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2017 DEĞİŞİKLİKLERİ 
 

ÖNSÖZ 

 
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 kadar artırmaya 

veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır. 

Bu hüküm göz önüne alınarak, Vergi Usul Kanununda yer alan ve 2016 yılında uygulanan tutarların ve hadlerin, 

2016 yılı için %3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 

belirlenen ve 2016 Aralık ayında yayınlanan tebliğ ve Bakanlar Kurulu Karar’ları ile belirlenen, 1/1/2017 tarihinden 

itibaren uygulanacak olan bazı tutarlar ve hadler ekte bilgilerinize sunulmuştur. 

 

İsmail ŞENGÜN 

S.M.Mali Müşavir – Bağımsız Denetçi 

ismail@ortakmusavir.com 

  



İÇİNDEKİLER_______________________________________                                 

1 İNDİRİMLİ ORANLI KDV DE İADE KONUSU YAPILAMAYACAK TUTAR 21.400.TL OLARAK BELİRLENDİ 

1 MAKTU ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI 1/1/2017 TARİHİNDEN İTİBAREN 46.-TL OLARAK UYGULANACAKTIR 

1 2017 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFESİ 

1 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri 
2 Ödeme Zamanları 
2 Daha az MTV ödemenin yolu 

3 2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 

3 Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi 
3 İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi 
3 Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi 
3 Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi 

3 2017 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA HADLERİ 

5 2017 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 

9 
2017 YILI BİNA, ARSA VE ARAZİ VERGİSİ DEĞERLERİ İLE ASGARİ ÖLÇÜDE ARSA VE ARAZİ METREKARE BİRİM 
DEĞERLERİNİN HESABINDA UYGULANACAK ORANIN BELİRLENMESİ 

9 2016 Yılı ve Önceki Yıllarda Mükellef Olanların 2017 Yılına Ait Emlak Vergi Değerlerinin Hesabı 
9 2017 Yılı İtibarıyla Mükellef Olacakların Emlak Vergi Değerlerinin Tespiti 

9 2017 TAKVİM YILINDA UYGULANACAK  GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YERALAN İSTİSNA HAD VE TUTARLARI 

9 Gayrimenkul sermaye iratlarında uygulanan istisna tutarı 
10 Hizmet erbabına işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan 

menfaatlere ilişkin istisna tutarı 
10 Basit Usule tabi olmanın özel şartları 
10 Engellilik indirimi tutarları 
11 Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 
11 Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 
12 Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 
12 Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife 

13 
VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2017 DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK 
OLAN HAD VE TUTARLAR 

13 Fatura kullanma mecburiyeti 
13 Doğrudan gider yazılabilecek demirbaş ve peştemallıklar 
13 Özel Usulsüzlükler ve cezalar 

13 ASGARİ ÜCRET  

13 Asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti 

14 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI 

14 VERGİ CEZALARI 

14 Fatura vermeme ve almamanın cezası 
15 Levha bulundurma veya asma zorunluluğuna uyulmaması 
15 Muhasebe standartlarına uyulmaması 
15 Verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya ödenmemesi 
15 Usulsüzlük cezaları 
15 Tahsilat ve ödemelerini bankalar üzerinden yapmayanlara uygulanacak ceza 
16 Diğer bazı fiiller nedeniyle kesilecek cezalar 

 



İzmir, 0232 484 36 27 
www.ortakmusavir.com 

 

S.M.Mali Müşavir İsmail ŞENGÜN                        

1 1 

İNDİRİMLİ ORANLI KDV DE İADE KONUSU YAPILAMAYACAK TUTAR 21.400.TL 
OLARAK BELİRLENDİ 
27.12.2016 tarih ve 9 nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına 
DairTebliğ ile 2017 yılında indirimli orana tabi işlemlerden doğan Katma Değer Vergisi; iade istemlerinde 
bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen Katma Değer Vergisi tutarının iade 
konusu yapılamayacak kısmı 21.400.-TL olarak belirlenmiş bulunmaktadır. 
 

MAKTU ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI 1/1/2016 TARİHİNDEN İTİBAREN 47.-TL 
OLARAK UYGULANACAKTIR 
 
Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan özel iletişim vergisi tutarı 1/1/2017 tarihinden itibaren 47.-
TL ye yükseltilmiştir. 
 

2017 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFESİ 
   
Motorlu Taşıtlar Vergisi kanunu gereği, 1/1/2017 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların 
vergilendirilmesine ilişkin, (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir: 
 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri 
A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi 
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre 
vergilendirilir. 

(I) Sayılı Tarife 
  

Motor Silindir 
Hacmi  (cm³) 

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 

1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 
16 ve 

yukarı yaş 

1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri 
 1300 cm³ ve aşağısı 646,00 450,00 252,00 191,00 68,00 
 1301 – 1600 cm³ e kadar 1.035,00 776,00 450,00 318,00 122,00 
 1601 – 1800 cm³ e kadar 1.827,00 1.428,00 841,00 513,00 199,00 
 1801 – 2000 cm³ e kadar 2.878,00 2.217,00 1.303,00 776,00 306,00 
 2001 – 2500 cm³ e kadar 4.317,00 3.134,00 1.958,00 1.170,00 463,00 
 2501 – 3000 cm³ e kadar 6.091,00 5.236,00 3.271,00 1.760,00 646,00 
 3001 – 3500 cm³ e kadar 9.166,00 8.247,00 4.968,00 2.480,00 910,00 
 3501 – 4000 cm³ e kadar 14.411,00 12.444,00 7.329,00 3.271,00 1.303,00 
 4001 cm³ ve yukarısı 23.586,00 17.687,00 10.475,00 4.708,00 1.827,00 

2-Motosikletler 
   100 –   250 cm³ e kadar 122,00 92,00 68,00 43,00 17,00 
   251 –   650 cm³ e kadar 252,00 191,00 122,00 68,00 43,00 
   651 –  1200 cm³ e kadar 646,00 385,00 191,00 122,00 68,00 
  1201 cm³ ve yukarısı 1.565,00 1.035,00 646,00 513,00 252,00 

  
B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi 
(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre 
vergilendirilir. 
  

(II) Sayılı Tarife 
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Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / 
Azami Toplam Ağırlık 

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 
1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş 

1) Minibüs 776,00 513,00 252,00 
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) 
  1900 cm³ ve aşağısı 1.035,00 646,00 385,00 
  1901 cm³ ve yukarısı 1.565,00 1.035,00 646,00 
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) 
  25 kişiye kadar 1.958,00 1.170,00 513,00 
  26 – 35  kişiye kadar 2.348,00 1.958,00 776,00 
  36 – 45  kişiye kadar 2.613,00 2.217,00 1.035,00 
  46 kişi ve yukarısı 3.134,00 2.613,00 1.565,00 
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) 
 1.500 kg’a kadar 697,00 463,00 228,00 
 1.501 –   3.500  kg’a kadar 1.408,00 817,00 463,00 
 3.501 –   5.000  kg’a kadar 2.115,00 1.760,00 697,00 
 5.001 – 10.000  kg’a kadar 2.348,00 1.995,00 936,00 
 10.001 – 20.000  kg’a kadar 2.821,00 2.348,00 1.408,00 
 20.001 kg ve yukarısı 3.529,00 2.821,00 1.640,00 

  
C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi 
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye 
göre vergilendirilir. 
  
(IV) Sayılı Tarife 

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı 
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 

1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş 

Uçak ve helikopterler 
1.150 kg’a kadar 12.616,00 10.089,00 7.566,00 6.051,00 
1.151 -   1.800 kg’a kadar 18.929,00 15.139,00 11.355,00 9.083,00 
1.801 -   3.000 kg’a kadar 25.241,00 20.192,00 15.139,00 12.113,00 
3.001 -   5.000 kg’a kadar 31.554,00 25.241,00 18.929,00 15.139,00 
5.001 - 10.000 kg’a kadar 37.866,00 30.291,00 22.716,00 18.171,00 
10.001 - 20.000 kg’a kadar 44.178,00 35.341,00 26.502,00 21.197,00 
20.001 kg ve yukarısı 50.489,00 40.388,00 30.291,00 24.232,00 

 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 
tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan 
uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır. 
 

