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Konu: 2017 yılında uygulanacak asgari geçim indirimi tutarı tespit edilmiştir.   

Özet: 2017 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarını belirleyen, Asgari Ücret Tespit 

Komisyonun Kararı, 30 Aralık 2016 tarihli ve 29934 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 2017 

yılı için asgari ücretin aylık brüt tutarının 1.777,50 TL olarak tespit edildiği anlaşılmaktadır. 

Buna göre; aylık asgari geçim indirimi tutarı 2017 yılında; bekâr bir çalışan için 133,31 TL, evli 

(eşi çalışmayan) ve 3 çocuklu bir çalışan için ise 226,63 TL olarak uygulanacaktır. 

 

1. Asgari Geçim İndirimi Tutarı 

Gelir Vergisi Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim 

yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari 

ücretin yıllık brüt tutarının; 

 Mükellefin kendisi için % 50'si, 

 Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, 

 Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; 

o İlk iki çocuk için % 7,5, 

o Üçüncü çocuk için % 10, 

o Diğer çocuklar için % 5'idir. 

Asgari geçim indirimi, yukarıdaki şekilde belirlenen tutar ile Gelir Vergisi Kanunu'nun 103. 

maddesindeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın (% 15) çarpılmasıyla 

bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın 

fazla olması halinde iade yapılmaz. 

İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan 

(nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte 

oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, 

aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade etmektedir. 

Ücret geliri elde eden eşler dışındaki eşler, uygulama sırasında, çalışmayan ve geliri bulunmayan eş 

olarak kabul edilmektedir.  
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Buna göre; aylık asgari geçim indirimi tutarı 2017 yılında; bekâr bir çalışan için 133,31 TL olarak 

aşağıda yer aldığı şekilde hesaplanmaktadır. 

2017 Ocak ayı brüt asgari ücretin yıllık tutarı (1.777,50 x 12) 21.330,00 TL 

Asgari geçim indirimi oranı (Çalışanın kendisi) % 50 

Asgari geçim indirimi matrahı (21.330 x % 50) 10.665,00 TL 

Yıllık asgari geçim indirimi tutarı (10.665 x % 15) 1.599,75 TL 

Aylık asgari geçim indirimi tutarı (1.599,75 / 12) 133,31 TL 

 

Yukarıdaki hesaplama yöntemine göre, evli çalışanların 2017 yılının tamamında aylık olarak 

yararlanabilecekleri asgari geçim indirimi tutarları, eşin çalışıp çalışmaması ve çocuk sayıları dikkate 

alınarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır: 

Eşin çalışma durumu Çocuk sayısı 

Yok 1 2 3 4 5 veya daha 

fazla 

Çalışıyor 133,31 153,31 173,31 199,97 213,30 226,63 

Çalışmıyor 159,98 179,97 199,97 226,63 226,63 226,63 

 

 

Saygılarımızla. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 

açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 
 

 

 

 


