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Tarih 28.12. 2016 

Konu Bazı Kanun ve Tebliğlerde Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden 

Belirlenmesine İlişkin Tebliğler Resmi Gazete’de Yayımlandı.  

Sirküler No   MDYMM/2016/25 

 
 

 

KONU : Bazı Kanun ve Tebliğlerde Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden 

Belirlenmesine İlişkin Tebliğler Resmi Gazete’de Yayımlandı.  

 

AÇIKLAMA:  

27/12/2015 tarihli ve 29931sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğlerde; bazı kanun ve 

tebliğlerde yer alan maktu had ve tutarların yeniden belirlenmesine ilişkin açıklamalara yer 

verilmiştir. 

1- 9 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Tebliğde; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.) bölümünün üçüncü 

paragrafında yer alan “2016 yılı için 20.600 TL” ibaresi “2016 yılı için 20.600 TL, 2017 yılı için 

21.400 TL” şeklinde değiştirilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

Söz konusu tebliğinin belirtilen kısmında yer alan ve değiştirilen tutar indirimli oranda KDV 

iadesine ilişkin sınır ile ilgilidir. Dolayısıyla bu sınır 2017 yılında 21.400 TL olarak uygulanacaktır. 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

2- 15 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliğinde; mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde 

maktu olarak alınan vergi tutarına yönelik açıklamalara yer verilmiştir. 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

3- 47 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde; 1/1/2017 tarihinden itibaren, motorlu 

taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 ve 6 ncı 

maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifelerin tespit ve ilan edilmesine ilişkin 

açıklamalara yer verilmiştir. 

http://www.gib.gov.tr/node/116730/
http://www.gib.gov.tr/node/116735/
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Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

4- 48 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; Veraset ve İntikal Vergisi 

Kanununun 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 yeniden değerleme oranında 

artırılmak suretiyle tespit edilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

5- 49 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinde; 1/1/2017 tarihinden itibaren konutlar 

ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarlarının tespit ve ilan 

edilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

6- 61 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; Damga Vergisi Kanununun 14 üncü 

maddesinde yer alan azami tutarın yeniden değerleme oranına göre, Damga Vergisi Kanununa ekli 

(1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin ise yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere Bakanlar 

Kurulu Kararı ile belirlenen orana göre hesaplanarak tespit ve ilan edilmesine ilişkin açıklamalara 

yer verilmiştir. 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

7- 70 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; 2017 yılına ait emlak (bina, arsa ve 

arazi) vergi değerleri ile 2017 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. 

8- 78 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde; 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa 

bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını 

belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile 

belirlenen orana göre hesaplanarak tespit edilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

9- 79 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde; Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti 

Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların döviz cinsinden 

http://www.gib.gov.tr/node/116770/
http://www.gib.gov.tr/node/116780/
http://www.gib.gov.tr/node/116740/
http://www.gib.gov.tr/node/116745/
http://www.gib.gov.tr/node/116755/
http://www.gib.gov.tr/node/116765/
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hesaplanmasına esas olacak ABD doları cinsinden döviz kuru ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı 

ayrı veya birlikte uygulanacak emsallerin tespit edilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

10- 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. 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

11- 476 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 

355, mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2016 yılında uygulanan had ve tutarların 

yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 1/1/2017 tarihi itibarıyla uygulanacak had ve 

tutarların belirlenmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

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/116775/
http://www.gib.gov.tr/node/116760/
http://www.gib.gov.tr/node/116785/

