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Usulüne uygun nakit yönetimi

1. Giriş
Özellikle nakit para ile ticaret yapılan iş yerlerinde kasa takibi o kadar da kolay değildir. Kayıt altına almaktaki herhangi bir hatâ, resmî
dairelerin kontrolüne, cironun ve elde edilen kârın tahmin edilerek
vergilendirilmesi işlemlerine neden olacaktır.
Kanunlar karşısında zor durumda kalmamak ve herhangi bir cezai
koğusturmaya uğramamak için, ticaret ve vergi kanunlarının ve kararnamelerin öngördüğü şekilde bir kasa defteri kullanmak gerekir.
Eğer elektronik kasa sistemi kullanılıyorsa, 14.11.2014 yılındaki
GoBD kuralları gereğince kasa işlemlerinin kaydı, bilgilerin saklanması ve belgelerin elektronik ortamda kotrole hazır tutulması şartlarına da dikkat edilmesi gerekir. Bu konudaki kontroller 01.01.2017
de daha da sıklaştırılacaktır. 09.01.1996 tarihinde Vergi Idaresi Başkanlığınca yürürlüğe geçirilen muhafaza kolayliğı hakkındaki kararname 31.12.2016 da yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tarihten itibaren
bütün kasa bilgilerinin her zaman kolayca okunabilir, anlaşılabilir
ve değerlendirilebilir şekilde saklanması gerekmektedir.
29.12.2016 tarihinde yürürlüğe giren „Temel Muhasebe Kayıtlarının Sahteciliğe Karşı Korunması Kanunu“ gereğince kasa giriş ve
çıkış kayıtlarının yanısıra vergi dairesinin kontrol yetkileri de genişletilmiştir. Bu çerçevede 01.01.2018 den itibaren vergi memurlarının önceden bildirmeden kasa ve kasa kayıt kontrolleri yetkisi (geniş bilgi konu başlıgı 8e bakınız) olacaktır. Bütün bunların yanısıra
01.01.2020 tarihinden itibaren de elektronik kasa kayıt sistemlerinin sertifikali teknik güvenlik ayarlarının olması istenecektir. Fakat
bu konu ile ilgili çalışmalar henüz baslangıç aşamasındadır (geniş
bilgi konu başlığı 9 altındadır).
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Kasa kayıt sistemlerini nasıl olması gerektiği konusunda hem mâlî
müşâvirden hem de kasa sistemlerinden sorumlu teknik kadrodan
bilgi desteği almak gerekmektedir.

Önemli not:
Bu konu ile ilgili geniş bilgiyi „Kasa yönetimi – nakit para
işlemlerini kanunlara uygun şekilde kaydetmek“ adlı kitapta
bulabilirsiniz. Bahsedilen kitap doğrudan işyeri sahiplerine
hitap etmekte olup üye olanlar DATEV den, üye olmayanlar da
kitapçılardan temin edebilir.

2. Genel prensipler
Gerek elle ve gerekse elektronik kayıt sistemleri ile yapılan kasa
giriş ve çıkış kayıt işlemleri belirli kurallara uymayı gerektirir. Bunu
gerektiren sebepler:
 Vergi kanunları dışında olmasına rağmen yine de vergi konu-

sunda etken olabilen kanunlar
 Vergi kanunları ve kanun gücünde düzenlemeler ve özellikle

vergi usul kanunu §§ 145 – 147 (Konu başlığı 3 e bakınız)
Bütün bunların yanısıra birçok ek kanunlara ve degişik mesleklerde,
o mesleklerin özelliklerinden dolayı kayıt altına alma mecburiyeti
gibi hukuksal kurallara da uyulmalıdır. Örneğin taksi işletmelerinde
vardiye çalışma cetveli, lokanta sektöründe pizza taksi siparişlerinin
veya garson çalışma cetvelinin uygulanması ve muhafaza edilmesi
gibi.
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Herhangi bir vergi kontrolü sırasında, kontrol görevlisine konuyu
açıklayabilecek yardımcı bilgi kaynakları olması açısından, vergi ile
ilgili veya ilgisiz bütün defterlerin, kayıtların ve belgelerin yanısıra
işyeri ile ilgili bütün diğer belgelerin de saklanması çok faydalı olacaktır.

