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Hoş geldin 
yeni yıl

Serkan KumdakcıSerkan Kumdakcı

G
ünler günleri, aylar ayları kovaladı 
ve bir yılın daha sonuna geldik. 
2015, gündemi bol ve hareketli bir 
yıl oldu. İki genel seçimin sığdığı, 

terör olaylarının tavan yaptığı, döviz ve faiz 
hareketliliğinin yașandığı bir yılı geride bırak-
mak üzereyiz. Kimileri için sıradan, kimileri 
için sıra dıșı bir yıl oldu. Yılın son günlerinde, 
uzun yıllar sonra Fed’in faiz artırımı kararı bu 
yılı kapatırken, TCMB beklenmedik bir șe-
kilde faizleri değiștirmeme kararı aldı. Ve bu 
gelișmeler, 2015’in son günlerinde dolar’ın 
ateșini yükseltti. 

*****

2015 yılı için belirleyici ve 2016 yılı içinde 
uygulanması zorunlu olan vergisel uygu-
lamalara bir göz atalım istiyorum. Aslında 
2016, “e” uygulamaların ön planda olacağı 
bir yıla benziyor. Nedir bizi 2016 yılında 
bekleyen “e” uygulamalar?

E-Fatura ve E-Defter Uygulamaları:
Bilindiği üzere, 20 Haziran 2015 tarihli 

Resmi Gazete’de e-Fatura ve e-Defter uy-
gulamalarının kapsamının genișletilmesi ve 
ihracat ișlemlerinde e-Fatura uygulamasına 
ilișkin 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği yayımlanmıștır.

Tebliği uyarınca;
2014 veya müteakip hesap dönemleri 

brüt satıș hâsılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan 
mükellefl er 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren, 
2015 veya müteakip hesap dönemlerinde 
10 Milyon TL ve üzeri brüt satıș hâsılatı sağ-
layan mükellefl er ise ilgili hesap dönemine 
ilișkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin 
verileceği tarihi takip eden hesap döneminin 
bașından itibaren,

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I 
sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi 
vb. faaliyetleri nedeniyle 20 Haziran 2015 
tarihinden önce EPDK’dan lisans alan 
mükellefl er (Bayilik lisansı olanlar, münhası-
ran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu 
bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.) 
ile aynı Kanuna ekli III sayılı listedeki malları 
imal, inșa ve ithal eden mükellefl erden bu 
tarihinden önce mükellefiyet tesis ettirenler 
1 Ocak 2016 tarihinden itibaren,

20 Haziran 2015 tarihinden sonra lisans 
alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, 
lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettir-
dikleri tarihi izleyen hesap döneminin bașın-
dan itibaren elektronik fatura ve elektronik 
defter uygulamasına geçmek zorundadırlar.

Ayrıca e-Fatura uygulamasına kayıtlı 
olan mükellefl erden, Katma Değer Vergisi 
Kanununun Mal ve Hizmet İhracatı bașlıklı 
11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve 
yolcu beraberi eșya ihracı (Türkiye’de ika-
met etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan 
satıșlar) kapsamında fatura düzenleyecek 
olanlar, bahsi geçen faturalarını da 1 Ocak 
2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak 
düzenleyeceklerdir.

*****

E-Arșiv Uygulaması: Öncelikle, e-Arșiv 
Uygulamasından yararlanmak isteyen mü-
kellefl erin, öncelikle e-fatura uygulamasına 
kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Diğer taraftan, internet üzerinden mal ve 
hizmet satıșı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu 
brüt satıș hâsılatı tutarı 5 milyon lira ve 
üzerinde olan mükellefl er, en geç 1 Ocak 
2016 tarihine kadar e-Arșiv uygulamasına 
geçmek zorundadır.

Elektronik Tebligat Uygulaması:
Mevzuat düzenlemesi olarak baktığımız-

da,  27 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gaze-
te’de elektronik tebligat uygulamasına ilișkin 
456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği yayımlanmıștı.