Ödeme Zamanları 
Motorlu taşıtlar vergisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir.  
Taşıtların, yıl içinde ilk defa kayıt ve tescillerinin yapılması halinde vergi, yıllık olarak tahakkuk eder. 
Tahakkuk eden verginin taksit süresi geçmiş olan kısmı kayıt ve tescilin yapıldığı tarihten itibaren bir ay 
içinde ödenir. Şu kadar ki, ilk altı aylık dönem geçtikten sonra yapılacak kayıt ve tescil işlemlerinde, 
sadece ikinci altı aylık döneme ilişkin vergi ödenir. 
 

Daha az MTV ödemenin yolu 
1-  Otomobil ya cipinizin, kasko değerinin yüzde 5’ini hesaplıyorsunuz. 
2-  Tablodaki sütunda gözüken, vergisi ile kıyaslıyorsunuz. 
3-  Tarifedeki MTV, kasko değerinin yüzde 5’inin altında ise, yapacağınız bir şey yok. Tarifeye göre 
MTV’yi ödeyeceksiniz.  

http://www.hurriyet.com.tr/index/yok
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4-  MTV tutarı, kasko değerinin yüzde 5’inden fazla ise, bir alt kademedeki vergiyi ödüyorsunuz (Bir alt 
kademede vergi de kasko değerinin yüzde 5’inden fazla ise ikinci alt kademeye inemiyorsunuz). 
 

2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 
 
1/1/2017 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik 
vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir: 
 

Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi 
Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 
büyükşehir belediyelerinde 28 kuruş, diğer belediyelerde 21 kuruş olarak hesaplanacaktır. 
 

İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi 
İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve 
büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır. 
 

Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi 
Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda 
yer almaktadır. 
  

Bina 
Grupları 

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) 
1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece 

1. Grup 2.600 2.000 1.600 1.400 1.200 
2. Grup 1.600 1.200 1.000 800 700 
3. Grup 1.200 800 700 500 400 
4. Grup 500 400 300 260 200 
5. Grup 300 260 180 170 140 
6. Grup 170 140 90 80 60 
7. Grup 60 47 33 28 21 

  

Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi 
Büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi 
tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre 
temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır. 
  

Bina 
Grupları 

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) 
1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece 

1. Grup 3.250 2.500 2.000 1.750 1.500 
2. Grup 2.000 1.500 1.250 1.000 875 
3. Grup 1.500 1.000 875 625 500 
4. Grup 625 500 375 325 250 
5. Grup 375 325 225 212 175 
6. Grup 212 175 112 100 75 
7. Grup 75 58 41 35 26 

  

2017 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA HADLERİ  
 
1/1/2017 tarihinden itibaren Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları; 
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- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 176.600 TL 
(füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 353.417 TL), 
- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 4.068 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 4.068 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 nedenle, 1/1/2017 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 
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2017 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 
 
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 1/1/2017 tarihinden 
itibaren uygulanacak miktarlar aşağıda tabloda gösterilmiştir. 

 



İzmir, 0232 484 36 27 
www.ortakmusavir.com 

 

S.M.Mali Müşavir İsmail ŞENGÜN                        

6 6 

 



İzmir, 0232 484 36 27 
www.ortakmusavir.com 

 

S.M.Mali Müşavir İsmail ŞENGÜN                        

7 7 

 



İzmir, 0232 484 36 27 
www.ortakmusavir.com 

 

S.M.Mali Müşavir İsmail ŞENGÜN                        

8 8 

 
 
 
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 1/1/2017 tarihinden itibaren 
1.865.946,80 Türk Lirası olmuştur. 
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2017 YILI BİNA, ARSA VE ARAZİ VERGİSİ DEĞERLERİ İLE ASGARİ ÖLÇÜDE ARSA 
VE ARAZİ METREKARE BİRİM DEĞERLERİNİN HESABINDA UYGULANACAK 
ORANIN BELİRLENMESİ 
 
2016 yılından önceki yıllarda emlak vergisi mükellefi olanların 2017 yılına ait emlak vergisinin tarh ve 
tahakkukunda esas alınacak vergi değerinin (matrahın) hesabı ile bina, arsa veya araziye 2016 yılında 
malik olunması halinde mükellefiyetin başlangıç yılı olan 2017 yılı vergi değerinin hesabı bu Tebliğde 
belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır. 
 