3. Vergi ile ilgili idâri düzenlemeler
Kasaya giriş ve çıkışlar
 tek tek
 bütün bilgileri ile
 doğru / hatasız
 zamanında
 düzenli
 sonradan değiştirelemez şekilde

kayıt altına alınmalıdır (Vergi Usul Kanunu §§ 145, 146)

3.1 Dökümlü kayit altına alma prensibi
Ticaret hukukundaki düzenlemeler (Ticaret Kanunu 238. Madde),
vergisel düzenlemeler (Vergi Usul Kanunu 145, 146. maddeler) ve
katma değer vergisi hakkındaki düzenlemeler (§ 22 USt ve §63 USt.
uygulama kanunu) ticarî nakit hareketlerinin dökümlü olarak kayıt
altına alınmasını gerektirmektedir. Bu kayıtlar, ilgili faaliyetlerin zaman içindeki akımına uygun şekilde düzenlenmelidir. Bu uygunluğun başlangıçtan yıl sonundaki kapanış işlemlerine kadar ve aynı
zamanda sondan başa dogru bağlantılı olması beklenir. Bazı durumlarda vergi kontrolü sondan başa doğru yapılmaktadır.
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Dökümlü kayıt işlemi yapılırken şu bilgilere yer verilmelidir:
 Karşı taraf hakkında (isim ve adres gibi) bilgiler
 Ticarî faaliyete söz konusu olan işlem
 Faaliyetin parasal anlamda maddi değeri
 Gerektiğinde ticarete sözkonusu olan mal veya hizmet hakkında

detaylı bilgi
Söz konusu ticari faaliyetin durumuna göre, bu bilgilerden bir kısmının beyanından vazgeçmek mümkündür.
Örnek:

Bir pastanede bilgisayarlı kasa kullanılmaktadır. Genel olarak müşterinin adının sorulmasına ve kayıt altına alınmasına gerek yoktur.
Fakat pastanenin (örneğin düğün pastası siparişinin alınması ve
bunun istenilen yere ulaştırılması gibi durumlarda) müşteriye verdiği özel hizmetlerde ismini sorması ve bunu da kayıt altına alması
gerekmektedir.

Ticâri işlemi dökümlü kayıt altına almada, eğer söz konusu işlem
hacmi 15.000 Euro nakit ödeme sınırını geçiyorsa, karşı tarafın
kimlik bilgilerinin alınması ve bu bilgilerin sorulduğunda gösterilmesi için muhafaza edilmesi gerekmektedir. (Karapara Aklama
Kanunu 8 ve 9. maddeler). Bu yükümlülük söz konusu miktardan
daha az olan işlem hacminde yapılmayacak anlamini taşımaz. Vergi
kanunları dışındakı muhasebe ve kayıt altına alma ile ilgili kanunlar,
daha düşük işlem hacimlerinde de kimlik bilgilerinin kayıt altına
alınmasını isteyebilir.

Eğer mal veya hizmet birden fazla müşteriye nakit para karşılığı
satılmakta ve satan iş yerinin elektronik kayıt özelliği olmayan
bir kasa sistemi varsa, yapılan ticarî işlemin dökümlü kayıt altına alınmasına gerek yoktur. (Açık kasa ile satış – Bölüm 5 e
bakınız)
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3.2 Zamanında kayıt prensibi
3.2.1 Genel bilgiler
Kasa giriş ve çıkışlar günlük olarak kayıt altına alınmalıdır. Iş yerinin veya ticarî faaliyetin işlem yapılan gün ile deftere kayıt yapılan
gün arasındaki zaman aralığını uzatırsanız, nakit yönetimindeki düzeni bozmuş olursunuz.

Ek bilgi: Temel kayıtlar
Bu temel kayıtlar kasa defterleri, kasa raporları veya elektronik kayıt imkânı olan kasa düzenekleri ile ticarî faaliyetlerin
bütün teferruatlı bilgilerinin zamanında ve degiştirilemeyecek
şekilde işlenmiş olduğu ana kayıtlardır. Bu kayıtlar ile bütün
ticarî faaliyetler hakkındaki bilgiler kaybolmaktan kurtarılmakta ve yıllar sonra bile içeriği kolayca anlaşılmaktadir. Ayrıca
arandığında kolay bulunması garanti altına alınmış olmaktadır.
Bu temel kayıt defterleri, ticarî belgelerin korunmasına ve faaliyetlerin değiştirilmez şekilde kayıt altına alınması amacına
hizmet etmektedir. Işte bu hedeflere uygun olarak yapılan
işlemlere „Temel Kayit Özelligi“ denir. Bu hedeflere hizmet
edemeyen kayıtlar önemini kaybeder ve ispat belgesi olmaktan çıkar.

