
 
 

 

Independent Advisors & Accountants 

1 
 

Tax-IA Bülten - 2020-30 

 

Tarih: 27 Mart 2020  

Konu: Mali/Vergisel Düzenlemeler (Mart Ayı İkinci 15 günlük Özet) 

 

Merhaba, son 15 gün içerisinde gerçekleşen önemli mali & vergisel konuları özet olarak sizlerin 

dikkatinize sunmak isteriz.  

İçinden geçilen sağlık krizinden dolayı uzaktan çalışma, toplantı ve iletişim formatına uygun olarak bu 

tür bilgilendirmeleri sizlere daha sıklıkla ulaştırmak istiyoruz.  

 

A. Sayın Cumhurbaşkanı Ekonomi Paketini açıklamış ve Tedbirler yürürlüğe girmeye 

başlamıştır.   

 

o Söz konusu paketin tüm ayrıntılarına Türkçe ve İngilizce olarak yayımladığımız 2020-

23 sayılı bültenimizden ulaşabilirsiniz.  

 

o 100 milyar TL civarında olan bu paket ile istihdamın sürmesi ve ekonominin korunması 

amaçlanmaktadır.  

 

▪ İlk adım olarak BDDK 19 Mart 2020 tarih ve 8949 sayılı Kararı ile Bankaların 

Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A maddesine göre kredi tutarının 

teminat olarak alınan konutun değerine oranının, değeri beş yüz bin Türk Lirası 

ve altında olan konutlar için yüzde doksana çıkarılmasına karar vermiştir.  

 

▪ İkinci adım olarak, 22 Mart 2020 tarih ve 2278 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 

havayolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine Haziran 2020 sonuna kadar %18 

yerine %1 KDV oranı uygulanacaktır. Uygulama 1 Nisan 2020 tarihinde 

başlayacaktır. Kargo taşımacılığı için genel oranda vergilendirme devam 

etmektedir. Dış hat uçuşlar için hali hazırda KDV uygulanmamaktadır.  

 

▪ Daha sonra Eximbank 24 Mart 2020 tarihli duyurusuyla Cumhurbaşkanı 

tarafından açıklanan adımların ayrıntılarını belirlemiştir. Buna göre, 

 

 

https://ia.com.tr/2020-23-turkiye-ekonomik-istikrar-kalkani-paketi/
https://ia.com.tr/2020-23-turkiye-ekonomik-istikrar-kalkani-paketi/
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❖ Kredi geri ödeme vadeleri uzatılmıştır.  

 

İhracatçıların daralan talepten veya virüsün yayılmasını engellemek 

için ülkelerin uyguladığı kısıtlamalardan etkilenmemeleri için Türk 

Eximbank’ın TCMB kaynaklarından ve kendi kaynaklarından 

kullandırdığı kredilerin vadesi haziran sonuna kadar gelecek kredi 

geri ödemelerinde firmaların talepleri doğrultusunda 3 ile 6 aya 

kadar uzatılacaktır. Bu bağlamda ihracatçıların faiz ödemeleri de 6 

ay ertelenebilecektir.   

 

❖ Taahhüt kapatmaya ilave 1 yıl verilmiştir. 

 

Kısa vadeli kredilerde 2 yıl olan taahhüt kapatma süresi henüz 

taahhüdü kapatılmamış olan ve taahhüt süresi dolmasına karşı ceza 

uygulanmamış olan krediler ile haziran sonuna kadar kullandırılacak 

tüm krediler için 3 yıla çıkarılarak ihracatçılara ihracat yapmaları için 

verilen süre ilave 1 yıl arttırılmıştır. Taahhüt kapatma cezalarında da 

indirime devam edilecek olması ihracatçılara bu sıkıntılı dönemde 

ilave 1 yıl sürenin yanında maliyet avantajı da sağlayacaktır. 

 

❖ Reeskont kredilerinde 2 yıl vade imkânı tanınmıştır.  

 

Reeskont kredilerinin daha önce azami 1 yıl olan kredi vadeleri bu 

zor dönemde ihracatçılarımızın finansal yüklerini azaltmak için 

azami 2 yıla çıkarılacaktır.  

 

❖ Sigorta limitlerinde alıcıya tanınan vadeler ücretsiz uzatılmıştır.  

 

Haziran ayı sonuna kadar alıcı firmaların sigortalı firmalardan talep 

edeceği 3 aya kadarki vade uzatımlarında sigortalı firmalardan 

herhangi bir ek sigorta primi alınmayacaktır. Ayrıca sigortalı firmalar 

tarafından ödenmekte olan sigorta primleri ve alıcı analiz ücretlerinin 

vadelerinin 30 gün uzatılarak sigorta ürününden yararlanan 

ihracatçılara kolaylık sağlanması amaçlanmaktadır.  
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❖ İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım 

oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı 

desteği sağlanacaktır. 

 

Ekonomi İstikrar Kalkanı paketi doğrultusunda ihracatçıların azalan 

siparişlerden etkilenmemeleri, üretimlerine devam etmeleri ve 

istihdam kaybı yaşamamaları için destek programı kapsamında 

üretime devam eden ihracatçıların siparişlerin azalmasından dolayı 

birikecek stoklarına ilişkin de finansal çözüm üzerinde çalışmalar 

devam etmektedir.  

 

o Çeşitli beyannamelerin ertelenmesi, belli sektörler için sunulan destekler, KGF limitinin 

artırılması, turizm ve otelcilik sektörü için alınan önlemler, yaşlılar, emekliler ve ihtiyaç 

sahipleri için düşünülen tedbirler, ihracatçılar, borçlular, elektrik & su faturasını 

ödeyemeyen vatandaşlar, işverenler, uzaktan çalışan, kısa çalışma ödeneğine ihtiyaç 

duyan sektörler için çeşitli düzenleme ve açıklamalar yapılmıştır.   

 

▪ Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması 23 Mart 2020 tarihi itibariyle başlatılmış 

olup İŞKUR bu konuda yapılacak işlemleri çok ayrıntılı bir şekilde web 

sayfasından açıklamıştır.  

▪ Bu konuda tüm bilgilere Türkçe ve İngilizce olarak yayımladığımız 2020-24 

numaralı sirkülerimizden ulaşılabilir.  

 

o 26 Mart tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun ile (7226 sayılı Kanun) Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan 

pakete ilişkin diğer kanuni düzenlemeler yapılmıştır. Bu konudaki tüm ayrıntıları sizlere 

ayrıca duyuracağız.  

 

B. Tedbirler Kapsamındaki Mali & Finansal Ertelemeler 

 

2. Esnaf ve Sanatkarlara Halkbank tarafından düşük faizli kredi kullandırılması ve kredi 

borçlarının ertelenmesine karar verilmiştir. 

 

o 25 Mart 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı 1 Nisan 2020 

tarihinde yürürlüğe girecektir.  

 

https://ia.com.tr/2020-24-kisa-calisma-odenegi-hakkinda/
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o Zarar gören esnaf ve sanatkarların borçları 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelenecektir. Esnaf 

ve sanatkardan bu kapsamda çalışan sayısını azaltmayacağına dair bir taahhütname 

alınacaktır. Ertelenen krediler için erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmaz. 

 

o Bankanın bu işlemlerden kaynaklanacak zararlarını Hazine ve Maliye Bakanlığı 

karşılayacaktır.  

 

3. Bazı vergiler için ödeme ve beyan tarihleri ertelenmiştir.   

 

o 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.  

 

o 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.  

 

o Bu konuda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 518 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliği yayımlanmıştır. Bu konuda detaylı bilgilere Gelir İdaresi Başkanlığının 

web sayfasından ve 2020-28 numaralı sirkülerimizden ulaşılabilir.  

 

o Bu konuda ayrıca SGK tarafından bir düzenleme yapılması beklenmektedir.  

 

o 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 4 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılabilecektir.  

 

4. İcra ve İflas İşleri Ertelenmiştir.  

 

o 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, 

https://www.gib.gov.tr/node/143134
https://ia.com.tr/2020-28-covid-19-vergisel-acidan-mucbir-sebep-ilani-hazine-ve-maliye-bakanligi/
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yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve 

infaz edilmemesine karar verilmiştir.  

 

o 26 Mart tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan 7226 sayılı Kanunun Geçici 1nci 

maddesi ile bu konuda ilave kanuni düzenlemeler yapılmıştır. Bu konudaki tüm 

ayrıntıları sizlere ayrıca duyuracağız.  

 

5. Ödenmemiş Vergi ve SGK Borçları 

 

o Yukarıda yer alan icra ve iflas işlerinin ertelenmesi konusunda 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.   

 

o SGK prim borçlarına ilişkin ödeme yapamayan firmaların yararlanabileceği tecil ve 

taksitlendirmesi konusunda 2020-25 sayılı sirkülerimizi inceleyebilirsiniz. Bu 

sirkülerimizde malum salgın kapsamında iş hukuku ve çalışma hayatına ilişkin yapılan 

düzenlemeler ile SGK ödemelerinin belli süre ertelenmesi dışında zor durumdaki 

mükelleflere tanınan tecil ve taksitlendirme imkanıyla ilgili olarak önemli bilgiler 

bulacaksınız. Söz konusu sirkülere İngilizce olarak da linkten ulaşabilirsiniz.  

 

6. Gelir Vergisi Beyanname verme ve ödeme süresi 1 ay uzatılmıştır. 

 

o 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 

beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden 

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

 

7. Turizm Sektörüne Yönelik Spesifik Ertelemeler yapılmıştır.  

 

o Konaklama vergisi Kasım 2020’ye kadar uygulanmayacaktır. Bu yıl başlaması 

planlanan değerli konut vergisi zaten 1 yıl ötelenmişti. 26 Mart tarihinde Resmî 

Gazetede yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanunun 51 inci maddesiyle (7226 sayılı Kanun) söz konusu vergi ertelenmiştir.  

 

https://ia.com.tr/2020-25-covid-19-sgk-calisma-mevzuati-onlemleri/
https://ia.com.tr/2020-26-labor-employment-measures-and-ssi-premium-deferrals-in-turkey-of-covid-19/


 
 

 

Independent Advisors & Accountants 

6 
 

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

ödemeleri Nisan, Mayıs ve haziran ayları için 6 ay süreyle ertelenmektedir. 7226 sayılı 

Kanunun 42 nci maddesiyle anılan tutarlar ve ecrimisil bedelleri her hangi bir başvuru 

şartı aranmaksızın ertelenmiştir.  

 

8. TÜBİTAK tarafından ARDEB, TEYDEB ve BİDEB rapor gönderim tarihleri üç ay ertelenmiştir.  

 

o 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.  

 

9. Teknokent ve Ar-Ge & Tasarım Merkezi personeline Yönelik Kolaylaştırma: Evden çalışma 

imkânı getirilen teşvikli personel hakkında duyuru yapılmıştır. 

 

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

kadar bu merkezlere gelmeksizin yaptıkları çalışmalar için de teşviklerden yararlanma 

imkânı getirilmiştir.  

 

o 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.  

 

10. Yeminli Mali Müşavir (YMM) Tasdik Raporlarının sunulması 2 ay süreyle ertelenmiştir. 

 

o Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çıkarılan sirküler ile ilgili mevzuat çerçevesinde belli 

sürelerde Hazine ve Maliye Bakanlığı/vergi dairelerine teslim edilmesi gereken yeminli 

mali müşavirlik tasdik raporlarının verilme süreleri, son günü 30/6/2020 tarihine kadar 

olanlar için geçerli olmak üzere iki ay süreyle uzatılmıştır. 

 

o Buna göre, örneğin Artırımlı Teminat Uygulaması kapsamında 15/10/2019 tarihinde 

KDV iadesi alan mükellefçe, iadeye ilişkin 15/4/2020 tarihine kadar verilmesi gereken 

YMM raporu, 15/6/2020 tarihine kadar verilebilecektir. Benzer şekilde, 31/3/2020 
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tarihine kadar verilmesi gereken vergi muafiyeti tanınan vakıflara ilişkin tasdik raporu, 

1/6/2020 tarihine kadar verilebilecektir. 

  

o İlgili mevzuatı uyarınca son verilme tarihi 30/6/2020 tarihinden sonra olan raporlar 

için herhangi bir süre uzatımı söz konusu olmayıp, bu raporların ilgili mevzuatında 

öngörülen süre içerisinde verilmesi gerekmektedir. 

