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Bülten No: 2020-27 

Tarih         : March, 24th 2020 

Konu    : (Covid-19) Ertelenen veya Kolaylaştırılan Mali & Vergisel Düzenlemeler  

 

    Başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, 

Ticaret ve Sanayi Bakanlıkları, KGK ve TÜBİTAK gibi kurumlar ile kamu bankaları, İŞKUR 

ve Merkez Bankası salgın nedeniyle önemli bazı mali mükellefiyetlere ilişkin ertelemeler 

yapmışlar ve kolaylıklar sağlamışlardır. 

 

Bu uygulama ve kolaylıkları aşağıda 10 başlık halinde sizlerin dikkatinize sunmak isteriz. 

 

 1) Bazı mükellefiyetlere ilişkin tarihler ertelenmiş veya düzenlenmiştir. 

• Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan sektörler için Muhtasar ve KDV (tevkifat dahil) 

ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri 6’şar ay ertelenecektir. Bu 

sektörler Perakende Ticaret, AVM, Demir-Çelik ve Metal Sanayi, Otomotiv, Lojistik-

Ulaşım, Sinema-Tiyatro Faaliyetleri, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri, Tekstil-

Konfeksiyon Faaliyetleri ile Etkinlik-Organizasyon sektörleridir. 

• Bu sektörlere 24 Mart günü itibariyle sağlık hizmetleri, inşaat, madencilik ve taş 

ocakçılığı, mobilya imalatı, endüstriyel mutfak ekipmanları, araç kiralama, basılı yayın 

ve matbaacılık ve defter tutan tüm gelir vergisi mükellefleri eklenmiştir. 

• Daha detaylı bilgilere Gelir İdaresi Başkanlığının web sayfasından ulaşılabilir. 

• Bu konuda ayrıca SGK tarafından bir düzenleme yapılması beklenmektedir. 

• Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (GEKAP) uygulamasında beyanname 

dönemleri 2020 için 6’şar aylık, 2021 ve takip eden yıllar için 3’er aylık olarak yeniden 

düzenlenmiştir. Beyannamesini henüz vermemiş olan mükelleflerin ilk beyan ve ödeme 

dönemleri temmuz ayı sonuna kadar yapılabilecektir. 

• İcra İşleri Ertelenmiştir: 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İcra ve İflas 

Kanunu’nun 330 uncu maddesine dayanılarak yapılan düzenleme ile 30 Nisan 2020 

tarihine kadar nafaka alacaklarına ilişkin olanlar hariç olmak üzere yurt genelinde 

yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf 

ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına 

ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir. 

• Benzeri bir karar 6183 sayılı Kanun kapsamında amme alacakları için henüz alınmamış 

olup, vergi & sosyal güvenlik primleri dahil kamu borçlarının zamanında ödenmemesi 

durumunda takip işlemlerinin devam edeceğini hatırlatmak isteriz. 

• Bu açılan bu tedbirleri yakından takip etmekte fayda vardır. 

• Uzaktan çalışma vb tedbirler nedeniyle, mükellefiyetlerin takibini yapan ekipler 

arasındaki koordinasyon çok önemli olmaktadır. 

• Her kurum kendi açıklamasını web sayfalarından yayımlamaktadır. 

 2) Gelir Vergisi Beyanname verme ve ödeme süresi 1 ay uzatılmıştır. 

• 17 Mart 2020 tarihli ve 125 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 31 Mart 2020 

günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi 

https://www.gib.gov.tr/koronavirus-salginindan-etkilenmeleri-nedeniyle-beyanlari-uzatilarak-odemeleri-ertelenen-mukellefler


 
 

 Independent Advisors & Accountants 
 

beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden 

vergilerin ödeme süreleri 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır. 

 3) Şubat-2020 dönemine ilişkin Kdv Beyannamelerinin beyan ve ödemesi ile Ba-Bs 

Formları beyan süreleri ve Elektronik Defter Beratları” nın yüklenme süresi uzatılmıştır. 

• 23 Mart 2020 tarihli ve 126 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 

• 26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi 

Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden 

vergilerin ödeme süreleri 24 Nisan 2020 Cuma günü sonuna kadar, 

• 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Şubat dönemine ilişkin "Form 

Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna 

kadar, 

• 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 30 

Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır. 

 4) Turizm Sektörüne Yönelik Spesifik Ertelemeler yapılmıştır. 

• Nisan ayı başında yürürlüğe girecek olan konaklama vergisi Kasım 2020’ye kadar 

uygulanmayacaktır. Bu yıl başlaması planlanan değerli konut vergisi zaten 1 yıl 

ötelenmişti. 

• Kamu arazisi kullanan otellerde uygulanan irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı 

ödemeleri Nisan, Mayıs ve haziran ayları için 6 ay süreyle ertelenmektedir. 

 5) TÜBİTAK tarafından ARDEB, TEYDEB ve BİDEB rapor gönderim tarihleri üç ay 

ertelenmiştir. 

• Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), Yenilik Destek Programları 

Başkanlığı (TEYDEB) ve Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) 

tarafından desteklenerek yürürlüğe giren projeler kapsamında 30 Haziran 2020 tarihine 

kadar gönderilmesi gereken Gelişme/Sonuç/Dönem Raporlarının son gönderim 

tarihleri, (COVID-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında üç ay ertelenmiştir. 

 6) Bazı toplantıların ertelenmesine karar verilmiştir. 