Örnek:

Eğer bir işyeri akşam üzerinden sabaha kadar açık ise, günlük kasa
işlemlerinin kapanması işlemi sabaha karşı işyeri kapanırken yapılır.
Saat 24:00 itibarı ile kasa kapanış işlemi yapılmasına gerek yoktur.
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3.2.2 Kasayı ve kayıtlarını eşitleme
Kasa kayıtları öyle tutulmalı ki, herhangi bir üçüncü şahıs, kayıtlardaki rakam ile kasadaki gerçek para miktarının birebir eşit olduğunu
görmeli. Vergi daireleri bu eşitleme özelliğini kontrollerde (Katma
Değer Vergisi Kanunu 27b maddesi) ve 01.01.2018 den itibaren de
habersiz kasa kontrolü (Bölüm 8 e bakınız) çerçevesinde, Katma
Değer Vergisini kontrol amacı ile kullanmaktadırlar.
Bazen herhangi bir yanlış fiş kesmekten veya paranın artanını yanlış vermekten dolayı kasadaki para miktarı ile kasada kayıtlı olan
miktar birbiri ile eşit olmayabilir. Bu nedenle gün içinde de düzenli
aralıklarla eşleme kontrolünün yapılması iyi olur. Burada para birimlerine göre listelenme calışması yapılabilir (Bölüm 3.2.4 e bakınız).
Kasadaki nakit ile kayıtlara göre olması gereken nakit miktarlarının
birebir eşleşmediği ve fark çıktığı durumlarda yapılan muhasebe
hem resmî açıdan hem de işyeri açısından kurallara uygun bir muhasebe olmaktan çıkar.

3.2.3 Şahsi ihtiyaç için para alma, şahsi hesaptan para
koyma ve para transferi
Işyeri sahibi, iş yerinden özel amaçlı aldığı paraları, işyerine kendi cebinden koyduğu parayı ve transferi yapılan para miktarını her
zaman kayıt altına almalıdır. Bunun için kendisi de bir belge düzenleyebilir. Bu belgenin nasıl olması gerektiği Katma Değer Vergisi
Kanununun 22. maddesinin 2 nolu fıkrasının 1. bendinde ve Gelir
Vergisi Kanununun 4. Maddesinin 4a nolu fıkrasında açıklanmıştır.
Bu belgeler, aynı zamanda kasanın denkliğini sağlamakta kullanılır.
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Iş günü bitiminde düzenlenecek olan kasa defteri ve kasa
raporlarında herhangi bir belge ile ispat edilmeyen kayıtların
yapılması yeterli değildir. Belgesiz kayıtlanmis para hareketleri
işyeri sahibi tarafından ileri zamanlarda unutulabilir ve yapılan
işlemler temel kayıt kurallarına uygun olmaz (Bölüm 3.2.1 e
bakınız).

3.2.4 Sayım listesi
Kasadaki demir ve kağıt paradan oluşan nakitin büyüklüğüne göre
ayrı ayrı sayılıp miktarın kaydedilmesi illâ da yapılması beklenen bir
işlem olmamasına rağmen (Federal Vergi Mahkemesi 16.12.2016
tarihli ve XB41/16 nolu kararı) ısrarla tavsiye edilmektedir. Böyle bir sayım işlemi ile kasa gerçekten sayılmakta ve sayan kişi de
yetkili olarak kaydedilmiş olmaktadır (yetkili tespiti). Sayım listesi
sayesinde kayıtlarda gözüken rakam ile gerçekte olan para miktarı
karşılaştırılmakta ve bu sayede de (örneğin hırsızlıktan, kayıt yanlışlığından veya para üstünü yanlış vermekten dolayı meydana çıkan)
aradaki fark tespit edilebilmekte ve muhasebede de gereken düzeltmeler zamanında yapılmaktadır. Bütün bunların yanısıra çek, kart
veya yabancı para ile ödemeler de zamanında kayıt altına alınmış
olmaktadır. Ve bu sayede de kağıt üzerindeki (çek, senet veya döviz
ödemeleri gibi) hareketleri de nakit para hareketi kayıtlarından ayırıp nakit gibi gözükme tehlikesini de ortadan kaldırmış olursunuz.

3.3 Degiştirilemezlik prensibi
Muhasebe kayıtları ve ilgili diğer belgelerin içerikleri değiştirilemez. O zaman gerçek içerik ya kaybolur ya da şüpheli olur. Içerigi
kaybedecek şekilde silme, çizme, üzerini yapıştırma gibi degişiklikler yapılamaz. Eğer düzeltme yapılması gerekiyorsa, bunu belge
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üzerinde yukarıda saydığımız şekillerde değil de ayrı bir düzeltme
belgesi ile yapmak gerekir. Ana kayıt hâlâ okunabilir şekilde kalmalıdır.
Elle yaplan muhasebe işlemlerinde olduğu gibi, (yazarkasa, bilgisayarlı kasa, terazi sistemleri, taksimetre gibi) elektronik kayıt sistemlerinde de ana kayıt yok edilmeden düzeltme yapmak gerekiyor.
Burada da ana kaydın elektronik sistem içinde silinmesi yerine, o
kaydı iptal eden veya düzelten yeni bir düzeltme kaydı yapılması
istenmektedir (Elektronik yollarla silme yasağı).

