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Tax-IA Bulletin  

 

Bülten No: 2020-28 

Tarih: 25 Mart 2020 

Konu: COVID-19 Vergisel Açıdan Mücbir Sebep İlanı (Hazine ve Maliye Bakanlığı)  

 

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs 

(COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden etkilenen mükelleflerin vergi ödevlerinin 

yerine getirilmesi bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması amacıyla Hazine ve 

Maliye Bakanlığınca yapılan çalışmalar kapsamında 518 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

hazırlanmış ve 24 Mart 2020 tarih ve 31078 Mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir.   

Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığının web sayfasında yapılan duyuru ile hangi sektörlerin mücbir sebep 

kapsamında olduğu daha ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Söz konusu duyurudan 18 Mart tarihinde 

sayın Cumhurbaşkanı tarafından kapsama alınacağı açıklanan sektörlere bazı ilaveler olduğu 

görülmektedir.  

Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız… 

Söz konusu Tebliğ Vergi Usul Kanunu’nun 15 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 

çıkarılmıştır. Tebliğde yapılan düzenlemeye ilişkin tarafımızca yapılan yorum ve açıklamalar koyu, 

italik veya renklendirilmiş olarak gösterilmiştir. Okuma kolaylığı açısından soru cevap olarak 

ilerleyelim.  

1) Öncelikle kimler mücbir sebep kapsamına girmektedir?  

A. Bu Tebliğ ile salgından doğrudan etkilenen ve ana faaliyetleri itibariyle, alışveriş 

merkezleri dahil perakende ticaret, demir çelik ve metal sanayii, otomotiv imalatı ve ticareti ile 

otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, 

sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama 

faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon 

imalatı ve ticareti ile etkinlik ve organizasyon hizmetlerinin yanı sıra sağlık hizmetleri, mobilya 

imalatı, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaatı ve özel inşaat faaliyetleri, endüstriyel mutfak 

imalatı, araç kiralama ile matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin 

yayımcılık faaliyetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükelleflerin mücbir sebep halinde 

olduğu kabul edilmiştir. 

B. Bununla birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında faaliyetleri geçici 

süre ile durdurulan yüzme havuzu, hamam, kaplıca, spor, oyun ve düğün salonu, berber ve 

kuaför gibi işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler de bu süre boyunca 

mücbir sebep hükümlerinden yararlanabileceklerdir.    

C. Bahse konu mükelleflere ilave olarak çiftçi, terzi, manav, avukat, mali müşavir, mimar, 

mühendis, eczacı, doktor, dişçi, veteriner, fizyoterapist, yazılımcı, sanatçı gibi mükellefler 

de dahil olmak üzere bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutanlar ile serbest meslek 

https://www.gib.gov.tr/koronavirus-salginindan-etkilenmeleri-nedeniyle-beyanlari-uzatilarak-odemeleri-ertelenen-mukellefler
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kazancı elde eden gelir vergisi mükellefi olan yaklaşık 1.9 milyon vatandaş da mücbir sebep 

hali kapsamında değerlendirilmiştir.   

Yukarıda sayılan 3 grup mükellefin 1 Nisan 2020 ila 30 Haziran 2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri 

arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.  

Yukarıda geçen ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde bu Tebliğin yayımı tarihi olan 24 Mart 

2020 günü itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınır.  

Bu kapsamda mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla yukarıda sayılan 

sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde 

fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup 

olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınır. 

2) Peki kapsama girmeyenler kimler, yani vergi ertelemesi olmadan vergilerini zamanında 

yatırması gereken mükellefler kimler?  

Her ne kadar Gelir İdaresi’nin web sayfasında yer alan açıklamada vatandaş denilmiş olsa da Türk 

vatandaşı olmasa da Türkiye’de vergi mükellefi olan tüm yerleşik gerçek kişiler söz konusu erteleme 

imkanından faydalanabilecektir.  

Teknik olarak bakınca defter tutan tüm gelir vergisi mükellefleri bu kapsama alınmış olup, sadece faiz 

(menkul sermaye iradı) sadece kira (gayrimenkul sermaye iradı) veya sadece diğer kazanç ve irat 

sahibi mükellefler veya kazancı bunlardan birinden oluşanlar ve sadece stopaj yoluyla vergilendirilen 

ücret, zirai kazanç, vergiden muaf esnaf gibi deftere tabi olmayan mükellefler mücbir sebep kapsamına 

girmemektedir. Bu kişilerin hali hazırda aylık muhtasar & KDV konusuna giren ticari, zirai veya 

mesleki bir faaliyetleri bulunmadığı için ödevlerinin ertelenmesi gereken bir durumları 

bulunmamaktadır.  

Ayrıca açıklanan sektörler arasında olmayan veya İçişleri Bakanlığı tarafından geçici süre 

faaliyetlerine ara verilmemiş olan mükellefler mücbir sebep kapsamında değillerdir.  

3) Hangi beyannameler uzatılmıştır veya başka bir deyişle ve yeni beyan ve ödeme tarihleri 

nedir?  

Bakanlık tarafından hazırlanan Genel Tebliğ’de yukarıda yer verilen tüm mükelleflerin Nisan, Mayıs 

ve Haziran aylarında vermeleri gereken muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin 

verilme süresi 27 Temmuz 2020 günü sonuna kadar uzatılmıştır.  

Söz konusu 3 aya ait beyannamenin tek beyanname olarak değil 3 ayrı aylık beyanname olarak 

verileceği anlaşılmaktadır. Teknik imkanlar ve yazılımlar nedeniyle bu şekilde olacağı beklenmektedir.  

Aylık olarak verilen KDV 1 ve KDV 2 yanında muhtasar beyannameler bu kapsama girmektedir. 

Muhtasar ve hizmet prim bildirgesi uygulamasına geçen 7 pilot ilde muhtasar beyannamelerin SGK 

bildirgesini de kapsadığı mütalaa edilmektedir. Diğer illerde muhtasar ve hizmet prim 

beyannamesinin de uygulamaya başlaması gerekmektedir.  
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Söz konusu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise altışar ay 

uzatılarak ödemelerin Ekim, Kasım ve Aralık aylarının son haftası içerisinde yapılabilmesi 

sağlanmıştır.  

4) Uzatılan beyanname ve ödeme takvimi tablosu 

Aşağıdaki tabloda yeni KDV ve muhtasar beyanname ve ödeme süreleri yer almaktadır. Ayrıca, Form 

Ba-Bs bildirimleri ile elektronik defter beratlarının yükleme süreleri de 27 Temmuz 2020’ye kadar 

uzatılmıştır.  

Beyanname 

Dönemi 

Normal 

Beyanname Tarihi 

Yeni Beyanname 

Tarihi 

Normal Ödeme 

Süresi 

Yeni Ödeme 

Süresi 

Mart 2020 27 Nisan 2020 27 Temmuz 2020 27 Nisan 2020 27 Ekim 2020 

Nisan 2020 26 Mayıs 2020 27 Temmuz 2020 26 Mayıs 2020 27 Kasım 2020 

Mayıs 2020 26 Haziran 2020 27 Temmuz 2020 26 Haziran 2020 28 Aralık 2020 

 

D. Sokağa Çıkma Yasağı Olanlar: Diğer taraftan Tebliğin 5 inci maddesiyle İçişleri 

Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı 

bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları 

ile bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk 

Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22/3/2020 

ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde 

olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.  

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin 

verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, 

sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatılması uygun 

bulunmuştur. Görüldüğü gibi yukarıda yer alan ilk 3 kategori mükellef için 3 aylık bir mücbir sebep 

belirlenmişken sokağa çıkma yasağı kapsamında olanlar için yasağın sonundan itibaren 15 günlük bir 

ilave süre öngörülmüştür.  

5) Sokağa Çıkamayanlar Bu Durumlarını Nasıl Belgelendirecektir?  

65 yaş ve üstünde olunması nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması, 

vergi dairelerince yapılacak tespitlere istinaden resen gerçekleştirilecek olup bu kapsamdaki süre 

uzatımına ilişkin herhangi bir başvuru alınmayacaktır. 

