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2009 YILI İÇİN GEÇERLİ ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
Asgarî Ücret Tespit Komisyonu, 2008/1 no.lu Kararı (R.G. 30.12.2008 – 27096) ile 1 OCAK 2009
tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgarî ücreti aşağıdaki gibi belirlemiştir:

16 yaşını doldurmuş
olanlar
16 yaşını doldurmamış
olanlar

01.01.2009-30.06.2009
Aylık (Brüt TL)
666,00
567,00

01.07.2009-31.12.2009
Aylık (Brüt TL)
693,00
589,50

Bilindiği gibi, asgari geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında belirlenen 16 yaşından
büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına;
•
•
•
•

Mükellefin kendisi için % 50’si
Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u
Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için % 7,5’i
Diğer çocuklar için % 5’i

olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının
uygulanması sonucu hesaplanan tutarın, Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan
Gelir Vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranla (halen % 15) çarpılması sonucu bulunan
indirim tutarının 1/12’sinin aylık gelir vergisinden mahsup edilmesi suretiyle tespit edilecektir.
Buna göre aylık indirim tutarını şu formülle ifade edebiliriz:
Asgari geçim indiriminin aylık tutarı = (Yıl başında geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarı x asgari
geçim indirimi oranı) x %15
Görüldüğü gibi, geçim indirimin hesabında kişinin ücret tutarının, dolayısıyla gelir vergisi stopaj
matrahının hiçbir etkisi bulunmamakta, ücret seviyesi ne olursa olsun indirim, ücretlinin eş ve çocuk
durumuna göre belirlenmektedir.
Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için asgarî ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi
tutarını aşamayacak ve yılı içerisinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, yukarıda
belirtildiği üzere asgari geçim indirimi uygulamasında dikkate alınmayacaktır.
Ücretlinin faydalanacağı azami indirim tutarı, elde ettiği ücret geliri üzerinden hesaplanan gelir vergisi
ile sınırlı olduğundan, mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde ücretliye herhangi bir iade
yapılmayacaktır.
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Bu açıklamalara göre, 2009 yılında ücretlinin medeni durumu ve çocuk sayısına göre farklı alternatifler
için geçerli olacak asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki gibidir :

Kişisel durum

Aylık geçim indirimi (TL)

50 = 50

Bekar

49,95

50 = 50

Evli, eşi çalışan, çocuksuz

49,95

57 = 50 + 7,50

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu

57,44

65 = 50 + 15

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu

64,94

70 = 50 + 20

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu

69,93

75 = 50 + 25

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu

74,93

60 = 50 + 10

Evli, eşi çalışmayan, çocuksuz

59,94

67,5 = 50 + 10 + 7,5 Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu

67,43

75 = 50 + 10 + 15

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu

74,93

80 = 50 + 10 + 20

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu

79,92

85 = 50 + 10 + 25

Evli, eşi çalışmayan, 4 çocuklu

84,92

Yukarıdaki tabloda en çok 4 çocuk için hesaplama yapılmıştır. Bilindiği gibi, 4 çocuktan fazlası için de
indirimden yararlanılabilecektir. Ancak asgari geçim indiriminden yararlanılacak tutar, ücretlinin gelir
vergisi kesintisini aşamayacağı, başka bir deyişle fazlalık iade edilmeyeceği için yukarıdaki tabloda yer
alan seçeneklerin dışında başkaca bir seçeneğin gerçekleşmesi ihtimali düşüktür.
Saygılarımızla.

