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 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 
(SIRA NO: 468) 

                          Resmi Gazete Tarihi: 06.02.2016 Resmi Gazete Sayısı: 29616 
 
Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, borsada rayici olmayan yabancı paraların, 

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2015 yılı için yapılacak 
değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesidir. 

Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinin ikinci ve 

üçüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır. 
Esas alınacak kurlar 
MADDE 3 – (1) Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan 

senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2015 yılı sonu itibarıyla bu 
Tebliğ ekinde yer alan listede gösterilen kurlar uygulanır. 

Değerleme günü itibarıyla kurların ilan edilmemesi 
MADDE 4 – (1) 20/4/1976 tarihli ve 15565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

130 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ve 27/12/1998 tarihli ve 23566 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 217 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde 
belirtilen hükümler gereğince değerleme günü itibarıyla Maliye Bakanlığınca kurların ilan 
edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurlar esas alınır. 

(2) Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için 
efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz 
cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanır. 

(3) Ancak vergi uygulamaları açısından bankaların, 31/12/2015 tarihi itibarıyla 
yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez 
Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış 
kurlarını esas almaları gerekir. 

Yürütme 
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 
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Bülten/sirkü/özelge v.b’de yer alan açıklamalar her hangi bir kişiye ya da konuya ilişkin olarak hukuki danışmanlık verme amacı 
gütmemektedir. Yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel 
çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Amacımız muhasebe, vergi, yatırım, hukuk, danışmanlık 
alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bültende/sirkü/özelgede v.b  yer alan 
açıklamalar bilgi verme amaçlı olup bilabedel verilmektedir. İçeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır, içeriği 
nedeniyle her hangi bir hukuki sorumluluk kabul edilmemekle birlikte okuyucuların her hangi bir konuya ilişkin olarak spesifik 
sorunları ya da soruları için hukuki danışmanlık almaları tavsiye edilir. 
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