
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 
 
2021 yılı için tespit edilen aylık brüt asgari ücret 3.577,50 TL’dir. Buna göre, 1 Ocak 2021’dEn itibaren uygulanacak 
olan asgari geçim indirimi “aylık” tutarları aşağıdaki şekilde olacaktır.  
 
 

Medeni durum  AGİ Oranı 2021 Aylık AGİ Tutarı (TL)  

Bekâr  0,50 268,31 

Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz 0,60 321,98 

Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 0,675 362,22 

Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 0,75 402,47 

Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 0,85 456,13 

Evli, eşi çalışmayan, 4 ve daha fazla çocuklu 0,90 456,13 

Evli, eşi çalışan ve çocuksuz 0,50 268,31 

Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu 0,575 308,56 

Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu 0,65 348,81 

Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu 0,75 402,47 

Evli, eşi çalışan ve 4 çocuklu 0,80 429,30 

Evli, eşi çalışan ve 5 çocuklu 0,85 456,13 

Evli, eşi çalışan, 6 veya daha fazla çocuklu 0,90 456,13 

Boşanmış  0,50 268,31 

Boşanmış ve 1 çocuklu (*) 0,575 308,56 

Boşanmış ve 2 çocuklu (*) 0,65 348,81 

Boşanmış ve 3 çocuklu (*) 0,75 402,47 

Boşanmış ve 4 çocuklu (*) 0,80 429,30 

 
(*) Ücretlinin nafakasını sağladığı çocukları varsa bu tutarlar dikkate alınacaktır.  
 
Yukarıda yer alan, “evli, eşi çalışmayan ve 4 çocuklu” veya “evli, eşi çalışan, 6 çocuklu” (diğer bir ifadeyle, AGİ oranı 
%90 ve üstü olan) ücretliler için yasa maddesine göre AGİ tutarı aslında daha yüksek hesaplanmakla birlikte, 265 
Sıra Numaralı GVK Genel Tebliği’nin “5” numaralı bölümünde yer verilen bir sınırlama nedeniyle bu tutar asgari 
ücret (3.577,50 TL) üzerinden hesaplanan gelir vergisinden (456,13 TL) fazla olmayacaktır.  
 
265 Sıra Numaralı GVK Genel Tebliği’nin “5” numaralı bölümünde yer verilen düzenleme aşağıdaki gibidir:  
 
“Asgari geçim indirimi yıllık tutarı, ücretlinin asgari geçim indiriminden bir yıl boyunca faydalanacağı net menfaattir. 
Aylık yapılan ücret ödemelerinde ise asgari geçim indirimi, hesaplanan yıllık tutarın 12'ye bölünmesi 
suretiyle uygulanacak ve bir ay içerisinde yararlanılabilecek asgari geçim indirimi tutarı, yıllık olarak 
hesaplanan tutarın 1/12'sini geçemeyecektir. 
 
Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için asgari ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını 
aşamayacak ve yılı içerisinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, 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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