
 

 

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 04.03.2020 

Sayı: 2020/075        Ref: 4/075 

 

 

Konu: 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELERDE 

ARANILMASI ZORUNLU “BORCU YOKTUR” YAZISI İÇİN BELİRLENEN 

ÖDEME VE AZAMİ BORÇ TUTARI 2.000 TL’DAN 5.000 TL’NA 

YÜKSELTİLMİŞTİR 

 

03.03.2020 tarih ve 31057 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile Tahsilat Genel Tebliği 

Seri: A Sıra No: 1’in Birinci Kısım, İkinci Bölümünün “V. Amme Alacağı Ödenmeden 

Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünün 2 ve 4 

numaralı alt bölümlerinde yer alan “2.000,-” ibareleri “5.000,-” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

Buna göre, ilgili kamu kurumları tarafından hak sahiplerine yapılacak ödemeler 5.000 TL’nın 

üzerinde ise hak sahiplerinin “vergi borcu yoktur” yazısını (tebliğdeki ifadesi ile “vadesi geçmiş 

borç durumunu gösterir belge”) ibraz etmeleri gerekecektir. Hak sahibinin vergi borçları 

toplamı 5.000 TL’nı aşmıyorsa, hak sahibinin vergi borcu olmadığı kabul edilecek ve “vergi 

borcu yoktur” yazısı verilecektir. Söz konusu tutarlar önceden 2.000 TL olarak belirlenmişken, 

03.03.2020 tarihinden itibaren 5.000 TL olarak uygulanacaktır.  

 

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’in Birinci Kısım, İkinci Bölümünün “V. Amme 

Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı 

bölümünün (2) numaralı alt bölümünde; 

 

• 5018 sayılı Kanuna tabi kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermaye 

işletmelerinin, kaynağına bakılmaksızın, tebliğde belirtilen kapsamda (işlerde) 

yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinin,  

 

• 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumların, mal veya hizmet alımları 

ile yapım işleri nedeniyle yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinin, 

 

• 5018 sayılı Kanuna tabi olmayan ve 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunmayan kamu 

tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların (meslekî kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim 

kurumları hariç) mal veya hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle yapacakları 

ödemeler sırasında hak sahiplerinin, 

 

• Kanun, kararname ve diğer mevzuatla nakdi olarak sağlanan Devlet yardımları, 

teşvikler ve destekler nedeniyle kurumların yapacakları ödemeler sırasında ilgililerin, 

 

• 492 Sayılı Harçlar Kanunu kapsamında, silah taşıma ve bulundurma vesikaları ile yivsiz 

tüfek ruhsatnameleri talepleri üzerine yapılacak işlemler sırasında ilgililerin, 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borçlarının 

bulunmadığına ilişkin vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgeleri arama zorunlulukları 

bulunmaktadır.   

 

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’in Birinci Kısım, İkinci Bölümünün “V. Amme 

Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı 

bölümünün (4) numaralı alt bölümünde yer verilen düzenlemeye göre, vadesi geçmiş borç 

durumunu gösterir belge arama zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlarca yapılacak 

ödeme/işlemler sırasında, tahsil dairelerinin verdiği bilgiye istinaden kapsama giren alacak 

türlerinin (Yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim, motorlu taşıtlar, 

şans oyunları, damga, banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin 

tevkifatlar ve geçici vergiler ile harçlar ve bu alacaklara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme 

zam ve faizleri)  toplam tutarının belirli bir haddi aşmaması halinde, borcun bulunmadığı kabul 

edilerek gerekli ödeme/işlemler yapılacaktır. Söz konusu had 2.000 TL olarak 

uygulanmaktayken, 03.03.2020 tarihinden itibaren 5.000 TL olarak uygulanacaktır.  

 

Saygılarımızla, 

 

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

            MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 

EK: 

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra 

No: 12) 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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3 Mart 2020 SALI Resmî Gazete Sayı : 31057 

TEBLİĞ 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 
TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SERİ: A SIRA NO: 12) 

MADDE 1 – 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri: A 

Sıra No: 1’in Birinci Kısım, İkinci Bölümünün “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem 

Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünün 2 ve 4 numaralı alt bölümlerinde yer alan “2.000,-” ibareleri “5.000,-” 

şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


