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FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATİNE ! 
 

İLAVE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 

 

6753 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 86. Madde ile 2016 yılı Ekim, 

Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net asgari ücretin 1.300,00 TL’nın altına düşmemesi için gerekli 

yasal düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenleme ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 103.maddesindeki gelir 

vergisi tarifesi nedeniyle net ücreti 1.300,00 TL’nin altına düşen asgari ücretlilerin ücret farkları ek asgari 

geçim indirimi olarak dikkate alınacaktır.  

 

 Konuyla ilgili olarak 28 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 294 sayılı Gelir Vergisi 

Genel Tebliğinde  gerekli açıklamalar yapılmıştır. Buna göre  1.647,00 TL brüt asgari ücret geliri elde 

edenler ile 1.751,10 TL’ye kadar brüt ücret geliri olan hizmet erbabının elde ettiği ücret gelirleri 

üzerinden ödemesi gereken gelir vergisi, 2016 yılının Ekim ayından itibaren 193 sayılı Kanunun 

103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesinin ikinci dilimi dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Bu 

nedenle, söz konusu ücretlilerden bir kısmının eline geçen net ücret tutarı Ekim 2016 ayından 

itibaren 1.300,99 TL’nin altına düşmektedir. 6753 sayılı Kanunla düzenlenen ilave asgari geçim 

indirimi uygulamasından, 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri 193 sayılı 

Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 1.300,99 TL’nin altına düşen hizmet erbabı 

yararlanacaktır. Gelir vergisi tarifesi nedeniyle ücretlerinde düşüş olsa dahi net ücretleri 1.300,99 

TL’nin altına düşmeyenler bu uygulamadan yararlanamayacaklardır. Hizmet erbabının, ücret aldığı 

dönemde işe başlaması veya işten ayrılması, ücretsiz izin ve benzeri nedenlerle net ücretinin 

1.300,99 TL’nin altına düşmesi durumunda ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır. 

 

ÖRNEK: Bekâr ve çocuksuz olan hizmet erbabı Bay (A)’nın 2016 yılı Ocak ayında asgari 

geçim indirimi dâhil net ücreti 1.300,99 TL’dir. 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan 

vergi tarifesi nedeniyle Bay (A)’nın, 2016 yılı Ekim ayı net ücreti ise 1.231,08 TL’ye düşmektedir. 

Bu hizmet erbabının söz konusu dönemde eline geçen ücretinin 1.300,99 TL’nin altında kalan kısmı 

olan (1.300,99-1.231,08=) 69,91 TL asgari geçim indirimine ilave edilerek hizmet erbabına 

ödenecektir. Böylece, örneğimizdeki bekâr ve çocuksuz hizmet erbabının, 2016 yılı Ekim, Kasım ve 

Aralık aylarında vergi tarifesinin ikinci dilimine girmesinden kaynaklanan aylık 69,91 TL’lik tutar, 

asgari geçim indirimi yoluyla telafi edilecek ve kendisine 1.300,99 TL ödenecektir. 

 

Ekim 2016 ve izleyen aylarda ücret bordrolarının düzenlenmesinde yukarıda açıklanan 

hususların dikkate alınması gerekmektedir. 

 

Daha fazla bilgi için Müşavirliğimize başvurunuz.   
Saygılarımızla.        
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