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No         : 2020-64 

Tarih     : 8 Haziran 2020  

Konu     : Haziran Ayı Haftalık Özet Mali/Vergisel Düzenlemeler 

 

Haziran ayı ilk haftası içinde gerçekleşen önemli mali konuları vergi, sosyal güvenlik ve diğer mevzuat 
değişikliklerini başlıklar altında özet olarak sizlerin dikkatinize sunmak isteriz.  
 
İş dünyasına, çalışanlara ve tüm kesimlere destek amacıyla elde ettiğimiz bilgileri spesifik konu 
bazında Covid-19 web sayfamızdan izleyebilirsiniz.  
 
Bu kapsamda olmak üzere güncel gelişmeleri konusunun birebir uzmanlarıyla beraber ayrı birer 
bülten olarak sizlerin bilgisine sunmaya gayret edeceğiz.   
 

Bültenlerimizden faydalandığınızı ve keyif aldığınızı umuyor saygılar sunuyoruz.  

 

Şimdi haziran ayı ilk haftanın gelişmelerine ana konu başlıkları itibariyle bakalım:  

 

Vergi ve SGK  

 

• Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 01.06.2020 tarihli duyurusu ile “İnteraktif Vergi Dairesi 
Broşürü” yeni hizmet kanalları kapsamında güncellenerek yayınlanmıştır. 
 

o İnteraktif Vergi Dairesi nedir? 
o Sistemden kimler yararlanabilir? 
o Sistemi kullanmak için şifre nasıl alınabilir? 
o Sistemin avantajları nelerdir? 
o İnteraktif Vergi Dairesinde hangi vergi işlemleri yapılabilir? 
o İnteraktif Vergi Dairesinde hangi beyanname işlemleri yapılabilir? 
o İnteraktif Vergi Dairesinde şifresiz ödeme işlemleri nelerdir? 
o İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabilecek şifresiz işlemler nelerdir? Gibi soruların 

yanıtlarını veren broşüre linkten ulaşabilirsiniz. 
 

• Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67nci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki 
çerçevesinde değişiklik yapılmış olup, serbest (döviz) fonlarının portföy işletmeciliği 
kazançları üzerinden yapılacak tevkifat oranı %15 olarak yeniden belirlenmiştir. 

 
o İlgili değişikliğe dair 02.06.2020 tarihli ve 2604 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

03.06.2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 
 

o Anılan Karar, yayımı tarihinden yürürlüğe girmiş olup, serbest (döviz) fonlarının bu 
tarihten itibaren portföy işletmeciliğinden doğan kazançları üzerinden elde edilecek 
gelirlerinde belirlenmiş yeni oran üzerinden tevkifat yapılacaktır.  
 

• Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 02.06.2020 tarihli duyurusu ile mücbir sebep hali kapsamındaki 
65 yaş ve üstünde olan bazı mükellefler tarafından sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına 
bağlı olarak yerine getirilmesi gereken beyan ve ödeme yükümlülükleri aşağıdaki şekilde 
belirtilmiştir; 

https://ia.com.tr/covid-19/
https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/interaktif_vergi_dairesi_brosur.pdf
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o 1 Haziran 2020 Tarihi İtibariyle Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırılan Meslek Mensuplarının 

Kendilerine Ait Ertelenen Vergisel Yükümlülükleri; 
 

▪ 518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nin 5 ve 6’ncı maddesi kapsamında 
beyanname/bildirim verme ve ödeme süreleri ertelenmiş olan aşağıdaki 
yükümlülükleri 16.06.2020 Salı günü sonuna kadar beyan edilip ödenmesi 
gerekmektedir;  

• 2020/Şubat dönemi muhtasar (muhtasar ve prim hizmet beyannamesi 
dâhil) ve KDV beyannamesi, 

• 2019 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi 

• 2020 yılı I. geçici vergi dönemine ait geçici vergi beyannamesi 
 

▪ 518 No.lu VUK Genel Tebliği’nin 4’üncü maddesi kapsamında ayrıca ödeme 
ve beyan süresi belirlenmiş olan aşağıdaki yükümlülükleri 27.07.2020 
Pazartesi günü sonuna kadar beyan edilip, mart, nisan ve haziran ayına 
ilişkin sırasıyla 27.10.2020 Salı, 27.11.2020 Cuma ve 28.12.2020 Pazartesi 
gün sonuna kadar ödemelerinin yapılması gerekmektedir. 
 

