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İstanbul, 15.06.2020 

DUYURU 475 

 

Konu: Merkez Bankası kısa vadeli avans faiz oranı ve kimi önemli hatırlatmalar hk. 

 

1. Merkez Bankası Kısa Vadeli Avans Faiz Oranı  

13.06.2020 Tarih ve 31154 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, Türkiye Cumhuriyeti 

Merkez Bankası tarafından yayımlanan “Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz 

Oranlarının Tespiti” Tebliğine göre avans işlemlerinde kullanılacak faiz oranı, yayım tarihinden 

itibaren % 10 olarak uygulanacaktır. Bu oran bilindiği üzere vergi uygulamalarında, üzerinde faiz 

oranı yazılmamış alacak ve borç senetlerinin reeskont hesaplamalarında ve örtülü kazanç 

dağıtımı iddialarında emsal faiz oranı olarak kullanılabilmektedir. 

 

2. Önemli Tarihlere İlişkin Hatırlatmalar 

 

2.1. 01.07.2020 Tarihine Kadar e-İrsaliye Uygulamasına Geçmek Zorunda Olan 

İşletmeler 

Aşağıda sayılan mükellefler 01.07.2020 tarihine kadar e-İrsaliye uygulamasına geçmek ve 

bu tarihten itibaren (bu tarih dâhil) düzenleyecekleri irsaliye belgelerini e-İrsaliye olarak 

düzenlemek zorundadır. 

• E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış 

hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler, 

• e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir 

veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan 

mükellefler, 

• Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme 

ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde 

bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler 

• Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ na ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. 

faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans (bayilik lisansı dâhil) alan mükellefler, 

• Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve 

ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler, 

• Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin imalini 

gerçekleştiren mükellefler, 

• Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar. 

 

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir 

veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-

irsaliye kapsamında olması uygulamanın kapsamını hayli genişletecektir. Ayrıca e-fatura 

uygulaması kapsamında olmasa dahi kimi mükellefler e-irsaliye kapsamına girecektir. Örneğin 

Maden Kanunu kapsamında maden ruhsat veya sertifikası alanlar. 
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2.2. 01.07.2020 Tarihine Kadar e-Fatura Uygulamasına Geçmek Zorunda Olan 

İşletmeler 

5 Milyon TL ve üzeri olan brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) şartım 

2018 veya 2019 hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler 1/7/2020 tarihinden itibaren, 2020 

veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler, ilgili hesap dönemini izleyen yılın 

yedinci ayının başından itibaren, e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. 

 

2.3. Yevmiye Defteri Kapanış Onayı 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun kapanış tasdikleri ile ilgili 64. maddesinin üçüncü 

fıkrasının dördüncü cümlesi uyarınca “Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet 

döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin (Ltd. Şti.’ler için 

müdürler kurulu karar defterinin ) kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının 

sonuna kadar notere yaptırılır.”  

Bu düzenleme uyarınca hesap dönemi takvim yılı olan işletmeler, 30.06.2020 tarihine 

kadar 2019 yılı yevmiye defterlerinin kapanış onayını notere yaptırmalıdırlar.  

Türk Ticaret Kanununun 562/1-c bendine göre; 64’üncü maddenin üçüncü fıkrası 

uyarınca gerekli onayları yaptırmayanların 2020 yılı için 9.387 TL idari para cezasıyla 

cezalandırılması gerekmektedir.  

Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması hâlinde yevmiye defterinin kapanışında 

noter onayı aranmamaktadır. 

 

2.4. VERBİS’e Kayıt Süresi 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16 ncı maddesine göre kişisel veri 

işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri 

Sorumluları Siciline (“Sicil”) kaydolması gerekmektedir. Bu kapsamda, Veri Sorumluları Sicil 

Bilgi Sistemi (“VERBİS”) hazırlanmış olup veri sorumluları bu sisteme kayıt olacaklardır. 

VERBİS; kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce 

kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi 

yapacakları bir kayıt sistemidir. 

Hatırlanacağı üzere VERBİS’e kayıt ve bilgi girme süresi (Bakınız DUYURU 457); 

• Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok 

olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine 

getirmeleri için verilen sürenin 30.06.2020 tarihine,  

• Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim 

yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.06.2020 tarihine,  

• Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup 

ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi 

sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen 

sürenin 30.09.2020 tarihine,  

• Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü 

yerine getirmeleri için verilen sürenin 31.12.2020 tarihine,  

kadar uzatılmıştı. 
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2.5. 50’den Az Çalışanı Olan ve Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde İşyeri 

Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli İstihdamı 

DUYURU 388’de açıklandığı üzere 01.07.2017 Tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile İş Sağlığı 

ve Güvenliği Kanununun iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok 

tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirilmesine ilişkin hükümler 

ihtiva eden “İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri” başlıklı 6. ve “İş sağlığı ve güvenliği 

hizmetlerinin desteklenmesi” başlıklı 7. Maddesinin yürürlüğü 4857 sayılı İş Kanununun mülga 

81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç, kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az 

tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2020 tarihine ertelenmişti. 

 

Durum bilgilerinize sunulur. 

   Saygı ile, 

                                                                                             ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM  

VE YMM A.Ş.                                                                                                 
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