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Vergi Düzenlemeleri
Tedbir Düzenleme Dayanak Soru Değerlendirme

2019 Yılı Gelir Vergisi 
Beyannamesinin verilme ve 
ödeme süresinin uzatılması 

2019 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin 
verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden 
vergilerin ödeme süreleri 30 Nisan 2020 tarihine kadar 
uzatılmıştır.

125 Sıra No.lu 
VUK Sirküleri

Mücbir sebep 
durumunda olanların 
gelir vergisi beyanı 
Nisan sonunda 
yapılmalı mıdır?

65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle, sokağa 
çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile 
beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilen 
mükelleflerin 22.03.2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler 
dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir. 

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 uzatılmıştır.  

Gelir Vergisi Beyannamesi mücbir sebep dönemine ilişkin (mücbir sebep 
kapsamına alınan) bir beyanname olmayıp sadece  verilme zamanı olarak mücbir 
sebep dönemine rastlayan  bir beyanname olduğu için ilave bir açıklama olmadığı 
sürece Nisan sonuna kadar verilmelidir.

Şubat dönemi KDV 
beyannamelerinin 
ertelenmesi

26/3/2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken KDV 
beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine 
tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 24/4/2020 tarihine 
ertelenmiştir.

126 Sıra No.lu 
VUK Sirküleri 

Mücbir sebep 
durumunda olanların 
Şubat KDV beyanı 24 
Nisan'da yapılmalı 
mıdır?

Mücbir sebep kapsamında olanlara ilişkin ek bir açıklama yapılmadığından bir 
erteleme olmadığı söylenebilir.

YMM tasdik raporlarının ibraz 
süresinin uzatılması

YMM tasdik raporlarının verilme süreleri, son günü 30/6/2020 
tarihine kadar olanlar için geçerli olmak üzere 2 ay süreyle 
uzatılmıştır.

1 Sıra No.lu 
SMMM ve YMM 
Kanunu Sirküleri

2019 yılı hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi tasdik raporları 31/8/2020 
tarihine kadar hazırlanabilecektir.

COVID kapsamında Artırımlı Teminat Uygulaması kapsamında verilecek YMM 
raporlarının süresi uzatılmıştır (normal süre iade tarihinden itibaren 6 ay olup son 
günü 30/6/2020 tarihine kadar olanlar için geçerli olmak üzere iki ay süreyle 
uzatılmıştır).
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Vergi Düzenlemeleri

MÜCBİR SEBEP UYGULAMASI

Tarih Aralığı Kapsama Girenler Uygulama

22/3/2020 - Sokağa çıkma 
yasağının sona ereceği tarih

• 65 yaş ve üzerindekiler
• Kronik rahatsızlığı bulunanlar
• 1/1/2000 ve sonrası doğumlular?
• Beyannameleri yukarıdaki kategoride bulunan meslek mensuplarınca (SMMM) 

verilenler

• 22/3/2020'den itibaren verilecek 
beyannameler/bildirimler yasağın bitimini izleyen 15'inci 
gün sonuna kadar verilebilecektir.

• Yasağın bitimi 30/6’dan önceyse, 1/4/2020 – 30/6/2020 
düzenlemesi kapsamına girenler bu uygulama 
kapsamından yararlanabilirler.

1/4/2020 – 30/6/2020

• Ticari, zırai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefi olanlar.
• Ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık 

hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş 
ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve 
ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, 
depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal 
hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin 
yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama 
faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve 
konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon 
hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler.

• Ana faaliyet konusu İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici 
süreliğine faaliyetlerine ara verilen işyerlerinin (lokanta/cafe, çay bahçesi, gösteri 
merkezi, kapalı çocuk oyun alanları, kafeterya, kahvehane, kıraathane, konser 
salonu, sinema, tiyatro, yüzme havuzu, vd.) bulunduğu sektörlerde olan 
mükellefler.

Mart, Nisan ve Mayıs 2020 aylarına ilişkin;
• KDV beyannameleri, 
• Muhtasar beyannameler (Ocak – Mart 2020 dönemine ait 

olanlar ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri 
dahil), 

• Ba - Bs Formları, 
• E-defter oluşturma ve imzalanması, 
• E-defter beratlarının yüklenmesi,

- Süreleri 27/7/2020 tarihine, 
- Ödemeler ise sırasıyla 27/10/2020, 27/11/2020 ve 
28/12/2020 tarihlerine kadar uzatıldı.
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Vergi Düzenlemeleri
Tedbir Düzenleme Dayanak Soru Değerlendirme

