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         Ö z e t   B ü l t e n 

         Tarih : 19.10.2020 

         Sayı : 2020/126 

                                                                  

  

Değerli Müşterimiz;                                                              

                                                       

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle 

aşağıdadır. 

         

A- Konu Başlıkları; 

 

1. Üçüncü Geçici Vergi Dönemi İtibariyle Uygulanacak Kurlar 

2. Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından 09.10.2020 Tarihinde E-Defter 

Saklama Kullanıcı Kılavuzu Yayımlanmıştır 

3. Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Kararda Bazı 

Değişiklikler Yapılmıştır 

4. Sahte Belge Düzenleme Riski Yüksek Mükelleflerin Tespiti, Mükellefiyet 

Kaydının Re’sen Terkini, Teminat Verilerek Mükellefiyetlerinin Yeniden 

Tesisi Hakkında 520 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Tebliği 

5. İhracatçılara Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport Verilmesine İlişkin 

Kararda Değişiklik Yapıldı 

6. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esaslarını 

Belirleyen Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır 

7. Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine 

İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

8. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına 

İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ(No: 2020/1)  

 

B- Konu Özetleri; 

 

1- ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEM SONU (30.09.2020) İTİBARİYLE 

UYGULANACAK KURLAR 

 

Geçici vergi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 217 seri no.lu Gelir Vergisi Genel 

Tebliğinde, yabancı paraların ve yabancı para cinsinden olan borç ve alacakların 

değerlemesinin, T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı 

tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınarak yapılacağı belirtilmiştir. (Tebliğin 

3.1. Bölümü) 

 

Buna göre, 2020 yılı üçüncü geçici vergi dönemi (1.1.2020 –30.09.2020) için 

uygulanacak kurlar, 29.09.2020 tarihinde geçerli olan, yani T.C. Merkez Bankası’nın 2020/185 
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no.lu Bülteni ile Belirlenerek 30.09.2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen 

aşağıdaki kurlardır. 

 

Kasada mevcut yabancı ülke paraları için efektif alış kurları kullanılır, banka 

hesaplarında mevcut yabancı paralar ise döviz alış kuru ile değerlenir. 

 

 

DÖVİZİN CİNSİ  DÖVİZ ALIŞ  DÖVİZ SATIŞ  EFEKTİF ALIŞ 

1 ABD DOLARI  7,8080 7,8221 7,8025 

1 AVUSTRALYA DOLARI  5,5395 5,5757 5,5140 

1 DANİMARKA KRONU  1,2242 1,2302 1,2234 

1 EURO  9,1281 9,1446 9,1217 

1 İNGİLİZ STERLİNİ  10,0309 10,0832 10,0239 

1 İSVİÇRE FRANGI  8,4413 8,4955 8,4286 

1 İSVEÇ KRONU  0,86148 0,87040 0,86088 

1 KANADA DOLARI  5,8334 5,8597 5,8118 

1 KUVEYT DİNARI  25,3439 25,6755 24,9637 

1 NORVEÇ KRONU  0,82272 0,82825 0,82215 

1 SUUDİ ARAB. RİYALİ  2,0817 2,0854 2,0661 

100 JAPON YENİ  7,3748 7,4237 7,3475 

1 BULGAR LEVASI  4,6407 4,7015  

1 RUMEN LEYİ  1,8628 1,8821  

1 RUS RUBLESİ  0,09790 0,09918  

100 İRAN RİYALI  0,01849 0,01873  

 

2- GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 09.10.2020 TARİHİNDE E-

DEFTER SAKLAMA KULLANICI KILAVUZU YAYIMLANMIŞTIR 

 

1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ Sıra No:3)’in “4.4. e-Defter Dosyaları, Berat Dosyaları ve Muhasebe Fişlerinin 

Muhafaza ve ibrazı” başlıklı bölümünde yer alan düzenleme ile e-Defter dosyaları ile bunlara 

ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının  gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde e-Defter 

saklama hizmeti yönünden teknik yeterliliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta izin alan 

özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da Başkanlığın bilgi işlem 

sistemlerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunluluğu 

getirilmiştir.  