Tebliğe göre, Gerçek Gelir vergisi ve Ku-
rumlar vergisi mükellefl erinin 1 Ocak 2016 
tarihine kadar elektronik tebligat adresine 
sahip olabilmek için gerekli bașvuru ișlemle-
rini tamamlamaları gerekmektedir.

Bunun için “Elektronik Tebligat Talep 
Bildirimi (Șirketler ve Diğer Tüzel Kișiler 
İçin)”ni (EK:1) kurumlar vergisi yönünden 
bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri 
gerekmektedir.

Bu mükellefl erin; söz konusu bildirimi, 
kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat 
sistemi ile ilgili ișlemleri yapmaya yönelik 
özel yetki içeren noterde verilmiș vekâletna-
meyle yetkili kılınan kișiler aracılığıyla bizzat 
teslim etmeleri gerekmektedir.

1 Ocak 2016 tarihinden sonra mükellefi-
yet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefl eri 
ise ișe bașlama tarihini takip eden 15 gün 
içerisinde elektronik tebligat talep bildirimin-
de bulunmak zorundadır.

İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik 
tebligat yapılmasını talep eden tüzel kișiler 
ile tüzel kișiliği olmayan teșekküller ise kat-
ma değer vergisi veya gelir (stopaj) vergisi 
yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine 
bașvuruda bulunarak sistemi kullanabile-
ceklerdir.

Sonuç olarak; yeni yıl yeni yükümlülük-
ler, yeni uygulamalar ve yeni yaptırımlar ile 
birlikte geliyor. Hepimiz için sağlık, bașarı ve 
mutluluk, ülkemiz için barıș ve huzur dolu 
bir yıl dileklerimle… 

Mutlu Yıllar…

serkankumdakci@ekonomik-cozum.com.tr

>> YILBAŞI KREDİLERİNDE

Rekabet 
 
yaptı
tavan

Müşterilerine yeni 
yıla özel avantajlı 
kredi vermek için 
birbirleriyle yarışa 
giren bankalar, vade, 
vade başlangıcı,
 faiz ve dosya 
masrafı için 
farklı seçenekler sunuyor. Sunulan 
alternati� erde adeta yok, yok.

B ankalar, yılbaşına yönelik 
düzenledikleri kredi kampan-
yalarında, yüzde 1,15 ile 1,30 

arasında değişen faiz oranları ve 48 

aya varan vadeli kredi seçenekleri 
sunuyor. Müşterilerine 100 bin liraya 
kadar kredi kullanma imkânı sağla-
yan bankalar, cazip faiz oranlarının 
yanı sıra geri ödemeleri 3 ay erteleme 
fırsatı da getiriyor.

VAKIFBANK
VakıfBank, “Yeni Yıl 
Kredisi” kampanya-
sıyla, müşterilerine 
2016 yılına girer-
ken nakit sıkıntısı 
yaşatmamak için 50 
bin TL’ye kadar kredi 
kullandırıyor. Kamu 
ve özel sektör çalışan-
ları ile emekliler başta 
olmak üzere Vakıf-
Bank’ın tüm bireysel 
müşterilerine yönelik 
kampanyası kapsa-
mında 36 aya varan 
vade seçenekleri 
sunuluyor. 10 bin TL 
için masrafsız ve ay-
lık 375 TL taksitlerle 
kredi kullandıran Va-
kıfBank’ın kampan-
yasından yararlanan-
lar, aylık eşit ya da 
artan taksitli ödeme 
seçenekleriyle esnek 
geri ödeme imkânın-
dan yararlanabiliyor. 
Krediye, VakıfBank 
şubelerinden, internet 
bankacılığından ve 
cep telefonundan 
SMS göndererek 
başvurulabiliyor. 

TÜRK EKONOMİ BANKASI (TEB)
Türk Ekonomi Bankası (TEB) 

da yılbaşına özel 20 bin TL’ye 
kadar 3 ay ertelemeli masrafsız 
kredi fırsatı sunuyor. TEB’in 
yüzde 1,30’dan başlayan faiz 
oranıyla kullandırdığı kredi-
den yararlanmak isteyenler 3 

ay erteleme imkânı elde ediyor. 
TEB’in aralık ayı boyunca 
geçerli olan kredi kampanya-
sıyla ilgili detaylı bilgiye TEB 
şubelerinin yanı sıra “teb.com.
tr” internet adresinden ulaşıla-
biliyor.