Mücbir sebep 
kapsamındaki 
mükelleflerin; 
Mart, Nisan ve 
Mayıs aylarına ait 
Muhtasar 
Beyannameler ve 
KDV 
Beyannamelerinin 
ertelenmesi

Mücbir sebep 
kapsamındaki
alıcıların kısmi 
tevkifat
uygulaması

a) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan 
mükelleflerin,

b) Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş 
merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal 
sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, 
otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç 
kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal 
hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık 
faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, 
kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti 
ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette 
bulunan mükelleflerin,

c) Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici 
süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen (lokanta/cafe, çay bahçesi, 
gösteri merkezi, kapalı çocuk oyun alanları, kafeterya, kahvehane, kıraathane, konser 
salonu, sinema, tiyatro, yüzme havuzu, vd.) işyerlerinin bulunduğu sektörlerde 
faaliyette bulunan mükelleflerin,

Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 aylarında vermeleri gereken muhtasar ve KDV 
beyannamelerinin verilme süresi 27/7/2020 tarihine kadar; bunlar üzerinde tahakkuk 
eden vergilerin ödeme süreleri 27/Ekim, Kasım, Aralık tarihlerine uzatılmıştır.

518 Sıra No.lu 
Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği

Ana faaliyet kodu 
yerine fiilen iştigal 
edilen ana faaliyet 
alanı için verilen 
dilekçelerin
değerlendirilmesinde 
dikkate alınacak 
unsurlar nelerdir?

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.

Brüt hasılatın tespitinde 2019 hesap dönemi veya 2019 IV. geçici vergi 
dönemi, özel hesap dönemine tabi mükelleflerde 2019 yılında 
sonuçlanan özel hesap dönemi, bir yıldan kısa süredir faaliyette 
bulunulması durumunda faaliyette bulunulan dönem sonuçları dikkate 
alınacaktır.

Mücbir sebep kapsamında beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen 
mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat
kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz. Mücbir sebep dolayısıyla KDV beyanları 
ertelenen mükellefler, mücbir sebep halinin geçerli olduğu süre boyunca, kısmi 
tevkifat kapsamındaki alımlarında KDV tevkifatı yapmayacaktır. [Katma Değer Vergisi 
Uygulama Genel Tebliği’nin I/C-2.1.3.1. bölümünün son paragrafı]

Satıcıların; kısmi tevkifat kapsamındaki alıcılara fatura düzenlerken, alıcıların mücbir 
sebep kapsamında olup olmadığını sormaları ve alıcı mücbir sebep halinden 
yararlanıyorsa, düzenledikleri faturalara bahse konu nedenle KDV tevkifatı yapılmadığı 
yolunda şerh koymalarında yarar bulunmaktadır.

Katma Değer 
Vergisi Uygulama 
Genel Tebliği’nin 
I/C-2.1.3.1. 
bölümüne,
6 Seri No.lu 
Tebliğle eklenen 
son paragraf

Mart ve Haziran ayı 
faturalarında KDV 
tevkifatı olacak mı, 
tam tevkifat bu 
kapsama girer mi?

Mücbir sebep durumu 22 Mart 2020 tarihinde başlayan gerçek kişi 
mükellefler için  bu tarihten sonraki faturalarda, mücbir sebep kapsamına 
giren sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için ise sadece 01.04.2020 -
30.06.2020 tarihleri arasında düzenlenen faturalarda tevkifat
yapılmamalıdır.

Düzenleme sadece kısmi tevkifatla ilgilidir, tam tevkifat kapsamındaki 
işlemlerde tevkifat yapılmaya devam edilmesi gerekmektedir.

Kısmi tevkifat erteleme uygulamasında önemli olan, alıcının mücbir 
sebep kapsamında olmasıdır, satıcının statüsü bu konudaki uygulamaya 
etki etmemektedir.

Mücbir sebep kapsamına alınan sektörlerde faaliyet gösteren satıcıların 
mücbir sebep kapsamı dışındaki alıcılara yaptıkları teslimler için 
düzenlenen faturalarda kısmi tevkifat yapılacaktır.
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Kısmi Tevkifat

Mücbir sebep kapsamında olan 
mükelleflerin, kısmi tevkifat
kapsamındaki alımlarına ilişkin 
düzenlenecek faturalarda KDV tevkifatı
uygulanmayacaktır.

Mücbir sebepten yararlanan 
mükellef kapsamında olmayanların, 
mücbir sebepten yararlananlardan 
kısmi tevkifat kapsamındaki 
alımlarına ilişkin düzenleyecekleri 
faturalarda KDV tevkifatı
uygulaması gerekmektedir.

