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        Ö z e t   B ü l t e n 
        Tarih  : 23.02.2018 

        Sayı  : 2018/14 

  

Değerli Müşterimiz;                                                       

                      

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize 

sunuyoruz.     

 

1. E-Fatura ve E-Arşiv Uygulamalarında Sevk İrsaliyesinin Düzenlenmesi 

 

 E-Fatura yönünden 

 

 Mükellefin e-fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflerle arasında 

yapılan mal ve hizmet alım satımları nedeniyle düzenlenmek zorunda olunan elektronik 

faturalarda; 

 

 -Düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak 

gösterilmesi suretiyle elektronik faturanın alınacak kağıt çıktısı üzerine “irsaliye yerine 

geçer.” ifadesinin yazılması ve mükellef yetkilisi tarafından imzalanması halinde 

herhangi bir izne gerek bulunmadan irsaliye olarak kullanılması mümkündür. 

 

 Ancak bu uygulama e-faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi durumunda 

söz konusu olabilmektedir. Fatura düzenlenme tarihinden sonra malın tesliminin 

gerçekleştirildiği durumda anılan uygulamadan yararlanma imkanı bulunmamaktadır. 

 

 Malın teslimi anında fatura düzenlenmeyen hallerde sevk irsaliyesi düzenlenip, 

sevk irsaliyesine ait tarih ve numara bilgileri oluşturacak e-faturada belirtmesi 

gerekmektedir. 

 

 E-Arşiv yönünden  

 

 E-fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere e-Arşiv uygulaması 

kapsamında düzenlenen faturanın kâğıt ortamında teslim edilmesi esastır. Ancak e-

arşiv uygulaması kapsamında düzenlenen faturalar, alıcısının talebi doğrultusunda ve 

www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e-fatura format ve standardının 

kullanılması ve de söz konusu faturanın basılabilir görüntüsünün eklenmesi koşuluyla e-

fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere elektronik ortamda da iletilebilir. 

 

 Diğer taraftan, alıcısına malın yanında kâğıt olarak verilen fatura, irsaliyeli fatura 

yerine kullanılabilir. Ancak bu imkândan yararlanabilmek için faturanın, malın teslimi 

anında düzenlenmesi ve “irsaliye yerine geçer.” ifadesinin yazılması zorunludur. 

 

 Ayrıca E-Arşiv uygulamasına geçilmesinden sonra faturaların, elektronik 

ortamda düzenlenmesi gerekmektedir. Daha önceden anlaşmalı matbaalara 

bastırılan ve kullanılmayan matbu kâğıt faturaların bu uygulamaya geçildikten sonra 

kullanılmaması gerekmektedir. 

http://www.efatura.gov.tr/
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            Diğer taraftan malın teslimi anında e-fatura ve e-arşiv faturasının 

düzenlenmemesi ve malın mükellef tarafından sevk edilmesi durumunda, sevk 

irsaliyesinin düzenlenmesi tabiidir. 

 

            Bu durumda e-fatura, e-arşiv faturası ile sevk irsaliyelerinin eşleştirilmesine dikkat 

edilmelidir. 

 

2. 15 Milyon ABD Doları ve Üzerinde Kredisi Bulunan Firmalara Bildirim ve Bağımsız 

Denetim Yükümlülüğü Getirilmiştir. 

 

 “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 

Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır. 

(17.02.2018 tarih ve 30335 sayılı R.G.) 

 

 Bilindiği üzere 05.01.2018 tarihinde yayımlanan 2018/11185 sayılı Kararla; 

 

 -02.05.2018 tarihi itibariyle döviz geliri olmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt 

dışından veya yurt içinden döviz kredisi kullanamayacağı, 

 

 -Ancak kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 Milyon ABD doları veya üzerinde olan 

Türkiye’de yerleşik kişilerce kullanılacak döviz kredilerini kapsamayacağı belirlenmiştir. 

 

 Yayımlanan Yönetmelik ile 15 milyon ABD Doları ve üstünde kredisi olan 

firmalara bildirim ve bağımsız denetim yükümlülüğü getirilmiştir. 

 

 2.1.Yükümlülük 

 

           Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize 

endeksli kredilerin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibariyle 15 milyon ABD 

doları ve üstünde olan firmalar, veri formu ile talep edilen bilgileri, açıklama formuna 

uygun olarak bankaya(T.C. Merkez Bankası) müteakip hesap döneminden itibaren 

bildirmekle yükümlüdür. 

 

 Veri formu; sistem kapsamında yönetmelik uyarınca belirlenecek firmaların 

girişini yapmakla yükümlü olduğu ve banka tarafından belirlenen formu ifade 

etmektedir. 

 

 Bildirimle yükümlü olunup olunmadığının belirlenmesinde; 

 

 -Firmanın yabancı para nakdi kredileri ile dövize endeksli kredileri toplamı 

hesaplanırken varsa son hesap dönemine ilişkin TMS’lere göre hazırlanan finansal 

durum tablosu,  

 

 -TMS’lere göre hazırlanmış finansal durum tablosunun bulunmaması durumunda 

ise vergi mevzuatı çerçevesinde kamu idarelerine sunulmak üzere hazırlanan bilanço, 

dikkate alınacaktır. 
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 Bildirimle yükümlü olan firmanın; yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli 

kredileri toplamı bankaca tanımlanan sınırın altında kalması durumunda, müteakip 

yıllık hesap döneminden itibaren bildirim yükümlülüğü sona ermektedir.  

 

 Bildirim yükümlülüğü olan firmaların, yükümlülüğünün başladığı tarihten itibaren 

60 gün içinde denetçi ile denetim sözleşmesi yapmak zorundadır. 

 

 2.2.Bildirim usulü 

 

 Bildirim, sistemde bulunan açıklama formuna uygun olarak yapılır. Bu kapsamda 

veri girişi, açıklama formunun ekinde bulunan ve veri girişiyle ilgili kuralları tanımlayan 

kullanıcı kılavuzunda ve sistemde bulunan tüm adımlar izlenerek eksiksiz yapılmalıdır. 

 

 Bildirimler, finansal raporlama çerçevesine uygun olarak ilgili yılın 31 Mart, 30 

Haziran ve 30 Eylül tarihlerinde sona eren ara hesap dönemleri için takip eden birinci 

ayın sonuna kadar ve 31 Aralık tarihinde sona eren yıllık hesap dönemi için takip eden 

üçüncü ayın sonuna kadar tamamlanmalıdır. 

 

 2.3.Bağımsız denetim 

 

 Yıllık hesap dönemine ilişkin bildirilen verilerin denetimi, bu verilerin ara 

dönemlerde bildirilen veriler ile tutarlılığının denetimi de dahil, denetçi tarafından 

KGK(Kamu Gözetimi Kurumu) düzenlemelerine uygun olarak izleyen yılın 31 Mayıs 

tarihine kadar tamamlanır. 

 

 Bu denetimlerde,  

 

 -“Özel Hususlar-Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal 

Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi” başlıklı 

 

 -BDS 805 ile birlikte denetimle ilgili tüm BDS’lere(Bağımsız Denetim Standartları) 

uyulur. 

 

 Ayrıca banka (T.C. Merkez Bankası), firma tarafından bildirilen çapraz 

kontrollerini gerçekleştirir. İhtiyaç duyması halinde banka tarafından yükümlüler 

nezdinde denetim yapılır. 

 

 

                          Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


