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Mevzuat:   

2017 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 27 Aralık 2016 Tarihli ve 29931 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
12/20161227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm 

 

 Özet:   

Bu tebliğ ile özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu 
ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret 
miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda, Hukuk 
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 
Yönetmeliği ve bu Tarife hükümlerinin uygulanacağı ile bu Tarifede belirlenen ücretlerin 
altında arabuluculuk ücreti kararlaştırılamayacağı aksine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin 
hükümleri geçersiz olup, ücrete ilişkin olarak bu Tarife hükümleri uygulanacağı 
hükmolunmuştur. 

Arabuluculuk ücretinin kapsadığı işler, Arabuluculuk ücretinin sınırları, Ücretin tümünü hak 
etme, Arabuluculuk faaliyetinin konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret, yeni bir 
uyuşmazlık konusunun ortaya çıkmasında ücret, Arabuluculuk Ücret Tarifesine göre ücret, 
Arabuluculuk Ücret Tarifesinde yazılı olmayan hallerde ücret, Uygulanacak tarife 
hususundaki usul ve esaslara ilişkin hükümler işbu tebliğ kapsamında belirtilmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-4.htm 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-4.htm�
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Mevzuat:   

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2017/1) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 27 Aralık 2016 Tarihli ve 29931 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
12/20161227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm 

 

 Özet:   

Bu tebliğ ile 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde 
uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir. 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının 
her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 
inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak 
suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun 
dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır. 

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474) uyarınca 2016 yılı için yeniden 
değerleme oranı %3,83 olarak tespit ve ilan edilmiştir. 

2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2017 tarihinden itibaren bu 
tebliğde belirtilen miktarlarda uygulanacağı düzenlenmiştir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-5..htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-5..htm�
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Mevzuat:   

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri 
No: 9) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 27 Aralık 2016 Tarihli ve 29931 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
12/20161227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm 

 

 Özet:   

Bu tebliğ ile 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 değiştirilmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-6.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-6.htm�
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Mevzuat:   

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 15) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 27 Aralık 2016 Tarihli ve 29931 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
12/20161227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm 

 

 Özet:   

Bu tebliğ ile meri mevzuat hükümleri uyarınca özel iletişim vergisine ilişkin maktu vergi 
tutarının 1/1/2017 tarihinden itibaren 47,00 TL olarak uygulanacağı belirtilmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-7.htm 

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-7.htm�
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Mevzuat:   

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 47) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 27 Aralık 2016 Tarihli ve 29931 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
12/20161227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm 

 

 Özet:   

Bu Tebliğin amacı, 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 edilmesidir. Vergileme ölçü ve hadlerine ilişkin hususlar 
tebliğ kapsamında düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-8.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-8.htm�
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Mevzuat:   

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 27 Aralık 2016 Tarihli ve 29931 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
12/20161227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm 

 

 Özet:   

Bu Tebliğin amacı, 7338 sayılı 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 edilmesidir. Bu kapsamda,  1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 7338 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna 
tutarları ile veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal 
vergisi oranları tebliğ kapsamında düzenlenmiştir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-9.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-9.htm�
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Mevzuat:   

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 27 Aralık 2016 Tarihli ve 29931 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
12/20161227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm 

 

 Özet:   

Bu Tebliğin amacı, 1/1/2017 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde 
kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarlarının tespit ve ilan edilmesidir. Bu 
çerçevede, Konutlara ait çevre temizlik vergisi, İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara 
ait çevre temizlik vergisi, İndirimli çevre temizlik vergisi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 
tebliğ kapsamında düzenlenmiştir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-10.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-10.htm�
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Mevzuat:   

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 27 Aralık 2016 Tarihli ve 29931 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
12/20161227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm 

 

 Özet:   

Bu Tebliğ ile 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 ilanı düzenlenmiştir. Maktu damga vergisi 
tutarları ile azami tutarın belirlenmesine ilişkin usul ve esaslara tebliğ kapsamında yer 
düzenlenmiştir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-11.htm 

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-11.htm�
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Mevzuat:   

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 70) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 27 Aralık 2016 Tarihli ve 29931 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
12/20161227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm 

 

 Özet:   

Bu Tebliğ ile 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 tespiti hususunda açıklamalar düzenlenmektedir.  Tebliğ 
kapsamında, 2016 yılı ve önceki yıllarda mükellef olanların 2017 yılına ait emlak vergi 
değerlerinin hesabına yer verilirken 2017 yılı itibarıyla mükellef olacakların emlak vergi 
değerlerinin tespiti yapılmıştır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-12.htm 

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-12.htm�
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Mevzuat:   

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 27 Aralık 2016 Tarihli ve 29931 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
12/20161227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm 

 

 Özet:   

Bu Tebliğ ile 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 ve ilanı 
düzenlenmektedir. Harç miktarlarının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar tebliğ 
kapsamında belirtilmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-13.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-13.htm�
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Mevzuat:   

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 296) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 27 Aralık 2016 Tarihli ve 29931 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
12/20161227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm 

 

 Özet:   

Bu Tebliğ ile 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 
hususlar düzenlenmektedir.  

Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarlar, Basit Usulde Vergilendirme ile İlgili 
Hususlar, Menkul Sermaye İradının Beyanında İndirim Oranı Uygulamasına ilişkin hususlar 
tebliğ kapsamında yer almaktadır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-15.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-15.htm�
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Mevzuat:   

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 476) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 27 Aralık 2016 Tarihli ve 29931 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
12/20161227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm 

 

 Özet:   

Bu Tebliğ ile 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 hususlar ve yasal 
düzenlemeler ile yeniden değerleme oranında artırılan had ve tutarlar tebliğ kapsamında 
düzenlenmektedir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-16.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-16.htm�


 

 

Mevzuat:   

2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para 
Cezalarına İlişkin Tebliğ (2017/1) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 27 Aralık 2016 Tarihli ve 29931 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
12/20161227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm 

 

 Özet:   

Bu tebliğ ile 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde 
yer alan ve özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olanlar dışındaki para cezası miktarları 
1/1/2017 tarihinden itibaren  42,479/ 212.419 TL olarak düzenlenmektedir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-17-1.pdf 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-17-1.pdf�

