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Taxademy Bülten 

 

No         : 2020-46 

Tarih     : 20 Nisan 2020  

Konu     : Nisan Ayı İlk Yarı Özet Mali/Vergisel Düzenlemeler 

 

Merhaba,  
 
Çok yoğun ve belki de hayatımızda ilk defa bu kadar uzun bir süre evde geçirdiğimiz mart ayından 
sonra nisan ayı da baharın tüm renklerine rağmen “Evde Kal” çağrılarına uyulan bir ay olarak geçiyor.   
 
Bu kapsamda ülke bazında bu salgının yayılım hızını önlemek adına başta sağlık olmak üzere 
ekonomik, hukuksal ve sosyal olarak birçok tedbir ve önlem kararları alınmıştır. Mart ayını sizler için 
özetlemiştik. Şimdi de nisan ayı içerisinde gerçekleşen önemli mali konuları vergi, sosyal güvenlik ve 
diğer mevzuat değişmeleri başlıkları altında özet olarak sizlerin dikkatinize sunmak isteriz.  
 
Bunun yanında iş dünyasına, çalışanlara ve tüm kesimlere destek amacıyla elde ettiğimiz bilgileri 
spesifik konu bazında Covid-19 web sayfamızdan izleyebilirsiniz.   
 

Bültenlerimizden faydalandığınızı ve keyif aldığınızı umuyor saygılar sunuyoruz. (Ayrıca İngilizce aylık 
özet bültenler almak istiyorsanız bize bilgi vermeniz yeterlidir.) 

Şimdi ana konu başlıkları itibariyle bakalım:  

Vergi ve SGK  

 

• Yeni Torba Kanun: Covid-19 Önlem Paketi 2 (Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun) 7244 sayılı Kanun olarak yasalaşmıştır.  

 
o Söz konusu paketin tüm ayrıntılarına yayımladığımız 2020-43 sayılı bültenimizden 

ulaşabilirsiniz. Salgına ilişkin olarak ikinci önlem paketi olarak hazırlanan 15 maddelik 
Kanun Teklifi Meclise sevk edilmiş ve hızlıca kabul edilmiştir.   
 

o Bu Kanun da çeşitli kanunlarda sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla alınan 
tedbirler, geçici istihdam güvencesi olarak ödenecek olan günlük 39,24TL ödenek 
verilmesi, yaşlı ve engelliler için aranan şartların azaltılarak yardımlar yapılması, 
çeşitli kanunlarda öngörülen bildirim, toplantı, genel kurul gibi mükellefiyetlerin 
ertelenmesi konusunda ilgili Bakanlıklara yetki verilmesi, Ar-Ge, tasarım merkezleri 
ve teknokentler için bu yerlere gelmeden çalışılan dönemlerde de teşviklerden 
yararlanılmaya devam edilmesi, elektrik borçları, kredi yurtlar ödemeleri, bazı 
aidatların ödemelerinin ertelenmesi, çeşitli kamu arazilerinin kullanımlarına ilişkin 
bedellerin faizsiz olarak ertelenebilmesi, sermaye şirketleri için 2019 yılı karlarının belli 
bir süre için dağıtılamaması gibi çok sayıda düzenleme yapılmaktadır.  

 

o Kanunla yapılan tüm düzenlemeleri 2020-45 sayılı sirkülerimizden inceleyebilirsiniz.  
 

• Transfer Fiyatlandırması Tebliğ Taslağı (Seri No:4) görüş ve öneriler için Gelir İdaresinin web 
sayfasında duyurulmuştur. 
 

https://ia.com.tr/covid-19/
https://ia.com.tr/2020-43-covid-19-yeni-15-maddelik-kanun-teklifi/
https://ia.com.tr/2020-45-covid-19-7244-sayili-kanun-ikinci-torba-kanun-yururluge-girdi/
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o 18/11/2007 tarihli ve 26704 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 1 seri no.lu Transfer 
Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğin ilgili 
bölümlerinde yapılan değişiklikler, bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 

o Görüş ve önerilere açık olan taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi 
veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi, 1 Mayıs 2020 tarihine kadar 
transferfiyatlandirmasi@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. 

o Tebliğ taslağı büyük ölçüde 6728 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler ile ayrıntılarına 
2020-17 sayılı Transfer Fiyatlandırması Rehberinde yer verdiğimiz yeni raporlama 
standartlarına ilişkin 24 Şubat 2020 tarih ve 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 
yapılan değişikliklere ilişkin usul ve esasların ayrıntılarını düzenlemektedir.  

o Tebliğ taslağında ayrıca yeni raporlama formatına uygun olarak aşağıda yer alan form 
ve rapor örneklerine de yer verilmiştir.  

▪ EK-5 Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu  
▪ EK-5 Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formunun Doldurulmasına İlişkin 

Açıklamalar  
▪ EK-6 Ülke Bazlı Rapor  
▪ EK-6 Ülke Bazlı Raporun Doldurulmasına İlişkin Açıklamalar 

 

• Mücbir Sebep İtiraz Dilekçeleri: Mücbir sebep kapsamında vergi ertelemesi konusunda 
itirazı olan mükelleflere ilişkin dilekçe verme imkânı sağlanmıştır.  
 

o Bu konuda 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 girmişti. Konu ile alakalı 
detayları 2020-28 nolu bültenimizde açıklamıştık. 

o Buna göre sayılan ve salgından doğrudan etkilenen sektörler NACE kodlarına göre 
belirlenmeye başlanmıştır. Bu mükelleflerin mart, nisan ve mayıs ayları KDV ve 
muhtasar beyannamelerinin ertelenmesine karar verilmişti.  

o Bu kapsamda yer alması gerektiğini düşünen mükellefler için ise bir itiraz yolu 
açılmıştır. İtirazın kapsamı, yöntemi ve sonuçları hakkında detaylı bilgilere 2020-38 
sayılı sirkülerimizden ulaşabilirsiniz. Ana faaliyet kodu değişikliği için; mükellefin esas 
alınmasını istediği ana faaliyet alanından (ana faaliyet kodu olarak kaydedilmesi 
gerektiğini iddia ettiği faaliyet kodundan) elde ettiği brüt hasılatın, diğer faaliyet 
kodlarından elde ettiği brüt hasılattan fazla olması şarttır. 
 