Garanti Bankası, “Yeni Yıl 
Kredisiyle Birlikte Geliyor” 
sloganıyla başlattığı kam-
panyasıyla ayda 290 TL 
taksitle kredi kullandırıyor. 
Garanti müşterileri, 7 bin 
500 TL tutarındaki krediyi 
aylık 290 TL taksitler ve 
37,50 TL’lik dosya masrafıyla 

kullanabiliyor. Dileyen müşte-
riler, 36 aya varan vadelerde ve 

100 bin TL’ye kadar sunulan 
krediden de faydalanabiliyor. 
Ayrıca, Garanti’nin kredi 
kampanyasına BonusF-
laş uygulaması üzerinden 
katılanlar 100 TL’ ye kadar 

bonus kazanıyor. 

GARANTİ BANKASI

ŞEKERBANK
Şekerbank, bireysel müşterilerinin yılbaşı öncesi artan nakit ihtiyaçlarını karşılamak ama-
cıyla başlattığı kampanya ile 36 aya varan vadelerle 30 bin TL’ye kadar fi nansman imkânı 
sunuyor. Kampanya kapsamında isteyen müşteriler kredi taksitlerini 2 ay erteleyebiliyor. 
Şekerbank’ın kredi kampanyasından yararlanan tüketiciler, kredilerini şimdi alıp geri öde-

meye 2016’da başlayabiliyor. 

AKBANK
Akbank, yeni 

yıla özel kredisiyle 
ayda 362 TL’den 
başlayan taksitler ve 
binde 5 kredi tahsis 
ücreti ile 10 bin 
TL krediyi 36 ayda 
geri ödeme fırsatı 
sunuyor. Bankanın 
aralık sonuna kadar 
geçerli olan kredi 
kampanyası hakkın-
da detaylı bilgiye 
şubelerden ve 
“www.akbank.com.
tr” internet adresin-
den ulaşılabiliyor. 

YAPI KREDİ
Yapı Kredi, geleneksel hale getirdiği yeni yıl kredisi kampanyasıyla 

günde 10 TL’ye 9 bin TL kredi kullanma fırsatı sunuyor. Kampanyadan 
yararlanmak isteyenler, günde 10 TL ödeyerek 36 ay vade ile 9 bin TL 
bireysel ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Krediden faydalanmak isteyen 
tüketiciler, başvurularını Yapı Kredi ATM’leri aracılığıyla, kredisimdi.
com.tr internet adresinden, SMS göndererek cep telefonundan, İnternet 
Şubesi’nden, Mobil Şube’den ve 444 0 444 numaralı Yapı Kredi Telefon 
Bankacılığı’ndan yapabiliyor. 

ODEABANK
Odeabank, “Nakit Hazır” kredi kampanyası kapsamında 

“Kişiye Özel Bankacılık” ilkesi çerçevesinde yılbaşında da 
müşteri ihtiyaçlarına göre farklılaştırılmış kredilerden yarar-

lanmaya olanak sağlıyor. Banka, müşterilerinin ihtiyaçlarına ve ödeme 
tercihlerine göre “İhtiyaç Kredisi”, “Profesyonellere İhtiyaç Kredisi”, 
“Yeni Arabam Taşıt Kredisi” ve “Bu Taksitler Ev Sahibi Yapar Konut 
Kredisi” başlıklı kampanyaları müşterilerinin beğenisine sunuyor. 

Türkiye İş Bankası, müşterilerinin her türlü 
nakit ihtiyacı için uygun koşullarla kredi 
imkânı sunmaya devam ediyor. 5 Ocak 
2016’ya kadar sürecek Yeni Yıl Kredisi 
kampanyası kapsamında, tüm bireysel ihti-
yaçlar için 50 bin TL ve 36 aya kadar vadeli 
kredi kullanılabiliyor. Yeni yıl kredisine, 

SMS göndererek cep telefonlarından, İşCep’ten, 
internet şubesinden, “isbank.com.tr” internet 
adresinden, Bankamatiklerden ve “0850 724 
0 724” numaralı telefon şubesinden başvu-
ru yapılabiliyor. Başvuru hangi kanaldan 
yapılırsa yapılsın cevabı kısa süre içinde cep 
telefonlarına iletiliyor. 

