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SİRKÜLER NO : 2003/39      Ankara, 28.10.2003 
 
 

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 
 

 
A- Yeniden Değerleme Oranı %23,7 

 
28 Ekim 2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 324 no’lu Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği ile 2003 yılının dokuz aylık (1.1.2003-30.9.2003) geçici vergi döneminde 
uygulanacak yeniden değerleme oranı %23,7 olarak tespit edilmiştir. 

 
B- 10 Milyar TL’yi Aşan Alım Satım ve Benzeri İşlemlerde Ödemenin Tamamı 

Banka ve PTT Aracılığıyla Yapılacaktır. 
 

324 no’lu Vergi Usul Kanunu’nu Genel Tebliğinde yapılan açıklamalara göre 10 
milyar TL’yi aşan alım, satım ve benzeri ödemelerde fatura bedelinin 10 milyar lirayı aşması 
halinde taksitli satış dahi olsa ödemelerin tamamının banka, özel finans kurumu veya PTT 
aracılığıyla yapılması gerektiği belirtilmiştir. Belirtilen Tebliğde, serbest meslek erbabının da 
10 milyar lirayı, aşan ödeme ve tahsilatlarını banka, özel finans kurumu veya PTT aracılığıyla 
yapması zorunlu kılınmıştır.  

 
324 no’lu Tebliğde yapılan açıklamalar aşağıdaki gibidir. 
 
“1- Vadeli Satışlarda: 
 
Söz konusu tebliğlerle mükelleflerin ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden mal veya 

hizmet bedeli olarak yapılacak tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğunda olduğu 
belirtilmiştir.  
 
 Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, tevsik kapsamında olan mal ve hizmet 
bedelinin 10.000.000.000.- Türk Lirasını aşması yeterli olacaktır. Bir başka ifadeyle faturada 
gösterilen meblağın tevsik kapsamındaki tutarı aşması yeterlidir. Bu bedelin farklı tarihlerde 
ödenmesinde her bir ödemenin tahsilat ve ödemenin yapılacağı kurumlardan geçirilmesi 
gerekecektir.  
 
 Örnek; Mükellef A, 30.000.000.000.- Türk Lirası bedelindeki bir malını satmış ve 
bunun faturasını düzenlemiştir. Ancak, malın bedeli 5 taksit halinde ödenecektir. Fatura 
bedeli belirlenen limiti aştığından taksit tutarları banka, özel finans kurumları ve PTT 
aracılığıyla ödenecektir.  
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 2- Cari Hesap Kullanılmasında: 
  
 İşletmelerin kendi ortakları ile diğer gerçek ve tüzel kişilerle olan ve herhangi bir ticari 
içeriği olmayan nakit hareketlerinde işlem tutarı 10.000.000.000.- Türk Lirasını aşıyor ise 
bunlar da tevsik kapsamında olacağından banka, özel finans kurumları veya PTT aracılığıyla 
tahsilat ve ödemeler yapılacaktır.  
 
 Örnek: A işletmesi ortağı olan B işletmesinden nakit olarak borç almıştır. Bu borç 
ticari bir içeriği olmamakla beraber nakit hareketi söz konusu olduğundan bedelin 
10.000.000.000.- Türk Lirasını aşması halinde tahsilat ve ödemeler banka, özel finans 
kurumları ve PTT aracılığıyla yapılacaktır.” 
 
 Yapılan bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere bedeli 10 milyar lirayı aşan bütün alım-
satım ve alacak-borç işlemlerinin, taksitler halinde yapılması halinde de taksit tutarları 10 
milyar liranın altında kalsa dahi, esas fatura veya işlem bedeli 10 milyar lirayı aşıyorsa, taksit 
tutarlarının da banka, özel finans kurumu ya da PTT aracılığıyla yapılması gerekmektedir.  
 
 Saygılarımızla. 
 
        KANIT YEMİNLİ MALİ  
        MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 
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