• Mücbir Sebep Kapsamında Yapılacak KDV Tevkifatı: Mücbir sebep kapsamında yer alan 
mükelleflerde KDV için kısmi tevkifat uygulanmayacaktır.  

 
o Mücbir sebep hali kapsamında beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen 

mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulundukları 01.04.2020–30.06.2020 tarihleri 
arasında gerçekleşecek kısmi tevkifat kapsamındaki mal veya hizmet alımlarında 
tevkifat uygulanmayacaktır. 
 

o Buna göre, mücbir sebep kapsamında olan bir mükellef, belirtilen tarihler arasında, 
kısmi KDV tevkifatı kapsamında bir mal veya hizmet alımı yapıyorsa KDV tevkifatı 
yapmayacak, buna istinaden kendi adına satıcı tarafından düzenlenecek faturada KDV 
tevkifatı gösterilmeyecek ve faturada hesaplanacak KDV’nin tamamı satıcıya 
ödenecektir. 

 

• 2019 yılı Kurumlar vergisi beyannamesi ertelenmiştir.  
 

o 17 Nisan 2020 tarihli ve 127 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Nisan 2020 
günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi 

mailto:transferfiyatlandirmasi@gelirler.gov.tr
https://ia.com.tr/2020-17-tax-ia-rehber-uluslararasi-transfer-fiyatlandirmasi/
https://ia.com.tr/2020-28-covid-19-vergisel-acidan-mucbir-sebep-ilani-hazine-ve-maliye-bakanligi/
https://ia.com.tr/2020-38-covid-19-mucbir-sebep-kapsamina-alinmayan-mukelleflere-itiraz-yolu/
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beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden 
vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. 

o Gelir İdaresi Başkanlığı çok detaylı bir rehberle Kurumlar Vergisi beyanname 
hazırlıkları için destek olmaktadır.  

o Türkiye’de Mart 2020 istatistiklerine göre 865.000 civarında kurumlar vergisi mükellefi 
bulunmakta olup, toplam vergi gelirlerinin %10’u kurumlar vergisinden oluşmaktadır. 
(Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı/istatistikler) Türkiye’nin 2020 yılı toplam vergi 
gelirlerinin vergi türleri itibariyle dağılımını ekteki tabloda görebilirsiniz.  
 

▪ Küçük bir istatistiki not olarak 2018 yılı vergilendirme dönemi için her bir 
mükellef kurum ortalama 548 bin 431 TL matrah beyanında bulunmuş ve bu 
matrah üzerinden ortalama 108 bin 524 TL kurumlar vergisi tahakkuk 
ettirilmişti. Bu yılki sonuçları da merakla bekliyoruz. Aynı istatistiklere göre 3 
büyük ilde toplanan kurumlar vergisi toplamının %79 kalan 78 ilde toplanan 
kurumlar vergisinin ise %21 olduğu görülmektedir.    

▪ Geçen yılın Mart ayına göre Türkiye’de kurumlar vergisi mükellef sayısı %6 
oranında artmıştır.  
 

o 1 yıllık faaliyet sonuçlarının Vergi İdaresine sunulduğu Kurumlar Vergisi Beyannamesi, 
ekinde yer alan gelir tablosu, bilanço, kar dağıtım tablosu, transfer fiyatlandırmasına 
ilişkin form ve belgelerle birlikte önemli sonuçlar doğurmaktadır.   

o Bu açıdan YMM tam tasdik hizmeti alınmasa bile, kurumlar vergisi beyanlarının 
mutlaka farklı bir gözle kontrol edilmesi ve yararlanılması muhtemel indirim, istisna, 
teşvikler konusunda dikkatli olunması gerekmektedir.  

o Özellikle zarar mahsubu, Ar-Ge indirimi, yıl içinde kesilen vergilerin doğru mahsubu ve 
iadesi, uyumlu vergi mükellefi indirimi (%5), nakit sermaye faiz indirimi gibi konular 
mutlaka irdelenmeli ve doğru şekilde beyan edilmelidir.   

 

• Bazı beyan ve bildirimlerle ilgili tarihler ertelenmiş veya düzenlenmiştir.  
 

o Mücbir sebep kapsamında açıklanan sektörler için Muhtasar ve KDV (tevkifat dahil) 
ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri 6’şar ay ertelenmiş,  

o Şubat-2020 dönemine ilişkin Kdv Beyannamelerinin beyan ve ödemesi ile Ba-Bs 
Formları beyan süreleri ve Elektronik Defter Beratları” nın yüklenme süresi uzatılmış, 

o 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,  

o 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,  

o 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.  

o 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. 

o Tüm bu ertelemeler ve yeni beyan & ödeme süreleri ekte yer alan özet tabloda 
gösterilmektedir.  
 