TÜRKİYE İŞ BANKASI
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H.Merkezi (E.Çözüm) 120 milyon Dolarlık imza
FİBABANKA, dış ticaret fi nansmanın-
da kullanmak üzere uluslararası kredi 
piyasasına, 120 milyon Amerikan Doları 
sendikasyon kredi anlaşması imzaladı.

2014 yılında temin ettiği sendikasyon 
kredisini yenileyen Fibabanka, 92 mil-
yon Avro ve 20 milyon Amerikan Doları 
tutarında iki ayrı döviz cinsinden kredi 
temin etti. Dış ticaretin fi nansmanında 
kullanılacak olan bu kredi, 364 gün ve 

367 gün olmak üzere iki farklı vadeden 
oluşuyor. 7 ülkeden 12 uluslararası ban-
ka katıldığı işlemi Standard Chartered 
Bank koordine etti.

Fibabanka’ya gösterdikleri güven ve 
destek için sendikasyona katılan muhabir 
bankalara teşekkür eden Fibabanka Ge-
nel Müdürü Bekir Dildar, “Uluslararası 
bankalardan temin edilen bu kredi ile 
dış ticarette faaliyet gösteren müşterile-
rimize verdiğimiz desteği sürdüreceğiz” 
dedi.

Zirvede görev değişimi
YÜZDE 67.03 hissesi National 
Commercial Bank’a (NCB) ait 
olan Türkiye Finans’ta Başkan 
Yardımcılığı görevini sürdüren 
Saeed Mohammed A. Alghamdi 
Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevini devraldı.

Alghamdi aynı zamanda, 
NCB’de İcra Başkanı (CEO) 
ve Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak görev yapıyor. Algham-
di, çoğunluk hissesi National 
Commercial Bank’a (NCB) ait 

olan Türkiye Finans’ta Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcılığı 
görevini yürütüyordu. 

Yönetim Kurulu’ndaki 
değişiklik, yapılan toplantı-
nın ardından KAP’a yapı-
lan açıklama ile kamuo-
yuna duyuruldu. Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa 
Boydak görevinden ayrı-
lırken, Boydak’tan boşalan 
göreve hali hazırda Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
olan Saeed Mohammed A. 
Alghamdi atandı.

862 bin kişi takipte!
Ocak-Ekim 2015 döneminde 862 bin vatandaş 

kredi kartını ödeyemediği için takibe alındı.

TÜRKİYE Esnaf ve 
Sanatkârları Konfederas-
yonu (TESK) Genel Baş-
kanı Bendevi Palandöken, 
Ocak-Ekim 2015 döneminde 
862 bin vatandaşın kredi 
kartını ödeyemediği için 
takibe alındığını belirterek, 
“İnandırıcı olmayan indirim 
kampanyalarına şüpheyle ba-
kın ve alışveriş çılgınlığından 
uzak durun kredi kartlarınızı 
yeni yıla girerken şişirmeyin” 
ifadesini kullandı. 

KAMPANYALARDAN 
UZAK DURUN!

Palandöken, yaptığı 
yazılı açıklamada yeni 
yıla girerken 
özellikle 
Alışveriş 
Merkez-
lerince 
(AVM) 
müşteri çek-
mek ve daha 
çok alışveriş 
yapılmasını 
sağlamak için çılgın ve inan-
dırıcı olmayan kampanyalar 
yapıldığına dikkati çekti. 
Hızlı yaşam ve alışveriş tarzı-
nı benimseyen vatandaşların, 
indirimli alışveriş reklamları-
nın büyüsüne kapılıp pek çok 
şeyi ihtiyacı olmadan satın 
aldığını belirten Palandöken, 
inandırıcı olmayan indirim 
kampanyalarına “Şüpheyle 
bakın, alışveriş çılgınlığından 
uzak durun, kredi kartlarınızı 
yeni yıla girerken şişirmeyin” 

uyarısında bulundu. 

