
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

DUYURU: 12.12.2017/63 
  

İLAVE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASINA İLİŞKİN  
299 SERİ NO.LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ  

 
06.12.2017 tarihli Duyurumuzda belirtildiği üzere, “7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 05.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 
 
Söz konusu Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 87. maddede, artan oranlı gelir 
vergisi tarifesi nedeniyle net ücretleri 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 1.404,06 
TL'nin altına düşen hizmet erbabının, ücretlerinde meydana gelen azalışın asgari geçim 
indirimine eklenmek sureti ile telafi edilmesi imkânı getirilmiştir. 
 
Bu defa, 06.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan işbu Duyuru konusu “299 seri no.lu 
Gelir Vergisi Genel Tebliği” ile, yukarıda belirtilen geçici 87. maddede düzenlenen ilave asgari 
geçim indirimi uygulamasının usul ve esasları açıklanmıştır. 
 
Söz konusu Tebliğde yer alan düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir: 
 

 İlave asgari geçim indirimi uygulamasından, 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına 
ilişkin net ücretleri gelir vergisi tarifesi nedeniyle 1.404,06 TL’nin altına düşen hizmet 
erbabı yararlanacaktır. 

 
 Hizmet erbabının, ücret aldığı dönemde işe başlaması veya işten ayrılması, ücretsiz izin 

ve benzeri nedenlerle net ücretinin 1.404,06 TL’nin altına düşmesi durumunda ilave 
asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır. 

 
 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. 

 
 1.404,06 TL ile 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin (aylık) net ücret 

arasındaki fark tutar, “Asgari Geçim İndirimi Bordrosu”nda hesaplanan asgari geçim 
indirimine ilave edilecektir. 

 
 



 
 

 

 

 Asgari geçim indirimi bordrosunda yer alan ilave tutar dâhil, toplam asgari geçim indirimi 
tutarı, ücret ödemesinin yapıldığı döneme ilişkin ücret bordrosunun “Asgari Geçim 
İndirimi” satırına aktarılacaktır. 

 
 2017 yılı Eylül ve Ekim ayları için hesaplanan ve ilave asgari geçim indiriminden 

faydalanılmamış olan fark tutarlar, ücretlinin Kasım ayına ait asgari geçim indirimi 
bordrosunda yer alan asgari geçim indirimine eklenmek suretiyle mahsup edilecektir. 
Bu suretle mahsup edilemeyen bir tutarın kalması halinde söz konusu tutar, daha 
sonraki aylarda verilecek muhtasar beyannameler üzerinde yukarıda açıklanan esaslar 
çerçevesinde mahsup edilecek ve önceki dönemlere ait muhtasar beyannameler için 
bu nedenle düzeltme yapılmayacaktır. 

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

tutarın ücretlilere ödenmiş olması gerekmektedir. 
 

 Asgari geçim indiriminin toplamı, ücretlinin o aydaki ücretinden kesilen gelir 
vergisinden fazla olamayacaktır. 

 
Saygılarımızla,   


