
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

DUYURU: 13.06.2017/28 
  

TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ  
DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 

 
 
09.06.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “298 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği” ve 
“480 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği”nde, araç ve kısa süreli konut kiralamalarında 
tutarına bakılmaksızın tahsilat ve ödemelerin banka aracılığıyla yapılmasının zorunlu hale 
getirilmesi ile ilgili açıklamalar yapılmıştır. 
 

I. 298 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği: 
 
İşyeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemelerin banka veya posta 
idarelerince düzenlenen belgelerle tevsikine ilişkin açıklamalar 268 seri no.lu Gelir Vergisi 
Genel Tebliği’nde yer almaktadır.  
 
Anılan Tebliğ’de; 
 
 Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin, 
 İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların  

 
kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunlu hale getirilmişti. 
 
Bu defa, 298 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile, konutlara ilişkin tevsik zorunluluğunun 
kapsamı değiştirilmiş ve haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut 
kiralamalarında tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenlerin kiraya ilişkin tahsilat ve 
ödemelerinin 01.07.2017 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel 
Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunlu hale getirilmiştir. 
İşyerlerinin kiraya verilmesi ile ilgili hükümlerde ise eski uygulamaya devam edilmektedir.   



 
 

 

 

II. 480 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği: 
 

459 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, 
kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan 
tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu 
tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunlu 
hale getirilmiştir. 
 
Bu defa, 480 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yer alan düzenleme çerçevesinde 
motorlu kara taşıtı ve motorlu kara aracı kiralama faaliyetleri ile uğraşanlar için tevsik 
zorunluluğu aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: 

 
“Tevsik zorunluluğu kapsamında olanlardan araç kiralama faaliyeti ile uğraşanların vermiş 
oldukları motorlu kara taşıtı ve motorlu kara aracı (Karayolları Trafik Kanunu ile Karayolları 
Trafik Yönetmeliğine göre tescile yetkili kuruluşlarca kayıt ve tescil edilmesi zorunlu olmayan 
taşıt ve araçlar hariç) kiralama hizmetlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin ise yukarıda belirtilen 
hadle sınırlı kalınmaksızın, aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgeler ile tevsik 
edilmesi zorunludur.” 
 
Yapılan değişiklikle 01.07.2017 tarihinden itibaren, araç kiralama faaliyeti ile uğraşanların 
vermiş oldukları motorlu kara taşıtı ve motorlu kara aracı kiralama hizmetlerine ilişkin 
tahsilat ve ödemelerin tutarına bakmaksızın (7.000 TL hadle sınırlı kalınmaksızın) aracı 
finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunlu hale getirilmiştir. 

 
Öte yandan 09.06.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, gerçek usulde vergiye tabi 
olmayan çiftçilere ait ürünlerin; 
 
 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında kurulan 

ticaret borsalarına kanuni süreler dahilinde tescil ettirilerek gerçekleşen satışlarına  
 
ilişkin tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve söz konusu 
kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunluluğuna son verilmiştir. 
 

Saygılarımızla,   

  


