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Sirküler No  : 380/2015-8 

Sirküler Tarihi : 25.12.2015 

Konusu  : Ödeme ve Tahsilatların Tevsiki Hk. 

 

A. GİRİŞ 

 24.12.2015 tarih ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 459 Sıra No.lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliğ ile daha önce 8.000,00 TL üzerindeki ödeme ve tahsilatlarını bankalar, benzeri 

finans kurumları veya posta idaresince düzenlenen belgeler ile tevsik etmek zorunda olanların, 

01.01.2016 tarihinden itibaren yapacakları ödeme ve tahsilat işlemlerindeki tutar 7.000,00 TL’ye 

düşürülmüştür.  

B. ÖDEME VE TAHSİLATLARINI BANKALAR, BENZERİ FİNANS KURULUŞLARI 

VEYA POSTA İDARELERİNCE DUZENLENEN BELGELER İLE TEVSİK ETMEK 

ZORUNDA OLANLAR İLE ÖDEME VE TAHSİLATLARDA ZORUNLULUK 

SINIRI 

Vergi Usul Kanununun 232. maddesinin birinci fıkrası kapsamında fatura almak zorunda olan;  

 

a) Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar,  (bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutanlar) 

b) Serbest meslek erbabı,  

c) Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlar, 

d) Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler,  

e) Vergiden muaf esnaf, 

 

7.000,00 TL üzerindeki; her türlü mal teslimi veya hizmet ifası karşılığı tahsilat ve ödemeleri ile 

avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemeleri, işletmelerin kendi ortakları 

ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilat ve ödemeleri, banka, diğer finansal 

kurumlar ve posta idarelerince düzenlenecek; dekont, hesap bildirim cetveli, ekstre, alındı vb. belgeler 

ile tevsik etmek zorundadırlar.   

 

Diğer taraftan, 500,00 TL altındaki mesken kira ödemleri hariç her türlü kira ödemeleri ile 10 

kişiden daha az personel çalıştıran işverenlerin ücret ödemleri hariç her türlü ücret ödemelerinin banka, 

diğer finansal kurumlar ve posta idarelerince düzenlenecek belgeler ile tevsiki zorunluluğu eskiden 

olduğu gibi devam etmektedir. 

 

Ödeme ve tahsilatların tevsikine ilişkin zorunluluk, yapılan işlem için düzenlenmesi gereken 

fatura veya fatura yerine geçen belgeler ile diğer belgelerin düzenlenmesini ortadan kaldırmamaktadır. 

Örneğin yapılan hizmet ifası için serbest meslek makbuzu düzenlenmesi gerekiyorsa serbest meslek 

makbuzunun ayrıca düzenlenmesi ve ilgili makbuzun üzerine tahsilata ilişkin dekont veya banka belgesi 

ile ilişki kuracak şekilde not eklenmesinde yarar vardır. İstisnai durumlar mevcut olup örneğin dernek 

ve vakıflara yapılan bağışlarda, banka dekontu dışında ilgili dernek veya vakıftan ayrıca bağış 

makbuzunun alınmasına gerek yoktur.  

 

Ödeme ve tahsilatlarını yukarıda belirtilen şekilde tevsik etmek zorunda olanlar, ödeme ve 

tahsilatlarını belirtildiği şekilde tevsik edememeleri durumunda her bir tespitte, ödeme/tahsilat 
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tutarının %5 oranında özel usulsüzlük cezasına muhatap tutulacaklardır. Bu şekilde düzenlenecek  

özel usulsüzlük cezası toplamı bir takvim yılında 1.060.000,00 TL’yi aşamayacak, her bir tespitte 

düzenlenecek olan özel usulsüzlük cezasının tutarı; bilanço usulünde defter tutanlar ile serbest meslek 

erbabına 1.300,00 TL, işletme hesabı usulünde defter tutanlar ile kazancı basiti usulde tespit edilenlere 

660,00 TL, bu mükellefler dışındaki mükelleflere ise 330,00 TL’den aşağı olmayacaktır. Bu tutarlar her 

yıl için yeniden belirlenmekte olup 2016 yılı işlemleri için belirlenen yukarıda yazılı özel usulsüzlük 

cezaları sırasıyla; 1.370,00 TL, 690,00 TL, 340,00 TL olarak uygulanacaktır. Bu hususla ilgili azami 

özel usulsüzlük cezası da 2016 yılı için 1.100.000,00 TL olarak belirlenmiştir. 

 

Yapılan işlemlerin her biri işlem bazında belirlenen haddin altında kalsa bile, borç veya alacak 

tutarı 7.000,00 TL’yi aştığı işlemden itibaren işleme konu tahsilat ve ödemelerin de yukarıda sayılan  

kurumlar aracılığıyla yapılması zorunludur. Tebliğde duruma ilişkin aşağıdaki örnek verilmiştir.  

 

Örnek: Tevsik zorunluluğu kapsamında olan (A) A.Ş., aynı gün içerisinde (B) Ltd. Şti.’nden 

sırasıyla 1.000 TL, 3.000 TL, 3.500 TL ve 500 TL tutarında ayrı ayrı mal alımları gerçekleştirmiştir. 

Tevsik zorunluluğu kapsamında olan (A) A.Ş.’nin (B) Ltd. Şti.’nden aynı günde yaptığı mal alımları 

toplamı 3.500 TL’lik alımla 7.000 TL’lik haddi aştığından, son iki işleme ait tahsilat ve ödemelerin 

tevsik zorunluluğu kapsamında aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması gerekmektedir. Söz konusu 

tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğuna uyulmaması durumunda (A) A.Ş. ile (B) Ltd. Şti.’ne ayrı 

ayrı ceza uygulanacaktır. 

