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Genel Bilgilendirme - V          
 

03.03.2016, Sirkeci- İstanbul. 

            Evrak Özel No: 2016 / 067 

Değerli Müşterimiz, 

Hızla değişen ve gelişen teknolojinin, ürün tedarikinden iş modellerine kadar farklılaştırdığı yaklaşım ve 

tercihler, ekonomilerin olmazsa olmazı bir KOBİ yöneticisi, işveren olarak biliyoruz ki sizin de yaşayarak şahidi 

olduğunuz bir hal almaktadır, almıştır. 

Hizmet alanımıza giren konularda, gerek şahsen sizi ya da personelinizi, düzenli SMS ve e-posta 

hizmetlerimizle ve gereken her an bizatihi arayarak bilgilendirdiğimizse malumunuzdur. Menfaatinizi korumak ve 

kalite disiplinimizin sürekliliği adına bu ve benzeri hizmetlerimiz devamda edecektir. 

Bu bilgilendirme yazısında ki amacımız, yukarıda vurgulamaya çalıştığımız üzere, gelişen teknoloji 

vergi idaresinden sosyal güvenlik kurumlarına kadar bankalardan tapu daireleriyle nüfus idaresine entegre olacak 

kadar ilerlemiştir. Bunu bilhassa yinelemekteki maksadımız, gelişen teknolojiye vergi idaresi başta olmak 

üzere artık tüm resmi kurumlarından eş zamanlı olarak uyum sağladığını vurgulamaktadır. 

Yukarıda kısaca değindiğimiz içerik dahilinde, aşağıda belirttiğimiz konularda ki hassasiyetiniz karşılıklı iş 

birliğimiz ve tabi ki menfaatiniz adına son derece önemlidir. 

Lütfen dikkate alınız ve takipçisi olunuz.. 

 

 

                                                                                                                                                                 Saygılarımızla;                             
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 Personel İlişkileri ve Ücretler: 

✔ Her ay düzenli olarak gönderdiğimiz bordro ve hesap pusulalarını tüm personele imzalatıyor musunuz? 

✔ Maaşları bankadan ödemeniz bordro ve pusulaları imza ettirmeyeceğiniz anlamınıza gelmez! Her personele imzalatın ve bu 

evrakları özenle muhafaza edin. 

✔ Personelleriniz sağlık raporlarını size ulaştırıyor mu? 

✔ Çalışanlarınız sağlık raporu alarak işe gelmediği hallerde, geciktirmeden raporu bize ulaştırmasını tembihleyiniz. Aksi hallerde cezai 

durumlara muhatap olunabilmektedir. 

 

 Ödemeler / Tahsilatlar: 

✔ İşyeri kira ödemelerinizin TUTARI ne olursa olsun, bankadan yapmanız gerektiğini artık biliyorsunuz. Tavsiyemiz; işyerinize 

ait SGK, elektrik, telefon v.b. düzenli ödemeleriniz için bankanıza otomatik ödeme talimatı vererek hem zamandan kazanmanız hem 

de işletim ücreti ödemeyerek tasarruf etmenizdir. 

✔ Tutarı ne olursa olsun, herhangi bir ödeme yaptığınızda karşı taraftan tahsilat makbuzunuzu isteyiniz. Ve aynı şekilde, 

tahsilatlarınızda, makbuz düzenleyerek ödeme aldığınız firma/kişiye veriniz. Tavsiyemiz; internet bankacılığını daha aktif kullanarak 

tüm ödeme ve tahsilatlarınızı bankalar üzerinden yapmanızdır. 7.000,- TL ve üzeri hareketlerde ki banka zorunluluğunun ise aynen 

devam ettiğini hatırlatırız.  

 

  İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında: 

✔İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası gereği, 1 (Bir) işçi dahi çalıştırıyorsanız, risk analizi yaptırmak ve gerekli eğitimleri aldırmak 

zorundasınız. Ayrıca tehlike sınıfınıza göre her ay iş güvenliği hizmeti temin etmek zorunda olabilirsiniz. Önceden de çok kez 

hatırlattığımız bu konuda lütfen bir iş sağlığı ve güvenliği firmasından destek alınız. 

 

 Banka ve Finans Kurumları: 

✔ Kredi kartlı satış rakamlarınız, bankalar tarafından idareye her ay bildirilmektedir. Bu konuda hassas davranarak kredi kartlı 

satışlarınıza, diğer satışlarınızda olduğu gibi fatura ya da yazarkasa fişi, eğer tahsil için çekilen tutarsa tahsilat makbuzu düzenlemeyi 

ihmal etmeyiniz. 

✔ Banka ve finans kurumlarından kullandığınız kredilerin ödeme planlarını ve hesaplarınızın ekstresini ödediğiniz FAİZ ve 

ÜCRETLERİ giderleştirebilmemiz için bize mutlaka ulaştırın.  

✔ Öneriyoruz! Bankacınızla görüşün ve mehmet@mehmetkasap.com.tr adresimizi kaydettirin. Böylelikle her 

defasında ekstre almak için uğraşmazsınız ve size daha hızlı hizmet verebiliriz. 

 

 Genel Evrak Düzeni: 
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✔ Her basiretli iş adamı gibi, evraklarınızı özenle muhafaza ettiğinizden endişe etmiyor ve size daha hızlı hizmet vermek için 

yineliyoruz ki, ilgili aya ait evraklarınızı takip eden ayın ilk haftasında tamamlamaya özen gösteriniz ve SMS’le bildirdiğimiz sürelerde 

teslim etmeye gayret ediniz. Tarafımıza geç ulaşan bilgi, belge ve evrakların size geri dönüşümüzü geciktireceğini unutmayınız. 

  

•*• 

 

  Tamamen ve yalnızca, menfaatinizi düşünerek hazırlanan bu iki sayfalık ama önemli bilgiler içeren broşüre zaman ayırarak işinize 

verdiğiniz önem ve karşılıklı iş birliğiniz için teşekkür ederiz. 

   Onlarca kanun ve sayısız mevzuat arasında paylaştıklarımızın yalnızca bir kaçı olduğuysa malumunuzdur. Hizmet alanımıza giren 

ve gerekli gördüğünüz konularda bize aşağıda ki kanallardan ulaşarak, en sağlıklı bilgiye ulaşabilirsiniz.  

   Çalışmalarınızda başarı, kolaylık ve bol kazançlar dileriz. 
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