4. Kasa defteri
Nakit para hareketinin yoğun olduğu iş yerlerindeki en önemli kayıt
defteri kasa defteridir. Eğer her alışveriş için tek tek fiş kesiliyorsa
bunların toplamı gün sonunda kayıt altına alınmalıdır (Günlük sayım). Bu toplamların kaydı elektronik sistemlerde z-raporu (Z-Bon)
ve elle kayıt yapılan işyerlerinde de toplam raporu üzerinden olur.

Bir kasa defterinde kayıt işlemi şöyle olur:
Bir önceki günden devrolan nakit
+ nakit girişleri (günlük sayım)
+ özelden işyerine konulan nakit
+ diğer girişler
./. mal alımı / Mal alım giderleri
./. işletme giderleri
./. işyerinden özel harcamalar için alınan nakit
./. diğer çıkışlar (örneğin para transferi)
= gün sonunda kasadaki toplam para miktarı
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Eğer açık kasa ile çalışılıyorsa (Bölüm 5 e bakınız) kasa defteri birbirini takip eden sıralama ile yapılan kasa raporları ile düzenlenir.

Ek bilgi
Eğer mal alım giderleri, özele para alma, özelden işyerine para
sokma, para transferi gibi bütün nakit hareketleri GoBD uyumlu bir kasa sistemine işleniyorsa, bu kayıtlar yukarıda bahsettiğimiz kasa defterinin yerini tutacağı için, ayrıca bir kasa defteri tutmaya gerek yoktur.

5. Açık kasa sistemi
Açık kasa ile çalışılan durumlarda, kasa kayıt işlemlerinde istisna
kurallar vardır (Bölüm 3.1 e bakınız). Müşteriden alınan paralar
bir çekmecede toplanmaktadır. Her bir satış için dökümlü kayıt işlemi yapılmamaktadir (Büfelerde olduğu gibi). Gün sonunda günün
sayım işlemi yapılıp kasada kalan para miktarı bir kasa raporu ile
ertesi güne devredilir.

Gün sonunda kasadaki para miktarı (nakit sayımı)
+ mal alımı / mal alım yan giderleri
+ işletme giderleri
+ özel harcamalar için alınan para
+ diğer kasa çıkışları (para transferi gibi)
./. bir evvelki gün için gün sonu sayımı miktarı
= satışlardan dolayı kasaya toplam giren
./. özelden işyerine sokulan
./. diğer kasa girişleri (para transferi gibi)
= günlük nakit girişi (gün sonu sayımı)
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Asağıda belirtilen durumlarda, kullanışlı ve akla yatkın olması açısından, yukarıda anlattığımız kasa takip işleminin mutlaka yapılması beklenmemektedir:
 Birim fiyatı düşük olan ürün satışlarında
 Alıcının ismi ve diğer şahsî bilgilerine ihtiyaç olmayan ve nakit

karşılığı yapılan satışlarda
 Elektronik kayıt sistemi kullanılmayan durumlarda (Vergi Usul

Kanunu 145. Madde, 1.Fikrası 2. ve 3. Bendi)
Mal tanımını ticaret hukuku açısından tanımlamak gerekir. Bunlar;
Ticaret Kanununun 266. Maddesi 2B. I Fikrasının 1-3 nolu bendlerinde ve 275. Maddesi 2.fıkrasının 5a nolu bendinde ticarî faaliyete söz konusu olarak belirtilmektedir. Hizmet faaliyetleri (berber,
panayıra veya yüzme havuzuna giriş bileti satışı gibi) mal kavramı
dışındadır. Bu konuda daha fazla bilgi için mâlî müşavirinize başvurunuz.
Eğer elektronik kayıt sistemi kullanmak daha verimli olacaksa ve
kullanılıyorsa buradaki bilgiler iyi saklanmalı ve gerektiğinde de cihazlarla okunabilir ve değerlendirilebilir şekilde kullanıma sunulamalıdır. Böyle yapılırsa, pratik ve uygun olur, sorun cıkmaz.
Vergiye tâbi tutulan şahıs, sabitlenmiş vergi yükünü kendisi taşır.
Bu devirde elektronik kayıt sistemlerinin mâliyetine nazaran bu
sistemlerden beklentiler daha önceki yıllara göre farklılık göstermektedir. Buna rağmen gözden kaçırılmaması gereken: vergi mükellefleri günde yalnızca elektronik kayıt ile vergi dairesinin res en
takdir yani gerçek gelirin tahmini yolu ile vergi cezasından kendini
koruyamaz. Ancak kasa raporları sayesinde vergi dairesinin bu yolla ceza kesmesi zorlaşmaktadır.
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Vergi mükellefi, mâlî müşaviri ile beraber şu konuları etraflıca
kontrol etmelidir:
 Kasa raporu tutmak için yukarıda belirtilen şartlar yerine

getirildimi?
 Olası bir vergi denetlemesi durumunda veya kasa kont-

rolünde (bölüm 8) sadece günlük kasa sayımından ziyâde kağıt üzeri tutanak veya elektronik birebir kayıt daha
verimli olmazmı?

