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SĐRKÜLER                  Đstanbul, 30.12.2011 
Sayı: 2011/236                 Ref: 4/236 
 
 
Konu: 
2012 YILINDA GEÇERL Đ OLACAK ASGAR Đ GEÇĐM ĐNDĐRĐMĐ TUTARLARI 
 
Gelir Vergisi Kanununun 32. maddesine göre 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; ilk 
iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmi döneme ait olması halinde, ay 
kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgari 
geçim indirimi, GVK 32. maddeye göre belirlenen tutar ile GVK’nun 103. maddesindeki gelir 
vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, 
hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. 
 
2012 yılının ilk altı aylık döneminde 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen aylık brüt 
asgari ücret tutarı 886,50 TL’dir. Buna göre 2012 yılında uygulanacak asgari geçim indirimi 
tutarları sirkülerimiz ekinde tablo halinde gösterilmiştir.  
 
Saygılarımızla,  
       DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
          MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
(*)  Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  
 
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   
 
Erkan YETK ĐNER  
YMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
SMMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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Medeni durum  AG İ Oranı Aylık AG İ (TL)  Medeni Durum AG İ Oranı  Aylık AG İ (TL)  
Bekâr  0,50 66,49       
Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz 0,60 79,79 Evli, eşi çalışan ve çocuksuz 0,50 66,49 
Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 0,675 89,76 Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu 0,575 76,46 
Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 0,75 99,73 Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu 0,65 86,43 
Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 0,80 106,38 Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu 0,70 93,08 
Evli, eşi çalışmaya ve 4 çocuklu 0,85 113,03 Evli, eşi çalışan ve 4 çocuklu 0,75 99,73 
 


