
 
 
 
 
 
 
 
 

Sirküler no: 121              İstanbul, 31 Aralık 2009 

 

 

2010 yılında uygulanacak olan “asgari ücret” tutarları, Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu’nun 29 Aralık 2009 tarihli toplantısında belirlenmiş ve 31 Aralık 
2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
 

I. Asgari ücret tutarları 
 

Komisyon kararı uyarınca, 16 yaşını doldurmuş ve doldurmamış işçiler için 
2010 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarlarına aşağıda yer 
verilmiştir.  
 

A. 01.01.2010 - 30.06.2010 dönemi 
 

 Günlük tutar Aylık tutar 

16 yaşını doldurmuş işçiler 24,30 TL 729,00 TL 

16 yaşını doldurmamış işçiler 20,70 TL 621,00 TL 

 

Konu: 2010 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarları belirlendi. 

 
 

 
 
Kuzey YMM A.Ş. 

Büyükdere Cad.  
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Bu dokümanda yer alan 

açıklamalarımız, konuya 

ilişkin genel bilgiler 

içermektedir.  

Ernst & Young ve Kuzey 

YMM A.Ş.’ye, işbu 

dokümanın içeriğinden 

kaynaklanan veya 

içeriğine ilişkin olarak 

ortaya çıkan sonuçlardan 

dolayı herhangi bir 

sorumluluk iddiasında 

bulunulamaz. 

 

Özet: 2010 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarları, Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu’nun 29 Aralık 2009 tarihli toplantısında belirlenmiş ve söz konusu 
karar 31 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Komisyon kararına 
göre; 
 

 01.01.2010 - 30.06.2010 döneminde, 
 

 16 yaşını doldurmuş işçiler için asgari ücretin günlük tutarı 24,30 TL, 
aylık tutarı ise 729,00 TL, 

 16 yaşını doldurmamış işçiler için asgari ücretin günlük tutarı 20,70 TL, 
aylık tutarı ise 621,00 TL,  

 

 01.07.2010 - 31.12.2010 döneminde, 
 

 16 yaşını doldurmuş işçiler için asgari ücretin günlük tutarı 25,35 TL, 
aylık tutarı ise 760,50 TL, 

 16 yaşını doldurmamış işçiler için asgari ücretin günlük tutarı 21,60 TL, 
aylık tutarı ise 648,00 TL,  

 

olarak uygulanacaktır. 
 

Buna göre asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti, 01.01.2010 - 30.06.2010 
döneminde aylık 885,74 TL, 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren ise aylık 924,01 
TL olacaktır. 
 

Hesaplamasında yıl başında geçerli olan asgari ücret tutarının kullanıldığı asgari 
geçim indirimi tutarı ise 2010 yılının tamamında; bekar bir çalışan için 54,68 
TL, evli (eşi çalışmayan) ve 4 çocuklu bir çalışan için ise 92,95 TL olarak 
uygulanacaktır. 
 

İşletmelerde meslek eğitimi gören ve 16 yaşını doldurmuş olan öğrenci, aday çırak 
ve çıraklara verilecek aylık asgari ücret ise 2010 yılının ilk yarısında 218,70 TL ve 
ikinci yarısında 228,30 TL olarak uygulanacaktır. 
 

http://www.vergidegundem.com/
http://www.ey.com/
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B. 01.07.2010 - 31.12.2010 dönemi 
 

 Günlük tutar Aylık tutar 

16 yaşını doldurmuş işçiler 25,35 TL 760,50 TL 

16 yaşını doldurmamış işçiler 21,60 TL 648,00 TL 

 
Buna göre asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti, 01.01.2010 - 30.06.2010 döneminde aylık 
885,74 TL, 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren ise aylık 924,01 TL olacaktır. 
 
Aşağıdaki tablolarda, 16 yaşından büyük işçilere 2010 yılında ödenecek olan asgari ücretin net 
tutarları, ücret üzerinden yapılan yasal kesintiler ve işverene maliyetleri gösterilmektedir.  
 
1. Net asgari ücretin hesaplanması (16 yaşını doldurmuş işçiler) 
 

 01.01.2010-30.06.2010 01.07.2010-31.12.2010 

Brüt asgari ücret 729,00 TL 760,50 TL 

Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14) 102,06 TL 106,47 TL 

İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1) 7,29 TL 7,61 TL 

Gelir vergisi matrahı  619,65 TL 646,42 TL 

Hesaplanan gelir vergisi (% 15) 92,95 TL 96,96 TL 

Asgari geçim indirimi (*) (-) 54,68 TL 54,68 TL 

Kesilecek gelir vergisi  38,27 TL 42,28 TL 

Damga vergisi (binde 6,6) (2009/15725 BKK) 4,81 TL 5,02 TL 

Kesintiler toplamı  152,43 TL 161,38 TL 

Net asgari ücret 576,57 TL 599,12 TL 

 
(*) Yukarıdaki asgari geçim indirimi hesaplaması ücretlinin bekar olduğu varsayımına göre yapılmıştır. Çalışanın medeni 
durumu ve çocuk sayısına göre asgari geçim indirimi tutarı değişecektir. Ücretlinin, eşinin çalışmaması ve 4 çocuklarının 
bulunması durumunda asgari geçim indirimi tutarı 92,95 TL olacaktır. 
 

2. İşverene maliyetin hesaplanması (16 yaşını doldurmuş işçiler) 
 

 01.01.2010-30.06.2010 01.07.2010-31.12.2010 

Brüt asgari ücret 729,00 TL 760,50 TL 

Sosyal güvenlik primi işveren payı (%19,5) 142,16 TL 148,30 TL 

İşsizlik sigortası primi işveren payı (% 2) 14,58 TL 15,21 TL 

Toplam maliyet  885,74 TL 924,01 TL 

 
II. Öğrenci, aday çırak ve çıraklara ödenecek asgari ücret 
 
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 25. maddesinde, işletmelerde meslek eğitimi gören öğrenci, 
aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin % 30’undan aşağı ücret ödenemeyeceği hükmü yer 
almaktadır. 
 
Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 29 Aralık 2009 tarihli toplantıda belirlenen asgari ücret 
tutarları dikkate alınarak işletmelerde meslek eğitimi gören öğrenci, aday çırak ve çıraklara 2010 
yılında ödenmesi gereken en az ücret tutarları aşağıdaki tabloda dikkatinize sunulmaktadır. 
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A. 01.01.2010 - 30.06.2010 dönemi 
 

 Günlük tutar Aylık tutar 

16 yaşını doldurmuş olanlar 7,29 TL 218,70 TL 

16 yaşını doldurmamış olanlar 6,21 TL 186,30 TL 

 
B. 01.07.2010 - 31.12.2010 dönemi 
 

 Günlük tutar Aylık tutar 

16 yaşını doldurmuş olanlar 7,61 TL 228,30 TL 

16 yaşını doldurmamış olanlar 6,48 TL 194,40 TL 

 
 
Saygılarımızla. 
 
Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
Mustafa Çamlıca 
 
 
 
Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 368 55 09 numaralı telefondan M. Fatih Köprü 
(fatih.kopru@tr.ey.com) ile temasa geçmenizi rica ederiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ernst & Young ve Kuzey YMM A.Ş.’ye, işbu 
dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk 
iddiasında bulunulamaz. 
 


