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⋟ Genel Bilgilendirme Notu ⋞ 

 

Evrak Özel No: 2013 / 293 

                   05.11.2013, İstanbul. 

Değerli Müşterimiz, 

Büromuz olarak, hizmet alanımıza giren konularda, gerektiğinde sizleri de bilgilendirerek, işimizi en iyi 

şekilde ve zamanında yapmaya gayret ederken, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetinin, 

yükümlülüklerinden ve mevzuatta ki gelişmelerden haberdar mükelleflerle, hedeflenen kaliteyi 

üreteceği inancını taşımaktayız. 

Bu sebeple, son zamanlarda gerek büromuza sıkça sorulan sorular, gerekse mevzuatta ki önemli gelişmeler 

ışığında, sizleri bazı önemli konularda kısaca bilgilendirmek istiyoruz. 

Müsait bir vaktinizde inceleyip değerlendirmeniz, işletmenizin ve şahsınızın menfaatine olacaktır.  

  Daha detaylı bilgi almak istediğiniz konularda, bize aşağıda ki iletişim 

kanallarından ulaşabilirsiniz. 

                                                                                                                                                                                                                           S   

  

 

                                                                                                                                                                                               

� E-Fatura nedir ? Kimlerin kullanması mecburidir ?  
 

E-Fatura, 421 sıra no’lu VUK Genel Tebliği’nde ki koşullara haiz firmaların kullanması 
mecburi olan elektronik fatura olup, hukuki olarak kâğıt fatura ile aynı 

niteliklere sahiptir. 2010 yılında sigara firmaları ile başlayan pilot 
uygulamanın ölçeği 2014 yılında daha genişletilmiştir.   

 
Gerek GİB’in Stratejik Eylem Planı’nı incelediğimizde gerekse 

idare yetkilileriyle görüşmelerimizden, kayıt dışı ekonomiyle 
mücadele çalışmaları kapsamında, orta vadede, elektronik 
fatura kullanma koşullarının daha alt seviyelere çekilerek, daha 
çok firmanın sisteme dâhil edileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. 

 
  
Aşağıdaki koşulları taşıyan mükellefler 01.09.2013 tarihine kadar müracaat edip, 2014 yılı başından 

itibaren de e-fatura kullanması mecburidir.  

   Saygılarımızla.Saygılarımızla.Saygılarımızla.Saygılarımızla. 
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• 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim 
yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip 
olanlar ya da; 

• 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 
2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına 
(ciro) sahip olanlar. 

Yukarıda ki koşulları taşımadığınızdan, e-fatura kullanmanız bugün itibariyle mecburi değildir. 
 
 

� E- Defter nedir ? Kimlerin kullanması mecburidir ? 

            E – Defter, yukarıda e-fatura için belirtilen şartlara haiz firmaların kayıtlarını, 

klasik usul defterler yerine GİB’nin merkezi sistemi üzerinden tuttukları, zorunlu bir 

uygulama olup, belirtilen şartları taşımadığınızdan bugün itibariyle 

kullanmanız mecburi değildir. 

 

� Kayıtlı Elektronik Posta nedir ?  

Yeni Türk Ticaret Kanunu’yla gündeme gelen Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) kısaca tanımlamak gerekirse, e-

posta (e-mail)’in hukuki nitelik kazanmış hali olarak tanımlanabilir. 

Bugünlerde pilot uygulamalar kapsamında kullanılan KEP, tam olarak 

hayatımıza girdiğinde, hâli hazırda elden, PTT ile gönderilen ödeme emirleri 

mükellefin sistemde ki e-posta adresine gönderilerek aynen elden tebliğ edilmiş gibi 

kabul edilecektir. Benzer şekilde KEP sistemini kullanan özel firmalar arasında ki 

yazışmalarda hukuken tebliğ edilmiş sayılacaktır. 

 

� E-İmza nedir ?  

Teknoloji alanında ki gelişmelerin son günlerde iş hayatımıza kattığı yeni kavramlardan biri de şüphesiz ki 

(E-İmza) elektronik imzadır.  E-İmza, 5070 sayılı kanun dâhilinde yetkili servis sağlayıcılardan tahsis edilen 

cihazlarla kullanabilen ve ıslak imzayla aynı niteliğe sahip, hukuken geçerliliği olan bir uygulamadır.  

Bugün itibariyle bazı bankaların internet sitelerine girişte, belediye işlemlerinde ve büyük 

ölçekli firmaların e-faturalarında sıkça rastladığımız elektronik imza’nın orta vadede 

işletmelerce daha yoğun kullanılacağı muhakkaktır. 

 

 

� E-Haciz nedir ? 

Son yıllarda ki pilot uygulamaları takiben, bugünlerde en yoğun şekilde 

uygulanan bir diğer ve önemli yenilik olarak elektronik haciz gelmektedir. E-

Haciz uygulaması ile yakın zamana kadar klasik yöntemlerle yapılan haciz 

uygulaması borcu olan mükellefler aleyhine gelişmiştir.  
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Öyle ki, uygulama öncesinde vergi dairesi ya da SGK gibi kurumlara borcu olan mükellef/işverenlerden ilgili 

kurumlar tahsilat noktasında, formaliteden kaynaklanan sebeplerle geç kalmakta ve borcu zamanında ödeyen 

yükümlüler tarafından haksız bir duruma sebep olmaktaydı. 

