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DUYURU 456 
 

Konu: Asgari ücret, prime esas kazanç ve asgari geçim indirimi hk  

  

1. 2020 Yılında Uygulanacak En Düşük Ücret Tutarı 

27.12.2019 Tarih ve 30991 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26.12.2019 tarih ve 2019/1 No.lu 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile 2020 yılında uygulanacak en düşük brüt ücret tutarı günlük 

98,10 TL aylık 2.943,00 TL olarak belirlenmiştir.   

  

2. 2020 Yılında SGK Primine Esas Tutulacak Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı   

5510 Sayılı Kanunun 82. maddesi uyarınca alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas 

tutulan günlük kazancın alt sınırının, 4857 sayılı İş Kanununun 39. maddesine göre 16 yaşından büyükler 

için belirlenen asgari ücret, üst sınırının ise günlük asgari ücretin 7,5 katı olduğu öngörülmüştür. Buna 

göre 2020 yılında SGK primine esas tutulacak aylık kazancın alt sınırı ve üst sınırı aşağıdaki şekilde 

hesap edilmektedir.   

 01.01.2020 – 31.12.2020 Tarihleri Arasında   

Aylık kazanç alt sınırı  =   2.943,00 TL   

Aylık kazanç üst sınırı = 22.072,50 TL   

  

3. 2020 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirim Tutarları   

Gelir Vergisi Kanununun 32. maddesi uyarınca asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim 

yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari 

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.   

Asgari geçim indirimi, yukarıdaki şekilde belirlenen tutar ile Gelir Vergisi Kanunu'nun 103. 

maddesindeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın (% 15) çarpılmasıyla 

bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla 

olması halinde iade yapılmaz. İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya 

mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş 

torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış 

çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade etmektedir.   

Yukarıdaki yasal düzenlemeye göre çalışanların 2020 yılında aylık olarak yararlanabilecekleri 

asgari geçim indirimi tutarları, eşlerin çalışıp çalışmaması ve çocuk sayıları dikkate alınarak aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir.   

  

Eşin çalışması  Çocuk yok  1 Çocuk  2 Çocuk  3 Çocuk  4 Çocuk  5 çocuk ve Fazlası  

Çalışıyor   220,73 253,83 286,94  331,09  353,16 375,23 

Çalışmıyor   264,87 297,98 331,09  375,23  375,23 375,23 

  

Durum bilgilerinize sunulur. 

   Saygı ile, 

                                                                                             ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM  

VE YMM A.Ş. 
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