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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 25.12.2019 

         Sayı  : 2019/117 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                                                    
   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlığı itibariyle 

aşağıda açıklanmıştır 

 

A. Konu Başlığı 

 

 -Sanayi Sicil Belgesine Haiz İmalatçılar ile Ar-Ge Faaliyetinde Bulunanlara 

Yapılan Makine-Teçhizat Teslimleri İçin Öngörülen KDV İstisnası Süresi 2022 Yılı Sonuna 

Kadar Uzatılmıştır. 

 

 -İhracatçılara Verilen Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaportların Geçerlilik Süresi İki 

Yıldan Dört Yıla Çıkarılmıştır. 

 

B. Konu Özeti 

 

1. Sanayi Sicil Belgesine Haiz İmalatçılar ile Ar-Ge Faaliyetinde Bulunanlara 

Yapılan Makine-Teçhizat Teslimleri İçin Öngörülen KDV İstisnası Süresi 2022 Yılı 

Sonuna Kadar Uzatılmıştır. 

 

          Hatırlanacağı üzere 7103 sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi Kanunu’na 

eklenen Geçici 39. Madde uyarınca; 

 

         -Sanayi sicil belgesine haiz imalatçılara münhasıran imalat sanayinde kullanılmak 

üzere yapılan yeni makine-teçhizat teslimleri,  

 

        -4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme 

bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde,  

 

        -5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 

Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde,  

 

        -6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki 

araştırma laboratuvarlarında Ar-ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, 

münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat 

teslimleri 31.12.2019 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edilmiştir. 

 

 Bu defa yayınlanan 7201 Sayılı Kanun’un 8. Maddesi ile söz konusu istisna süresi 

üç yıl daha uzatılarak 31.12.2022 olarak yeniden belirlenmiştir. Ayrıca 

Cumhurbaşkanı’na bu süreyi iki yıla kadar uzatma yetkisi verilmiştir. (RG:24.12.2019-

30988), 
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 Diğer yandan 7103 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu’na eklenen Geçici 30. 

Maddede yer alan, yukarıdaki kapsamda olup 31.12.2019 tarihine kadar alınan yeni 

Makine teçhizatlar için öngörülen yarı süreli amortisman uygulamasına ilişkin 

düzenlemede herhangi bir süre uzatımı yapılmamıştır.  

 

 Yani 2020 ve sonrasında alınan yeni Makine teçhizatlar için 333 sıra no.lu Vergi 

Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen normal süreler uygulanacaktır. 

 

2. İhracatçılara Verilen Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaportların Geçerlilik Süresi İki 

Yıldan Dört Yıla Çıkarılmıştır. 

 

 Bilindiği üzere, 5682 Sayılı Pasaport Kanunu’nun 14/7. Maddesi uyarınca, yıllık 

ortalama ihracat değerlerine göre yapılan sınıflandırmada;  

 

 -Son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Cumhurbaşkanının belirleyeceği 

değerin üzerinde olan firma yetkililerine,  

 

 -Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; 

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da 

affa uğramış olsa bile;  

 

 -Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı 

suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli 

iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 

malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamaları 

kaydıyla,  

 

Cumhurbaşkanınca belirlenen esaslara göre iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport 

verilebilmektedir. 

 

 Bu defa 7196 Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14/A-7 

maddesinde yer alan “iki” ibaresi “dört” şeklinde değiştirilerek, ihracatçılara verilen 

hususi damgalı pasaportların süresi iki yıldan dört yıla çıkarılmıştır. Bu Değişiklik Kanunun 

yayımı tarihi olan 24.12.2019’da yürürlüğe girmiştir. 

 

 Değişikliğin bu tarihten sonra yeni verilecek pasaportların yanı sıra önceden 

verilen iki yıl süreli pasaportlar için de (süre uzatımı için başvurmak suretiyle) geçerli 

olacağını düşünüyoruz. 

 

        Saygılarımızla 

              Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