 

11. Bazı toplantıların ertelenmesine karar verilmiştir. 

 

o Cumhurbaşkanı Genelgesiyle Bilim Kurulunun tavsiyesiyle, ulusal ve uluslararası açık 

veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri 

toplantıların veya aktivitelerin Nisan ayı sonuna kadar ertelenmesi uygun 

görülmüştür. 2020/3 sayılı Genelge 20 Mart 2020 tarihli Resmî Gazetede 

yayımlanmıştır.  

 

o Ayrıca 202/4 sayılı Genelge ile de kamu çalışanlarına yönelik uzaktan & dönüşümlü 

çalışma ve idari izinli sayılma hususlarında bir düzenleme yapılmıştır.  

 

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

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

içinde değerlendirilerek gerekli önlemler alınmalı ve taraflarla yapılan yazışmalar 

dosyalanmalıdır.  

 

o Ticari Genel Kurullar Yapılacak mı?  

 

o 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.  

 

o 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.  
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12. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) web sayfasında yaptığı bir duyuru ile sürelere 

uyulmasını ve fakat olağanüstü koşulların dikkate alınacağını kamuoyuna açıklamıştır.  

 

o “Bununla birlikte, Ülkemizin içinde bulunduğu bu olağanüstü süreçte veri sorumluları 

tarafından alınan önlemler kapsamında farklı operasyonel uygulamalara (uzaktan 

çalışma, dönüşümlü çalışma vb.) gidildiği de dikkate alınarak, her bir başvuru ya da 

veri ihlal bildirimi özelinde, veri sorumlularının uymakla yükümlü oldukları sürelerin 

değerlendirilmesi açısından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından içerisinde 

bulunduğumuz olağanüstü koşulların gözetileceği hususu kamuoyuna saygıyla 

duyurulur.” 

 

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

 

o 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, 

 

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

bildirimlerin ise 31.05.2020 tarihine kadar yapılması uygun görülmüştür. 

 

C. Gümrük ve Dış Ticarete İlişkin Konular 

 

14. Ticaret Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) 31.12.2020’ye kadar ihracat, dahilde işleme ve 

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

 

o 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/kullanılmış,   

 

▪ 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,  
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▪ 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. 

 

15. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü YYS (Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü) 

kapsamında yapılması gereken bildirimler ile belge sunma sürelerinin durdurulmasına karar 

vermiştir.  

 

o 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.  

 

16. Gümrükler Genel Müdürlüğü ayrıca yabancı plakalı kara taşıtları dahil bazı mükellefiyetlerde 

süre uzatımına karar vermiştir. 

 

o Genel Müdürlük yayımlamış olduğu 53433361 sayılı dağıtımlı yazıyla bazı 

mükellefiyetlerle ilgili düzenlemeler yapmıştır. Mevzuat hükümleri kapsamında, 

Koronavirüs (Covid- 19) salgının mücbir sebep ve beklenmeyen hal olarak kabul 

edilmesi ve ilgili rejimlerde sürelere ilişkin işlemlerin aşağıda yer alan açıklamalar 

çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmektedir.  

 

▪ Geçici ithalat rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, hariçte işleme rejimi 

veya geçici ihracat kapsamında Gümrük tarafından verilen izin süreleri, 

01.02.2020 tarihi veya sonrasında dolan eşya için, yükümlü tarafından 

herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın izin süre sonu, 30.06.2020 tarihi 

olarak belirlenecektir.  

 

▪ Geçici ithalat rejimi kapsamında, Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan ticari ve 

kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarından yurtta kalma 

süresi 01 Şubat 2020’den sonra bitmiş veya bitecek olanlar için süre sonu, 

herhangi bir başvuru aranmaksızın 30.06.2020 tarihi olarak belirlenmiştir.  
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17. İhracı kayda bağlı mallar listesi güncellenmiştir.  

 

o Konuya ilişkin 2020/5 numaralı Tebliğ 18 Mart 2020 tarihinde Resmî Gazetede 

yayımlanmıştır.  

o İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ kapsamındaki malların ihracından önce 

gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınması 

gerekir.  

