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SİRKÜLER NO : 2003/27      Ankara, 08.07.2003 
 
 
 
 

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 
 
 
 

1 Ağustos 2003 Tarihinden İtibaren 5 Milyarı Lirayı Aşan Ödemeler Banka 
Vasıtasıyla Yapılacaktır. 

 
4 Temmuz 2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 320 no’lu Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliği ile Maliye Bakanlığı VUK’nun mükerrer 227.maddesindeki yetkiye dayanarak; 
1 Ağustos 2003 tarihinden itibaren, mükelleflerin (birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, basit usule 
tabi olanlar, defter tutmak zorunda olan çiftçiler, serbest meslek erbabı ile vergiden muaf 
esnaf) 5 milyar lirayı aşan tahsilat ve ödemelerini banka veya özel finans kurumlarını aracı 
kullanmak suretiyle yapmalarını ve bu kurumlarca düzenlenen dekont veya hesap bildirim 
cetvelleriyle belgelendirmelerini zorunlu hale getirmiştir. Avans şeklindeki tahsilat ve 
ödemelerin de banka veya özel finans kurumları vasıtasıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
Söz konusu zorunluluk mükelleflerin birbirleriyle olan  işlemleri ile nihai tüketicilerden 
(yabancılar hariç) olan tahsilat ve ödemeleri için de geçerlidir. Nihai tüketiciler de 
mükelleflere 5 milyar liranın üzerinde yapacakları ödemeleri bankalar veya özel finans 
kurumları vasıtasıyla ödeyecekler veya tahsil edeceklerdir. 

 
Tespit edilen 5 milyar lira üzerindeki ödeme ve tahsilatların söz konusu zorunluluktan 

kaçınmak amacıyla parçalara ayrılması kabul edilmeyecek, aynı günde aynı kişi veya 
kurumlara yapılan işlemler tek bir ödeme veya tahsilat kabul edilecektir.  

 
Öte yandan, genel ve katma bütçeli idarelerle döner sermaye işletmelere yapılacak 

ödeme veya tahsilat işlemlerinin banka veya özel finans kurumlarınca belgelendirilmesi 
zorunlu değildir. 

 
5 milyar lirayı aşan tahsilat ve ödemelerin banka veya özel finans kurumları vasıta 

kılınarak gerçekleştirilmemesi veya ödeme ve tahsilatların parçalara bölünerek 
gerçekleştirilmesi halinde, VUK’nun mükerrer 355.maddesine göre özel usulsüzlük cezası 
kesilecektir. Özel usulsüzlük cezalarının mükellef grupları itibariyle tutarı aşağıdaki gibidir.  
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 Mükellef Grupları Özel Usulsüzlük Cezası 
a) 1.Sınıf Tüccarlara (Şirketler Dahil) 840.000.000.-TL 
b) Serbest Meslek Erbabı  840.000.000.-TL 
c) 2.Sınıf Tüccarlar  400.000.000.-TL 
d) Defter Tutan Çiftçiler 400.000.000.-TL 
e) Basit Usule Tabi Olanlar  400.000.000.-TL 
f) Diğerleri (Vergiden muaf esnaf)  200.000.000.-TL 

 
 
 Nihai tüketicilerin birbirleriyle olan işlemler Tebliğ kapsamında değildir. Örneğin, 
herhangi bir işletmeye kayıtlı olmayan ikinci el otomobil satın alan kişi otomobilin bedelini 
banka vasıtasıyla ödemek zorunda değildir. Ancak, nihai tüketici, örneğin, satın aldığı 
mobilya bedelini, mal bedeli 5 milyar lirayı aşıyorsa banka vasıtasıyla ödemek zorundadır. 
Mal bedelinin 5 milyar lirayı aşması halinde ödemelerin taksitle yapılacak olması, banka 
vasıtasıyla ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.  
 
 5 milyar liranın altındaki ödeme ve tahsilatların banka vasıtasıyla yapılması zorunlu 
olmamakla birlikte, mükelleflerin küçük miktardaki işlemler dışındaki bütün ödemelerini 
banka vasıtasıyla yapmalarında yarar bulunmaktadır.  
 
 Üzerinde satıcının vergi dairesi ve vergi numarası yazılı nama yazılı çekle yapılan 
ödemelerin de banka vasıtasıyla yapıldığı kabul edilmektedir.  
 
 Saygılarımızla. 
 
        KANIT YEMİNLİ MALİ  
        MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 
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