 

Diğer taraftan, taraflar arasında bir edim sözleşmesinin varlığında tahsilat ve ödemelerin 

tevsikindeki tutar sözleşmenin toplam bedeli üzerinden dikkate alınacak olup sözleşme mucibi 

kısım kısım olarak verilecek olan teslim ve hizmet ifalarında verilen her bir kısmın bedeli 7.000,00 

TL’nin altında kalsa bile bu işlemlere ait ödeme ve tahsilatların; banka, diğer finans kurumu ve 

posta idarelerince yapılması zorunludur.  Tebliğde bu durum aşağıdaki örnek ile açıklanmaya 

çalışılmıştır. 

 

Örnek: Serbest meslek erbabı (C), (D) A.Ş.’ye bir yıl süreyle vereceği hizmet karşılığında 12.000 

TL alacaktır. Aralarındaki anlaşma gereği (D) A.Ş., hizmet bedelini 1.000 TL’lik taksitler halinde 

ödeyecektir. Bu durumda serbest meslek makbuzunun, taksitlerin ödendiği tarihlerde 1.000 TL 

üzerinden düzenlenmesi tevsik zorunluluğunu ortadan kaldırmayacak, sözleşmenin toplam tutarı 

belirlenen haddi aştığından kısım kısım yapılan her bir tahsilat ve ödeme de aracı finansal kurumlar 

kanalıyla tevsik edilecektir. Söz konusu tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğuna uyulmaması 

durumunda serbest meslek erbabı (C) ile (D) A.Ş.’ye ayrı ayrı ceza uygulanacaktır.  

C. BANKALAR, BENZERİ FİNANS KURULUŞLARI VEYA POSTA İDARELERİNCE  

DUZENLENEN BALGELER İLE TEVSİK ZORUNLULUĞU OLMAYAN ÖDEME 

VE TAHSİLATLAR 

Tebliğin “4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümünde ödeme ve 

tahsilatlarını tevsik etmek zorunda olanların aşağıda belirtilen ödeme ve tahsilatlarında banka, finans 

kurumu ve posta idaresince düzenlenen belge aranmayacağı belirtilmiştir. Buna göre; 

 

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan 

merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlara ait döner sermaye işletmelerinin 

işlemlerine konu tahsilat ve ödemelerin,  
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b) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda tanımlanan sermaye piyasası 

aracı kurumlarında yapılan işlemlere konu tahsilat ve ödemelerin,  

c) 11/8/1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 89/14391 sayılı Türk Parası 

Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda tanımlanan yetkili döviz müesseselerinin 

yapacakları döviz alım satım işlemlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin,  

d) Tapu sicil müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve 

ödemelerin,  

e) Noterlerde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemelerin,  

f) 5018 sayılı Kanunda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, il özel idareleri, 

belediyeler ile bunların teşkil ettikleri birlikler, kanunla kurulan diğer kamu kurum ve 

kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait veya tabi olan veyahut bunlar 

tarafından kurulan ve işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşlar veya bunlara ait 

veya tabi diğer müesseseler tarafından yapılan ihale işlemlerine ilişkin yatırılması gereken 

teminat tutarlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerin, 

 

banka, aracı finansal kurumlar veya posta idareleri kanalıyla yapılması ve bu kurumlar tarafından 

düzenlenen belgeler ile tevsiki zorunluluğu  bulunmamaktadır. 

 

D. KONUYA İLİŞKİN DİĞER HUSULAR 

 

Ticari hayatta, yapılan mal teslimi ve hizmet ifalarının tahsili veya ödemesi banka, diğer finansal 

kurum veya posta idareleri aracılığı ile yapılmayabilir.  Karşılıklı mal veya hizmet teslimi (barter veya 

trampa), poliçe, senet veya vadeli çek gibi kıymetli evrak keşide etmek veya ciro yapmak suretiyle 

yapılan ödeme ve tahsilatların; banka, diğer finans kurumu veya posta idareleri kullanmamak suretiyle 

yapılması durumunda belirsizlik bulunmaktadır.  

 

Bilindiği gibi, ileri vadeli çekler için yapılan yasal düzenleme sonucunda, çek görüldüğünde 

ödeme yapılacak bir ödeme aracı olmaktan çıkmış ve senet şekline dönüşmüştür. İleri vadeli çek keşide 

etmek suretiyle yapılan ödeme/tahsilat işleminde çekin birden fazla defa ciro edilmiş olması ve vade 

sonunda çek bedelinin banka kanalıyla değil de keşideci tarafından öndenmiş olması durumunda bu 

işlemde ödeme/tahsilat banka, diğer finans kurumu veya posta idaresi aracılığı veya bu kurumlar 

tarafından düzenlenmiş belgeler ile tevsik olunmamış sayılır. Bu durumda bu şekilde ödenmiş olan çekte 

keşideci, cirantalar ve lehtar, tahsilat veya ödeme işleminde bankayı aracı olarak kullanmamış, ödeme 

ve tahsilatlarını usulüne uygun olarak tevsik etmemiş olurlar. Aynı durum senet ve poliçe için de 

geçerlidir.  

 

Karşılıklı mal teslimi veya hizmet ifasında ödeme ve tahsilatların tevsiki  ise Gelir İdaresi 

Başkanlığı bir  özlegesinde bu türdeki işlemlerde nakit hareketi bulunmadığından, tevsik 

zorunluluğundan da bahsetmenin mümkün olmayacağı açıklaması yapılmıştır. 

 

Bilgilerinize sunulur. 

 

         Saygılarımızla, 
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