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SİRKÜLER        İstanbul, 27.09.2016 

Sayı: 2016/172       Ref: 4/172 

 

 

Konu:  

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A – SIRA NO:8) YAYINLANMIŞTIR 

 

20.09.2016 tarih ve 29833 sayılı Resmi Gazete’de Tahsilat Genel Tebliği (Seri:A Sıra No:8) 

yayınlanmıştır.   

 

30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri:A 

Sıra No:1)’nin Birinci Kısım İkinci Bölümünün “V. Amme Alacağı Ödenmeden 

Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünün (2) 

numaralı alt bölümünün son paragrafından önce gelmek üzere bölüme aşağıdaki paragraf 

eklenmiştir. 

 

“Ayrıca, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından, her çeşit gençlik ve spor tesisi ile eğitim ve 

öğretim kurumlarının yapılması, yaptırılması, kiralanması, onarım ve bakımlarının yapılması, 

yarım kalan tesislerin tamamlanması ve tefrişatı için mahalli idarelere (il özel idareleri, 

belediyeler ve köyler) verilen mali katkı kapsamında nakdi olarak yapılacak ödemelerde de 

bu zorunluluk aranılmayacaktır.” 

 

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No:1)’nin  “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak 

İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları”  bölümünün (2) numaralı alt bölümünde yer 

verilen bazı ödemelerin ve işlemlerin yapılması öncesinde, hak sahiplerinin ve ilgililerin 

Bakanlığa bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığına ilişkin vadesi 

geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğu getirilmiştir. Bununla birlikte 

aynı bölümde yapılan düzenlemeler ile bazı ödeme ve işlemlerde bu zorunluluğun 

aranılmayacağı da düzenlenmiştir.   

 

Yukarıda yer verilen Seri: A Sıra No:8 Tahsilat Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeye bağlı 

olarak, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından, her çeşit gençlik ve spor tesisi ile eğitim ve 

öğretim kurumlarının yapılması, yaptırılması, kiralanması, onarım ve bakımlarının yapılması, 

yarım kalan tesislerin tamamlanması ve tefrişatı için mahalli idarelere (il özel idareleri, 

belediyeler ve köyler) verilen mali katkı kapsamında nakdi olarak yapılacak ödemelerde 6183 

sayılı kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığına ilişkin 

vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılma zorunluluğu kaldırılmıştır.  

 

Saygılarımızla, 

   

 

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
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EK: 

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

Sıra No:8) 

 

(*) 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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20 Eylül 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29833 

TEBLİĞ 

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

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 8) 

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

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

Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünün (2) numaralı alt bölümünün son paragrafından önce gelmek üzere 

bölüme aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

“Ayrıca, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından, her çeşit gençlik ve spor tesisi ile eğitim ve öğretim 

kurumlarının yapılması, yaptırılması, kiralanması, onarım ve bakımlarının yapılması, yarım kalan tesislerin 

tamamlanması ve tefrişatı için mahalli idarelere (il özel idareleri, belediyeler ve köyler) verilen mali katkı kapsamında 

nakdi olarak yapılacak ödemelerde de bu zorunluluk aranılmayacaktır.” 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

  
 

  
 