Kronik rahatsızlık nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması için bu 

rahatsızlığın sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edilmesi şarttır. Bu 

kapsamdaki süre uzatımı işlemi, mükellefin kronik rahatsızlığı bulunduğuna dair beyanını içeren 

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden vereceği yazılı başvurusuna istinaden yapılacak olup sağlık 
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kuruluşundan alınan belgelerin sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 30 gün 

içerisinde bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir. 

6) Peki SGK Primleri de Uzuyor mu?  

Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç 

ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması 

durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme 

sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacaktır.  

Diğerleri için SGK tarafından bir açıklama yapması beklenmektedir. 

7) İlk Yayımlanan Listede Yer Almayan Sektörler Ne Yapacak?  

Aşağıda sayın Cumhurbaşkanı tarafından ana hatları açıklanan ve daha sonra Gelir İdaresi 

Başkanlığının web sayfasında duyuru olarak yayımlanan 9 sektör aynı isim ve numarayla 

gösterilmiştir. İlave olarak eklenen sektörler ise 10-17 nci sıralarda gösterilmektedir.  

İlave olarak ilk açıklanan liste ile yeni açıklanan liste arasındaki farklılıklar karşılaştırma amacıyla 

renkli olarak tabloda yer almaktadır.  

Çoğu ülkede, mücbir sebebe ilişkin sektör belirleme yerine önceki döneme nazaran %15-20 ciro azalışı 

yeterli sayılmıştır. TOBB ve çeşitli kuruluşlar tarafından talep edilen kolay yöntem de buydu.  

Konuyla ilgili diğer gelişmeleri de sizlere duyurmaya devam ediyor olacağız.  

 

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

 

Saygılarımızla, 

 

Independent Advisors | Accounting & Tax  

Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Ahmet Sok. Ada Residence No: 6-10/51, 34381 Şişli İstanbul  

Tel: +90 212 211 11 10  

Kent İş Merkezi, Mustafa Kemal Mahallesi, 2152 Cadde, No:2 Kat:9 Daire No:18  

Çankaya/Ankara, 06510 Tel: +90 312 446 92 05 

www.ia.com.tr  
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TABLO: KARŞILAŞTIRMA TABLOSU – ERTELEMEYE TABİ SEKTÖRLER 

Ilk Metin  Ikinci Metin Temel Farklar 

1. Perakende Ticaret ve Alışveriş Merkezleri 

Market, büfe, bakkal, şarküteri, manav, dondurmacı, 

tuhafiye, kasap, inşaat malzemeleri satışı, küçük ev 

eşyaları ile beyaz eşya satışı, mobilya satışı, ev 

tekstili, kitap ve kırtasiye, gazete ve dergi, ayakkabı 

ve giyim eşyası perakende satışı, oyuncakçı, tıbbi ve 

ortopedik ürünler, eczane, kuyumcu, çiçekçi, 

pazarcılar, balıkçılar, pastane ve fırınlar, kişisel 

bakım ve kozmetik ürünlerinin satışı vb. her türlü 

ürünün perakende olarak satışına yönelik faaliyetler 

ile alışveriş merkezleri ve buralarda perakende satış 

faaliyetinde bulunanlar 

1. Perakende Ticaret ve Alışveriş Merkezleri 

Market, büfe, bakkal, şarküteri, manav, dondurmacı, tuhafiye, kasap, 

inşaat malzemeleri satışı, küçük ev eşyaları ile beyaz eşya satışı, 

mobilya satışı, ev tekstili, kitap ve kırtasiye, gazete ve dergi, ayakkabı 

ve giyim eşyası perakende satışı, oyuncakçı, tıbbi ve ortopedik ürünler, 

eczane, kuyumcu, çiçekçi, pazarcılar, balıkçılar, pastane ve fırınlar, 

kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinin satışı vb. her türlü ürünün 

perakende olarak satışına yönelik faaliyetler ile alışveriş merkezleri ve 

buralarda perakende satış faaliyetinde bulunanlar 

 

 

Dondurmacılar hem burada 

sayılmış hem de yeni listede 

7nci sırada tekrar 

sayılmıştır. 