Mücbir sebep 
kapsamında olan 
mükelleflerin kısmi 
tevkifat
kapsamındaki 
alımlarına ilişkin 
düzenlenecek 
faturalarda

Mücbir sebep 
kapsamında 
olmayanların, 
mücbir sebepten 
yararlananlardan 
kısmi tevkifat
kapsamındaki 
alımları
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Vergi Düzenlemeleri

NİSAN AYI VERGİ TAKVİMİ -1 

MCBR S. K. 
Olmayanlar

MCBR S. K. Olanlar

Beyan/Ödeme Beyan Tarihi
Ödeme 
Tarihi

16-31 Mart 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı 
Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

9.04.2020 9.04.2020 9.04.2020

16-31 Mart 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel 
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

10.04.2020 10.04.2020 10.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün 
Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve 
Ödemesi

15.04.2020 15.04.2020 15.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel 
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15.04.2020 15.04.2020 15.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim 
Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

15.04.2020 15.04.2020 15.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 15.04.2020 15.04.2020 15.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı 
ve Ödemesi

15.04.2020 15.04.2020 15.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi 
Bildirimi ve Ödemesi

15.04.2020 15.04.2020 15.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve 
Ödemesi

15.04.2020 15.04.2020 15.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 20.04.2020 20.04.2020 20.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans 
Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20.04.2020 20.04.2020 20.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 20.04.2020 20.04.2020 20.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin 
Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin 
Ödemesi

20.04.2020 20.04.2020 20.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı 
ve Ödemesi

20.04.2020 20.04.2020 20.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 20.04.2020 20.04.2020 20.04.2020

1-15 Nisan 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı 
Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

27.04.2020 27.04.2020 27.04.2020

1-15 Nisan 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel 
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

27.04.2020 27.04.2020 27.04.2020

NİSAN AYI VERGİ TAKVİMİ -2
MCBR S. K. 

Olmayanlar*
MCBR S. K. Olanlar**

Beyan/Ödeme Beyan Tarihi Ödeme Tarihi

Şubat 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 24.04.2020 * *

2020/Mart ayına ait sigorta primleri 24.04.2020 24.04.2020 2.11.2020

2019 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 30.04.2020 30.04.2020 30.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 27.04.2020 27.07.2020 27.10.2020

Mart 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. 
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatlar

27.04.2020 27.07.2020 27.10.2020

Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde 
Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

27.04.2020 27.07.2020 27.10.2020

Mart 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen 
Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz 
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

27.04.2020 27.04.2020 27.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 30.04.2020 30.04.2020 30.04.2020

2019 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 30.04.2020 30.04.2020 30.04.2020

Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi 30.04.2020 30.04.2020 30.04.2020

Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi 
Verilmesi

30.04.2020 30.04.2020 30.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi 30.04.2020 30.04.2020 30.04.2020

Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve 
Ödemesi

30.04.2020 30.04.2020 30.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 30.04.2020 30.04.2020 30.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim 
Formu (Form Ba)

30.04.2020 27.07.2020 -

Mart 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim 
Formu (Form Bs)

30.04.2020 27.07.2020 -

* Mücbir sebep kapsamında olanlara ilişkin ek bir açıklama yapılmadığından bir erteleme 
olmadığı söylenebilir..



7

SGK/İş Kanunu Düzenlemeleri
Tedbir Düzenleme Dayanak Soru Değerlendirme

Mücbir sebep kapsamında SGK 
primlerinin ertelenmesine 
ilişkin SGK yazısı yayınlandı. 

Mücbir sebep kapsamında SGK primlerinin ertelenmesine Mart, 
Nisan ve Mayıs aylarına ait primlerin ödemesi süreleri 
uzatılmıştır.

518 Sıra No.lu Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliği

Beyannameler
zamanında mı 
verilecektir?

Birleşik Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verenlerden mücbir sebep 
kapsamında muhtasar beyannameleri ertelenenler her durumda birleşik 
beyannamenin SGK primlerine ilişkin bölümünü doldurarak bağlı oldukları vergi 
dairelerine vereceklerdir. Bu kapsamdakiler birleşik beyannamenin muhtasar 
kısmına ilişkin beyanda bulunmayabilirler.

Birleşik Muhtasar ve Prim Beyannamesi kapsamına alınmadıkları için münferit 
muhtasar ve SGK bildirgesi verenlerden mücbir sebep kapsamında olanlar, 
muhtasar beyannamelerini ertelemeli olarak verecekler, SGK bildirimlerini ise 
süresinde yapmakla birlikte ödemeleri 6 ay sonra yapılacaktır.