 

Bu kapsamda e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil 

kopyalarının saklamaya ilişkin usul ve esasların belirlendiği “e-Defter Saklama Kullanıcı 

Kılavuzu” yayınlanmıştır.  

İlgili kılavuza ulaşmak için lütfen http://edefter.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-

Defter_Saklama_Kullanici_Kilavuzu.pdf  

 

 

 

 

 

http://edefter.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Defter_Saklama_Kullanici_Kilavuzu.pdf
http://edefter.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Defter_Saklama_Kullanici_Kilavuzu.pdf
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3- CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN 

KARARDA BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 

 

Bilindiği gibi, Cazibe Merkezleri Programının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 2018/11201 

Sayılı Karar (Karar) ile belirlenmiş bulunmaktadır.  

 

Bu defa yayımlanan 3063 sayılı Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların 

Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı (RG: 

7/10/2020-31267) ile yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı’nda bazı değişiklikler 

yapılmıştır. 

 

Tümü yayımı tarihinde yürürlüğe giren bu değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir:  

 

* 2018/11201 sayılı Karar’da 31/12/2020 tarihine kadar yapılacak olan teşvik belgesi 

müracaatlarının Karar kapsamında değerlendirileceği belirtilmişken bu süre 31.12.2021 

tarihine uzatılmıştır. 

 

* 2018/11201 sayılı Karar uyarınca bu Karar kapsamında desteklenecek imalat 

sanayii yatırımları (US-97 Kodu: 15-37) için iller itibariyle aranan asgari yatırım 

tutarları şartı, yatırımın organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesinde 

gerçekleştirilmesi ve asgari 2 milyon TL yatırım tutarı şartını sağlaması şeklinde 

değiştirilmiştir. Buna göre imalat sanayii yatırımlarında Karar kapsamında 

desteklerden yararlanabilmek için hem yatırımın organize sanayi bölgesi veya 

endüstri bölgesinde gerçekleştirilmesi hem de asgari yatırım tutarının 2 milyon TL 

olması gerekir. Çağrı merkezi ve veri merkezi yatırımları için bu tür bir şart 

olmayıp bunlar için Karar ile belirlenen şartlarda değişiklik yapılmamıştır.  

 

* 2018/11201 sayılı Karar’da bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan 

yatırım harcamalarının, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden 

yararlanamayacağı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden 

yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki 

desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemeyeceği, ancak diğer 

kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan 

yatırımlarının, bu Karar kapsamında faiz desteği dışındaki diğer destek unsurlarından 

yararlandırılabileceği belirtilmişken, yapılan değişiklikle sübvansiyonlu krediye faiz veya kâr 

payı desteği sağlanmaması kaydıyla, bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından 

yararlandırılabileceği belirtilmiştir. Yani faiz veya kar payı desteği sağlanmayan sübvansiyonlu 

kredi desteği alan yatırımcılar, bu Karar kapsamındaki diğer destekler yanında Karar’da 

belirtilen faiz veya kar payı desteğinden de yararlanabileceklerdir. Ayrıca bu imkân, bu Karar 

kapsamında düzenlenmiş ve tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de 

uygulanabilecektir. 

 

* Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illere Kilis de dâhil edilmiştir. 
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4- SAHTE BELGE DÜZENLEME RİSKİ YÜKSEK MÜKELLEFLERİN 

TESPİTİ, MÜKELLEFİYET KAYDININ RE’SEN TERKİNİ, TEMİNAT 

VERİLEREK MÜKELLEFİYETLERİNİN YENİDEN TESİSİ HAKKINDA 

520 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ 

  

Bilindiği üzere, 7194 sayılı Kanun’un 24’üncü maddesiyle Vergi Usul Kanunu’na 

eklenen 160/A maddesi ile sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükelleflerin bir an önce 

tespit edilerek mükellefiyet kaydının Hazine ve Maliye Bakanlığı (Bakanlık) tarafından 

yapılacak analiz ve değerlendirme sonuçlarına göre terkin edilebilmesine imkân 

verilmiştir. Burada amaç, idari süreçleri kısaltmak ve etkinleştirmek suretiyle, sahte belge 

düzenleyen mükelleflerin sahte belge üretimini sonlandırmak ve iktisadi 

alanda sahte belge sirkülasyonunu azaltarak “belge”ye olan güveni güçlendirmektir.  