 

2. Demir Çelik ve Metal Sanayii 

Demir, çelik, alüminyum, bakır, kurşun, çinko, kalay 

imalatı ile bunların imalatçılar tarafından satışı 

 

2. Demir Çelik ve Metal Sanayii 

Demir veya çelik granül ve demir tozu üretilmesi, çelikten/demirden 

yapılmış tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçalarının imalatı 

(sıcak çekilmiş veya sıcak haddelenmiş),çelik barların ve içi dolu 

profillerin soğuk çekme yöntemiyle imalatı, açık profillerin, nervürlü 

levhaların ve sandviç panellerin soğuk şekillendirme veya katlama 

yöntemiyle imalatı, çelik tellerin soğuk çekme yöntemiyle imalatı, 

alüminyum folyo imalatı (alaşımdan olanlar dahil),alüminyum imalatı 

(işlenmemiş halde), kurşun tabaka, levha, şerit, folyo, kurşun tozu ve 

pulu imalatı (alaşımdan olanlar dahil), kalay imalatı (işlenmemiş halde), 

 

 

Kapsam genişletilmiştir.  
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çinko imalatı (işlenmemiş halde) gibi demir, çelik, alüminyum, bakır, 

kurşun, çinko, kalay imalatı ile bunların imalatçılar tarafından satışı 

3. Otomotiv 

Otomobil, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, 

midibüs, traktör, motosiklet, römork, karavan gibi 

tüm motorlu kara taşıtlarının imalatı ile toptan ve 

perakende satışı 

 

3. Otomotiv 

Otomobil, kamyon, kamyonet, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı 

römork) imalatı otobüs, minibüs, midibüs, traktör, motosiklet, römork, 

karavan gibi tüm motorlu kara taşıtlarının imalatı, toptan ve perakende 

satışı ile otomotiv yan sanayii 

 

En önemlisi Türkiye 

açısından can damarı olan 

yan Sanayi de eklenmiştir.  

4. Lojistik-Ulaşım 

Hava, kara, demiryolu, deniz ve her türlü suyolu ile 

yapılan her türlü şehir içi ve şehirlerarası yük ve 

yolcu taşımacılığı, otoyol, tünel ve köprü 

işletmeciliği, depolama ve antrepoculuk faaliyetleri, 

havaalanı yer hizmetleri gibi her türlü lojistik ve 

ulaşım hizmetleri 

 

4. Lojistik-Ulaşım 

Hava, kara, demiryolu, deniz ve her türlü suyolu ile yapılan her türlü 

şehir içi ve şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı, otoyol, tünel ve köprü 

işletmeciliği, depolama ve antrepoculuk faaliyetleri, havaalanı yer 

hizmetleri, havaalanı işletmeciliği, hava, kara, deniz ve demiryolu 

taşımacılığıyla ilgili kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri gibi 

her türlü lojistik ve ulaşım hizmetleri 

 

Daha önce olmayan 

havaalanı işletmeciliği, 

hava, kara, deniz ve 

demiryolu taşımacılığıyla 

ilgili kargo ve bagaj yükleme 

boşaltma hizmetleri dahil 

edilmiştir.  

5. Sinema ve Tiyatro Faaliyetleri 

Tiyatro, opera, bale, sinema, konser gibi her türlü 

sanatsal faaliyetler 

5. Sinema ve Tiyatro Faaliyetleri 

Tiyatro, opera, bale, sinema, konser gibi her türlü sanatsal faaliyetler 

Bire bir aynıdır.  

6. Konaklama 6. Konaklama  
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Otel, motel, pansiyon, tatil köyü gibi konaklama 

faaliyetleri, tur operatörü ve seyahat acenteliği 

faaliyetleri, rezervasyon hizmetleri gibi her türlü 

konaklama ve buna ilişkin faaliyetler 

 

Otel, motel, pansiyon, tatil köyü gibi konaklama faaliyetleri, tur 

operatörü ve seyahat acenteliği faaliyetleri, rezervasyon hizmetleri, 

kaplıca, ilıca, içmeler, spa merkezleri, vb. yerlerin faaliyetleri gibi her 

türlü konaklama ve buna ilişkin faaliyetler 

Kaplıca, ilıca, içmeler, spa 

merkezleri, vb. yerlerin 

faaliyetleri eklenmiştir.  