2016 Yılı ve Önceki Yıllarda Mükellef Olanların 2017 Yılına Ait Emlak Vergi Değerlerinin Hesabı 
Bu mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2017 yılı vergi değerleri, 2016 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait 
yeniden değerleme oranı olan %3,83 (üç virgül seksen üç) oranında artırılması suretiyle bulunacak 
tutarlar olacaktır. 

 

ÖRNEK 1: Mükellef (A) Ankara ili, Ayaş Belediyesi sınırları içinde yer alan meskeni 2010 yılında satın 

almıştır. 2016 yılı emlak vergi değeri 175.000,00 TL olan meskenin 2017 yılı emlak vergi değeri aşağıda 

belirtildiği şekilde hesaplanacaktır. 

 

2017 yılı itibarıyla mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin tespiti 

Mükellefiyeti 2017 yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına 

esas alınacak vergi değerinin hesabında; takdir komisyonlarınca 2013 yılında takdir edilen ve 2014 

yılında uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri; 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 441) ile 2014 yılına ait belirlenen 

yeniden değerleme oranının yarısı olan (%10,11/2=) %5,055 (beş virgül sıfır elli beş) nispetinde artırılması 

suretiyle bulunacak 2015 yılı değerinin, 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457) ile 2015 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının 

yarısı olan (%5,58/2=) %2,79 (iki virgül yetmiş dokuz) nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 2016 yılı 

değerinin, 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

(Sıra No: 474) ile 2016 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranı olan %3,83 (üç virgül seksen üç) 

nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınacaktır. 
 

2017 TAKVİM YILINDA UYGULANACAK  GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YERALAN 
İSTİSNA HAD VE TUTARLARI 
 
Gayrimenkul sermaye iratlarında uygulanan istisna tutarı (GVK md-21) 
Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen mesken kira gelirleri için 
uygulanan istisna tutarı, 2017 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.900 TL olarak tespit 
edilmiştir. 
İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu 
istisnadan yararlanılamaz. 
Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile istisna 
haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya 
birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının 
gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer 
alan tutarı aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar. 
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Hizmet erbabına işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek 
suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı (GVK md-28/3) 
Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (İşverenlerce, işyerinde 
veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 
14,00 TL’yi aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması 
şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde, aşan kısım ile hizmet erbabına yemek bedeli olarak nakten 
yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir.) 
 

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları (GVK md-48) 
Basit usule tabi olmanın özel şartları şunlardır: 
1- Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları 
tutarının 90.000TL’yi veya yıllık satışları tutarının 130.000 lirayı  aşmaması, 

2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş 
hasılatının  43.000 TL.’yi aşmaması, 

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı 
toplamının 90.000 TL.’yi aşmaması. 

Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük 
olarak tespit edilmiş bulunan emtia için, bu maddenin 1 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı hadler yerine 
ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca belirlenecek alım satım hadleri 
uygulanır. 

 296 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2017 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için; 
31.12.2016 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadlerin aşılmaması gerekir. 

 
 

Emtianın Cinsi 

Büyükşehir Belediye Sınırları  
Dışında Kalan Yerlerde 

Büyükşehir Belediye Sınırları 
İçinde Kalan Yerlerde 

Yıllık Alım 
Ölçüsü (TL) 

Yıllık Satış 
Ölçüsü (TL) 

Yıllık Alım 
Ölçüsü (TL) 

Yıllık Satış 
Ölçüsü (TL) 

Değerli Kağıt 140.000 160.000 180.000 200.000 

Şeker - Çay 110.000 140.000 130.000 170.000 

Milli Piy. Bileti, Hemen 
Kazan, Süper Toto vb. 