 
 
 
 

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/kurumlar2020.pdf
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• 7242 sayılı Kanun ile Vergide hürriyeti bağlayıcı cezalar konusunda da düzenleme yapılmıştır. 
 

o Bilinen adıyla Ceza İnfaz Kanunuyla bulaşma riskinin azaltılması anlamında ceza 
muhakemesi ve tevkif uygulamalarında bazı değişiklikler yapılmıştır. 

o Denetimli serbestlik sınırı 3 yıla çıkarıldığı için Vergi Usul Kanunu md. 359 (vergi 
kaçakçılığı suçları) gereğince infaz edilecek hürriyeti bağlayıcı cezalar (hapis cezaları) 
için de değişiklik öngörülmüştür.  

o Hali hazırda VUK’ta vergi kaçakçılığı, mükellefin özel işlerini yapma ve vergi 
mahremiyetini ihlal gibi fark bazı suç tipleri mevcuttur.  

o Bu düzenleme 30 Mart 2020 tarihine kadar işlenmiş suçları kapsamaktadır.  
 

• Çifte Vergileme Anlaşması: Türkiye ile Ukrayna arasında imza edilmiş olan Çifte Vergileme 
Anlaşmasını değiştiren Protokol uygun bulunmuştur.  
 

o 9 Ekim 2017 tarihinde Kiev’de imza edilen Protokolün onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair 7234 sayılı Kanun 14 Nisan 2020 tarihli Resmî Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

o Protokolün yürürlüğü açısından özel bir prosedür bulunmaktadır. Bu prosedür 
sonucunda yürürlüğe girecektir.  

o Mevcut Anlaşma, 27.11.1996 tarihinde imza edilmiş olup 22 Nisan 1998 tarihli Resmî 
Gazetede yayımlanmış ve 1999 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştı. Protokol 
bu anlaşmada yer alan vergiler, tanımlar, mukim, uluslararası taşımacılık, temettü, faiz, 
gayrimaddi hak bedelleri, bağımlı faaliyetler ve bilgi değişimi maddesinde tadiller 
yapmakta ve son yıllarda ayrıca genel uluslararası anlaşmalarla da düzenlenen vergi 
tahsilatında idareler arasındaki yardımlaşmayı da bir ilave madde ile düzenlemektedir.  

 

Ar-Ge & İnovasyon  

 

• Yeni Ar-Ge Programları: Covid-19 kapsamında çok çeşitli ArGe programı açılmıştır. Konuya 
ilişkin kısa bir özeti aşağıda ve ayrıntılı açıklamalara ise 2020-39 sayılı sirkülerimizden 
ulaşabilirsiniz.  
 

o Dünyada ve ülkemizde yaşanan COVID-19 salgınını nedeni ile çok hızlı gelişen 
araştırma-ürün geliştirme, kapasite oluşturma ve olumsuz sosyal etkilenmenin 
azaltılması ihtiyaçlarına istinaden kamu müdahalesi kapsamında yeni destek alan 
tanımlamaları yapılmıştır. Bu kapsamda 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek 
Programı, KOSGEB, ISTKA Programları ve TÜSEB Çağrılarıyla açılmıştır.  
 

o Özet olarak 2020-39 nolu sirkülerimizde Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde uzaktan 
çalışma, destek ve teşvikler ve kısa çalışma ödeneği konuları da incelenmiştir.  

 

Sosyal Güvenlik 

 

• Moğolistan ve Kırgız Cumhuriyeti ile imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşmaları uygun 
bulunmuştur.  
 

o 14 Nisan 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7230 sayılı Kanun ile 9 Nisan 2018 
tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Sosyal 
Güvenlik Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.  
 

https://ia.com.tr/2020-39-covid-19-salgininin-ar-ge-sektorune-etkileri-ve-aciklanan-destek-programlari/
https://ia.com.tr/2020-39-covid-19-salgininin-ar-ge-sektorune-etkileri-ve-aciklanan-destek-programlari/
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o İkinci olarak yine 14 Nisan 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7239 sayılı Kanun 
ile 7 Mart 2018 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye ile Moğolistan Arasında Sosyal 
Güvenlik Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.  

 

o Sosyal güvenlik anlaşmalarının uygulama şekli ve bu konudaki hak ve 
yükümlülükleriniz için 2020-14 sayılı Rehberimize göz atabilirsiniz.  

 

• SGK Ödeme Ertelemesi: Mücbir sebep kapsamında vergi beyanları ertelenen mükellefler 
için SGK ödemeleri de ertelenmiştir. Ertelenen sadece ödeme olup, bildirgelerin zamanında 
verilmesi ve tahakkukların yapılması gerekir.  

 
o Bu kapsamda, 518 sıra No’lu Genel Tebliği uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca 

1/4/2020 ile 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu 
kabul edilen mükelleflerin, 

▪ 2020/Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mart ayına ait sigorta 
primlerinin ödeme süresi, 31/10/2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi 
nedeniyle 2/11/2020 tarihine,   

▪ 2020/Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Nisan ayına ait sigorta 
primlerinin ödeme süresi, 30/11/2020 tarihine,   

▪ 2020/Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mayıs ayına ait 
sigorta primlerinin ödeme süresi, 31/12/2020 tarihine ertelenmiştir.   

 

• Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin birleştirilmesi projesi pilot 7 il dışında Temmuz 
2020’ye ertelenmiştir.  
 

o 4 Nisan 2020 tarih ve 31089 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Muhtasar ve Prim 
Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
(Sıra No:8) ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 
“Yürürlük” başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan 1/3/2020 
tarihi 1/7/2020 olarak değiştirilmiştir. Kısaca özetlemek gerekirse,  
 

o Daha önce 9 Şubat 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7 numaralı Tebliğle 
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin uygulandığı pilot il kapsamına Bursa, 
Eskişehir ve Konya eklenmiş ve diğer iller için uygulama Mart 2020’ye ertelenmişti.  