 

o Aşağıda yer alan ürünlerin ihracatı kayda bağlanmıştır:  

 

▪ 35- Etil Alkol  

▪ 36- Kolonya  

▪ 37- Dezenfektan  

▪ 38- Hidrojen Peroksit  

▪ 39- Yalnız Meltblown Kumaş  

 

o Türkiye’deki ihracı kayda bağlı mallara benzer uygulamaları diğer ülkeler ve Avrupa 

Komisyonu da yürürlüğe koymuştur. 

 

o Avrupa Komisyonu 2020/402 sayılı Genelgesiyle 15 Mart 2020 tarihinde 6 hafta 

yürürlükte olmak üzere bazı ürünlerin AB dışı ülkelere ihracatını yasaklamıştır.  

o Bu ürünler, lens, koruyucu bazı kremler, eldiven, ağız, burun, göz koruyucu ürünler, 

maske vb ürünlerdir.  

o Rusya da benzeri ürünlerin ihracına 1 Haziran 2020 tarihine kadar sınırlama getirmiştir.  

 

18. İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallarda düzenleme yapılmıştır. 

 

o 2020/6 sayılı İhracat Tebliği ile İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğe 

(İhracat 96/31) aşağıdaki geçici madde eklenerek uygulamanın kapsamı belirlenmiştir.  

 

“Geçiş hükmü GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ hükümleri, bu 

maddenin yayımı tarihi (bu tarih hariç) öncesinde gümrük beyannamesi tescil edilmiş 

mallara uygulanmaz.” 
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o Ayrıca aynı Tebliğin ekinde yer alan (EK:2) İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesine 33-

40 ıncı sıralar olarak Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen çeşitli 

(Covid-19 tedavisi için gereken) tıbbi malzeme ve cihazlar eklenmiştir. 

 

19. Egzotik hayvanlar ile bazı hayvanların ticari veya yolcu beraberi ülkeye girişi geçici olarak 

yasaklanmıştır.  

 

o Bilim Kurulu kararları doğrultusunda; COVID-19 salgının kaynağı ve epidemiyolojisine 

ilişkin bilgiler netlik kazanıncaya kadar, başlamış işlem niteliğindekiler hariç olmak 

üzere hangi amaçla olursa olsun bütün yurt dışı ülkelerden gelen, egzotik hayvanlar 

ile omurgasızlar, amfibik hayvanlar, köpek, kedi, gelincik, süs balıkları, sürüngen, 

kemirgen, evcil tavşan ve tüm kuş türlerinin yolcu beraberinde veya ticari kapsamda 

ülkeye girişleri Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce askıya 

alınmıştır. 

 

D. Diğer Önemli Vergisel ve Mali Konular 

 

20. Havayolu ile seyahat eden yolcuların haklarına yönelik bir düzenleme yapılmıştır. 

 

o Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmeliğe (SHY-YOLCU)’e 

aşağıdaki madde eklenerek hak kayıplarının telafisi düzenlenmiştir.  

 

o “Geçici Madde 1 –  

 

▪ (1) COVID-19 salgını nedeniyle 5/2/2020 tarihinden itibaren uçuşun iptal 

edilmesi durumunda, bu iptaller sebebiyle uçuşu icra eden veya etme 

taahhüdünde bulunan hava taşıma işletmesi 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu 

maddelerde yer alan hükümlerden uçuş yasakları kalktıktan sonraki iki ay 

sonuna kadar muaftır. 

 

▪ (Uygulaması ertelenen maddeler ise tazminat hakkı, geri ödeme veya 

güzergâh değişikliği hakkı ve hizmet hakkı olarak düzenlenen haklardır.)  

 

▪ (2) COVID-19 salgını nedeniyle uçuşu iptal edilen yolcunun, hava taşıma 

işletmesinin boş koltuk durumuna bağlı olarak istediği bir tarih için bilette 
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değişiklik yapma veya bileti açığa alma hakkı vardır. Yolcu, açığa alınıp 

kullanılmayan biletin iadesini uçuş yasakları kalktıktan sonraki iki ayın 

sonrasında hava taşıma işletmesinden alabilir. 

 

o Normal şartlarda bu Yönetmeliğin amacı, havayolu ile seyahat eden yolcuların sahip 

olduğu haklar ve bu hakların geçerli olduğu durumlar ile yolcuların uçağa kabul 

edilmediği, uçuşlarının iptal edildiği ve uçuşlarının ertelendiği durumlardaki asgari 

haklarını belirlemek ve düzenlemektir.  