• 2020/Mart, 2020/Nisan ve 2020/Mayıs dönemi muhtasar (muhtasar ve 
prim hizmet beyannameleri dâhil) ve KDV beyannameleri 
 

o 1 Haziran 2020 Tarihi İtibariyle Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırılan Meslek Mensuplarının 
“Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” Uyarınca Beyanname Ve Bildirimlerini 
Verdikleri Mükelleflerinin Ertelenen Vergisel Yükümlülükleri; 
 

▪ Söz Konusu Genel Tebliğin 4’üncü Maddesi Kapsamında Bulunmayan 
Mükellefler İçin; (Mücbir Sebep Halinde Olmaları Sebebiyle Ayrıca Ödeme 
ve Beyan Süresi Belirlenmemiş Olan Mükellefler) aşağıdaki yükümlülükleri 
16.06.2020 Salı günü sonuna kadar beyan edilip ödenmesi gerekmektedir;  
 

• 2020/Şubat, 2020/Mart ile 2020/ Nisan dönemi KDV ve muhtasar 
beyannameleri (muhtasar ve prim hizmet beyannameleri dâhil) ile aynı 
dönemlere ilişkin Form Ba-Bs bildirimleri, 

• 2020 Yılı I. geçici vergi dönemine ait geçici vergi beyannameleri, 

• 2019 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannameleri, 
 

▪ Söz Konusu Genel Tebliğin 4’üncü Maddesi Kapsamında Bulunan Mükellefler 
İçin; (Mücbir Sebep Halinde Olmaları Sebebiyle Ayrıca Ödeme ve Beyan 
Süresi Belirlenmiş Olan Mükellefler) aşağıdaki yükümlülükleri 27.07.2020 
Pazartesi günü sonuna kadar beyan edilip, mart, nisan ve haziran ayına 
ilişkin sırasıyla 27.10.2020 Salı, 27.11.2020 Cuma ve 28.12.2020 Pazartesi 
gün sonuna kadar ödemelerinin yapılması gerekmektedir. 
 

• 2020/Mart, 2020/Nisan ve 2020/Mayıs dönemi muhtasar (muhtasar ve 
prim hizmet beyannameleri dâhil) ve KDV beyannameleri 
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FİNANS 

 

• TCMB 21 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısına dair notları 
01.06.2020 tarihinde yayımlamıştır. Söz konusu özete göre: 
 

o Yıllık enflasyon Nisan ayındaki azalık sonucu %10,94’e gerilemiştir. 
o Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu Nisan ayında 1,23 puan artarak yüzde 

11,28’e ulaşmıştır. 
o Enerji fiyatları Nisan ayında yüzde 4,99 oranında düşmüş, grup yıllık enflasyonu 6,51 

puan azalarak yüzde 3,30’a gerilemiştir. 
o İktisadi faaliyetteki yavaşlama Nisan ayında belirginleşmiş ve sektörler geneline 

yayılmıştır. 

 

• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 29.05.2020 tarih ve 9040 sayılı kararı ile; 
 

o 2019 yılı itibarıyla zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacağı bulunan hak 
sahipleri veya mirasçıları için Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve 
Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin 
15.06.2020 olan son başvuru tarihinin, 15.09.2020 olarak uygulanmasına, 
 

o Hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayan 2019 yılına ilişkin tutarların faiz ve 
kâr payları ile birlikte 30.09.2020 tarihine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun 
(Fon) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki veya Fon Kurulu tarafından 
belirlenecek bankalar nezdindeki hesaplarına devredilebilmesine karar verilmiştir. 

 
o Ayrıca 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir. 
 
 

DİĞER MEVZUAT 

 

• 04.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen Kamu Gözetim Kurulu toplantısında alınan karara göre; 
 

o Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla tam uyumu sağlama için: Muhasebe 
Standartları Kurulu tarafından “COVID 19’la İlgili Olarak Tanınan Kira İmtiyazları-
TFRS 16’ya İlişkin Değişiklikler” yayımlanmıştır. 
 

• Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 03.06.2020 tarih 31144 sayılı Resmi 
Gazete ile yayımlanan “Yer Altı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak 
Desteğe İlişkin Tebliğ” ile işçi maliyetlerine uygulanacak desteğe ilişkin usul ve esaslar 
belirlenmiştir. Buna göre; 
 

o İşletmecinin, yer altı kömür işletmelerinde meydana gelen maliyet artışlarının 
karşılanması amacıyla verilecek destekten yararlanabilmek için 11.09.2014 tarihi 
itibarıyla yer altındaki maden işlerinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının 
yer altındaki maden işlerine ilişkin 4735 sayılı kanun kapsamında devam eden 
sözleşmelere göre ve 3213 sayılı kanun kapsamındaki rödovans sözleşmesiyle 
çalışan olması gerekiyor. 
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o Ayrıca işletmecinin özel hukuk gerçek veya tüzel kişisi olan ruhsat sahiplerinin 

sahalarında yer altı üretim veya hazırlık faaliyetlerinin kendilerince yapılıyor olması ve 
kamu kurum ve kuruluşlarının iştiraklerinin ruhsat sahibi olarak, 11.09.2014 tarihinden 
önce sözleşmeye bağlanarak işlettirdikleri yer altı maden işletmelerinde çalışan 
rödovansçı olması gerekmektedir. 
 

Haziran ayının ilk yarısı ile ilgili diğer gelişmeleri de sizlere duyurmaya devam ediyor olacağız.  

 

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

 

Saygılarımızla, 

 

İlker Ersoy & Bulut Bellet & Bahar Uçar 
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