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2022 Yılı Asgari Ücret Tutarı Açıklandı 

 
2022 Yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı17 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazetede 

yayımlanmıştır. Oy birliği ile alınan karara göre işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari 

ücreti (166,80) yüzaltmışaltı lira seksen kuruş olarak tespit edilmiştir. Buna göre brüt aylık asgari 

ücret tutarı (166,80*30)= 5.004 TL olmaktadır. Asgari ücret bütün bölgelerde geçerli olacaktır.  

Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamaya göre asgari ücretten alınmakta olan gelir 

vergisi ve damga vergisi de alınmayacaktır. Bu duruma göre asgari ücretlinin eline net 4.253,40 TL 

geçecektir. Buna göre yapılan artış oranı (4.253,40/2.825,90)= %50,5’e tekabül etmektedir. Brüt 

asgari ücretteki artış ise %39,87 olmaktadır. Aradaki fark gelir vergisi ve damga vergisi istisnası ile 

kapatılmıştır. Artış miktarı 1.426,50 TL olarak gerçekleşmiştir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 

yüksek orandaki artışın gerekçesi olarak, “işçilerin geçim şartları ve 2022 yılı enflasyon hedefi gibi 

faktörlerin değerlendirildiği” belirtilmiştir. 

Mevcut durumda (GVK, Md:32) bekar işçi için asgari ücretin yarısına isabet eden gelir 

vergisi asgari geçim indirimi (AGİ) olarak işçiye iade edildiği halde, 2022 yılında asgari ücret ile 

çalışan ücretlinin ücretinin tamamı vergi dışında tutulacaktır. Damga vergisi de dikkate alındığında 

Devletin asgari ücretliye net vergi katkısı 300,69 TL’dir.  Önceki yıla göre net asgari ücretteki 

1.427,50 TL artışın 1.126,81 TL’si ise işveren tarafından karşılanmış olacaktır. Ancak, bu tutarlar 

2022 yılı ücret tarifesine göre değişebilir. 2021 ve 2022 Yılı asgari ücretin net tutarı ve işverene 

maliyetine ilişkin tablo karşılaştırılmalı olarak aşağıdaki gibidir:     

 2021 2022 

Brüt Asgari Ücret 3.577,50 5.004,00 

SGK İşçi Payı (%14) -500,85 700,56 

İşsizlik Sigortası İşçi Payı (%1) -35,78 50,04 

Gelir Vergisi -456,13 0,00 

Damga Vergisi -27,15 0,00 

AGİ (Bekar, Çocuksuz) +268,31 0,00 

Net Asgari Ücret 2.825,90 4.253,40 

SGK İşveren Payı (%20,5) (%5 Peşin 

ödeme indirimi dikkate alınmıştır.) 

554,51 775,62 

İşsizlik Sigorta İşveren Payı (%2) 71,55 100,08 

Asgari Ücretin Maliyeti 4.203,56   5.879,70 
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Asgari ücretin tamamı vergi dışında kalabilmesi için Gelir Vergisi Kanununda ayrı bir düzenleme 

yapılması gerekmektedir. TBMM’ye verilen yasa teklifine göre Gelir Vergisi Kanununun “Ücretlerde 

Müteferrik İstisnalar” başlıklı 23. Maddesinin birinci fıkrasına eklenen 18. bent aşağıdaki gibidir:  

“Asgari ücretli olarak çalışıp ücret sayılan ödemeleri toplamı aylık brüt asgari ücret tutarını aşmayan 

hizmet erbabının ücretleri (Şu kadar ki asgari ücretli olarak çalışmadığı veya asgari ücret üzerinde 

ücret aldığı halde anılan istisnadan yararlanıldığının tespiti halinde, istisna nedeniyle ödenmeyen 

vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur) 

Kanun teklifinde ayrıca, Asgari Geçim İndirimi balıklı 32. Maddesinin 5. Fıkrasının aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesi önerilmektedir.  

“Asgari ücretin üzerinde ücret almakla birlikte net ücretleri, asgari ücretliye ödenen net ücretin 

altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net 

ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilir.” 

Teklifte Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesinin diğer fıkralarında değişiklik önerilmemiş, Kanunun 

diğer ücretlilerin vergilendirilmesine ilişkin olarak, 64, 110, 118 ve 112. Maddelerinin tamamıyla 108 ve 

109. Maddelerinin bazı fıkralarının yürürlükten kaldırılması önerilmiştir. Diğer bir ifade ile asgari ücretli 

olarak çalışanların dışındaki ücret erbabı yönünden mevcut asgari geçim indirimine ilişkin GVK’nın 32. 

Maddesinin yürürlüğü devam edecektir. Asgari geçim indirimi, ücretlinin kendisi için asgari ücret 

tutarının %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 olarak 

uygulanmaktadır. 

Kanun teklifine göre, asgari ücretin üzerinde ücret alanların asgari ücrete isabet eden gelirleri gelir 

vergisine tabi olacaktır. Ancak, asgari ücretin üzerinde geliri olanların vergi kesintisi nedeniyle net ücret 

tutarının net asgari ücretin altına yani 4.253,40 TL’nin altına düşmesi halinde, aradaki fark asgari geçim 

indirimi olarak ücret erbabına ödenecektir. Asgari ücretliye fazla mesai veya diğer sosyal yardımlar 

nedeniyle ödenecek ek ücretler asgari ücretin brüt tutarını aşacağı için ilgili işçi söz konusu ücret 

istisnasından yararlandırılmayacak, ancak net ücreti hiçbir zaman 4.253,40 TL’nin altına düşmeyecektir.  

Kanun teklifine göre asgari ücretlilerin fazla mesaiye kalması hem işçi hem işveren için sorun teşkil 

edecektir. 

Yapılan kanun teklifine göre, asgari ücrette yapılan yüksek artışın yükü işverenlerde kalacaktır. Diğer bir 

ifade ile gelir vergisi ve damga vergisi indirimi sadece asgari ücret ödenen ücret erbabı için geçerli 

olacaktır.  Gelir Vergisi Kanununun 23. Maddesinde belirtilen ücret ödemeleri damga vergisinden istisna 

edildiği için kanun teklifinde ayrıca damga vergisi istisnasına yer verilmemiştir. 

Kanun teklifine göre, asgari ücret tutarının 1 TL bile üzerinde ücret ödenmesi halinde asgari 

ücrete ilişkin gelir vergisi istisnası ve damga vergisi istisnası ortadan kalkacaktır. Bu nedenle 

kanun teklifi kayıt dışı ücret ödemelerini cazip hale getirecektir.   

 Öte yandan asgari ücret artışı SGK primi tavan ücretini de artıracaktır. Yeni asgari ücrete göre 

tavan ücret (5.004*7,50)= 37.530 TL olacaktır. Bu durum yüksek ücret alanların SGK prim 

tutarının artmasına ve işverenlerin yükünün artmasına neden olacaktır. 

Saygılarımızla. 

         KANIT YMM A.Ş. 

  

 