 

o Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması kapsamında; Kırşehir ilindeki 
mükellefler/işverenler için 1 Haziran 2017 tarihinde, Amasya, Bartın ve Çankırı 
illerindeki mükellefler/işverenler için 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlamış olan bu 
Tebliğin uygulanmasına Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde 
bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen 
bankalar hariç) için 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren başlanmıştı.  

 

o Bu kapsama giren mükelleflerce/işverenlerce sayılan iller dışındaki başka bir ilde 
istihdam edilmekle birlikte ücret ödemeleri veya tahakkuku bu illerde yapılan 
çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergiler ile sigortalıların prime esas 
kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Amasya, 
Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerindeki yetkili vergi dairelerine 
elektronik ortamda gönderilecektir.  

 

o Yukarıda sayılan 7 il dışında kalan vilayetlerde ise Temmuz 2020’ye kadar eski 
uygulama devam edecektir.  

 

 

https://ia.com.tr/2020-14-turkiyenin-taraf-oldugu-sosyal-guvenlik-sozlesmeleri/
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DİĞER ERTELEMELER 

• Devlet katkılı konut hesabı ödemelerinde kolaylık sağlanmıştır.  
o 3 Nisan 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 2346 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla 

değişen Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik ile, 30 Eylül 2020 tarihine 
kadar, düzenli ödeme yapamama imkânı, aylık ödeme planını seçen katılımcılar için 
bir dönem içerisinde en fazla 6 defa, üç aylık ödeme planının seçen katılımcılar için bir 
dönem içerisinden en fazla 2 defa uygulanır.  

o 2016/8559 sayılı söz konusu ana Yönetmelik ile belli şartları haiz konutlarda kendisine 
ait bir konutu olmayan Türk vatandaşları için ilk ve tek konut satın almaları için Devlet 
tarafından katkı verilmesine, ödeme planlarına ve bu hesabın açılışı, hesapların 
denetimi ve hesap sahiplerinin ödeme planlarına ilişkin düzenlemeler içermektedir.  
 

• Dernek beyan ve bildirimleri ertelenmiştir.  
 

o Derneklerin, idareye vermekle yükümlü oldukları beyanname ve bildirimlerinin 
hazırlanması ve bildirilmesi sürecinde mağdur olmalarını ve idari yaptırımlarla 
karşılaşmalarını önlemek maksadıyla; nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken 
dernek beyannameleri ile diğer bildirimlerin verilme süreleri İç İşleri Bakanlığı’nın 
03.04.2020 tarihli Genelgesi ile 1 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. 

o Normal şartlar altında derneklerin yıllık faaliyet sonuçlarını online olarak her yıl Nisan 
ayı içinde bir beyannameyle bildirmeleri gerekmektedir.  

o Türkiye’de bugün itibariye 119.707 dernek için bu imkân getirilmiş bulunmaktadır.  
o Dernek beyannameleri ve Dernekler Yönetmeliği gereği yapılması gereken 

bildirimlerin süresinde yapılmamasının idari para cezası bulunmaktadır.  
 

• BDDK bazı bildirim ve beyanlar için süre ertelemesi yoluna gitmiştir. 
o Kurul tarafından alınan 2 Nisan tarihli 8976 sayılı Karar ile bankalar, bağımsız denetim 

kuruluşları, derecelendirme kuruluşları, varlık yönetim şirketleri, finansal kiralama, 
faktöring ve finansman şirketlerince BDDK’ya ve ilgili diğer mercilere gönderilmesi 
gereken 31.12.2019 yıl sonu ve 31.03.2020 ara döneme ilişkin finansal raporlamalar, 
bağımsız denetim raporlarıyla faaliyet raporları için belirlenmiş süreler ile 
31.12.2020’ye kadar geçerli olmak üzere yönetmeliklerde düzenlenmiş muhtelif 
bildirimler için belirlenmiş olan sürelere 60 gün ilave edilmek suretiyle süre uzatımına 
gidilmesine karar verilmiştir. 

o Ayrıca Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte yukarıda verilen ilave süreden 
farklı olarak, bankaların kredi tahsislerinde meydana gelebilecek olan aksaklıkların 
giderilebilmesine yönelik olarak ilave süreler verilmiştir.  

o BDDK kurul kararlarının tamamı Resmî Gazetede yayımlanmadığı için BDDK web 
sayfası/mevzuat bölümünden takip edilmesi gerekmektedir.  
 

• Araç muayenelerinin yapılmasında ertelemeye gidilmiştir. 
o Muayene süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren üç ay içerisinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene 
işlemlerini bu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilirler. Bu 
süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir.  

o Buna ilişkin Yönetmelik değişikliği Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanmış ve 3 
Nisan 2020 Cuma günü Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  
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• EPDK süre ertelemesi: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bazı mükellefiyetlere ilişkin 
olarak erteleme kararını (2 Nisan 2020/9276 sayılı) duyurmuştur.  

o Buna göre sayılan yükümlülükler başka bir işleme gerek kalmaksızın 3 ay süreyle 
uzatılmıştır.  

o Söz konusu ertelemelerde ilgili ana hizmet dairesi yetkilidir.  
 

