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Tarih 17.12. 2015 

Konu 25 Aralık 2015 tarihinde bazı vergi kanunları ile ilgili tebliğler yayınlandı 

Sirküler No   MDYMM/2015/36 

 

 

KONU:   

25 Aralık 2015 tarih ve 29573 sayılı resmi gazetede bazı vergi kanunlarına ilişkin tebliğler 

yayınlanmıştır. Söz konusu tebliğlere ilişkin açıklamalara aşağıda kısaca yer verilmiştir. 

 

AÇIKLAMA:  

I. Bazı Vergi Kanunlarında yer alan hadler yeniden belirlenmiştir.  

10.11.2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 457 Sıra No.lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliğinde; yeniden değerleme oranı 2015 yılı için % 5,58 (beş virgül elli sekiz) 

olarak tespit edilmiştir. Bu konudaki açıklamalara 2015/33 nolu tebliğimizde yer verilmiştir.  

Bu belirleme dolayısıyla çeşitli vergi kanunlarında yer alan hadler yeniden belirlenmiştir. Bu 

hadlere ilişkin yayınlanan tebliğler aşağıda kısaca açıklanmıştır.  

1.  290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 

23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve yeniden 

değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç 

edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2015 takvim yılında elde edilen menkul sermaye 

iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin açıklamalara yer 

verilmiştir. Buna göre GVK’daki yeni hadler aşağıdaki gibidir: 

Gayrimenkul sermaye iratlarında uygulanan istisna tutarı:    

Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan mesken kira gelirleri 

için uygulanan istisna tutarı, 2016 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.800 TL 

olarak tespit edilmiştir.  

Hizmet erbabına işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek 

verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı:   

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer 

alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına 
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yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2016 takvim yılında 

uygulanmak üzere 13.70 TL olarak tespit edilmiştir.  

Engellilik indirimi tutarları:   

Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi 

tutarları, 2016 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 900 TL, 

ikinci derece engelliler için 460 TL, üçüncü derece engelliler için 210 TL olarak tespit 

edilmiştir.  

Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan işyeri kira bedeline ilişkin tutar:   

Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer 

alan yıllık kira bedeli toplamı, 2016 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir 

belediye sınırları içinde 6.300 TL, diğer yerlerde 4.200 TL olarak tespit edilmiştir. 

Basit usule tabi olmanın özel şartlarını belirleyen hadler:  

Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler, 2016 

takvim yılında uygulanmak üzere;  

     1 numaralı bent için 88.000 TL ve 126.000 TL,  

     2 numaralı bent için 42.000 TL,  

     3 numaralı bent için 88.000 TL,  

Olarak tespit edilmiştir.  

 

Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı:  

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer 

artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2016 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 

11.000 TL olarak tespit edilmiştir.  

Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı:  

Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazançlara 

ilişkin istisna tutarı, 2016 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 24.000 TL olarak 

tespit edilmiştir.  

 Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına 

ilişkin beyanname verme sınırı:   

Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (d) 

alt bendinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul 
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sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2016 takvim yılı gelirlerine 

uygulanmak üzere 1.580 TL olarak tespit edilmiştir.  

 

Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife  

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine 

tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2016 takvim yılı gelirlerinin 

vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.  

12.600 TL'ye kadar                                                                                                    % 15  

30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası                                                     % 20  

69.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL, (ücret gelirlerinde  

110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL), fazlası                                                 % 27  

69.000 TL'den fazlasının 69.000 TL'si için 15.900 TL, (ücret  

gelirlerinde 110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için  

26.970 TL), fazlası                                                                                                    % 35  

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

2. 75 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde; 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 

inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 73 Seri No.lu Harçlar 

Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlara ilişkin açıklamalar yapılmıştır. 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

3. 67 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; 2016 yılına ait emlak (bina, 

arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2016 yılında mükellef olacakların emlak vergi 

değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim 

değerlerinin tespitine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

  Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

 

4. 59 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; 488 sayılı Kanuna ekli (1) 

sayılı tabloda yer alan ve 58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit 

edilen maktu vergilere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

Yukarıda da belirtildiği üzere 2015 yılı için yeniden değerleme oranı % 5,58 (beş virgül 

ellisekiz) olarak tespit edilmiştir 

http://www.gib.gov.tr/node/106428
http://www.gib.gov.tr/node/106443
http://www.gib.gov.tr/node/106458
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Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü 

gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 58 Seri No’lu Damga Vergisi 

Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve 

azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 

1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda 

gösterilmiştir. 

  

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir 

kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış 

ve 1/1/2016 tarihinden itibaren 1.797.117,30 Türk Lirası olmuştur. 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

5. 47 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; 1/1/2016 

tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve 

(e) bentlerinde yer alan istisna tutarları ile 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi 

matrah dilim tutarlarının belirlenmesine yönelik hususlara yer verilmiştir. 