110.000 140.000 130.000 170.000 

İçki (Bira ve Şarap Hariç) - 
İspirto- Sigara-Tütün 

110.000 140.000 130.000 170.000 

Akaryakıt ( LPG hariç ) 160.000 170.000 200.000 230.000 

 
 

Engellilik indirimi tutarları  (GVK md-31) 
Çalışma gücünün asgarî;  
% 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, 
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% 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, 
% 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece 
engelli sayılır ve aşağıda engelli dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının 
ücretinden indirilir.  
Engellilik indirimi;  
- Birinci derece engelliler için 900 TL,  
- İkinci derece engelliler için 470 TL,  
- Üçüncü derece engelliler için 210 TL dır.  
 

Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı (GVK Mükerrer md-80) 
Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 
araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, gelir vergisinden  istisna tutarı 1.1.2017 tarihinden 
itibaren 11.000 TL olarak tespit edilmiştir. 
 
Değer artış kazançları aşağıdaki gibidir; 
1. İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde 
tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden 
çıkarılmasından sağlanan kazançlar, 
2. Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik 
resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve 
bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki 
kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar, 
3. Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların kanunî mirasçıları dışında kalan 
kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar. 
4. Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar. 
5. Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar. 
6. İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç); Arazi, bina, maden suları, menba 
suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve 
bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı, voli mahalleri ve dalyanlar, gayrimenkul olarak tescil edilen 
haklar,  gemi ve gemi payları ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtalarının iktisap tarihinden 
başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar, 
(Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak 

tarafından satın alınmış sayılır.). 

Bu maddede geçen "elden çıkarma" deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz 
karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret 
şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder. 

Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 
araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 11.000 TL’si gelir vergisinden müstesnadır. 

Faaliyetine devam eden ticarî bir işletmenin kısmen veya tamamen satılmasından veya ticarî işletmeye 
dahil amortismana tâbi iktisadî kıymetlerle birinci fıkrada yazılı hakların elden çıkarılmasından doğan 
kazançlar ticarî kazanç sayılır ve bunlara ticarî kazanç hakkındaki hükümler uygulanır. 

 

Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı (GVK md-82) 
Vergiye tâbi arızi kazançlar şunlardır : 
1. Arızî olarak ticarî muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki muamelelere tavassuttan elde edilen 
kazançlar. 

2. Ticarî veya ziraî bir işletmenin faaliyeti ile serbest meslek faaliyetinin durdurulması veya terk 
edilmesi, henüz başlamamış olan böyle bir faaliyete hiç girişilmemesi, ihale, artırma ve eksiltmelere 
iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen hâsılat. 
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3. Gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri karşılığında alınan tazminatlar ile 
peştemallıklar (kiracıya ait tesisat ve malların tahliye ve devri sırasında kiralayan veya yeni kiracıya 
devrinde doğan kazançlar dahil). 

4. Arızî olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hâsılat. 

5. Gerçek usulde vergiye tâbi mükelleflerin terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri 
kazançlar (zarar yazılan değersiz alacaklarla, karşılık ayrılan şüpheli alacakların tahsili dahil). 

6. Dar mükellefiyete tâbi olanların 45 inci maddede yazılı işleri arızî olarak yapmalarından elde ettikleri 
kazançlar. 

Bir takvim yılında (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerde yazılı olan kazançlar (henüz başlamamış olan 
ticarî, ziraî veya meslekî bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak 
edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar hariç) toplamının 2017 yılı için 24.000 TL’lik kısmı gelir 
vergisinden müstesnadır. 

Bu maddede geçen "hâsılat" deyimi alınan para ve ayınlarla diğer suretlerle elde edilen ve para ile 
temsil edilebilen menfaatleri ifade eder. 