FİNANS 

 

• BDDK türev işlemler limitini değiştirmiştir. 
 

o 12 Nisan 2020 tarihli basın açıklamasına göre BDDK, para swapı, forward, opsiyon ve 
diğer türev işlemlerde daha önce belirlenmiş öz kaynağa olan %10’luk oranı 
düşürmüştür.  

o Bu karar (12 Nisan tarih ve 8989 sayılı) vadede TL satım yönünde yapılan işlemlerde 
kalan vadeye göre artan oranlı, vadede TL alım yönlü işlemlerde ise %1 olarak 
uygulanacaktır.  

o Bu karar küresel piyasalardaki dengesizlikler ve risklerin artmış olması nedeniyle, söz 
konusu risklerin yönetilmesi ve finansal istikrarın korunmasına yönelik olarak atılan 
adımların ve alınan tedbirlerin etkinliğini artırmak bakımından yapılan değerlendirme 
sonucunda alınmış bir karardır.  
 

• BDDK, kredi imkanlarının genişletilmesi için Bankalara duyuru yapmıştır. 
 

o (Covid-19) salgını nedeniyle yaşanılan sürecin ekonomiye, piyasaya, üretime ve 
istihdama olumsuz etkisinin mümkün olan en az seviyeye indirmek ve bankaların 
ellerinde bulundurduğu kaynakların en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla 
bazı düzenlemelere gidildiği belirtilmiştir. 

o 18 Nisan 2020 tarih ve 9000 sayılı Kurul Kararıyla 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 
93üncü maddesi ile 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bankaların, 
01.05.2020’den başlamak üzere, haftalık bazda uygulanan Aktif Rasyosunu (AR) 
kullanmalarına karar verilmiştir.  

o Rasyoda pay ve paydada yer alan tanımlar yeni haliyle dikkate alınacaktır. 
o Ayrıca AR’nin her ay sonu itibariyle, o aya ilişkin aylık ortalamasının mevduat bankaları 

için %100’ün, katılım bankaları için %80’in altına düşmemesine, Kanunun 148 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca baz alınacak aykırılık oluşturan aşım 
tutarının, ilgili ay sonu itibariyle AR değeri %100’ün altında olan bankalar ve %80’in 
altında olan katılım bankaları için, rasyoyu sırasıyla %100 ve %80 düzeyine getirecek 
paydaki değişim tutarı olarak hesaplanmasına karar verilmiştir.  
 

• Bankalar Birliği yurt dışına yapılan para transferleriyle ilgili bilgi notu yayımlamıştır.  
 

o Bankalar nezdinde gerçekleştirecek işlemler normal akış süreci içerisinde devam 
edecek olup, herhangi bir kısıtlama ya da işlemlerin durdurulması söz konusu değildir. 
FATF’nin tavsiyesi kapsamında sadece gerçek kişi müşterilerin 1 milyon TL ve 
muadili döviz ve üzerindeki yurt dışına para transferlerinin Mali Suçları Araştırma 
Kurulu (MASAK) Başkanlığı’na yapılmakta olan olağan bildirimleri bir gün öncesine 
çekilmiştir. 

 

• Bankalar Birliği: Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına 
İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna eklenen geçici maddeye ilişkin bilgi 
notu yayımlanmıştır.  
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o Bilgilendirme Notu 15 Nisan 2020 tarihli olup yapılması gereken işlemler çok ayrıntılı 
bir şekilde Risk Merkezi sayfasında yer almaktadır.  

o Risk Merkezi üyesi banka ve finansal kuruluşların müşterilerinin risk bilgilerini toplamak 
ve söz konusu bilgileri bu kuruluşlar ve müşterileri ile veya onay vermeleri koşuluyla 3. 
kişilerle paylaşılmasını sağlamak üzere Türkiye Bankalar Birliği nezdinde kurulmuş bir 
kuruluştur.  

o Gerçek ve tüzel kişilerin karşılıksız çek, protestolu senet, bireysel ve ticari nitelikli kredi 
kartı dahil tüm kredi borçlarını kapsamaktadır. Borçların vadesinin (son ödeme 
tarihinin) 24 Mart 2020 tarihinden önce olması ve 24 Mart 2020 tarihi itibariyle kısmen 
veya tamamen ödenmemiş olması gerekmektedir.  
 

DİĞER MEVZUAT 

 

• OSB Mevzuatı: Organize Sanayi Bölgeleri Mevzuatında değişiklikler yapılmış ve uzun yıllardır 
konuşulan yurt dışında organize sanayi bölgesi kurulması ve işletilmesi konusunda 
Cumhurbaşkanı kararı yayımlanmıştır.  

 
o Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasında Dair 

Yönetmelik 16 Nisan 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
o Anılan Yönetmelikle, genel kurul ve yönetim kurulunun yetkilerinde yapılan bazı 

değişiklikler, OSB tür değişikliği, OSB doluluk oranının takibi ve Bakanlığa bildirimi, 
genel kurulda oy kullanmada oy hakkı, bağış yapılmasına karar verilmesi, eskiden 
yapılmış bağışların da bu kapsamda değerlendirilmesi, yönetim kurulunda yedek 
üyeler, denetim kurulunun genel kurulu olağanüstü toplantıya çağıramaması, ödenen 
huzur hakları, OSB’lerde imar planı yapımı, bölgelerde yer alan arsaların tevhid veya 
ifrazı, katılımcıya ait destek ünitelerinin yapılabileceği yerler, tutulması gereken ticari 
defterler, OSB’lerde kurulamayacak tesisler, arsa tahsis sözleşmesinin şekli, arsa 
tahsis iptalinin hangi hallerde yapılabileceği, arsa tahsisinin iptalinde geri ödenecek 
bedelin hesabı, katılımcının kendi tesisini başka kiracıya kiralama şartları, genel kurul 
çağrısında kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılabilmesi ve alınacak güvenlik 
hizmetine ilişkin esaslı düzenleme ve değişiklikler yapılmıştır.  