 

21. Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği yayımlanmıştır. 

 

o Tebliğ 20 Mart 2020 Cuma günü Resmî Gazetede yayımlanmıştır.  

 

▪ 7194 sayılı Kanunun 1 ila 7 nci maddelerinde düzenlenen dijital hizmet 

vergisinin uygulamasına ilişkin açıklamalar ile usul ve esasların belirlenmesine 

yönelik olarak çıkarılmıştır.  

▪ Tebliğ taslak olarak GİB web sayfasında görüş ve önerilere açık tutulmuş ve 

28 Şubat 2020 tarihinde web sayfasında güncellenmiştir.  

▪ OECD ve benzeri iyi uygulamaları göz önünde bulundurarak düzenleyici 

kurumlar tarafından paylaşılan taslaklarla ilgili toplanan görüşler, yapılan 

değişiklikler ve dikkate alınamayan önerilerle ilgili bir raporun ilgili kurumların 

web sayfalarında yayımlanmasını önemsiyoruz.  

 

o Bu Tebliğ, 1 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. Verginin ayrıntılarına bakmak gerekirse;  

 

• Dijital hizmet vergisi, vergi mükellefinin beyanı üzerine tarh olunacaktır.   

• Muafiyet: Türkiye’de vergiye tabi bu hizmetlere ilişkin elde edilen 

hasılatı 20 milyon TRY veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 

milyon Euro’dan az olanlar dijital hizmet vergisinden muaftırlar.   

• Oran: Dijital hizmet vergisinin oranı %7,5’tir. Cumhurbaşkanı bu oranı 

%1’e kadar indirme veya iki katına kadar artırmaya yetkilidir. Bu yetki 

henüz hiç kullanılmamıştır. 

• Gider Kaydı: Dijital hizmet vergisi, gelir ve kurumlar vergisi 

mükelleflerince ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate 

alınacaktır. 
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22. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2020/5 sayılı Genelge ile Borcu Yoktur Yazısı uygulamasına 

ilişkin önemli açıklamalar yapmıştır.  

 

o İhaleye Giriş İçin Borcu Yoktur Uygulaması: 2 Mart 2020 tarihli Genelge ile kamu 

ihale mevzuatına göre verilmesi ve aranması gereken borcu yoktur belgelerine ilişkin 

olarak kapsama giren borç türleri ve tutarları, kapsama girmeyen borç türleri, borçların 

dönemi, ihaleye girecek kişinin türüne göre özellikli durumlar (iş ortaklıkları, 

konsorsiyumlar, ticaret şirketleri ve ortakları) açıklanmıştır.  

 

▪ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhaleye Katılımda Yeterlilik Kuralları” 

başlıklı 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinde, Türkiye’nin veya 

kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim 

borcu bulunan isteklilerin ihale dışında bırakılacağı hükme bağlanmıştır. 

▪ Borcu yoktur belgesi düzenlenirken, işverenlerin dilekçelerinde beyan ettikleri 

ihale tarihi dikkate alınarak belge verilecektir.  

▪ İşverenlerin hak edişleri, SGK’ya idari para cezası, prim ve prime ilişkin 

borçlarının olmaması kaydıyla ödenir. Kesin teminatları ise ihale konusu işle 

ilgili olarak Kuruma borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iade 

edilir.  

▪ İhale tarihi itibariyle geçerli sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 

katını, alt işvereni bulunan işyerlerinde alt işverenlerinin sigorta primine esas 

aylık kazancın üst sınırının 6 katını aşan tutarı kesinleşmiş sosyal güvenlik 

prim borcu olarak kabul edilecektir. 

 

o İdarelerin Borç Sorgulaması: Ayrıca, hak ediş ödemeleri sırasında işverenlerin 

muaccel borçlarının idarelerce elektronik ortamda sorgulanması, sorgulama yetkisinin 

kapsamı, şifre verilmesi, borçların sorgulanması ve idarelerin sorumlulukları hakkında 

ayrıntılar yer almaktadır.  

 

▪ Borç sorgulama yetkisi sadece kamu idarelerine, döner sermayeli 

kuruluşlarına, bankalara ve kanunla kurulan kurum ve kuruluşlara verilebilir.  

