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GELİR VERGİSİ  TARİFESİNDEKİ VERGİ DİLİMİ NEDENİ İLE ASGARİ 

ÜCRETİN AZALMASI VE TELAFİ UYGULAMASINA  İLİŞKİN 

AÇIKLAMA 

 
11/10/2017 

 

Değerli Üyemiz,  

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yer alan Gelir Vergisi’ne tabi gelirlerin 

vergilendirilmesinde esas alınan tarifede asgari ücretle çalışan ücretlilerin Gelir Vergisi matrahı, 

Eylül ayından itibaren Gelir Vergisi Tarifesi’nin ikinci gelir dilimine girmiş olup, yıllık 13.000 

TL’ye kadar olan gelirlerden %15 Gelir Vergisi alınmakta ancak; asgari ücret yılın son 3 ayında 

%20’lik dilime girecektir. Benzer durum, 2016 yılında  söz konusu olmuştur. Konuya ilişkin olarak; 

163 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na geçici bir madde eklenerek bu durum, ‘Asgari  Geçim  

İndirimi’nin arttırılması ile önlenmiştir. 2017 yılının ilk 8 ayında net 1.404,06 TL olan asgari 

ücretin, Gelir Vergisi nedeniyle yılın geri kalan aylarında bu tutarın altına düşmesinin önlenmesi  

için yapılması gereken yasal düzenlemenin bu yıl için gecikmeli olarak yapılması söz konusu  

olduğundan yetkililerce  aşağıdaki açıklamada bulunulmuştur. 
                  

Gelir Vergisi’ndeki tarifeye göre asgari ücretle çalışan ücretlilerin Gelir Vergisi matrahı, Eylül 

ayından itibaren ikinci gelir dilimine girmiştir. Hesaplanan asgari ücretlinin Gelir Vergisi’nin 

1.404,06 TL’nin altına düşmesinin önlenmesi amacıyla 27.09.2017 tarihinde TBMM’ye sunulan 

Torba Kanun’un 18. maddesi ile GVK’ya geçici 87.madde ilavesi yapılmakta olup; maddenin metin 

açıklaması aşağıda belirtilmiştir. 

 

Asgari geçim indiriminin kendisi için (bekar ve çocuksuz) olan asgari ücretlilere ödenen 

1.404,06 TL net ücretin altında kalanlar ile 2017 yılı Eylül, Ekim Kasım, Aralık aylarına ait 

hesaplanan aylık net ücret arasındaki farkın GVK Geçici 87’nci madde ile ücretlinin asgari geçim 

indirimine ilave edilmesi ayrıca sağlanacak olup;  Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanacağı  tarihe 

kadar düzenlenecek bordrolarda net asgari ücret tutarı 1.404,06 TL’nin altında kalacaktır. Asgari 

ücretin altında kalan tutar çalışana ödenecektir. 

Kanunun yasalaşıp geçici 87’nci maddenin yayım tarihinden sonra verilecek Muhtasar  

Beyannameler de   ilave asgari geçim indirimi uygulanamaması  nedeniyle çalışanlarca fazla 

ödenen vergiler Muhtasar Beyanname üzerinde hesaplanan vergiden mahsup edilerek işverenler 

tarafından  bu farklar çalışanlara ödenecektir.   
 

Özetlersek;   Asgari ücret, Eylül ayından itibaren torba kanunun (Geçici madde 87)  

yasalaşacağı tarihe kadar 1.404,06 TL’ nin altında kalacaktır. Aylık ücret bordroları şu anki  

Gelir Vergisi dilimlerine ve AGİ hesaplamasına göre yapılacaktır. Torba kanunun 

yasalaşması ile farklar çalışanlara daha sonra ödenecektir. Gelir Vergisi tarifesi nedeniyle 

ücretlerinde düşüş olsa dahi net ücretleri 1.404,06 TL’nin altına düşmeyenler bu 

uygulamadan yararlanamayacaklardır. 
 

 Çalışmalarınızda başarılar dilerim. 

                                                                                                                              Saygılarımla, 

                                                                                                                  Ahmet Hikmet SÖNMEZ                 

                                                                                                                                   Başkan                
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TBMM’YE SUNULAN BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK 

YAPAN KANUN (TORBA KANUN)  

MADDE -18 

 

193 Sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.  

 

GEÇİCİ MADDE 87- 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net 

ücretleri bu kanun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 32’nci maddedeki 

esaslara göre sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 

2017 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2017 

Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti 

arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada 

geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi 

sonucu oluşan ücreti ifade eder.  

 

Bu kanunun bu maddeye aykırı olan hükümleri 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve 

Aralık ayları için uygulanmaz.  

               

Bu maddenin yayımlandığı tarih itibari ile birinci fıkrada yer alan dönemlere 

ilişkin olarak verilmiş olan Muhtasar Beyannamelerde beyan edilen ve birinci fıkra 

hükmü kapsamında ilavesi asgari geçim indirimi UYGULANAMAMASI nedeniyle 

çalışanlarca fazla ödenen vergiler, bunlara iade edilmek üzere, vergi sorumlularınca 

bu maddenin yayımı tarihinden sonra verilecek Muhtasar Beyannameler üzerinde 

hesaplanan vergiden mahsup edilmek suretiyle reddolunur.  

         

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile mahsup şeklini ve 

dönemini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

 

 

 

 

 