7. Yiyecek ve İçecek Hizmetleri 

Lokanta, kafe, kıraathane, kahvehane, çay ocakları, 

kantinler, ulaşım araçlarında bulunan büfeler gibi her 

türlü yiyecek ve içeceklerin sunumuna yönelik 

hizmetler 

7. Yiyecek ve İçecek Hizmetleri 

Lokanta, kafe, kıraathane, kahvehane, çay ocakları, kantinler, ulaşım 

araçlarında bulunan büfeler gibi her türlü yiyecek ve içeceklerin 

sunumuna yönelik hizmetler, dönerci, pizzacı, dondurmacı, çorbacı vb. 

 

Dönerci ve pizzacılar ismen 

tekrar sayılmış dondurmacı 

ve çorbacılar da dahil 

edilmiştir.  

8. Tekstil ve Konfeksiyon Faaliyetleri 

Kumaş ve iplik imalatı, her türlü pamuktan, yünden, 

tiftikten, elyaftan ve kumaştan mamul ürünlerin 

imalatı ile giyim ve ev tekstili ürünlerinin imalatı ile 

satışı gibi her türlü tekstil ve konfeksiyon imalat ve 

satışı 

 

8. Tekstil ve Konfeksiyon Faaliyetleri 

Doğal pamuk elyafının imalatı, doğal yün ve tiftik elyafının 

imalatı,  suni ve sentetik elyafların bükülmesi ve iplik haline getirilmesi, 

kot kumaşı imalatı, pamuklu dokuma kumaş imalatı, keten, rami, 

kenevir, jüt elyafları ile diğer bitkisel tekstil elyaflarından dokuma 

kumaş imalatı,  havlı, şönil, havlu, pelüş, tırtıl ve benzeri ilmeği 

kesilmemiş dokuma kumaşlar ile tafting kumaş imalatı gibi kumaş ve 

iplik imalatı, her türlü pamuktan, yünden, tiftikten, elyaftan ve kumaştan 

mamul ürünlerin imalatı ile giyim ve ev tekstili ürünlerinin imalatı ile 

satışı gibi her türlü tekstil ve konfeksiyon imalatı ve satışı 

Kumaş ve iplik imalatı 

özellikle ayrıntılı bir şekilde 

tanımlanmıştır.  

 

9. Etkinlik ve Organizasyon 

Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar ve 

etkinliklerin organizasyonu ile internet kafe, oyun, 

düğün ve nikâh salonu, spor merkezleri gibi yerlerde 

9. Etkinlik ve Organizasyon 

Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar ve etkinliklerin organizasyonu ile 

internet kafe, oyun, düğün ve nikâh salonu, spor merkezleri gibi yerlerde 

 

İlk açıklamada olmayan 

halkla ilişkiler ve iletişim 
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gerçekleştirilen her türlü etkinlik ve organizasyon 

faaliyetleri 

gerçekleştirilen her türlü etkinlik ve organizasyon faaliyetleri ile halkla 

ilişkiler ve iletişim faaliyetleri 

faaliyetleri de kapsama 

dahil edilmiştir.  

 10. Sağlık Hizmetleri 

İnsan sağlığına yönelik hastane hizmetleri, diyaliz merkezleri, özel 

hekimlik faaliyetleri, diş hekimliği faaliyetleri, yatılı bakım faaliyetleri, 

tıbbi laboratuvar hizmetleri gibi sağlık faaliyetleri 

 

Listeye ilk defa girmişlerdir.  

 11. Mobilya İmalatı 

Sandalye, koltuk, kanepe, çekyat, divan, vb.’leri ile iskeletlerinin 

imalatı, büro ve mutfak mobilyaları imalatı, yatak imalatı, yatak odası, 

yemek odası, banyo dolabı, genç ve çocuk odası takımı, gardırop, 

vestiyer gibi mobilyaların imalatı 

 

Listeye ilk defa girmişlerdir.  

 12. Madencilik ve Taş Ocakçılığı 

Taş kömürü, linyit, uranyum, krom, nikel, alüminyum gibi madenlere 

yönelik faaliyetler ile mermer, granit ve taş ocakçılığı gibi madenciliğe 

yönelik faaliyetler 

 

Listeye ilk defa girmişlerdir.  