6. Elektronik Kayıt Sistemleri
6.1 Ön bilgiler
Almanya da yazarkasa veya bilgisayarlı kasa kullanımı hakkında bir
zorunluluk yoktur. Burada söz konusu olan, işyeri sahibinin kendisinden beklenen dökümlü kayıt işlemlerini yapma yükümlülüğünü
yerine getirmek icin elektronik kayıt sistemleri kullanmasıdır. Vergi Dairesinin bilgilere erişimini düzenleyen Vergi Usul Kanununun
147. maddesinin 6. şıkkına göre bu belgelerin 10 yıl saklanma zorunluluğu vardır.

Eğer elektronik kayıt işlemleri Almanya dışında (Cloud / Bulut)
yapılacaksa, bunun için vergi dairesine yazılı olarak başvurmak ve elektronik muhasebe kayıtlarının tamamının veya bir
kısmının orada yapılması için izin almak gerekmektedir. (Vergi
Usul Kanunu 146. madde 2a fıkrası). Böyle durumlarda hukuksal açıdan yanlış bir duruma düşmemek için mâlî müşaviriniz
ile görüşünüz.
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6.2 Kayıt, saklama ve gerektiğinde kontrole sunma
yükümlülükleri
En geç 01.01.2017 tarihinden itibaren bütün yazarkasaların, bilgisayarlı kasaların, yazarkasa özellikli tartı aletlerinin maliye bakanlığının 26.11.2010 daki tebliğinde bahsedilen düzenli muhasebenin
ana prensiplerine uygunluk şartlarını yerine getirmelidir.
Özellikle:
 Bilgi işlem cihazları ile Vergi Usul Kanununun 147 maddesi

1.fıkrasına göre düzenlenmiş olan belgeler, kanûni saklanma süreleri içinde her zaman kontrole sunulabilir, kolayca okunabilir
ve cihazlarla değerlemeye ve işleme tâbi tutulabilir şekilde saklanmalıdır.
 Özellikle vergi açısından önemli olan, cihazlar ve elektronik sis-

temlerle hazırlanmış faturaların ve ayrintılı bilgilerin (dökümlü
kayıt yükümlülüğü) Katma Değer Vergisi Kanununun 14. maddesinde belirtildiği şekilde değiştirilemez ve eksiksiz şekilde
saklanması gerekir.
 Genel toplamın kaydı veya fatura toplamının kaydı gibi yoğun-

laştırılmış saklama geçersizdir.
 Saklanma mecburiyeti olan belgelerin yalnizca kağıt üzerine ba-

sılmış şekilde kontrole sunulmasi yeterli değildir.
 Elektronik belgelerin ve onların yapısının işlenebilir bir formatta

kontrole sunulması gerekir.
 Vergi ile ilgili bütün bilgilerin, özellikle temel mükellefiyet bilgi-

lerinin, kullanılan programın bilgilerinin ve diğer teferruatların
yazarkasa içinde kaydedilmesi mümkün olmuyorsa, bu bilgilerin
değiştirilemez ama başka cihazlarda işlem yapılabilir, okunabilir
şekilde olmak şartı ile taşınabilir bir harddisk üzerinde kayde-
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dilebilir. Kayıt ve dosyalama sistemi, şu andaki cihaz ile yapılan
bütün işlemlerin başka cihazlarda da yapılabilir olabilmesine imkân vermelidir.
 Ilk işlemlerin yapıldığı cihazların kullanıldığı iş yerlerinin ve kul-

lanıldığı zaman aralığının tam olarak belirtilip kayda alınması ve
bu bilgilerin de saklanması gerekir.
 Nakit para hareket bilgilerinin de her bir cihaz için ayrı ayrı kayıt

altına alınması ve yine ayrı ayrı saklanması gerekir.
 Kullanılan cihazların temel bilgilerinin ve özellikle kullanma kla-

vuzunun, programlama bilgilerinin ve diğer cihaz kullanım şartlarının bulunduğu dökümanların da saklanması gerekir.
 Eğer ticari faaliyet içinde nakit olmayan (örneğin kart ile ödeme,