▪ Bu sorgulama sadece işverenlere hak ediş ödemesi ve hak edişlerden borç 

mahsubunda kullanılacak olup teminat iadesi ve ihalelere katılabilmek için 

borcu yoktur belgesi alınmasında kullanılmayacaktır.  

▪ Bu kapsamda kurumlar geçici iskân veya yapı kullanma izin belgesi verilmeden 

önce de borcu yoktur yazısı arayacaklardır. 
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▪ Tecil ve taksitlendirmeye giren tutarlar, ertelemeye tabi tutulan prim borçları, 

dava aşamasında olduğu için takip ve tahsili duran tutarlar dikkate 

alınmayacaktır.  

▪ Gümrük mevzuatı kapsamında onaylanmış kişi statüsü belgesi alınması için de 

borcu yoktur yazısı ve çalıştırılan sigortalı sayısının belgelendirilmesi de bu 

Genelge dahilinde yapılmaktadır.  

 

o Devlet Destekleri: Bunun yanında, devlet yardımları, teşvik ve desteklerde borç 

sorguları, kapsama giren teşvik türleri, kapsama girmeyen teşvik ve destek türleri, 

yararlanma şartları ve borcu yoktur belgeleri ile ilgili ilave açıklamalar yer almaktadır.  

 

▪ Bu kapsamda yer alan teşvik ödemelerinde hak sahibinin brüt asgari ücret 

tutarından daha fazla borcunun bulunmaması gerekir.  

▪ Borcu yoktur belgesi teşviki veren kuruma (KOSGEB, KGF, TÜBİTAK) hitaben 

düzenlenmiş olmalıdır.  

 

o Mahsuben KDV İadesi: Son olarak Tebliğde kuruma olan prim borçlarının KDV iadesi 

mahsubuyla ödenmesine ilişkin bazı ilave düzenlemeler açıklanmıştır.  

 

▪ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci 

maddesinin onüçüncü fıkrasında “Prim borçları katma değer vergisi iade 

alacağından mahsubu suretiyle de ödenebilir. Bu takdirde katma değer 

vergisi iade hakkı sahibi kendisinin, mal veya hizmet satın aldığı veya iştirak 

veya ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu işverenlerin prim borçları için de mahsup 

talep edebilir.  

 

23. Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu yayımlanmıştır. 

 

o 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu 12 Mart 2020 tarihli Resmî 

Gazetede yayımlanmıştır.  

 

o Kanun yayımı tarihinden 1 yıl sonra (12 Mart 2021) yürürlüğe girecektir.  

 

o Yeni Kanun ile eski düzenleme olan 2001 tarih ve 4703 sayılı Kanun yürürlükten 

kalkacaktır.  
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o Vergi ve yapılacak diğer mali düzenlemeler için de buna benzer uzun vadeli yürürlük 

tarihleri getirilmesi; tüm tarafların konuları öğrenmesi, içselleştirmesi, anlamaları ve 

hazırlık yapmaları için son derece faydalı olacaktır.  

 

24. Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) Destek Programına İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır. 

 

o 2019/65 numaralı Tebliğ Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır. 

o Konuya ilişkin olarak daha önceki Tebliğ (2014/51) yürürlükten kaldırılmıştır.  

o Yeni Tebliğ 2019 başı itibariyle geçerli olmak üzere yayımlandığı tarih olan 12 Mart 

2020’de yürürlüğe girmiştir.  

o Tebliğin amacı esas olarak Tarım ve Orman Bakanlığının ve tarım sektörünün ihtiyaç 

duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, bu bilgi ve teknolojilerin 

çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla uygun görülen araştırma 

geliştirme projelerinin desteklenmesini sağlamaktır. 

o Tebliğe göre Ar-Ge projesi bilgi ve teknoloji geliştirmeye yönelik, mevzuata uygun 

olarak hazırlanan en fazla 36 ay süreli araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) projelerini ifade 

etmektedir.  

 

o Bu kapsamda yapılabilecek ödemelere ilişkin harcama kalemleri şunlardır: 

 

▪ Ticari üretim yapılabilecek büyüklük ve kapasitede olanlar hariç olmak üzere; 

alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanım alımları.  

