
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirküler no: 142            İstanbul, 28 Aralık 2012 
 

 
2013 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarları, Asgari Ücret Tespit 
Komisyonunun 27 Aralık 2012 tarihli toplantısında belirlenmiştir. Aşağıdaki 
hesaplamalarda kullanılan brüt asgari ücret tutarları, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığının http://www.csgb.gov.tr adresli internet sitesinden 
alınmıştır. 
 
I. Asgari ücret tutarları 
 
Komisyon kararı uyarınca, 16 yaşını doldurmuş ve doldurmamış işçiler için 
2013 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarlarına aşağıda yer 
verilmiştir.  
 
A. 01.01.2013 - 30.06.2013 dönemi 
 
 Günlük tutar Aylık tutar 
16 yaşını doldurmuş işçiler 32,62 TL 978,60 TL 
16 yaşını doldurmamış işçiler 27,97 TL 839,10 TL 

 
B. 01.07.2013 - 31.12.2013 dönemi 
 
 Günlük tutar Aylık tutar 
16 yaşını doldurmuş işçiler 34,05 TL 1.021,50 TL 
16 yaşını doldurmamış işçiler 29,25 TL 877,50 TL 

 
II. Net asgari ücretin hesaplanması (16 yaşını doldurmuş işçiler) 
 
Aşağıdaki tabloda, 16 yaşından büyük işçilere 2013 yılında ödenecek olan 
net asgari ücretin hesaplanması yer almaktadır.  
 

 
Konu: 2013 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları belirlendi. 
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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: 2013 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarları, Asgari Ücret Tespit 
Komisyonunun 27 Aralık 2012 tarihli toplantısında belirlenmiştir. Komisyon 
kararına göre, 16 yaşını doldurmuş işçiler için asgari ücretin aylık tutarı; 
 
Ø 01.01.2013 - 30.06.2013 döneminde 978,60 TL, 
 
Ø 01.07.2013 - 31.12.2013 döneminde ise 1.021,50 TL, 
 
olarak uygulanacaktır. 
 
Buna göre asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti, 01.01.2013 - 30.06.2013 
döneminde aylık 1.189,00 TL, 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren ise aylık 
1.241,12 TL olmaktadır. 
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 01.01.2013-30.06.2013 01.07.2013-31.12.2013 
Brüt asgari ücret 978,60 TL 1.021,50 TL 
Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14) 137,00 TL 143,01 TL 
İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1) 9,79 TL 10,22 TL 
Gelir vergisi matrahı  831,81TL 868,27 TL 
Hesaplanan gelir vergisi (% 15) 124,77 TL 130,24 TL 
Asgari geçim indirimi (Bekar) (-) 73,40 TL 73,40 TL 
Kesilecek gelir vergisi  51,37 TL 56,84 TL 
Damga vergisi (Binde 7,59) (*) 7,43 TL 7,75 TL 
Kesintiler toplamı  205,59 TL 217,82 TL 
Net asgari ücret 773,01 TL 803,68 TL 

 
(*) 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ücretler üzerinden hesaplanan damga vergisinin oranı 1 Ocak 2013’ten 
geçerli olmak üzere % 15 oranında artırılmıştır. Yeni oran kapsamında 2013 yılında uygulanacak asgari ücret üzerinden 
hesaplanan damga vergisi, kesintiler toplamı ve net asgari ücret tutarları güncellenmiştir.  
 
III. İşverene maliyetin hesaplanması (16 yaşını doldurmuş işçiler) 
 
Asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti, 01.01.2013 - 30.06.2013 döneminde aylık 1.189,00 TL, 1 
Temmuz 2013 tarihinden itibaren ise aylık 1.241,12 TL olmaktadır. Bu tutarların hesaplamasına ilişkin 
tabloya aşağıda yer verilmiştir. 
 
 01.01.2013-30.06.2013 01.07.2013-31.12.2013 
Brüt asgari ücret 978,60 TL 1.021,50 TL 
Sosyal güvenlik primi işveren payı (%19,5) 190,83 TL 199,19 TL 
İşsizlik sigortası primi işveren payı (% 2) 19,57 TL 20,43 TL 
Toplam maliyet  1.189,00 TL 1.241,12 TL 

 
IV. Öğrenci, aday çırak ve çıraklara ödenecek asgari ücret 
 
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 6111 Sayılı Kanun ile değiştirilen 25. maddesinde, aday çırak, 
çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışların; 
aday çırak ve çırağın velisi veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile  
işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edileceği 
hükmü yer almaktadır. 
 
Maddenin devamında ise işletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin 
net tutarının 20 ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30'undan, 20’den az personel 
çalıştıran işyerlerinde yüzde 15'inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 
30'undan aşağı ücret ödenemeyeceği belirtilmektedir. 
 
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. 
 
 

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. 
 

mailto:(fatih.kopru@tr.ey.com)