o Bu Yönetmelik yayım tarihi olan 16 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  
 

• Yurt Dışında OSB Kurulabilmesi 
 

o 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun ek 4 ncü maddesine göre “OSB 
tüzel kişiliklerinin veya Türkiye’de yerleşik şirketlerin yetkili organlarınca karar alınması 
hâlinde yurtdışında OSB kurulmasına, kurulmuş olanlara ortak olunmasına ve bu 
OSB’lerin işletilmesine Cumhurbaşkanınca izin verilebilir.” 

o Yurt dışında OSB kurulması konusunda 14 Nisan 2020 tarihli Resmî Gazetede 
yayımlanan 2404 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla yurt dışında OSB kurulması, 
işletilmesi ve bunlara yönelik desteklere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.  

o Bu kapsamda olmak üzere, ülkemizin kamu politika belgelerinde yer alan hedef ve 
stratejilere uygun olması, dış ticaretine katkı sağlaması, yatırım ortamını iyileştirmesi, 
uluslararası düzeyde marka değerini artırması, ülkemiz OSB uygulama deneyiminin 
yaygınlaştırılması ve ülkemizdeki yatırımların katma değerinin artıracak nitelikte 
olması şartları aranmaktadır.   

o Anılan kararnamede, maddeler olarak dayanak, tanımlar, ilkeler, kuruluş ve işletme, 
verilen devlet yardımları, tahkim anlaşmaları ve TİKA ve diğer kurum ve kuruluşlar ile 
birlikte yapılacak işler ve protokoller açıklanmıştır.  
 
 
 

o%09https:/www.riskmerkezi.org/Content/Upload/Dokuman/47/Kamuoyu_Bilgilendirme_15042020.pdf
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• Kamu ihalelerinde fesih ve süre tanınması imkânı esnetilmiştir.  
 

o Kamu ihale sözleşmesi kapsamında yapılan işlerde mücbir sebeple süre uzatımı 
verilmesine veya sözleşmenin feshine karar verilmesi mümkündür.   

o Bu kapsamda olmak üzere 2 Nisan 2020 tarihinde Resmî Gazetede 2020/5 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle salgının kamu ihale sözleşmelerine etkisi konulu bir 
genelge yayımlanmıştır. 

o Bu kapsamda başvurular idareye yapılacak ve Hazine ve Maliye Bakanlığından bir 
değerlendirme yapması istenecektir. Yapılan değerlendirme sonucunda, ortaya çıkan 
durumun yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, yüklenicinin 
sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel nitelikte olması ve 
yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi şartlarının birlikte 
gerçekleşmesi gerekir.  

 

• Kamu Teşkilatında Değişiklikler: 58 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 
Bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar ile diğer kurum ve kuruluşların teşkilat 
yapılarında önemli değişiklikler yapılmıştır.  
 

o 8 Nisan 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Kararname ile önemli değişiklikler 
yapılmıştır.  

▪ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, (Merkez ve enstitüler, KOSGEB Genel Kurul, 
İcra Komitesi) Türkiye Su Enstitüsü, Koordinatörlükler (Politika geliştirme), 
TÜİK, TRT, İstatistik Konseyi, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Enerji Bakanlığı 
(Maden ve Petrol İşleri) 

▪ Kararnameye göre TÜİK Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlıdır.  
▪ Yukarıda özet olarak verdiğimiz bu değişiklikler yayım tarihi olan 8 Nisan 2020 

tarihinde yürürlüğe girmiştir.   
 

o 14 Nisan 2020 tarihinde yapılan ikinci bir Teşkilat Değişikliği Kararnamesi ile de Sanayi 
Bakanlığının teşkilatında çok önemli değişiklikler yapılmıştır.  

▪ Bu kararname ile şu maddelerde değişiklikler yapılmış veya yeni madde olarak 
eklenmiştir. (52, 279, 287/B, 288, 290, 385, 387, 388,388/A, 388/B, 389, 390, 
391, 392, 393, 394, 395, 395/B, 396, 398, 399, 402, 409/A, 527/B) 

▪ Bu Kararname ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görevleri yeniden kaleme 
alınmış ve tüm teşkilat reorganize edilmiş ve yeni Genel Müdürlükler ihdas 
edilmiş veya yeniden yapılandırılmıştır.  
 

▪ Bakanlığın yeni teşkilat yapısında hizmet birimleri şunlardır:  

a) Sanayi Genel Müdürlüğü,  

b) Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü,  

c) Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü,  

ç) Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü,  

d) Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü,  

e) Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü,  

f) Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü,  

g) Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü,  

ğ) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,  

h) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,  
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ı) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü,  

i) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı,   

j) Strateji Geliştirme Başkanlığı,  

k) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,  

l) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,  

m) Özel Kalem Müdürlüğü. 

 
o 18 Nisan 2020 tarihinde yapılan üçüncü bir Teşkilat Değişikliği Kararnamesi ile de 

Hazine ve Maliye Bakanlığı teşkilatında bazı değişiklikler yapılmıştır.  
 

▪ 60 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı 
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklikler yapılmıştır.  

▪ Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde yeni bir birim olarak “Risk 
Analizi Genel Müdürlüğü” kurulmuş, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının 
teşkilat yapısında değişikliğe gidilerek mevcut denetim grupları yerine denetim 
daireleri kurulmuş aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde 
"Mükellef Hakları Kurulu" ihdas edilmiş ve son olarak Gelir İdaresi Başkanlığı 
teşkilatına "Gelir Bütçesi Daire Başkanlığı" adı altında yeni bir daire başkanlığı 
eklenmiştir.  

