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SİRKÜLER NO: YORDAM–2016/S–33     İST. 28.10.2016 

 

NET AYLIK ASGARİ ÜCRET 1.300,99TL DEN AŞAĞI OLAMAYACAK 
 

 

Asgari ücretten kesinti olup olmayacağı konusunda kamuoyunda olan tartışmaya Gelir 

Vergisi Kanununa eklenen geçici madde ile son verildi. (28.10.2016 gün ve 29871 Sayılı R. 

Gazetede) 

 

Yine aynı gün ve aynı resmi gazetede yayınlanan 294 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliğiyle 

konuya ilişkin açıklamalar yapılmıştır.   

 

Buna göre 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki ücretlerde yapılan Gelir Vergisi 

kesintileri nedeniyle net ücretlerin 1.300,99 TL’nin altına düşmesi halinde düşen tutar ilave 

asgari geçim indirimi yoluyla telafi edilecektir. Uygulamadan sadece ödenen net ücreti 

1.300,99 TL’nin altına düşenler yararlanacaktır.  

 

Konuya ilişkin sözü edilen tebliğde verilen örnekler aşağıdaki gibi olup, uygulamada dikkate 

alınması gerekmektedir.  

 

ÖRNEK 1:  
 

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

indirimi dâhil net ücreti 1.300,99 TL’dir.  

 

Gelir 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. 

 

ÖRNEK 2: 

 

Bay (B) asgari ücretli olarak çalışmaktadır. Bay (B), evli ve 1 çocuklu olup eşi 

çalışmamaktadır. 

 

Bay (B)’nin 2016 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.344,22 TL olup 

Ekim ayı net ücreti ise gelir vergi tarifesi nedeniyle 1.274,22 TL’ye düşmektedir.  

 

Buna göre, hizmet erbabının söz konusu dönemde eline geçen ücretinin 1.300,99 TL’nin 

altında kalan kısmı olan (1.300,99-1.274,22=) 26,77 TL asgari geçim indirimine ilave edilerek 

hizmet erbabına ödenecektir.  
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Böylece, örneğimizdeki hizmet erbabının, 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında vergi 

tarifesinin ikinci dilimine girmesinden kaynaklanan aylık 26,77 TL’lik tutar, asgari geçim 

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

 

ÖRNEK 3:  
 

Evli, eşi ücretli olarak çalışan Bayan (C), 1.700 TL brüt ücret almaktadır. Bayan (C)’nin 2016 

yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.338,88 TL’dir. Ekim ayı net ücreti 

ise gelir vergi tarifesi nedeniyle 1.266,63 TL’ye düştüğünden (1.300,99-1.266,63=) 34,36 

TL’lik fark ücretlinin asgari geçim indirimine ilave edilecek ve kendisine 1.300,99 TL 

ödenecektir. 

 

ÖRNEK 4:  
 

Bay (D) asgari ücretle çalışmaktadır. Bay (D) evli ve 3 çocuklu olup eşi çalışmamaktadır. 

Bay (D)’nin 2016 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.387,45 TL’dir. 

Ekim ayı net ücreti ise gelir vergi tarifesi nedeniyle 1.317,45 TL’ye düşmektedir.  

 

Bay (D), Ekim ayı net ücreti 1.300,99 TL’nin altına düşmediğinden ilave asgari geçim 

indiriminden yararlanamayacak ve kendisine 1.317,45 TL ödenecektir. 

 

SAYGILARIMIZLA,… 

 


