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         Ö z e t   B ü l t e n 
         Tarih  : 23.03.2020 

         Sayı  : 2020/47 

                                                                    

  

 
Değerli Müşterimiz;   
 

            Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan COVID-19 

(Koronavirüsü) salgınının yarattığı kaos; günlük hayat, sosyal ilişkiler, ekonomi ve 

ticaret gibi alanları derinden etkilemeye ve piyasa dengelerini alt üst etmeye devam 

etmektedir. 

            

Bu çerçevede meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle aşağıdadır. 

        

A- Konu Başlıkları; 

 

1. İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar Yayımlanmıştır. 

 

2. Tübitak Projelerinin (Ardeb, Teydeb ve Bideb) Rapor Gönderim Tarihleri Üç Ay 

Ertelenmiştir. 

 

3. Gelir İdaresi Başkanlığınca Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Ödemelerinin 6 

Ay Ertelenmesine Yönelik Açıklamada Bulunulmuştur. 

            

Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

 

B- Konu Özetleri; 

 

1. İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar Yayımlanmıştır. 

            

İcra ve iflas takiplerinin durdurulması hakkında 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

22.03.2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Buna göre 30.04.2020 

tarihine kadar duracak işlemler aşağıda yer almaktadır. 

 

“COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler 

kapsamında;  

          

- Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarih olan 22 Mart 2020 tarihinden 30/04/2020 tarihine 

kadar,  

       

- Nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere,  

          

- Yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve 

bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına,  
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-Yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının 

icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.” 

        

2. Tübitak Projelerinin (Ardeb, Teydeb ve Bideb) Rapor Gönderim Tarihleri Üç Ay 

Ertelenmiştir. 

          

Tübitak Projelerinden; 

 

-Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB),  

         

-Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), 

         

-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, Ülkemizde 

ortaya çıkan Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında üç 

ay ertelenmiştir. 

           

Tübitak söz konusu raporların güncellenen tarihler doğrultusunda gönderilmesi 

hususunda gereken hassasiyetin gösterilmesinin beklendiğini ifade etmiştir. 

        

3. Gelir İdaresi Başkanlığınca Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Ödemelerinin 6 

Ay Ertelenmesine Yönelik Açıklamada Bulunulmuştur. 

           

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Korona 

Virüs (COVID-19) salgınından doğrudan etkilenen mükelleflerin Nisan, Mayıs ve Haziran 

aylarında ödemeleri gereken muhtasar(ücret, kira, serbest meslek kazancı dahil olmak üzere 

muhtasar beyanname ile beyan edilen tüm tevkifatlar) ve katma değer vergilerinin 

ödemelerinin 6 ay ertelenmesine yönelik olarak gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

           

Bu kapsamda bahse konu ödemeleri 6 ay süre ile ertelenen mükelleflerin faaliyet 

alanları ana hatları ile aşağıda yer almaktadır. 

           

Söz konusu faaliyet alanlarına yönelik detaylı açıklamalar ile uygulamaya ilişkin 

esaslar ileride yapılacak açıklamalarda duyurulacaktır. 

          

 Mücbir Sebep Halinden Faydalanacak Mükellef Grupları 

     

3.1. Perakende Ticaret ve Alış Veriş Merkezleri 

           

Market, büfe, bakkal, şarküteri, manav, dondurmacı, tuhafiye, kasap, inşaat 

malzemeleri satışı, küçük ev eşyaları ile beyaz eşya satışı, mobilya satışı, ev tekstili, kitap ve 

kırtasiye, gazete ve dergi, ayakkabı ve giyim eşyası perakende satışı, oyuncakçı, tıbbi ve 

ortopedik ürünler, eczane, kuyumcu, çiçekçi, pazarcılar, balıkçılar, pastane ve fırınlar, kişisel 

bakım ve kozmetik ürünlerinin satışı vb. her türlü ürünün perakende olarak satışına yönelik 

faaliyetler ile alışveriş merkezleri ve buralarda perakende satış faaliyetinde bulunanlar, 
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3.2. Demir Çelik ve Metal Sanayii 

           

Demir, çelik, alüminyum, bakır, kurşun, çinko, kalay imalatı ile bunların imalatçılar 

tarafından satışı, 

     

3.3. Otomotiv 

           

Otomobil, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, midibüs, traktör, motosiklet, römork, 

karavan gibi tüm motorlu kara taşıtlarının imalatı ile toptan ve perakende satışı, 

     

3.4. Lojistik-Ulaşım 

          

Hava, kara, demiryolu, deniz ve her türlü suyolu ile yapılan her türlü şehir içi ve 

şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı, otoyol, tünel ve köprü işletmeciliği, depolama ve 

antrepoculuk faaliyetleri, havaalanı yer hizmetleri gibi her türlü lojistik ve ulaşım hizmetleri, 

    

3.5. Sinema ve Tiyatro Faaliyetleri 

          

Tiyatro, opera, bale, sinema, konser gibi her türlü sanatsal faaliyetler 

   

3.6. Konaklama 

 

Otel, motel, pansiyon, tatil köyü gibi konaklama faaliyetleri, tur operatörü ve seyahat 

acenteliği faaliyetleri, rezervasyon hizmetleri gibi her türlü konaklama ve buna ilişkin 

faaliyetler 

 

3.7. Yiyecek ve İçecek Hizmetleri 

                    

Lokanta, kafe, kıraathane, kahvehane, çay ocakları, kantinler, ulaşım araçlarında 

bulunan büfeler gibi her türlü yiyecek ve içeceklerin sunumuna yönelik hizmetler 

     

3.8. Tekstil ve Konfeksiyon Faaliyetleri 

          

Kumaş ve iplik imalatı, her türlü pamuktan, yünden, tiftikten, elyaftan ve kumaştan 

mamul ürünlerin imalatı ile giyim ve ev tekstili ürünlerinin imalatı ile satışı gibi her türlü tekstil 

ve konfeksiyon imalat ve satışı 

    

3.9. Etkinlik ve Organizasyon 

         

Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar ve etkinliklerin organizasyonu ile internet kafe, 

oyun, düğün ve nikâh salonu, spor merkezleri gibi yerlerde gerçekleştirilen her türlü etkinlik ve 

organizasyon faaliyetleri” 
 

 

                           Saygılarımızla 

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


