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         Ö z e t   B ü l t e n 
         Tarih  : 30.03.2020 

         Sayı  : 2020/53 

                                                                    

  

Değerli Müşterimiz;   
 

              

 COVID-19(Koronavirüsü) salgınının yarattığı olumsuzluk nedeniyle sürekli yeni mali 

ve ekonomik düzenlemeler yapılmaktadır. 

 

           Bu çerçevede meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle aşağıdadır. 

 

A- Konu Başlıkları; 

 

1- Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter Beratlarının Yüklenme Sürelerinin Uzatımı 

Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır. 

 

2- 7226 Sayılı Kanun’la Karşılıksız Çek, Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi 

Kartları Borçlarına İlişkin Düzenlemeler Yapılmıştır. 

 

           Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

 

B- Konu Özetleri; 

 

1- Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter Beratlarının Yüklenme Sürelerinin Uzatımı 

Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır. 

 

            Gelir İdaresi Başkanlığı, e-Defter beratlarının yüklenme sürelerinin uzatımı hakkında 

aşağıdaki “Duyuruyu” yayınlanmıştır. 

 

           “Bilindiği üzere;  

 

          -Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan 

Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden dolayı doğrudan 

etkilenen mükelleflerin, 

 

          -213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalanması için 

düzenlenen 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 24.03.2020 tarihli ve mükerrer 

31078 sayılı Resmi Gazete’de,  

 

           -126 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri de 23.03.2020 tarihinde, 

 

Başkanlığımızca yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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            Söz konusu düzenlenmeler gereğince e-Defter uygulaması kapsamında olan 

mükelleflerimizin e-Defter oluşturma, imzalama ve e-Defter Berat Dosyalarının yükleme 

süreleri aşağıdaki şekilde olacaktır. 

 

           -31 Mart 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-

Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem 

Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 126 Sıra 

No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar 

uzatılmıştır. 

 

           -30.04.2020, 31.05.2020 ve 30.06.2020 sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması 

gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı 

Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik  Defter Beratları”nın yüklenme süresi, 

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01.04.2020 ila 30.06.2020 tarihleri (bu 

tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen aşağıda bentler halinde 

belirtilen mükellefler için 27.07.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.  

 

a) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler, 

 

b) Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş 

merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, 

madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv 

imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama 

faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil 

kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat 

acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, 

tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon 

hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler,  

 

c) Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici 

süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde 

faaliyette bulunan mükellefler. 

 

          Açıklayıcı görsel tabloya Özet Bültenimiz ekinde yer almaktadır. 

 

2- 7226 Sayılı Kanun’la Karşılıksız Çek, Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi 

Kartları Borçlarına İlişkin Düzenlemeler Yapılmıştır. 

 

          Öncelikle belirtmek isteriz ki; 25 Şubat 2011 tarih, 27857 (mükerrer) sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı Kanun ile 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na eklenen Ek 

Madde 1 ile  

 

          Türkiye Bankalar Birliği nezdinde, kredi kuruluşları ile Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurulu’nca uygun görülecek finansal kuruluşların müşterilerinin risk 

bilgilerini toplamak ve söz konusu bilgileri bu kuruluşlar ile gerçek veya tüzel kişilerin 

kendileriyle ya da onay vermeleri koşuluyla özel hukuk tüzel kişileri ve üçüncü gerçek 

kişileri ile paylaşılmasını sağlamak üzere Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi 

kurulmuştur. 



 

3 
 

          Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi 28 Haziran 2013 tarihinde faaliyete geçmiştir. 

 

          Gerçek kişiler ve gerçek kişilerin ticari işletmeleri e-Devlet üzerinden de rapor alabilirler. 

e-Devlet kapısı üzerinden teslim sadece kişinin kendisine yapılmaktadır. Tüzel kişiler e-Devlet 

kapısı üzerinden raporlarını alamamakta, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi internet 

adresindeki (www.riskmerkezi.org) “Rapor Başvuru” adımından başvuruda 

bulunabilmektedirler. 

 

          Risk Merkezi Raporu, kredi ve kredi kartları, protesto edilmiş senetler, karşılıksız işlemi 

yapılmış ve sonrasında ödenen çekler ile ibrazında ödenen çeklere ilişkin bilgileri içermektedir. 

 

           25.03.2020 tarih ve 7226 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun” ile borçlulara yönelik önemli bir düzenleme yapılmıştır. Kanunun 48 inci maddesi ile 

22.01.2009 tarihli ve 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi 

Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici 

madde eklenmiştir. 

 

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 24/3/2020 tarihinden önce olup 

da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin 

ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek 

kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer 

kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye 

Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi 

geciken kısmının 31/12/2020 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması 

halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar 

tarafından dikkate alınmaz. 

 

(2) Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri 

yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai 

sorumluluk doğurmaz.”  

 

          Söz konusu geçici madde Kanunun yayım tarihi itibariyle (25.03.2020 tarihinde) 

yürürlüğe girmiştir. 

 

          Buna göre, anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 24/3/2020 tarihinden önce olup da; 

 

        - Kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin 

ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, 

 

        - Ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin 

karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin olarak 

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nde tutulan kayıtları, 

 

          Söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31.12.2020 tarihine kadar tamamının 

ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi 

kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacaktır. Bir anlamda geçici bir süre 

için sicil affı sağlanmış bulunmaktadır. 

http://www.riskmerkezi.org/
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          Diğer yandan, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların yukarıda belirtilen mevcut 

kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırmasının, bu kuruluşlara hukuki ve 

cezai sorumluluk doğurmayacağı da hükme bağlanmıştır. 

 

                           Saygılarımızla 

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

 

 

 

 

 