Arızî kazançların safi miktarı aşağıdaki şekilde tespit olunur: 

1. Bu maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yazılı işlerde satış bedelinden maliyet bedeli ve 
satış dolayısıyla yapılan giderler indirilir. 

2. Bu maddenin birinci fıkrasının (2), (3), (4) ve (5) numaralı bentlerinde yazılı işlerde elde edilen 
hâsılattan tevsik edilmek kaydıyla yapılan giderler indirilir. 

3. Bu maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yazılı işlerde, 45 inci madde hükümleri 
uygulanır. 

 

Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin 
beyanname verme sınırı (GVK md-86) 
Tam mükellefiyette yıllık beyanname verilmeyecek, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde 
beyannameye dahil edilmeyecek tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye 
iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2017 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.600 TL olarak 
tespit edilmiştir. 
 

Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife (GVK md-103) 
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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VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2017 DAN İTİBAREN GEÇERLİ 
OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR 
 
Fatura kullanma mecburiyeti (VUK md-232)     900.-TL 
Doğrudan gider yazılabilecek demirbaş ve peştemallıklar (VUK md-313) 900.-TL 
 
Özel Usulsüzlükler ve Cezalar (VUK md-353) 
Verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek 
makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı 
meblağlara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların herbirine, her bir 
belge için  210 –TL’den aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ 
farkının % 10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. 
Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel usulsüzlükler 
için kesilecek cezanın toplamı  110.000 –TL’yi  geçemez. 
Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, 
taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu 
getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin 
aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti 
halinde, her bir belge için  210 -TL özel uzulsüzlük cezası kesilir. 

Ancak, her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için  
11.000 –TL’yi, bir takvim yılı içinde ise 110.000 –TL’yi aşamaz. 

ASGARİ ÜCRET  
 
İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 01/01/2017-31/12/2017 tarihleri arasında 59,25 
(Ellidokuz yirmibeş) Türk Lirası olarak tespitine edilmiştir. 
 
Buna göre; 
 
Asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti: 

Asgari Ücretin Netinin Hesabı (TL/Ay) 
 Asgari Ücret 1.777,50 

Sgk Primi % 14 248,85 

İşsizlik Sig. Fonu % 1 17,78 

Gelir Vergisi %15 226,63 

Damga Vergisi % 07,59 13,49 

Kesintiler Toplamı 506,75 

Net Asgari Ücret  1.270,75 

Asgari Geçim İndirimi 133,31 

Net Ödenen 1.404,06 

  
İşverene Maliyeti (Tl/Ay) 

 Asgari Ücret 1.777,50 

Sgk Primi % 20.5 ( İşveren Payı ) 364,39 

İşveren İşsizlik Sigorta Fonu % 2 35,55 

Toplam katkı 399,94 
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ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI 
 
Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 
yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî 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,   
üçüncü çocuk için %10,  
diğer çocuklar için % 5'idir.  
 
Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden 
indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü 
maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, 
hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde 
iade yapılmaz. 
 
Buna göre; 2017 yılının tamamı için AGİ hesaplamasında temel alınacak tutar 12 x 1.777,50 = 19.764 TL 
olmaktadır. 
Medeni durumu “Bekar” olan bir çalışan için AGİ hesaplaması: 
19.764,00 %50 = 9.882,00 /12 = 888,75 
888,75 * %15 =133,31 
şeklindedir. 
 
Çalışanların medeni durumları esas alınarak ödenebilecek aylık örnek AGİ tutarları aşağıda 
gösterilmiştir:  

Medeni Durum Aylık AGİ (TL) 

Bekâr 133,31 

Evli, eşi çalışmıyor 159,98 

Evli, eşi çalışmıyor + 1 çocuk 179,97 

Evli, eşi çalışmıyor + 2 çocuk 199,97 

Evli, eşi çalışmıyor + 3 çocuk ve fazlası 226,63 

Evli, eşi çalışıyor 133,31 

  

VERGİ CEZALARI 
 
Fatura vermeme ve almamanın cezası 

- Fatura düzenlememenin cezası, faturada yazılması gereken tutarın yüzde 10’u kadardır. Fatura 

düzenlenir ancak tutar eksik yazılırsa kesilecek ceza, tutar farkı üzerinden hesaplanır. 