elektronik yoldan havale işlemleri gibi) para hareketleri icin kayıt işlemleri yapılıyorsa, işlemin yapıldığı sistem nakit para hareketleri ile nakit olmayan para hareketlerinin kayıtlarının karşılaştırılmasına imkân vermelidir.
Bu saydıklarımız, taksimetreden veya kiralık araçlardaki mesâfe
ölçerlerden çıkarılan ve maliye bakanlığının 26.02.2004 tarihli kararına uygun düzenlenmiş vardiya fişlerini tamamlayan elektronik
belgeler için de geçerlidir.
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Ek bilgi
Elektronik kasa işlemlerinin, düzenli olarak kasa defteri tutma temel prensiplerine uygun şekilde arşivlenmesi, hakkında
DATEV in „DATEV Kassenarchiv online= DATEV online kasa
arşivleme) özelligi 2017 yıl ortalarında hizmete sunulacaktir.
Bu hizmet bir Bulut-Kullanımı (Cloud) hizmetidir.
Bu sistem sayesinde temel şirket kayıtlarından diğer belgelere
ve kasa kayıt işlemlerine kadar bütün elektronik işlemler arşivlenebilir.

Ek bilgi
Bilerek ve isteyerek yaptığı işlemleri ispatlar ve bu belgeler
genel tanımlama, kullanım klavuzları, teknik sistem bilgileri ve
işyeri çalışma kayıtlarından oluşur.
Burada bahsedilen belgeler olmadan dışarıdan bir kontrolcünün kayıt sistemlerinde verimli ve kısa sürede görevini
yapabilmesi mümkün değildir. Eksik ya da yetersiz prosedüel
belgeler genelde büyük bir eksiklik olarak görülür. Bu da res
en takdir yani kazancın tahmini yolunu açar.
Bu konuda mâlî müşaviriniz ile görüşünüz. Size prosedüel belgelerin düzenlenmesinde yardımcı olacaktır.

14

Usulüne uygun nakit yönetimi

6.3 Dökümlü kayıt yapmayan yazar kasalar
Eski yazarkasalar bütün dökümleri devamlı olarak kaydetmemektedir. Bu cihazlarda ya dönem sonlarında döküm çıktısı almaya yönlendirilirsiniz ya da cihaz bu bilgileri birbirini takip eden döküman
numaraları olan günlük veya dönemlik kayıt ortamına aktarır. Bunların toplamları Z-raporu aldıktan sonra da sıfırlanır.
Maliye Bakanlığı 26.11.2010 tarihli kararı ile bu tarzdaki kasa sistemlerinin kullanımını engellemiştir. Bu eski cihazların kullanımına
ancak yazılım uyumlama ve hafıza kapasitesi artırımı yapılırsa devam edilebilir (donanım güncelleme yükümlülüğü). Fakat bu yolla
kullanıma devam edilen cihazlara ancak 31.12.2016 tarihine kadar
olan geçiş döneminde izin verilmiştir. Bunun için de, diğer şartların
Maliye Bakanlığının 09.01.1996 tarihli kararına uygun olması gerekiyor. 01.01.2017 tarihinden itibaren, bu bahsettiğimiz cihazları,
iş yerinizdeki gelirlerinizi belirtmek için kullanmanıza izin verilmemektedir.
Bu tip kasaları ve bunların (örneğin kullanım klavuzları, ayarlama
bilgileri) belgeleri tasfiye etmekten dolayı bunların bir kısmı hurdaya çıkacaktır. Bu cihazlara vergi dairelerinin kendi imkânlari ile
sistem ve yöntem kontrolü yapma izinleri olmakla beraber bilgi aktarma yöntemleri ile bu kasalara müdahale de mümkün değildir.
(Düzenli muhasebenin temel prensipleri ile 165 – 167. maddelerin
benzeşmesi).
Eğer sistem ve kullanıcı ayarları başka bir bellekte kayıtlı ise, bu
belleğin içindeki bilgilerin on yıllık saklama mecburiyeti döneminde kaybolmaması için elektrik ihtiyacının daimî giderilmesi gerekmektedir (pil ve kablolu elektrik kaynağı).