 

Söz konusu maddeye göre mükellefiyet süresi, aktif ve öz sermaye büyüklüğü, ödenen 

vergi tutarı, çalışan sayısı, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği gibi 

hususlar dikkate alınarak mükelleflerin vergisel uyum seviyelerine yönelik olarak 

Bakanlığın ilgili birimleri tarafından yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları 

neticesinde, sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen 

mükellefler vergi incelemesine sevk edilecek, ayrıca bunların mükellefiyetleri 

yapılacak yoklama sonucunda, vergi dairesinin görüşü ve ilgisine göre vergi dairesi 

başkanı/defterdar onayıyla terkin edilecektir. İnceleme neticesine göre mükellefler 

ile bunlarla ilişkili kişilerin durumu yeniden değerlendirilecek olup mükellefiyet 

tesisi/devamı için alınan teminat belirli şartlar dâhilinde iade edilebilecektir. 

Bakanlık, madde kapsamındaki işlemlere ilişkin süreleri, elektronik ortamda belge 

düzenleme zorunluluğunun başlayacağı tarihi, bu madde kapsamındaki mükelleflerin 

tahsilat ve ödemelerinin tevsiki ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve 

esasları belirlemeye yetkilidir.  

 

Bakanlık bu yetkisine dayanarak, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 520) ile 

maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemiştir. Tebliğ yayımı tarihinde 

(7 Ekim 2020) yürürlüğe girmiştir. Aşağıda uygulama özetle açıklanmıştır.  

 

4.1. YAPILACAK TESPİT VE MÜKELLEFİYET KAYDININ RE’SEN 

TERKİNİ: 

 

4.1.1. Analiz ve Değerlendirme Çalışmalarının Kapsamı: 

 

Sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükelleflerin belirlenmesine yönelik olarak 

yapılan analiz ve değerlendirme çalışmalarında, esas olarak, mükellefler tarafından verilen 

beyanname ve bildirimler, sicil, ortaklık, tahakkuk, tahsilat ve mükellefiyete ilişkin diğer 

bilgiler ile diğer kurum ve kuruluşlardan alınan gümrük beyannameleri, kapasite raporu, yatırım 

teşvik belgesi gibi bilgi ve belgeler dikkate alınır. 

 

Bu kapsamda, mükelleflerin aktif ve öz sermaye büyüklükleri, iş yeri, taşıt, makine, 

teçhizat, demirbaş bilgileri ve çalışan sayıları itibarıyla üretim ve/veya ticaret/faaliyet kapasitesi 

ile beyan ve bildirimlerinin uyumlu olup olmadığı, haklarında sahte veya muhteviyatı itibarıyla 
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yanıltıcı belge düzenleme ya da kullanma yönünden rapor/tespit bulunup bulunmadığı, alış ve 

satış yaptıkları mükellefler hakkında düzenlenen/yapılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla 

yanıltıcı belge düzenleme/kullanma rapor/olumsuz tespit bilgileri, ortaklık yapısı ile ortaklara 

ilişkin bilgiler gibi hususlara bağlı olarak analiz ve değerlendirme çalışmaları yapılır. 

 

4.1.2. Çalışma Sonucunun İlgili Birime Aktarılması ve Müteakiben Tesis Edilecek 

İşlemler: 

 

Bakanlık ilgili birimlerinin re’sen ya da ihbar, şikâyet, diğer kurum ve kuruluşlar veya 

Başkanlık birimleri tarafından yapılan bildirimler üzerine yapacağı analiz ve değerlendirme 

çalışmaları neticesinde sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen mükelleflere 

ilişkin bilgiler, madde kapsamında mükellefiyet terkin işlemlerine başlanılması 

amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı (Başkanlık) aracılığıyla ilgili vergi dairesi 

başkanlığına/defterdarlığa/vergi dairesi müdürlüğüne aktarılır ve söz konusu mükellefler vergi 

incelemesine sevk edilir. 