▪ Tarımsal alet ve ekipmanların kiralama ücretleri (projede kullanılması gerekli 

olan traktör, biçerdöver, mibzer, pulluk, ilaçlama makinası ve benzeri tarımsal 

alet ve ekipmanlar).  

▪ Ticari üretim yapılabilecek miktarlarda olanlar hariç olmak üzere sarf malzeme 

alımları.  

▪ Araştırmanın gerektirdiği miktar ve ölçüde yem, tohum, ilaç, gübre ve benzeri 

girdi alımları.  

▪ Projede ihtiyaç duyulan hizmet alımı giderleri (anket, deneme, analiz, 

ekonometrik modelleme, tasarım ve benzeri).  

▪ Bina, laboratuvar gibi yapılar hariç olmak üzere, projede kullanılan cihaz, 

ekipman, sera ve benzeri materyalin bakım onarım ücretleri.  

▪ Tescil, patent ve sertifikasyon ücretleri.  

▪ Yurt içi seyahat giderleri, taşıt kiralamaları ve nakliye giderleri. 
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▪ Yurt içinde proje konusuyla ilgili toplantı, konferans, sempozyum ve benzeri 

organizasyonlara katılım (ulaşım, katılım bedeli, konaklama ve iaşe bedeli 

dahil) giderleri. 

 

25. Organize Sanayi Bölgelerinde İlan ve Reklam Vergisi ödemesi hakkında Danıştay Kanun 

Yararına Bozma Kararı vermiştir.  

 

o Karar 14.03.2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Danıştay 9. Dairesi’nin Esas: 

2018/154, Karar: 2019/4849 numaralı kararıyla, Organize Sanayi Bölgelerinde 

bulunan işyerlerinin astığı her türlü ilan ve reklam nedeniyle doğan ilan ve reklam 

vergisinin alınması hususunda ilgili belediyelerin yetkisinin bulunmadığı, sözü edilen 

ilan ve reklam gelirlerinin ilgili mevzuat gereğince Organize Sanayi Bölgelerine tahsis 

edildiğine karar verilmiştir.    

 

o Buna göre, organize sanayi bölgelerinde yer alan işyerlerinde asılan her türlü reklama 

ilişkin tabela vb panolar nedeniyle Belediyeler tarafından ilan ve reklam vergisi tahsil 

edilemeyecek, ilan ve reklam gelirleri ilgili Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimi 

tarafından kendi mevzuatları çerçevesinde tahsil edilmeye devam edilecektir.   

 

Mevcut Uygulama:  

 

▪ İlan Reklam Vergisinin beyan dönemi her yıl 01 Ocak – 31 Ocak tarihleri 

arasındadır.    

 

▪ Sabit ilan ve reklamların (her çeşit levha, yazı, resim, araç üzeri vb. reklamlar) 

süresi 6 aydan, geçici reklam (bez afişler) unsurlarında ise; reklamın süresi 1 

haftadan az olursa vergi miktarının yarısı alınır. 6 ayı geçen süreler 1 yıl, hafta 

kesirleri de tam hafta sayılır.     

 

▪ Her türlü gazete, dergi ve kitaplarda yapılan ilan ve reklamlar, gerçek kişilerin 

ikametgahlarının iç veya dış kapılarına konan ve kimliklerini gösteren levhalar 

ve işletmelerin iştigal veya imal konusu maddelerinin ambalajları üzerinde 

bulunan ve kendi işlerine ait ilan ve reklamları ile ambalaj muhtevasından olan 

prospektüs ve tarifnameler vergiden müstesnadır.  
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26. Depremden zarar gören yetiştiricilere ilave ödeme yapılacaktır. 

 

o 2267 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, deprem afeti nedeniyle telef olan büyükbaş 

hayvanlar için 500TL, küçükbaş hayvanlar için ise 75TL ilave destek ödemesi 

yapılacaktır. 

 

Özet bültenlerle gelişmeleri sizlere duyurmaya devam ediyor olacağız.  

 

Sağlıklı, neşeli ve eski güzel günlerimizin bir an önce gelmesi dileğimizle.  

 

Bültenlerimizden faydalandığınızı umuyor saygılar sunuyoruz. (Sadece Türkçe/İngilizce aylık veya 10 

günlük özetler almak istiyorsanız bize bilgi vermeniz yeterlidir.) 

 

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

 

Saygılarımızla, 
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