Herhangi bir hukuksal sorun ile karşı karşıya kalmamak için,
elektronik kayıt cihazlarının işlemden alıkonulması sırasında
mâlî müşavirinizden ve bilgisayar uzmanınızdan destek alınız.
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7. Gelir Vergisi Kanununun 4. maddesinin 3.
fıkrasına göre götürü usul kazanç tespiti
(Gelir fazlası hesabı)
Kanunların kasa defteri kullanma ve bilanço düzenlemeye mecbur
ettiği durumlar dışındaki ticarî faaliyetlerde gelir ile gider arasındaki farkın kazanç olarak tespiti yoluyla, Gelir Vergisi Kanununun
4.maddesinin 3.fıkrasına göre götürü usul kazanç bildirimi mümkündür (gelir fazlası hesabı). Bu durumda kasa defteri kullanma
zorunluluğu yoktur. Fakat gelirin tespiti için gerekli kayıtların yapılması da gerekmektedir. Devletçe gösterilen bu kolaylık, vergiye
tâbi kazanç miktarının tespit edilemeyeceği bir duruma getirilmemelidir. Ancak belgelenebilen gelir inandırıcı olabilmektedir. Bu
nedenle vergi doğuran her işlemin doğru, teferruatlı ve kontrol edilebilir bir şekilde kayıt altına alınmalıdır (Vergi Usul Kanunu 145.
maddesinin 2.fıkrası).
Nakit para ağırlıklı çalışılan iş alanlarında bilanço usulü ve götürü
usul vergi bildirimi arasında fazla bir fark yoktur. Günlük kazancın
tespit edilebilmesi için uymaları gereken kurallar aynıdır. Özellikle
Maliye Bakanlıgının 26.11.2010 tarihli kararında (bölüm 6.2) 4.
maddesi 1.fıkrasi ile yine 4.maddesi 3.fıkrası arasında bir bildirim
farkı yoktur. Sonuç olarak, Gelir Vergisi Kanununun 4.maddesinin
3.fıkrasına göre götürü usul kazanç tespitinde de vergi içeren veya
içermeyen bütün kayıt işlemlerinin uygulanması sözkonusu olmaktadır.
Nakit giriş ve çıkışlarının yoğun olduğu iş dallarında götürü usulde
vergilendirilmelerine rağmen dökümlü kasa hesapları, kasa defteri
ya da en azından elle yazılmış bir liste ile bu hareketlerin kayıt altına alınması kaçınılmaz olmaktadır (Saarland Vergi Mahkemesinin
21.06.2012 tarihli ve Az. 1 K 1124/10 nolu kararı ve ilgili diğer ispatlar). Eğer bir işyeri açık kasa ile çalışıyorsa, kasadaki toplamın
nasıl olduğunu geriye yönelik kayıt bağlantıları olan kasa raporları
ile ispatlayabilmelidir (Bölüm 5).
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8. Resmi dairelerin habersiz kasa kontrolü
(01.01.2018 den itibaren)
Kasaya giren ve çıkan nakit kayıtlarının ve muhasebesinin yasalara
uygunluğunu denetlemek isteyen vergi memurları 01.01.2018 tarihinden itibaren, önceden haber vermeden iş saatleri içinde de işyerinize girebilme ve vergiye tâbi işlemlerinizi kontrol etme yetkisine
sahip olacaktır (Habersiz Kasa Kontrolü).
Habersiz kasa kontrolü içinde hem elektronik kayıtlar ve hem de
(açık kasa calışılan yerlerdeki gibi) yazılı kayıtlar olacaktır. Bunların
yanısıra deneme alışverişleri yapmaları ve işyerini gözetlemeleri de
mümkün olacaktır. Işte burada vergi mükellefleri olası sahtekkarlık
ve usul yanlışlıklarının tespiti ile karşı karşıya kalabileceklerdir.
ğer ilgili kontrol görevlisi kimlik gösterirse ve kendisini tanıtırsa,
onun talebi halinde, istenen zaman birimi için bütün kasa defterlerinin, kayıtların, işyerinin vergiyi etkileyen konularda temel bilgi
kayıtlarının kontrole sunulması gerekecektir.
Eğer ticari işlemlerin kayıtları elektronik olarak yapılıyorsa, ilgili
kontrol memuru, bu bilgilerin gösterilmesini, gönderilmesini veya
başka cihazlarda okunabilir bir formatta bir kayıt cihazına kaydedilmesini talep edebilecektir.
Habersiz Kasa Kontrolü çerçevesinde kasa raporu ve kasa raporlama özelliği büyük rol oynar. Zaten yüksek olan res en takdir yani
gerçek kazancın tahmini yolunun kullanılması tehlikesi, habersiz
kasa kontrolü ile daha da yükselecektir.

Bir habersiz kasa kontrolüne hazırlıklı olmak gerekiyor. Bunun için mâli müşaviriniz ile beraber kasa kayıtlarınızın yasalara uygun olup olmadığını gözden geçirmek ve sistemi güven
altına almak zorunludur. Bu kontrole başlamadan önce kasa
denkleştirmesi ve sayım raporlarını yapmak tavsiye edilir
(bölüm 3.2.4).
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9. Yenilikler ve değişiklikler (01.01.2020 den
itibaren)
22.12.2016 tarihli Sahtekârliğa Karşı Koruma Kanunu ile temel muhasebe bilgilerinin korunmasının yanısıra 01.01.2020 tarihinden
itibaren de kayıt sistemlerinin sahtekârlık amaçlı müdahalelere karşı korunması gerekmektedir. Konunun ana noktaları sunlardır:
 Emniyet modulü, yokolmayan kayıt aracı ve genel bilgi aktarım

uyumundan oluşan sertifikalı teknik güvenlik tertibatı (Vergi
Usul Kanunu 146a maddesinin 1.fıkrası)
 Elektronik kayıt cihazları kullanımında belge verme zorunlulu-

