
Metin Duran Yeminli Mali Müşavirlik 
 

1 

 

 

 

Tarih 29.12. 2016 

Konu Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden 

Belirlenmesine İlişkin Tebliğler Resmi Gazete’de Yayımlandı.  

Sirküler No   MDYMM/2016/26 

 
 

 

KONU : Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden 

Belirlenmesine İlişkin 296 seri numaralı Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.  

 

AÇIKLAMA:  

296 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, 

mükerrer 80, 82, 86, 89/15 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında 

artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması 

ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2016 takvim yılında elde 

edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin 

açıklamalara yer verilmiştir. 

 

A. Yeniden değerleme oranında artırılan had ve tutarlar 
 
 
(1) 193 sayılı Kanunun mükerrer 123 üncü maddesi hükmü uyarınca,  

 
aynı Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 89/15 ve 103 üncü maddelerinde yer alan 
ve 2016 yılında uygulanan had ve tutarlar 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474) ile 2016 yılı için % 3,83 (üç virgül 
seksen üç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenerek, 2017 
takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. 

 
 
(2) 2017 takvim yılında uygulanmak üzere 193 sayılı Kanunun; 
 
a) 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna 

tutarı 3.900 TL, 
 
b) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri 

veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle 
sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 14 TL, 
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c) 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tutarları; 
- Birinci derece engelliler için 900 TL, 
- İkinci derece engelliler için 470 TL, 
- Üçüncü derece engelliler için 210 TL, 
 
ç)  GVK’nın Basit usule tabi olmanın genel şartlarını düzenleyen 47 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı; 
- Büyükşehir belediye sınırları içinde 6.500 TL, 
- Diğer yerlerde 4.300 TL, 
 
 
d) GVK’nın Basit usule tabi olmanın özel şartlarını düzenleyen  48 inci maddesinin birinci 

fıkrasında yer alan hadler; 
- 1 numaralı bent için 90.000 TL ve 130.000 TL, 
- 2 numaralı bent için 43.000 TL, 
- 3 numaralı bent için 90.000 TL, 
 
e) Mükerrer 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin 

istisna tutarı 11.000 TL, 
 
f) 82 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 24.000 

TL, 
 
g) 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (d) alt bendinde yer alan 

tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname 
verme sınırı 1.600 TL, 

 
ğ) 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan basit usule tabi 

mükellefler için kazanç indirimi tutarı 8.000 TL, 

olarak tespit edilmiştir. 

B. Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife  

  

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin 
vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2017 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas 
alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 
 

13.000 TL’ye kadar   % 15 

30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası  % 20 

70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin  

30.000 TL’si için 5.350 TL), fazlası  % 27 

70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL, (ücret gelirlerinde 

110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL), fazlası   % 35 
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Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

 

 

İletişim: Metin DURAN info@metinduran.com 

 Yeminli Mali Müşavir 90-212-356 25 95 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Uyarı:  

Bu sirkülerde yer alan açıklamalar genel nitelikte olup bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu genel nitelikli 

açıklamalara dayanılarak yapılacak işlemlerle ilgili olarak müşavirliğimizin her hangi bir sorumluluğu 

bulunmamaktadır. Özel durumlarla ilgili olarak lütfen müşavirliğimiz ile temas kurunuz. 

 

http://www.gib.gov.tr/node/116760/

