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2022 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARLARI  
(2021/11  ve 2022/12  sayılı  

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARLARI)   

 

2022 yılında asgari ücret 1.01.2022 – 30.06.2022 Dönemi ile 1.07.2022 – 31.12.2022 Dönemi için ayrı 

ayrı belirlenmiştir. 

 

1-) 1.07.2022 – 31.12.2022 Dönemi 

 

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENİN EMEĞİ KARLIŞIĞINDA ÜCRETLİYE 

ÖDEYECEĞİ TOPLAM TUTAR  

1.07.2022 – 31.12.2022 Dönemi  

Ücret/ kesinti/indirim Oranı Tutar 

I- Asgari Ücretin Netinin Hesabı (TL/Ay) 

Asgari ücret  6.471,00 

SGK  primi  %14 
905,94 

İşsizlik sigorta fonu   %1 
64,71 

Gelir vergisi  - - 

Asgari geçim indirimi - - 

Damga vergisi   - - 

Kesintiler toplamı  970,65  

Net asgari ücret 5.500,35 

II- İŞVERENİN EMEĞİ KARLIŞILIĞINDA ÜCRETLİ İÇİN ÖDEYECEĞİ TOPLAM TUTAR 

(ay/TL) 

Asgari ücret  6.471,00 

SGK primi (işveren payı)  %15,5 1003,01 

İşveren işsizlik sigorta fonu   %2 7.603,43 

 

 

 
1   17 Aralık 2021 tarihli ve 31692 sayılı  Resmi Gazete 
2  1 Temmuz 2022 tarihli ve 31388 Mükerrer sayılı Resmi Gazete 
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1-) 1 Temmuz 2022 tarihli ve 31388 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1/7/2022   tarihli 

ve  2022 /1 sayılı ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI ile  İşçinin bir günlük normal 

çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/7/2022-31/12/2022 tarihleri arasında (215,70) iki yüz on 

beş lira olarak  belirlendi. 

2-) Asgari ücret aylık brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL’dir.  

2-) 1.01.2022 – 30.06.2022 Dönemi 

 

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENİN EMEĞİ KARLIŞIĞINDA ÜCRETLİYE 

ÖDEYECEĞİ TOPLAM TUTAR  

1.01.2022 – 30.06.2022 Dönemi  

Ücret/ kesinti/indirim Oranı Tutar 

III- Asgari Ücretin Netinin Hesabı (TL/Ay) 

Asgari ücret  5.004,00 

SGK primi  %14 
700,56 

İşsizlik sigorta fonu   %1 
50,04 

Gelir vergisi  - - 

Asgari geçim indirimi - - 

Damga vergisi   - - 

Kesintiler toplamı  750,60  

Net asgari ücret 2.324,70  

IV- İŞVERENİN EMEĞİ KARLIŞILIĞINDA ÜCRETLİ İÇİN ÖDEYECEĞİ TOPLAM TUTAR 

(ay/TL) 

Asgari ücret  5.004,00 

SGK primi (işveren payı)  %15,5 775,62 

İşveren işsizlik sigorta fonu   %2 100,08  

İşverene Toplam Ödemesi  5.879,70 

 

1-) 2022 yılında bir işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; başlangıçta 

1/1/2022-31/12/2022    tarihleri arasında 166,80  Türk Lirası olarak  belirlendi. Ancak daha sonra 

https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/20018
https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/20018
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ortaya çıkan gelişmeler sonucunda, 1 Temmuz 2022       tarihli ve 31388  Mükerrer sayılı  

Resmi Gazetede yayımlanan 1/7/2022   tarihli ve  2022 /1 sayılı ASGARİ ÜCRET TESPİT 

KOMİSYONU KARARI ile  1/7/2022-31/12/2022 tarihleri arasında (215,70) ikiyüz on beş lira 

yetmiş kuruş olarak belirlendi.  

2) Asgari ücret aylık 1 Ocak 2022- 30.06.2022 tarihleri arasında brüt 5.004,00 TL, net 4.253,4.-

TL olarak açıklandı.  
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NOTLAR 
 

1. 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm 

işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme 

aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni 

Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır. 

2. 25/12/2021 tarih ve 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7349 sayılı GELİR VERGİSİ 

KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile 1 Ocak 2022 

tarihinden itibaren  hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık 

brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra 

kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edildi. 

3. Gelir Vergisi Kanunu’nun 64 üncü maddesi uyarınca  aşağıda yazılı hizmet erbabının safi 

ücretleri takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler 

için uygulanan  asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 25'i olarak kabul edilmekte ve buna göre 

verilendirilmekteydi. 

 

a.  Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar;  

b. Özel hizmetlerde çalışan şoförler; 

c. Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri; 

d. Gayri menkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar; 

e. Gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmaması sebebiyle, Danıştayın müsbet 

mütalaasıyla, (Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar. 

 

Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi 

sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet 

eden ücretlerinin gelir vergisinden istisna tutulmuş olması nedeniyle Kanunun Diğer Ücretlerin 

vergilendirilmesine yönelik düzenlemeleri kaldırıldı. 

4. 7349 sayılı Kanunla Asgari Geçim İndirimine ilişkin düzenleme 1/1/2022 tarihinden itibaren 

yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere yürürlükten kaldırıldı. Düzenleme 1/1/2022 

tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe 

girdi..   

5. 7349 sayılı  Kanunla Damga Vergisi Kanunu’na ekli 2 sayılı tablonun Ticari ve medeni işlerle 

ilgili kâğıtlar başlıklı bölümünün 34 numaralı fıkrası ile yapılan  değişiklikle ücret ödemelerine 

ilişkin düzenlenen kağıtlarda ödemenin asgari ücrete isabet eden kısmı damga vergisinden 

istisna tutuldu.  

6. 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan 

işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna 

göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir. 

6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli 

olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının 

prime esas kazancının %2’sidir.  