E-Haciz uygulaması ile birlikte, Gelir İdaresi ve SGK, bankalarla entegre çalışarak, yükümlünün 

hesabı müsait olması durumunda hesabından, değilse kredi kullanması halinde öncelikli olarak 

borcun mahsup edilip kalanının yükümlüye verilmesi suretiyle alacağını tahsil etmeyi hedeflemiş 

olup, son zamanlarda da örneğini sıkça görmekteyiz. 

Herhangi bir mağduriyet yaşamamanız adına her türlü vergi ve prim borcunuzu zamanında 

ödemeniz, hali hazırda borcunuz var ise, ilgili daireye müracaat ederek taksitlendirmenizi 

önemle rica ederiz. 

 

� Mobil POS nedir ? Kimler kullanmak zorundadır ? 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanmış olan 69 - 70 Seri Numaralı Tebliğler uyarınca; evlere servis 

yapan (kapıda ödeme alan) firmalar ve masada ödeme alan restoranlar gibi seyyar POS kullanan 

işyerlerinin 1 Ekim 2013 itibariyle hem yazarkasa hem de POS donanımı olan Yeni Nesil Ödeme Kaydedici 

Cihazlar kullanmaları gerekmektedir. 

Mobil POS uygulaması, ilk aşamada yukarıda belirtildiği üzere yalnızca 
seyyar POS kullanan işyerleri için mecburi olup, kayıt dışı ekonomiyle 
mücadele planı kapsamında, orta vadede diğer tüm işyerleri içinde zorunlu 
kılınacağı şüphesiz gerçektir.  

Öte yandan, Gelir İdaresi Başkanlığı, önceki senelerde de yine bilgi 
notumuzla belirttiğimiz üzere, her ay bankalardan işyeri bazında kredi kartlı 
işlem bilgisini almakta ve KDV Beyannamesi ile kıyaslayarak uyumsuzluk 
halinde mükellefi izahata davet etmektedir.  

Olası bir mağduriyet yaşamamak ya da izahat davet edilmemek için, 
diğer tüm satışlarınızda olduğu gibi kredi kartlı satışlarınızı da fiş (KDV Dâhil 800,-TL üzeri 
satışlarda fatura kesmek mecburidir) ya da fatura kesmenizi (internet üzerinden gerçekleşen satış 
ise yalnızca fatura) tekraren ve önemle hatırlatırız.  

Ayrıca fatura düzenlerken alıcının vergi ya da TC kimlik no’sunu yazmaya ve doğruluğuna da her 
zaman gibi özen gösteriniz. 

� Banka hesap hareketlerinin önemi nedir ve ne sıklıkla teslim etmeliyim ? 

Önceki sorular ışığında ifade ederek, dikkatinizi çekmeye çalıştığımız üzere, gerek Gelir İdaresi gerekse 
Sosyal Güvenlik Kurumu son zamanlarda artan bir ivmeyle elektronik uygulamalara hız vermişlerdir.  

Böylelikle, tarafımıza zamanında ulaşacak banka hesap 
hareketleriniz ile olası mağduriyetlerin önüne geçebileceğimiz 
gibi, maaş ve kira gibi bankalardan yapılması gereken ödemelerin 
yapılıp yapılmadığından, bankalara ödenen POS komisyonu ve 
kredi faizi gibi kalemlerin giderleştirilmesine kadar pek 
çok alanda önem arz etmektedir. 
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Bu sebeple, banka hesap hareketlerinizi ve kredi kullanımı halinde ödeme planlarınızı her ay ya da en 
geç 2 ayda bir ama muhakkak suretle evraklarla birlikte teslim etmeniz ya da bankacınıza vereceğiniz 
talimatla sirkeci@istanbul.com adresine göndertmeniz son derece önemlidir. 

� İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nda son durum nedir ? 

İşyerlerinde işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirme 
yükümlülüğü;  

• 50’den az çalışanı olan işyerlerinden, tehlikeli ve çok tehlikeli 
sınıfta yer alan işyerleri için 01.01.2014 tarihinde, 

• 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri 
için ise 01.07.2016 tarihinde başlayacak. 

• 50 ve üzeri işçi çalıştıran işyerleri için ise bu yükümlülük zaten 30 Aralık 
2012 tarihinde başlamış olduğundan, bunlar açısından herhangi bir 
değişiklik söz konusu değil. 

• 30 Aralık 2012 tarihinde başlamış olan risk analizi ve değerlendirmesinde 
herhangi bir erteleme söz konusu olmayıp, sigorta dosyası bulunan tüm 
işyerlerinin risk analizi yaptırması zorunludur. 

İş Sağlığı ve Güvenliği yasasının yaptırımlarıyla ilgili daha detaylı teknik bilgi için lütfen İş Sağlığı ve 
Güvenliği Uzmanınızla görüşünüz. 

 

 

Pratik 1 Hatırlatma 

� Tutarı ne olursa olsun işyeri kira ödemelerinizi PTT ya da banka 
üzerinden yapmanız gerektiğini, 

� Kira tutarınızda ya da mal sahibinizde değişiklik olması halinde 
derhal büromuzu bilgilendirmeniz gerektiğini unutmayınız. 

 

                  

 

Web Sitemizi Ziyaret Ettiniz Mi? 

www.mehmetkasap.com.tr 
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