ğu ve bu mecburiyetten muafiyet imkanları (Vergi Usul Kanunu
146a maddesinin 2.fıkrası)
 Elektronik kayıt cihazlarının Maliye Bakanlığına bildirim yüküm-

lülüğü (Vergi Usul Kanunu 146a maddesinin 4. fıkrası)

01.01.2020 den itibaren geçerli olacak şartlara haiz elektronik
kayıt sistemi su anda pazara sunulmuş değildir. Bu konudaki
gelişmelerin beklenmesi gerekmektedir. 25.11.2010 yılından
sonra ve 01.01.2020 yılından önceki dönemde satın alınan ve
Maliye Bakanlığının 26.11.2010 tarihli kurallarına uyan fakat
yapı tarzı nedeni ile donanımı geliştirilemeyen ve bu nedenle
Vergi Usul Kanununun 146. maddesindeki şartlara uymayan
cihazlar 31.12.2022 tarihine kadar kullanılabilecektir. Bu konuda daha fazla bilgi için mâlî müşavirinize sorunuz.
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10. Hatalı kasa kullanımından dogacak cezai işlemler
10.1 Res en takdir yani gerçek kazancın tahmini yolu
Vergi Usul Kanununun 158. Maddesinde belirtilen muhasebe ve
kayıt işlemleri eğer Vergi Usul Kanununun 140-149. fıkralarına uygun ise ve doğruluğu hakkında şüphe doğuracak istisnâi bir durum
yoksa, doğruluğu kabul edilip vergilendirilme için baz olarak alınır.
Büyük veyahut birçok belirgin küçük hatalar varsa, muhasebe defteri ve kayıtlar kanuna aykırıdır. Burada işyerinin verdiği genel kanaate göre davranılır.
Eğer kasa defteri ve diğer kayıtlar belge olma inandırıcılığını kaybederse, o zaman Vergi Dairesi res en takdir yani gerçek kazancın tahmini yolu ile vergilendirme yolunu seçer (Vergi Usul Kanunu 162.
Maddesi). Tekrar hesaplamalar, para trafiği kayıtları, işlem zamanına göre kontroller veya toplam risk kontrolleri çerçevesinde yapılan
ihtimal tahminleri buna neden olabilir. Eğer vergilendirilmemiş kazancın büyüklüğü tespit edilemeyecek durumda ise, ağırlaştırılmıs
vergi hesabı da yapilabilir.
Bilgi eksikliği ne kadar çok olursa, Vergi Dairesi de res en takdir
yani gerçek kazancın tahmini işleminde kendilerine verilen en yüksek sınırı seçebilir. Bu duruma neden olduğu için, tahmin ve hatalara karsi hoşgörü her zaman vergi mükellefinin aleyhine kullanılır.
Her hâlükârda kazancın tahmin yolunda çıkan rakamlar ekonomik
olabilirlik sınırları içinde, mantıklı ve makul çerçevede olmalıdır.
Bunun dışındaki ceza amaçlı kazanç tahmini yolu ile vergilendirmek ise uygun ve kabul edilebilir değildir.
Eğer sonradan kontrol amaçlı yapılan hesaplamalar ıspat gücü kazanacak sonuçlar çıkarırsa ve bu sonuçlar hataların hoşgörülmesi
sınırını geçerse, biçimsel olarak Vergi Usul Kanununun 140 -148.
Maddelerine uygun olarak yapılmış kasa kayıtları ve diğer kayıtlar
güvenirliğini kaybeder.
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Ek bilgi
Işyeri belgelerinin eksik ve yetersiz olması kontrol memurunun genel hasılatı ve kazancı res en takdir yani tahmin etme
yoluna neden olacaktır (Fedaral Vergi Mahkemesi 25.03.2015
tarihli kararı).

10.2 Diğer cezai işlemler
Vergi mükellefleri vergilendirilecek kazancın tahmini dışında ağır
cezaî işlemler ile karşılaşabilirler. Örneğin:
 Vergi cezası veya para cezası verilmesi (Vergi Usul Kanunu 378f.

fıkrası)
 Katma Deger Vergisi Kanununun 26 ve 26a fıkrasına göre para

cezası
 Ceza Kanunu düzenlemelerine göre sahtekârlık (örnegin teknik

kayıtların değiştirilmesi, resmî belgeler üzerinde degişiklik yapılması, ispat belgelerinin saklanması) cezalarının verilmesi
 Işyeri izninin iptali (örneğin taksi izin belgesi, eczane ruhsatı)
 Işyeri kurma teşvik primlerinin geri ödenmesi
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