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5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 
01.07.2008 tarihinde yürürlüğe giren 82. maddesinde günlük kazanç 
sınırları tanımlanmıştır. Buna göre 5510 Sayılı Kanun gereğince alınacak 
prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt 
sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 
6,5 katı olarak hesaplanmaktadır. 
 
2012 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarları, Asgari Ücret Tespit 
Komisyonunun 29 Aralık 2011 tarihli toplantısında belirlenmiştir. Komisyon 
kararı uyarınca aylık brüt asgari ücret tutarları, 16 yaşını doldurmuş olanlar 
için; 01.01.2012-30.06.2012 döneminde 886,50 TL, 01.07.2012-
31.12.2012 döneminde ise 940,50 TL olarak uygulanacaktır.  
 
Yukarıdaki açıklamalar uyarınca, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası 
primi ve sosyal güvenlik destek primine esas günlük ve aylık kazançların, 
2012 yılında uygulanacak olan alt ve üst sınırları aşağıdaki tablolarda 
dikkatinize sunulmaktadır. 
 
I. 01.01.2012-30.06.2012 döneminde uygulanacak sınırlar 
 
 Alt sınır Üst sınır 
Günlük kazanç 29,55 TL 192,08 TL 
Aylık kazanç 886,50 TL 5.762,40 TL 

 
II. 01.07.2012-31.12.2012 döneminde uygulanacak sınırlar 
 
 Alt sınır Üst sınır 
Günlük kazanç 31,35 TL 203,78 TL 
Aylık kazanç 940,50 TL 6.113,40 TL 

 
 
Saygılarımızla. 
 
Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
Erdal Çalıkoğlu 
 
 
 
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. 
 

 
Konu: Sosyal güvenlik primine esas kazançların 2012 yılında 

uygulanacak olan alt ve üst sınırları. 
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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: Sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primi ile sosyal güvenlik destek primine 
esas kazançların aylık üst sınırı, 01.01.2012-30.06.2012 döneminde 5.762,40 TL 
ve 01.07.2012-31.12.2012 döneminde ise 6.113,40 TL olarak uygulanacaktır. 
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