
 

İş bu sirküler de yer alan açıklamalarımız, ilgili sirküler hakkında genel bilgiler içeriyor olabilir. JHİ ve Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. bu 
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Sayı : 2017 –067                                                             İstanbul,  2017  

Konu : Kısa süreli konut kiralamalarına ilişkin tahsilatların banka aracılığıyla yapılması zorunluluğu 
getirildi. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sayın; Mükellefimiz, 

9 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 298 seri numaralı Tebliğ’le; konutlarını haftalık, 
günlük veya benzeri şekilde kısa süreli olarak kiraya verenlere, bu konutlardan elde ettikleri kira 
gelirlerine ilişkin tahsilatlarını tutarına bakılmaksızın banka veya PTT Genel Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğu getirildi. 
 
Tebliğ 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 
 
Hatırlanacağı üzere 29 Temmuz 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 268 seri numaralı Gelir 
Vergisi Tebliği ile; 
 
- 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 1 Kasım 2008 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf 
Teşkilatı (PTT) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu 
getirilmişti. 
 
9 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 298 seri numaralı Tebliğ’le yukarıda yer alan 
“Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,” ibaresi “Konutlarda, 
her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut 
kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenlerin,” şeklinde değiştirilmiştir. 
 
Tebliğ 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 
 
 
Buna göre 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; konutlarını haftalık, günlük veya 
benzeri şekilde kısa süreli olarak kiraya verenlerin bu konutlardan elde ettikleri kira gelirlerine ilişkin 
tahsilatlarını tutarına bakılmaksızın banka veya PTT Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
belgelerle tevsik etmeleri gerekmektedir. 
 
Saygılarımızla, 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde;  Vahap BALKAYA (avbalkaya@globaldenetim.com.tr) veya Yılmaz Baykara 
(yzbaykara@ globaldenetim.com.tr) ile temasa geçmenizi rica ederiz. 
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