
 

 

 
 

Sirküler Tarihi : 12.12.2017 

Sirküler No  : 2017-45 

Konu  : İlave Asgari Geçim İndirimi Uygulaması Hak. 

 

 

299 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 06.12.2017 tarih ve 30262 sayılı Resmi Gazete’ de 

yayımlanmıştır. İlgili tebliğde 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin “İlave Asgari 

Geçim İndirimi Uygulaması” detaylıca açıklanmıştır. 

 

 

Uygulamanın esasları aşağıdaki gibidir. 

 

 

 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 2017 yılı Eylül, 

Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri 1.404,06 TL’nin altına düşen hizmet 

erbabının ücretleri ilave asgari geçim indirimi ile 1.404,06 TL’ye tamamlanacaktır. 

 

 193 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan esaslara göre sadece kendisi için 

asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2017 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net 

ücret 1.404,06 TL’dir. Ödenen 1.404,06 TL ile 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık 

aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücret arasındaki fark tutar, Gelir Vergisi Genel 

Tebliği (Seri No: 265)’nde belirtilen esaslara göre düzenlenen “Asgari Geçim İndirimi 

Bordrosu” nda hesaplanan asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecektir. 

 

 Asgari geçim indirimi bordrosunda yer alan ilave tutar dahil toplam asgari geçim 

indirimi tutarı, ücret ödemesinin yapıldığı döneme ilişkin ücret bordrosunun “Asgari Geçim 

İndirimi” satırına aktarılacaktır. 

 

 İkinci fıkrada belirtilen esaslara göre, 2017 yılı Eylül ve Ekim ayları için hesaplanan 

ve ilave asgari geçim indiriminden faydalanılmamış olan fark tutarlar, ücretlinin Kasım ayına 

ait Asgari Geçim İndirimi Bordrosunda yer alan asgari geçim indirimine eklenmek suretiyle 

mahsup edilecektir. Bu suretle mahsup edilemeyen bir tutarın kalması halinde kalan bu tutar, 

daha sonraki aylarda verilecek muhtasar beyannameler üzerinde yukarıda açıklanan esaslar 

çerçevesinde mahsup edilecek olup söz konusu dönemlere ait muhtasar beyannameler için bu 

nedenle düzeltme yapılmayacaktır. 

 

 İlave asgari geçim indirimi tutarının mahsup işleminin yapılabilmesi için, söz konusu 

tutarların ücretlilere ödenmiş olması gerekmektedir. 

 

 Asgari geçim indiriminin toplamı, ücretlinin o aydaki ücretinden kesilen gelir 

vergisinden fazla olamayacaktır. 

 

 Asgari geçim indiriminin hesaplanması ve uygulanmasına ilişkin olarak bu Tebliğde 

yer almayan hususlar hakkında Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265)’nde yer alan 

açıklamalar dikkate alınacaktır. 

 



 

 

 

İlave asgari geçim indirimi uygulamasından, 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık 

aylarına ilişkin net ücretleri 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife 

nedeniyle 1.404,06 TL’nin altına düşen hizmet erbabı yararlanacaktır. 

 

 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

Saygılarımızla 

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ 

 
 

 

 

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171206-14.htm

