
 

 

KONU: 2022 ÜCRET VE ÜCRET DIŞI GELİR VERGİSİ TARİFESİ VE DİĞER ÜCRETLE İLGİLİ LİMİTLER  
 
GV 2022 YILI ÜCRET GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ 

Gelir dilimi Vergi oranı 

32.000 TL’ye kadar %15 

70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası %20 

250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası %27 

880.000 TL’nin 287.900 TL’si için 61.000 TL, fazlası %35 

880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL, fazlası %40 

*UNUTULMAMALIDIRKİ: ASGARİ ÜCRETE GETİRİLEN GV+DV İSTİSNASINI DÜZENLEYECEK KANUN 
HENÜZ ÇIKMAMIŞTIR, ÇIKINCA BU TARİFEDEKİ TUTARLAR VE/VEYA ORANLAR DEĞİŞEBİLECEKTİR. 
 
GV 2022 YILI ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ 

Gelir dilimi Vergi oranı 

32.000 TL’ye kadar %15 

70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası %20 

170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası %27 

880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL, fazlası %35 

880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL, fazlası %40 

 
GV: İŞVERENLERCE HİZMET ERBABINA, İŞYERİ VEYA İŞYERİNİN MÜŞTEMİLATI DIŞINDA KALAN 
YERLERDE YEMEK VERİLMEK SURETİYLE SAĞLANAN MENFAATLERDE İSTİSNA TUTARI: 34 TL 
 
GV: İŞVERENLERCE HİZMET ERBABININ İŞYERİNE GİDİP GELMESİ İÇİN SAĞLANAN MENFAATLERE 
İLİŞKİN İSTİSNA TUTARI: 17 TL,  
 
GV: ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI SIRASIYLA: 2.000 TL, 1.170 TL VE 500 TL, 
 
BRÜT ASGARİ ÜCRET: 2022 yılında uygulanacak olan günlük ve aylık brüt asgari ücret tutarı 
aşağıdaki gibi açıklanmıştır. 
 
17/12/2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2021/1 nolu Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 
ile 1/1/2022- 31/12/2022 tarihleri arasında geçerli olacak günlük asgari ücret brüt 166,80 TL olarak 
tespit edilmiştir.  
 
Bu miktar uyarınca aylık brüt asgari ücret 5.004,00 TL olarak belirlenmiş bulunmaktadır. 
 

Uygulandığı dönem Günlük tutar Aylık tutar 

01.01.2022-31.12.2022 166,80 5.004,00 

 
 
SGK SGK ALT VE ÜST SINIRLAR 2022 

SGK (SSK) Tabanı 5.004,00 TL 

SGK (SSK) Tavanı 37.530,00 TL 

 
 
 



 

 

2022 KIDEM TAZMİNATI TAVANI 12.976 TL  
 
SGK PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇ İSTİSNALARI 
 

Yemek parası (166,80 TL x % 6) 10,01 TL (Günlük) 

Çocuk zammı (5.004,00 TL x %2) 100,08TL (Aylık) 

Aile zammı/yardımı (5.004,00 TL x%10) 500,40 TL (Aylık) 

 

Yemek Paraları (Yardımı) 
Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında 
işveren tarafından yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 
yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücretin % 6’sının, yemek verilecek gün sayısı 
ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı, prime esas kazançların tespitinde dikkate 
alınmayacak, dolayısıyla bu tutardan prim kesilmeyecektir. 
 
Devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından konuyla ilgili yayınlanmış olan 16-310 sayılı 
Genelgenin ilgili bölümü şu şekildedir; “ … sigortalılara ay içinde yemek parası olarak nakit 
ödeme yapılmaksızın, çalıştıkları iş yerinin dışında yemek üretimi yapan başka firma veya 
şahıslar tarafından örneğin yemek kuponu karşılığında, gerek iş yerinde, gerekse iş yerinin 
dışında yemek verilmesi üzerine, işverence bu firma veya şahıslara fatura karşılığında yemek 
bedeli olarak ödeme yapılması halinde, bu nitelikteki fatura bedellerinden sigorta primi 
tahakkuk ettirilmemesi gerekmektedir …”  
 
Çocuk Zammı ( Yardımı) 
Sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla ve fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde 
durulmaksızın; sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir 
veya aylık bağlanmamış olan çocuklarından 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 
tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitimi Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ya da işletmelerde 
meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını 
doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın Kanuna göre malûl olduğu 
tespit edilen evli olmayan çocuklarından en fazla iki çocuk (iki çocuk dâhil) için çocuk zammı 
adı altında yapılan ödemelerin, çocuk başına 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari 
ücretin %, 657 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında 
çalışan sigortalıların aynı şartları haiz her bir çocuğu için % 4’ü  oranındaki tutarı, aylık prime 
esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. 
 
Aile Zammı (Yardımı) 
Sigortalılara aile zammı adı altında yapılacak ödemelerin, sigortalının hizmet akdinin devam 
etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin 
Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmaması ve Kurumdan gelir 
veyahut aylık almaması durumunda, 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin 
%10'u, 657 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında çalışan 
sigortalıların aynı şartları haiz eşi için  % 20’si oranındaki tutar aylık prime esas kazançların 
hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. 
 
 



 

 

İşverenler Tarafından Sigortalılar İçin Özel Sağlık Sigortalarına ve Bireysel Emeklilik 
Sistemine Ödenen Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları Tutarları 
 
Sigortalı adına ay içinde özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı adı altında 
işverence yapılan ödemeler toplamının aylık asgari ücretin %30’una isabet eden kısmı prime 
esas kazanca dâhil edilmeyecek, kalan tutar ise ödendiği ayın prime esas kazancına dâhil 
edilecektir. 
 
5510 Sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların; 
Prime Esas Kazanç Tutarları Alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan 
günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 
16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 7,5 katı, ancak sosyal güvenlik 
sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak 
üzere götürülen Türk işçileri için 3 katıdır. 
 
Günlük kazançları alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz çalışan sigortalıların günlük 
kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların günlük 
kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanır. 
 