 

Bilgi Kutusu: Yeni Hükümet Sisteminde Çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri:  
 
Yeni hükümet sistemi çerçevesinde bakanlıklar ve tüm kamu kurum ve kuruluşları 
yeni kamu yönetimi sistemi dahilinde yeniden tanımlanmış ve tek bir Kararname ile 
düzenlenmişti. (4 Sayılı Kararname 15/7/2018 – 30479 tarihli Resmî Gazete)  
 
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ise Cumhurbaşkanlığı teşkilatını 
düzenlemektedir. (1 Sayılı Kararname 10/7/2018-30474 tarihli Resmî Gazete) 
 
2 sayılı Kararname ise kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro 
ve pozisyonların ihdası, iptali ve kullanılmasına dair esas ve usulleri düzenler. (2 
Sayılı Kararname 10/7/2018-30474 tarihli Resmî Gazete) 
 
Üst kademe kamu yöneticileri ile ilgili usûl ve esaslar ile kamu kurum ve 
kuruluşlarında atama usûl ve esasları ise 3 sayılı Kararname ile belirlenmektedir. (3 
Sayılı Kararname 10/7/2018 – 30474 tarihli Resmî Gazete)  

 

• Turizm tesislerinin niteliklerinde bazı düzenlemeler yapılmıştır. 
 

o Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikler 4 Nisan 2020 
tarih ve 31089 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.  

o Yönetmelik ile gastronomi tesisleri, kampingler ve konaklama amaçlı mesire yerlerinde 
aranan şartlar ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.  
 

• Ticaret Bakanlığı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğini yayımlamıştır. 
 

o Yönetmelikte, 4703 sayılı Kanuna uygun olarak yürütülen piyasa gözetim ve denetim 
işlemlerinin usul ve esasları, duyusal incelemeler, düzeltici faaliyetler, numune alma 
ve denetimin şekli ile tutanak ve kayıt işlemleri ile, aykırılık halinde alınacak önlemler 
ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.  
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o Üretici ve dağıtıcının teknik düzenlemeye aykırılık, güvensizlik ve bunun sonucunda 
güvensiz ürünlere ilişkin ilan, gönüllü geri çağırma, izlenebilirliği kurma gibi vazife ve 
yükümlülükleri bulunmaktadır.  

o 2014 tarihli eski Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.  
o Belge düzeni, KDV, imha edilecek emtia, gider boyutuyla üretim ve dağıtım firmalarının 

dikkatle incelemesi ve uygulaması gereken bir düzenlemedir.  
 

• Covid 19 kapsamına giren bazı mevzuat değişiklikleri yapılmıştır.  
 

o Salgın kapsamında yapılan düzenlemeler ile aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:   
▪ Tıbbi tanı kitlerinin ithalinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun uygunluk 

yazısının aranması (2020-19 İthalat Tebliği)  
▪ Limon ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığı ön izin şartı getirilmesi (İhracat 

2020-7 Tebliğ)  
▪ Pandemi bakım hizmetleriyle ilgili sağlık hizmetleri fiyatlandırma komisyon 

kararı uygulaması (SGK-2020-3) 
▪ 13 Nisan 2020 tarih ve 2399 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla muafiyet 

sağlanması (Pandemi kapsamında temin edilerek dağıtımı yapılacak her türlü 
kişisel koruyucu ekipman, testler, kitler ve ilaçlar muafiyet kapsamına 
alınmıştır. Bu karar 1 Mart itibariyle geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.)   

▪ Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yönetici ve öğretmenlerin ek ders ücretinden 
yararlanması ve telafi ve uzaktan eğitim faaliyetleri için ilave ödeme 
yapılmaması (2347 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)  

 

• Eximbank yönetim yapısında değişiklik yapılmıştır. 
 

o 3 Nisan tarih ve 2366 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 3332 sayılı Kanuna dayanılarak 
bankanın ilgili olduğu Bakanlık, Genel Müdürün atanması ve Yüksek Danışma ve 
Kredileri Yönlendirme Kurulunun yapısında değişiklikler yapılmıştır. 
 

o Bu düzenlemeler 4 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

Konuyla ilgili diğer gelişmeleri de sizlere duyurmaya devam ediyor olacağız.  

 

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

 

Saygılarımızla, 

 

Şaban Küçük 
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Tablo-1: 

Vergi Türü 2020 Bütçesi (TL) 

Toplam Vergi  
Gelirleri 
İçindeki Payı 
(%) 

Kendi  
İçindeki Payı 
(%) 

Genel Bütçe Ödenekleri     1.082.021.197.000,00  118,6%   

Genel Bütçe Gelirleri 
        
941.944.001.000,00  103,2%   

Toplam Vergi Gelirleri 
        
912.523.630.000,00  100,0% 100,0% 

Gelir Üzerinden Alınan Vergiler 
        
286.494.912.000,00  31,4% 100,0% 

      Gelir Vergisi 
        
187.494.302.000,00  20,5% 65,4% 

      Kurumlar Vergisi 
          
99.000.610.000,00  10,8% 34,6% 

KDV 
        
325.498.734.000,00  35,7% 100,0% 

      Dahilde Alınan KDV 
        
167.416.156.000,00  18,3% 51,4% 

      İthalde Alınan KDV 
        
158.082.578.000,00  17,3% 48,6% 

ÖTV 
        
176.117.886.000,00  19,3% 100,0% 

     Petrol ve Doğalgaz Ürünler 
          
66.659.812.000,00  7,3% 37,8% 

     Motorlu Taşıt Araçları 
          
19.059.124.000,00  2,1% 10,8% 

     Alkollü İçkiler 
          
17.174.472.000,00  1,9% 9,8% 

     Tütün Mamülleri 
          
64.819.998.000,00  7,1% 36,8% 

     Kolalı Gazozlar 
            
1.156.015.000,00  0,1% 0,7% 

     Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallar 
            
7.248.465.000,00  0,8% 4,1% 

Gelir Üzerinden Alınan Vergiler +ÖTV+KDV 
        
788.111.532.000,00  86,4%   
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Tablo-2: 