- 2017 yılında düzenlenmesi gereken her bir fatura için kesilecek asgari ceza tutarı, fatura tutarına 

bakılmaksızın, 210 liradır. 

- Fatura düzenlememe fiili için var olan alt sınır yanında, bir de üst sınır vardır. 2017 yılı için toplam ceza 

üst sınırı 110 bin liradır.  

Yukarıdaki cezalar fatura almayanlar için de geçerlidir. 
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- Gerçek kişi tüketiciler, Vergi Usul Kanunu’nda fatura almak zorunda olanlar arasında sayılmış değildir. 

Buna rağmen, fatura almayanlara uygulanacak cezaların düzenlendiği maddede, fatura almayan 

tüketiciler için de özel usulsüzlük cezası öngörülmüştür. Bunlara kesilecek ceza, yukarıda fatura almak 

zorunda olanlar için ifade edilen cezanın beşte biri kadardır. 

- Bu arada, fatura düzenleme sınırını da hatırlatmak gerekirse, 2016 yılında belirlenen tutar, 2017 yılı için 

de 900 liradır. 

Levha bulundurma veya asma zorunluluğuna uyulmaması 

Levha bulundurma veya asma zorunluluğuna uymayanlara 2017 yılında kesilecek ceza 210 liradır. 

Muhasebe standartlarına uyulmaması 

Muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile 

muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 

2017 yılında kesilecek ceza tutarı 5 bin liradır. 

Verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya ödenmemesi 

Verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesi ya da tahakkuk 

ettirilmesine rağmen zamanında ödenmemesi halinde uygulanacak gecikme faizi ve gecikme zammı 

oranı  aylık yüzde 1,40’tır. 

Usulsüzlük cezaları 

Beyannamelerin verilmemesi, defter tutulmaması, tutulan defterlerin noksan, usulsüz veya karışık 

olması, istenen kayıt nizamına uyulmaması, bildirimlerin zamanında yapılmaması, defterlerin 

zamanında tasdik ettirilmemesi veya hiç tasdik ettirilmemiş olması gibi suçlar için 2017 yılında kesilecek 

usulsüzlük cezaları aşağıdaki tabloda yer almaktadır: 

Mükellef Grupları Birinci derece usulsüzlükler 
için 

İkinci derece usulsüzlükler 
için 

1- Sermaye şirketleri 130,00 70,00 

2- Sermaye şirketleri 
dışında kalan birinci sınıf 
tüccar ve serbest meslek 
erbabı 80,00 40,00 

3 - İkinci sınıf tüccarlar 40,00  19,00 

 

Tahsilat ve ödemelerini bankalar üzerinden yapmayanlara uygulanacak ceza 

Tahsilât ve ödemelerini banka ve benzeri kuruluşlar aracılığıyla yapmayan mükelleflerden her birine, 

her bir işlem için yukarıda yer verilen tutarlardan az olmamak üzere, işleme konu tutarın %5’i oranında 

özel usulsüzlük cezası kesilir.  Bir yılda kesilecek ceza tutarı 1 milyon 100 bin lirayı geçemez. 

 

 



İzmir, 0232 484 36 27 
www.ortakmusavir.com 

 

S.M.Mali Müşavir İsmail ŞENGÜN                        

16 16 

Diğer bazı fiiller nedeniyle kesilecek cezalar 

İstenen bilgileri vermeyenler, yetkililerce istenen defter, kayıt ve belgeleri ibraz etmeyenler ve 

elektronik ortamda beyanname vermeyenlere uygulanacak ceza tutarları aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır: 

- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı     1.400 TL 

- İkinci sınıf tüccarlar         700 TL 

Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel 

usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün 

içinde verilmesi halinde onda bir oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi 

halinde ise beştebir oranında uygulanır. 
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