• 2020/3 sayılı Genelge 20 Mart 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Ayrıca 

2020/4 sayılı Genelge ile de kamu çalışanlarına yönelik uzaktan & dönüşümlü çalışma 

ve idari izinli sayılma hususlarında bir düzenleme yapılmıştır. 

• Söz konusu Genelgeye dayalı olarak yapılamayan toplantılar, konferans, genel kurul, 

aktivite ve benzerleri için hak kaybı yaşamamak adına taraflar ve her bir olay kendi 

içinde değerlendirilerek gerekli önlemler alınmalı ve taraflarla yapılan yazışmalar 

dosyalanmalıdır. 
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• Genel Kurullar Yapılacak mı? 

• Ticaret Kanunu gereğince yapılan genel kurullar ile ilgili olarak ise bağlı olunan Ticaret 

Odaları ile iletişim içinde olunması gerekmektedir. Bu konuda alınmış genel bir karar 

bulunmamaktadır.  

• Ticaret Bakanlığının web sayfasında yer alan açıklamaya göre şirket genel kurullarının 

yoğunlukla gerçekleştirildiği bu dönemde, söz konusu toplantılar için de bazı tedbirler 

alındığını belirten Ticaret Bakanı, "Anonim ve limitet şirketlerde yönetim organları 

tarafından çağrısı yapılan ancak henüz gerçekleştirilmeyen genel kurul toplantılarının, 

ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesi imkânı tanınmıştır.” ifadelerini 

kullanmıştır. Ayrıca sayın Bakan Pekcan, şirket sözleşmelerinde hüküm bulunmasa dahi 

şirketlerin elektronik ortamda genel kurul veya yönetim/müdürler kurulu toplantısı 

gerçekleştirebilmelerine de olanak sağlandığını kaydetmiştir. 

 7) KGK (Kamu Gözetimi Kurumu) bazı bildirimlerin ertelenmesini uygun bulmuştur. 

• İmza/düzenlenme/gerçekleşme tarihine bağlı olarak bu tarihten itibaren belirli bir süre 

içerisinde yapılması gereken bildirimlerden (sözleşme bildirimi, mesleki sorumluluk 

sigortası bildirimi, sözleşme feshi bildirimi, daha önce yapılan bildirimlerde meydana 

gelen değişikliklerin bildirimi vb.) son bildirim tarihi 31.05.2020’den önceye denk 

gelen bildirimlerin 31.05.2020 tarihine kadar, 

• Zamanı kesin bir şekilde düzenlenen (gelir bildirimi, şeffaflık raporu bildirimi vb.) 

bildirimlerin ise 31.05.2020 tarihine kadar yapılması uygun görülmüştür. 

 8) Ticaret Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) 31.12.2020’ye kadar ihracat, dahilde işleme 

ve istisnalı bazı işlemlere ilişkin mücbir sebep & ek süre kararı almıştır. 

• Buna göre; ilgili düzenlemelerde yer alan yetkilerin kullanımı ile Ticaret Bakanlığı 

18.03.2020 tarih ve 53330175 sayılı Onayı ile 18 Mart’tan önce düzenlenmiş veya 

kullanılmış olan, 

• İhracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış olan dahilde işleme izin belgeleri ve 

izinlerine, 

• İhracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış olan vergi resim harç istisnası belgelerine ve 

belgesiz ihracat kredilerine, 

• İhracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış durumda bulunan D3 kodlu dahilde işleme 

izin belgelerine, 

• Süre sonundan itibaren belirlenen sürelerde ilgili mercilere başvurulması ve taleplerin 

uygun görülmesi şartıyla 6 ila 12 aya kadar ek süre verilmesini uygun bulmuştur. 

• Bu onay tüm ilgili birimlere dağıtımlı yazı olarak gönderilmiştir. 

• Söz konusu Bakanlık Onayı ikinci bir işleme gerek kalmaksızın 2020 yıl sonu itibariyle 

yürürlükten kalkacaktır. 

 9) Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü YYS (Yetkilendirilmiş Yükümlü 

Statüsü) kapsamında yapılması gereken bildirimler ile belge sunma sürelerinin 

durdurulmasına karar vermiştir. 
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• YYS başvurularında kolaylık sağlanması amacıyla YYS sertifikası başvuru sürecinde 

bulunan veya sertifika sahibi firmalar tarafından yapılması gereken işlemlere ilişkin 

süreler 19 Mart 2020 tarihi itibariyle durdurulmuş olup bir hak kaybı yaşanmaması 

beklenmektedir. 

 10) Teknokent ve Ar-Ge & Tasarım Merkezi personeline Yönelik Kolaylaştırma: Evden 

çalışma imkânı getirilen teşvikli personel hakkında duyuru yapılmıştır. 

• Teknoparklarda, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde çalışanlar için Nisan 2020 

sonuna kadar bu merkezlere gelmeksizin yaptıkları çalışmalar için de teşviklerden 

yararlanma imkânı getirilmiştir. 

• 3 Bakanlık tarafından yapılan ortak duyuru ile bu şekilde evde çalışması uygun görülen 

personelin Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilmesi yeterli görülmüş olup, bu 

çalışanlar 5746 ve 4691 sayılı Kanunlarla öngörülen teşviklerden yararlanmaya 

devam edeceklerdir. 

Konuyla ilgili diğer gelişmeleri de sizlere duyurmaya devam ediyor olacağız.  

 

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz. 
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