YÜZDE 19,4 ARTTI

Palandöken, tüketicilerin 
“3 al 1 öde, 1 alana 1 beda-
va” sloganlarına kanmaması 
gerektiği vurgulayarak, şun-
ları kaydetti: “Eğer indirim 
yapılacaksa 1 tanesini 3’te 
1’i fi yata satsınlar ki israf 
olmasın. Bu tür aldatıcı satış 
stratejileri tüketicinin güve-
nini azaltıyor. Yılbaşı öncesi 
alışverişlerde tüketim çılgın-
lığına kapılan vatandaş kredi 
kartına yükleniyor. Ocak-E-

kim 2015 döneminde 862 
bin vatandaşımız kredi 
kartını ödeyemediği 
için takibe alınmış. 
Ekim 2015 verilerine 

göre bireysel 
kredi kartla-
rından kul-
lanılan kredi 
miktarı, 
77,5 milyar 
liranın 
üzerine çıktı. 
Geçtiğimiz 
yılın Ekim 

ayı itibarıyla 5,6 milyar lira 
seviyelerinde olan ödene-
meyen bireysel kredi kartı 
borç tutarı ise bu yılın aynı 
ayına gelene dek yüzde 19,4 
yükseldi ve 6,7 milyar liranın 
üzerine çıktı. Eğer indirim-
li alışveriş reklamlarının 
büyüsüne kapılıp pek çok şeyi 
ihtiyacın olmadan fazla fazla 
alırsan kredi kartını şişirirsin. 
Aldığın ayakkabıyı, gömleği, 
pantolonu giyemezsen, ucuz 
diye aldığın pahalıya gelir.” 

H.Merkezi (E.Çözüm)

Finansbank 
Katarlılara satıldı
KATARLI QNB, National 
Bank of Greece’in Finans-
bank’taki yüzde 99.81 payının 
tamamını 2,7 milyar euroya satın aldı. 
QNB tarafından yapılan yazılı açıklamada, satın alma işleminin 
iki bankanın yönetim kurulu ve Yunanistan Finansal İstikrar 
Fonu tarafından onaylandığı ifade edildi. Açıklamada, düzenle-
yici kurumlardan onayın ardından satın alma işleminin 2016’nın 
ilk yarısında tamamlanmasının beklendiği ifade edildi. Finans-
bank’ın muhtemel alıcıları arasında, İspanyol BBVA’nın yanı 
sıra Fibabanka ve Çinli bir grubun da adı geçmişti.

KREDİ KARTI AİDATINI VE DOSYA MASRAFINI 

Geri almak 
isteyenler dikkat
Bakan Tüfenkci, kart aidatları ve dosya masrafı 
konusunda tüketicileri rahatlatacak yeni bir 
düzenlemenin ocak ayında görüşüleceğini açıkladı.

GÜMRÜK ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkci, 
internet üzerinden gerçek-
leştirilen kartlı ödemelerin 
2014 yılı sonu itibarıyla 
41,8 milyar liraya ulaştığı-
nı, e-ticaretin 2018 yılında 
170 milyar lira, 2023 
yılında ise 350 milyar 
liralık bir büyüklüğe 
ulaşmasının beklendi-
ğini bildirdi.

Tüfenkci, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Bununla 
ilgili tüketici 
hakem he-
yetleri 
ne-

redeyse çalışamaz hale 
geldi. Özellikle banka-
ların kart aidatlarıyla 
ilgili. Daha sonra bunun 
yaygınlaşmadığını, tüke-
tici şikayetlerinin devam 
ettiğini gördük. Bankalar 
Birliğinin de bizimle 
bir görüşme talebi var. 
Bakanlık olarak görü-
şüp tüketicilerimizi bu 
noktada rahatlatacak yeni 

bir düzenleme yapılma-
sını istiyoruz. Tüketici 

hakem heyetlerinin 
üzerindeki yükü 

almanın bir yolu 
da bu kart ai-

datlarının bir 
kurala bağ-
lanması.”
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