Muhtasar ve Prim hizmet 
beyannamelerinin 
birleştirilmesi uygulaması 
1/7/2020 tarihine 
ertelenmiştir.

1/3/2020 itibariyle Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 
kapsamına alınacaklara ilişkin uygulama 1/7/2020 tarihine 
ertelenmiştir.

Muhtasar ve Prim Hizmet 
Beyannamesi Genel 
Tebliği (Sıra No: 1)'nde
Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ (Sıra No: 8)

- Erteleme, daha önce kapsama alınan ve birleşik beyanname vermekte olan 
Kırşehir, Amasya, Bartın, Çankırı, Bursa, Eskişehir, Konya dışındaki mükellefler için 
geçerlidir.

Kısa çalışma uygulamasından 
yararlanma şartlarının 
kolaylaştırılması

İşçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen 
hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını 
yerine getirmesi hükmü, kısa çalışma başlama tarihinden önceki 
son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 
gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması 
şeklinde uygulanması düzenlenmiştir.

7226 Sayılı Kanun
Kısa çalışma 
ödeneği alan 
çalışana bu 
sürede işveren 
tarafından 
ayrıca ek veya 
tamamlayıcı 
ücret ödemesi 
yapılabilir mi?

Kolaylaştırma uygulaması İşsizlik Sigortası Kanunu’na “Geçici 23 üncü madde” 
eklenerek, 30.06.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere getirilmiştir.
İşyerinde kısa çalışma uygulanan dönemde, 4857 sayılı Kanunun 25 inci 

maddesinin 1 inci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak 
kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmayacaktır. Aksi halde, işyerindeki kısa 
çalışma uygulamasına son verilecek ve işverenler kısa çalışma uygulamasından 
faydalanamayacaktır

Kısa çalışma ödeneği alan çalışana bu sürede işveren tarafından ayrıca ek veya 
tamamlayıcı ücret ödemesi yapılmasının kısa çalışma ödeneğine engel olup 
olmadığı açıklığa kavuşturulmalıdır.

Yarım Ücret uygulaması 4857 sayılı İş Kanunu’nun "Yarım Ücret" başlıklı 40 ıncı maddesi: 
"24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen 
zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan 
işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için 
yarım ücret ödenir."

4857 Sayılı İş Kanunu Prim bildirimi 
nasıl 
yapılacaktır?

Sigortalılara yarım ücret ödenmesi durumunda, ödenen yarım ücretin SGK’ ye
prime esas kazancın alt sınırı altında olmamak kaydıyla bildirmesi gerekmektedir.
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Hukuki/Yargısal Düzenlemeler
Tedbir Düzenleme Dayanak Soru Değerlendirme

İcra ve iflas takiplerinin 
durdurulması

Nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, 
22/3/2020 tarihinden 30/4/2020 tarihine kadar yurt genelinde 
yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına 
ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni 
icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz 
kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.

2276 sayılı Karar - -

Dava açma, icra takibi 
başlatma, başvuru vb. 
sürelerin durdurulması

Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması 
sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;

a) Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, 
bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve 
zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın 
doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; 2577 
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 5271 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanunu ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar 
bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim 
tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma 
kurumlarındaki süreler 13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,

b) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer 
kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra 
ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka 
alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve 
iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip 
taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına 
ilişkin işlemler 22/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,

itibaren 30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar duracaktır.

7226 Sayılı 
Kanun

Düzenleme Vergi Usul 
Kanunu kapsamında 
nasıl 
değerlendirilmektedir?

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda taraflar bakımından belirlenen 
süreler ve bu kapsamda hakim tarafından tayin edilen süreler, 213 Sayılı Vergi 
Usul Kanunu kapsamında cezada indirim talep etme, uzlaşma başvurusu, kanun 
yolundan vazgeçme süreleri, dava açma süreleri gibi bir hakkın doğumu, kullanımı 
ve sona ermesine ilişkin süreler 30/4/2020 tarihine kadar durmuş bulunmaktadır.

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında ise 
işlemeler ve süreler 30/04/2020 tarihine kadar durmuş bulunmaktadır.
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Cumhurbaşkanı Yardım Kampanyası

Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz (dekont) karşılığı yapılan 
ayni ve nakdi bağış ve yardımların tamamı, gelir ve kurumlar vergisi matrahından 
indirilebiliyor (KVK. Mad. 10/e, GVK Mad. 89/10).

KVK 10/e

e) Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve 
nakdî bağışların tamamı.

GVK 89/10

10. Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve 
nakdî bağışların tamamı.

• İndirim yapabilmek için 
Cumhurbaşkanı 
Karar/Genelgesinin 
yayımlanması zorunlu değildir.