 13. İnşaat 

Bina projelerinin geliştirilmesi, ikamet amaçlı binalar ile ikamet amaçlı 

olmayan binaların inşaatı, binaların yeniden düzenlenmesi ve 

yenilenmesi faaliyetleri, yıkım işleri, sıtma, havalandırma, soğutma ve 

iklimlendirme sistemlerinin kurulumu, binaların iç ve dış boyama ve 

işleri, duvar ve yer kaplama gibi bina inşaatı ile özel inşaat faaliyetleri 

 

Listeye ilk defa girmişlerdir.  
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 14. Endüstriyel Mutfak Ekipmanları 

Demir, çelik, alüminyum ve bakırdan sofra ve mutfak eşyalarının imalatı 

gibi endüstriyel mutfak ekipmanlarının imalatı 

 

Listeye ilk defa girmişlerdir.  

 15. Araç Kiralama 

Motorlu kara taşıtlarının ve arabaların kiralanması 

 

Listeye ilk defa girmişlerdir.  

 16. Basılı Yayın ve Matbaacılık 

Ders ve çocuk kitaplarının, gazetelerin, dergi ve süreli yayınların yayımı 

gibi basılı yayın hizmetleri, gazetelerin, dergilerin ve süreli yayınların 

basım hizmetleri ve ciltçilik gibi hizmetler 

 

Listeye ilk defa girmişlerdir.  

 17. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Tamamı 

Çiftçi, terzi, manav, avukat, mali müşavir, mimar, mühendis, eczacı, 

doktor, dişçi, veteriner, fizyoterapist, yazılımcı, sanatçı gibi mükellefler 

de dahil olmak üzere bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutan 

ticari ve zirai kazanç elde eden mükellefler ile serbest meslek kazancı 

elde eden gelir vergisi mükelleflerinin tamamı 

 

Listeye ilk defa girmişlerdir. 

Ilk listedeki sektörler 

arasında olanlar zaten 

kapsamdaydı.   

 18- İçişleri Bakanlığı Tarafından Alınan Tedbirler Kapsamında 

Faaliyetleri Geçici Süre İle Durdurulanlar:  

Bununla birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler 

kapsamında faaliyetleri geçici süre ile durdurulan yüzme havuzu, 

hamam, kaplıca, spor, oyun ve düğün salonu, berber ve kuaför gibi 

 

Bu işletmeleri işletenler 

gerçek kişiler ise bunlar 

zaten mücbir sebep 

halindedir. Ancak bu yerleri 

işletenler kurumlar vergisi 
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işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler de bu 

süre boyunca mücbir sebep hükümlerinden yararlanabileceklerdir.  

 

mükellefi iseler bunlar da bu 

kapsama girmektedir. 

 19- Sokağa Çıkma Yasağı Olanlar:  

Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 

genelge uyarınca 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı 

bulunan vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma 

yasağı uygulaması çerçevesinde, 65 yaşın üzerinde 

olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle 

sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefleri ile meslek 

mensupları açısından sokağa çıkma yasağının başladığı 

tarih ile sona ereceği tarih arasındaki dönemin mücbir 

sebep hali olarak kabul edilmesi ve bu döneme ilişkin 

olarak verilmesi gereken beyannameler ile bunlara 

istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi yasağın 

kalktığı tarihi takip eden 15’inci günün sonuna kadar 

uzatılması Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygun 

bulunmuştur. 

 

Sokağa çıkma yasağı belli şartları taşıyan 

gerçek kişilere uygulandığı için bu 

kişilerin sahibi, ortağı, kilit yöneticisi, 

avukatı ve YK başkanı veya üyesi olduğu 

şirketler eğer yukarıda sayılan mücbir 

sebep kapsamındaki sektörlere 

girmiyorsa bu tür şirketlerin mali 

mükellefiyetlerini zamanında yerine 

getirmeleri gerekmektedir.  

Eğer mükelleflerin tebliğin yayım tarihi 

itibariyle aracılık sözleşmesiyle 

beyannamelerini gönderen meslek 

mensupları sokağa çıkma yasağı 

kapsamındaysa hem bu meslek mensupları 

hem de bu meslek mensuplarının hizmet 

verdiği mükellefler mücbir sebep 

kapsamında değerlendirilecektir.   

  


