
SİRKÜLER 

CPATÜRK/2018-18 

 

KONU: 27.12.2018 tarih ve 30638 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan 2019 takvim 

yılında uygulanacak Asgari Ücret tutarının tespiti. 

 

27.12.2018 tarih ve 30638 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan Asgari Ücret 

Tespit Komisyonu'nun 25.12.2018 tarih ve 2018/1 sayılı Kararı ile 1.1.2019-31.12.2019 tarihleri 

arasında uygulanmak üzere işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti (85,28) Türk 

Lirası olarak tespitine karar verilmiştir.  

 

Bu Karara göre 2019 takvim yılında bir işçinin 30 günlük brüt asgari ücret tutarı; 

 

30 gün x 85,28 TL = 2.558,40 TL  olmaktadır. 

 

Aylık Net Asgari Ücret Tutarın Hesaplanması  

 

Aylık Brüt Tutar            2.558, 40 TL 

Sigorta Kesintileri            

Sigorta Primi İşçi Hissesi 2.558,40 x %14= 358,18 TL 

İşsizlik Sigortası  2.558,40 x %1  =   25,58 TL 

            383,76 TL 

 

Gelir Vergisi Matrahı 2.558,40 – 383,76 =2.174,64 TL 

Gelir V ergisi Tutarı 2.174,64 TL x % 15= 326,20 TL 

Damga Vergisi  Tutarı 2.558,40 x % 07,59=19,42 TL 

 

Kesintiler Toplamı   (383,76 + 326,20 + 19,42) =                   729.38 TL 

Asgari Ücret Tutarı                                                                  1.829,02 TL 

Asgari Geçim İndirimi İlavesi                                                     191,88 TL 

Ödenen Asgari Ücret Tutarı                                                     2.020,90 TL 

 

 

Asgari Geçim İndirimi İlavesinin Hesaplanması 
 

Asgari Geçim İndirimi ilavesi Gelir vergisi Kanununun 32' nci maddesinde yer alan hükme 

göre hesaplanmaktadır. 

Madde hükmüne göre asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, 

çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı 

olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, üçüncü çocuk için %10, diğer çocuklar için % 5’idir. 

Asgarî geçim indirimi, belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin 

birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden 

mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. 

 

Söz konusu hüküm gereğince bir işçinin kendisi için ücrete eklenen asgari geçim indirim 

tutarı şu şekilde hesaplanmaktadır; 

 



                                                                                                                                                               
 

 
2558,40 TL x 12 = 30.700,80 TL 

30.700,80 TLx % 50 = 15.350,40 TL 

15.350,40 TL x % 15 =  2.302,56 TL 

2.302,56 TL / 12 =           191.88 TL  

 

İşçinin evli ve çocuklu olmasına göre yukarıda belirtilen oranlarda ilave yapılır. Eşin 

çalışması durumunda eşe ilişkin asgari geçim indirimi uygulanmaz. 

 

İşçinin evli çocuksuz olması durumunda; 

 

30.700,80 TL x % 60 = 18.420,48 TL 

18.420,48 TL x % 15 =   2.763,07 TL 

2.763,07 TL / 12 =             230,26 TL olarak uygulanacaktır. 

 

İşçinin evli bir çocuklu olması durumunda; 

 

30700,80 TL x % 67,5 = 20.723,04 TL 

20.723,04 TL x % 15 =     3.108,46 TL 

3.108,46 TL / 12 =               259.04 TL olarak uygulanacaktır. 

 

 
Saygılarımızla 

Cpaturk Bağımsız Denetim ve  

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

 

 

 

 
İşbu sirkülerlerimizde yer alan bilgiler bir konunun geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından öte genel çerçevede bilgi vermek 
amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında tavsiye sunmak değildir. 
Sirkülerde yer alan bilgileri kişisel veya ticari kararlarınızda dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir 
danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "Cpaturk Bağımsız 
Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." bunlarla ilgili açık veya gizli bir garantide bulunmamaktadır ve söz konusu sirkülerlerin 
içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. 
İşbu sirküler içindeki bilgilerin kullanımdan veya hatalı kullanımlardan dolayıdoğabilecekzararlardan ve cezai tazminattan 
dolayıCpaturk Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  A.Ş. sorumlu tutulamaz. 