2015 yılı için yeniden değerleme oranı %5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit 

edilmiştir.  Buna  göre, 1/1/2016 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları; 

  

- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 170.086 TL 

(füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 340.381 TL) 

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.918 TL, 

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı 

Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında 

Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 3.918 TL, 

 olarak dikkate alınacaktır. 

  

7338 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları yukarıda 

belirtilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmiştir. Bu 

http://www.gib.gov.tr/node/106468
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nedenle, 1/1/2016 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen 

intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır. 

Matrah 

Verginin Oranı (%) 

Veraset Yoluyla  

İntikallerde 

İvazsız  

İntikallerde 

İlk                           210.000 TL için 1 10 

Sonra gelen             500.000 TL için 3 15 

Sonra gelen          1.110.000 TL için 5 20 

Sonra gelen          2.000.000 TL için 7 25 

Matrahın            3.820.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30 

 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

6. 47 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinde; 1/1/2016 tarihinden 

itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi 

tutarlarına yönelik hususlara yer verilmiştir. 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

7. 46 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde; 1/1/2016 tarihinden itibaren, 

motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde 

belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifelerine yönelik açıklamalara yer verilmiştir. 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

8. 12 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliğinde; Mobil telefon aboneliğinin ilk 

tesisinde maktu olarak alınan vergi tutarına yönelik açıklamalara yer verilmiştir. 

http://www.gib.gov.tr/node/106473
http://www.gib.gov.tr/node/106478
http://www.gib.gov.tr/node/106483
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Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

9. 4 Seri No.lu Tebliğde;  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik 

yapılmasına dair açıklamalara yer verilmiştir. 

Söz konusu tebliğ ile ‘Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3) 

bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “2015 yılı için 19.500 TL” ibaresi “2015 yılı 

için 19.500 TL, 2016 yılı için 20.600 TL” şeklinde değiştirilmiştir.’ 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

10. 50 Sıra No.lu Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliğinde; 210 sayılı Değerli Kağıtlar 

Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2016 yılında 

uygulanacak satış bedelleri tespit edilmiştir. 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

 

II. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.  

25.12. 2015 tarih ve 29573 sayılı resmi gazetede 458, 460, 461, 462, 463, 465 ve 466 sayılı Vergi 

Usul Kanunu Genel Tebliğleri yayınlanmıştır. Söz konusu tebliğ ile ilgili kısa açıklamalar 

aşağıda yer almaktadır.  

1- 458 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliğ ekinde yer alan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömür süreleri ve 

amortisman oranlarına ilişkin değişikliklere yer verilmiştir. 

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

  

2- 460 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde;   

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu 

Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek 

ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden 

değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve 

miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit 

edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına 

http://www.gib.gov.tr/node/106493
http://www.gib.gov.tr/node/106498
http://www.gib.gov.tr/node/106488
http://www.gib.gov.tr/node/106408
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kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye 

yetkilidir.” hükmü yer almaktadır. 

Bu hüküm göz önüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 

313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2015 

yılında uygulanan tutarların ve hadlerin, 2015 yılı için %5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit 

edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2016 tarihinden itibaren 

uygulanacak olan tutarlar ve hadler tebliğe ekli listede gösterilmiştir. 

 

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

  

3- 461 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde;  454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliğinde yer alan İhracat işlemlerinde e-Fatura uygulamasına geçiş için 1/1/2016 olarak 

belirlenmiş tarihin 1/1/2017 tarihine uzatılmasına dair düzenlemelere yer verilmiştir.  

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

  

4- 462 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; hava yolu ile yurt içi veya yurt dışı 

yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükelleflerin elektronik ortamda bilet  düzenlemelerine 

İlişkin açıklamalara yer verilmiştir.  

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

  

5- 463 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; sinema, tiyatro, konser, spor 

müsabakası ve benzeri etkinlikler için bilet düzenleyen mükelleflerin elektronik ortamda bilet 

düzenlemelerine ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir. 

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

  

6- 465 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; mükelleflerimize kullanılma 

zorunluluğu getirilen Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Başkanlığımız Bilgi İşlem 

http://www.gib.gov.tr/node/106418
http://www.gib.gov.tr/node/106423
http://www.gib.gov.tr/node/106438
http://www.gib.gov.tr/node/106448
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Sistemine kaydı, kullanıcılara satışı ve satış sonrası servisi vb. işlemlerin elektronik ortamda 

yürütülmesine dair usul ve esasların belirlenmesine yönelik açıklamalara yer verilmiştir. 

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

  

7- 466 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; ödeme kaydedici cihaz kullanma 

mecburiyeti bulunan mükelleflerimizin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma 

mecburiyetinin başlama tarihlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

Sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.  İletişim bilgilerimiz aşağıda yer almaktadır.  

 

 

 

İletişim: Dr. 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/106453
http://www.gib.gov.tr/node/106463