• İndirim beyannamede 
yapılmaktadır. Kazanç 
yetersizliği nedeniyle 
indirilemeyen kısım 
devretmez.

• Ayni bağış nedeniyle 
yüklenilen KDV 
indirilebilecektir.
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Ticaret Bakanlığı /TOBB Yazısı (Kâr Dağıtım Sınırlaması)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından
üyelerine gönderilen yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın
Birliğe ilettiği 31.03.2020 tarihli yazıya atfen,
28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul
Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda
Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında
Yönetmeliği'nin" 13/5 inci maddesine dayanılarak,
aşağıdaki duyurunun tüm şirketlere yapılması
istenilmiştir:

"kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak
üzere, sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap
dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek
genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit
kâr payı dağıtımı kararlarında, geçmiş yıl kârlarının
dağıtıma konu edilmemesi ve dağıtım tutarının
2019 yılı net dönem karının %25'ini aşmaması ile
yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi
verilmemesi..."

TOBB Yazısı Değerlendirme

Söz konusu Yönetmeliğin 13/5’inci maddesinde, “Yapılan denetim sonucunda
veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi
istenen konuların gündeme konulması zorunludur.” düzenlemesine yer
verilmiştir.

Bakanlıkça Covid-19 virüsünün yaratacağı olumsuz etkilerden şirketlerin
özkaynaklarının korunmasını teminen ihtiyatlılık kuralı gereği genel kurullarda
gündeme alınacak nakit kar payı dağıtımına ilişkin olarak getirildiği belirtilen
sınırlamanın ne anlama geldiği tereddütlere yol açmıştır.

Yönetmeliğin 13/5’inci maddesindeki yetki kullanımı gereği, şirketlerin 2019 yılı
hesap dönemine ilişkin olarak 2020 yılında gerçekleştirilecek genel kurul
toplantılarındaki nakit kar payı dağıtımına ilişkin gündem maddesinde “geçmiş
yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net
dönem karının %25'ini aşmaması ile yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı
yetkisi verilmemesi” yer alacağı konusunda belirsizlik yoktur. Bununla birlikte,
bu gündem maddesinin şirketlerin genel kurullarınca kabul edilmesinin zorunlu
olup olmadığı tartışmalıdır.

Yönetmelikle Bakanlığa verilen yetki, “şirket genel kurullarında görüşülmesi
istenen konuların” belirlenmesinden ibarettir. Kar payı dağıtımına ilişkin yetki
şirket genel kurullarındadır (TTK Md. 408/2-d ve 507). Bu nedenle, gündeme
alınması zorunlu olmakla birlikte, “geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu
edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25'ini aşmaması
ile yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi” yönündeki
gündem maddesinin kısmen veya tamamen kabul edilmesinin genel kurulun
yetkisinde olduğu değerlendirilmektedir.
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İhracat Süreleri

Düzenleme:  Gelir idaresi Başkanlığınca yayımlanan 31/3/2020 tarih ve 68 sayılı KDV sirküleri ile tecil-
terkin uygulaması kapsamında teslim edilen malların ihracat süreleri uzatılmıştır.

Bu sirküler ile söz konusu 3 aylık sürenin sonu 1.4.2020 ila 30.06.2020 tarihleri arasına rastlıyor ise 
ihracat süresi, KDV bakımından herhangi bir başvuru yapılmaksızın üç ay uzatılmıştır. İhracat süresi, 
belirtilen süreden önce dolmakla birlikte, ihracatın gerçekleştirilmesi için ek süre talebine ilişkin 15 
günlük başvuru süresi mezkur döneme rastlayan mükellefler de aynı kapsamda değerlendirilecektir.

Daha önce mücbir sebep veya beklenmedik durum halleri nedeniyle üç aydan kısa ek süre almış 
mükellefler için, alınmış olan ek sürenin dolduğu tarihin 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) 
tarihleri arasına rastlaması halinde, söz konusu ek sürenin de ilave bir başvuruya gerek olmaksızın üç aya 
tamamlanması uygun bulunmuştur.

Cevap: Hayır. 3 aylık sürenin sonu Ağustos ayına rastladığından süre uzaması söz 
konusu değildir.

Soru: Mayıs ayında tecil-terkin uygulaması kapsamında teslim edilen 
malların ihracat süreleri de uzatılmış mıdır?

Cevap: Evet. 30.06.2020 tarihine uzamaktadır.

Soru: Daha önce alınan ek süreyle 3 aylık sürenin sonu Mayıs ayına 
rastlıyorsa ihracat süresi uzamakta mıdır?
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