 

    
Yasal Beyanname Bildirim ve Ödeme 

Süreleri 

Mücbir Sebep 
Kapsamında Yer Almayan 

Mükellefler İçin 

Mücbir Sebep Kapsamında Yer Alan 
Mükellefler İçin  

Dönemi Vergi Ödevi 
Beyan 
Tarihi 

Ödeme Tarihi Beyan Tarihi 
Ödeme 
Tarihi 

Yeni Beyan Tarihi 
Yeni Ödeme 

Tarihi 

Mart 

2019 Yıllık Gelir Vergisi 
Beyannamesi 

30.03.2020 30.03.2020 30.04.2020 30.04.2020 
30.04.2020 
(Uzatılmadı) 

30.04.2020 
(Uzatılmadı) 

Muhtasar Beyannameler 
(Muhtasar ve Prim Hizmet 
Beyannameleri dahil) 

27.04.2020 27.04.2020 27.04.2020 27.04.2020 27.07.2020 27.10.2020 

Katma Değer Vergisi 
Beyannameleri 

27.04.2020 27.04.2020 27.04.2020 27.04.2020 27.07.2020 27.10.2020 

SGK Pirim Hizmet Bildirgesi 24.04.2020 30.04.2020 24.04.2020 30.04.2020 24.04.2020 2.11.2020 

Form Ba-Bs 30.04.2020   30.04.2020   27.07.2020   

e-Defterlerin Oluşturulması 30.04.2020   30.04.2020   27.07.2020   

Elektronik Defter Beratlarının 
yüklenmesi 

30.04.2020   30.04.2020   27.07.2020   
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Yasal Beyanname Bildirim ve Ödeme 

Süreleri 
Mücbir Sebep Kapsamında Yer 

Almayan Mükellefler İçin 
Mücbir Sebep Kapsamında Yer 

Alan Mükellefler İçin  

Dönemi Vergi Ödevi Beyan Tarihi Ödeme Tarihi Beyan Tarihi Ödeme Tarihi Yeni Beyan Tarihi 
Yeni Ödeme 

Tarihi 

Nisan 

2019 Kurumlar Vergisi 
Beyannamesi 

30.04.2020 30.04.2020 30.04.2020 30.04.2020 
30.04.2020 
(Uzatılmadı) 

30.04.2020 
(Uzatılmadı) 

Muhtasar Beyannameler 
(Muhtasar ve Prim Hizmet 
Beyannameleri dahil) 

27.05.2020 27.05.2020 27.05.2020 27.05.2020 27.07.2020 27.11.2020 

Katma Değer Vergisi 
Beyannameleri 

27.05.2020 27.05.2020 27.05.2020 27.05.2020 27.07.2020 27.11.2020 

SGK Pirim Hizmet Bildirgesi 25.05.2020 1.06.2020 25.05.2020 1.06.2020 25.05.2020 30.11.2020 

Form Ba-Bs 1.06.2020   1.06.2020   27.07.2020   

e-Defterlerin Oluşturulması 1.06.2020   1.06.2020   27.07.2020   

Elektronik Defter Beratlarının 
yüklenmesi 

1.06.2020   1.06.2020   27.07.2020   
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Yasal Beyanname Bildirim ve Ödeme 

Süreleri 
Mücbir Sebep Kapsamında Yer 

Almayan Mükellefler İçin 
Mücbir Sebep Kapsamında Yer 

Alan Mükellefler İçin  

Dönemi Vergi Ödevi Beyan Tarihi Ödeme Tarihi Beyan Tarihi Ödeme Tarihi Yeni Beyan Tarihi 
Yeni Ödeme 

Tarihi 

Mayıs 

2020 1.Dönem Geçici Vergi 
Beyannamesi 

18.05.2020 18.05.2020 18.05.2020 18.05.2020 
18.05.2020 
(Uzatılmadı) 

18.05.2020 
(Uzatılmadı) 

Muhtasar Beyannameler 
(Muhtasar ve Prim Hizmet 
Beyannameleri dahil) 

26.06.2020 26.06.2020 26.06.2020 26.06.2020 27.07.2020 28.12.2020 

Katma Değer Vergisi 
Beyannameleri 

26.06.2020 26.06.2020 26.06.2020 26.06.2020 27.07.2020 28.12.2020 

SGK Pirim Hizmet Bildirgesi 23.06.2020 30.06.2020 23.06.2020 30.06.2020 23.06.2020 31.12.2020 

Form Ba-Bs 30.06.2020   30.06.2020   27.07.2020   

e-Defterlerin Oluşturulması 30.06.2020   30.06.2020   27.07.2020   

Elektronik Defter Beratlarının 
yüklenmesi 

30.06.2020   30.06.2020   27.07.2020   

 

** Yayımlanan 518 sayılı Genel Tebliğ'nin 5.Maddesi gereğince 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. 

** 5 inci madde kapsamında 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. 