 

4.1.3. Yoklama Yapılması: 

Analiz ve değerlendirme sonucunun ilgili vergi dairesi başkanlığı/defterdarlık/vergi dairesi 

müdürlüğüne gönderilmesi üzerine mükellefin bilinen iş yeri adresinde yoklama yapılır. Bu 

yoklamada, mükellefin gerçekte faaliyette bulunup bulunmadığını ispatlamaya 

yönelik hususlar tespit edilir ve tutanakta bunlara yer verilir. 

 

4.1.4. Yapılan Tespitlerin Komisyon Tarafından Değerlendirmesi: 

 

Bakanlık ilgili birimleri tarafından yapılan analiz ve değerlendirme sonuçları ile 

yoklama neticesinde tespit edilen hususlar, vergi dairesi nezdinde vergi dairesi müdürünün 

başkanlığında, vergi dairesi müdürü tarafından görevlendirilen, başkan dâhil toplam 3 kişiden 

oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilir. Komisyon tarafından, söz konusu analiz ve 

değerlendirme sonuçları ile yapılan yoklama neticesinde tespit edilen hususlarla birlikte; Vergi 

idaresinde bulunan diğer bilgi ve belgeler değerlendirilir. Komisyon tarafından gerekli 

görülmesi halinde ilave bilgi ve belge istenebilir.  

 

4.1.5. Vergi Dairesi Başkanı/Defterdar Onayı ve Mükellefiyet Kaydının Re’sen 

Terkini: 

 

Vergi dairesi nezdinde oluşturulan komisyon tarafından yapılan değerlendirme 

neticesinde, mükellefin sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğuna ve mükellefiyetin 

terkin edilmesi gerektiğine kanaat getirilmesi hâlinde komisyon görüşü bir tutanağa bağlanır ve 

ilgisine göre vergi dairesi başkanı veya defterdar onayına sunulur. 

Vergi dairesi başkanının/defterdarın onayını takiben, onay tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı 

re’sen terkin edilir ve bu durum mükellefe tebliğ edilir.  

 

4.2. TEMİNAT UYGULAMASI: 

 

Mükellefiyet kaydı bu şekilde terkin edilen mükelleflerin talebi üzerine mükellefiyet 

kaydı, belli şartlarla ve teminat alınmak suretiyle terkin tarihi itibarıyla yeniden tesis 

edilebilir. 
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Mükellefiyet kaydının yeniden tesisi için, en geç bilgilendirme yazısının tebliğ tarihinden 

itibaren bir ay içerisinde; 

 

- Bağlı olunan vergi dairesine başvuruda bulunulması, 

 

- Vergi Usul Kanunun 153/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan, mükellefiyetin 

terkin edildiği yıl için geçerli asgari teminat tutarından az olmamak üzere, sahte belge 

düzenleme riskinin yüksek olduğu dönemlerde düzenlenen belgelerde yer alan toplam tutarın 

%10’u tutarında teminat verilmesi, 

 

- Tüm vergi borçlarının ödenmesi, şartları aranır. 

Tebliğin ilgili bölümlerinde, mükellefiyet kaydı terkin edilenler ile bunlarla ilişkili olanların işe 

başlama bildiriminde bulunması halinde yapılacak işlemler örneklerle açıklanmıştır. Terkin 

edilen mükellefler ve bunlarla ilişkili kişiler başka bir mükellefiyet kaydı açtırmak 

istediklerinde de teminat ve tüm borçlarını ödeme şartlarını yerine getirmeleri gerekecektir.  

 

4.3. VERGİ İNCELEMESİ SONUCUNDA YAPILACAK İŞLEMLER: 

Tebliğin 6 ncı bölümünde, madde kapsamında vergi incelemesine sevk edilen mükellef 

hakkında yapılan inceleme sonucunda düzenlenen rapora istinaden yapılacak işlemler, vergi 

inceleme raporunun üç ayrı sonucuna göre ayrı ayrı açıklanmış ve inceleme devam ederken 

teminat verilip mükellefiyet tesis ettirilip ettirilmediğine göre yapılması gereken işlemler 

örneklerle belirtilmiştir. Rapor sonucunun,  

 

a- Münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirildiğine dair 

olması, 

Mükellefiyet raporda öngörülen tarih itibariyle terkin olunur. Teminat verilmişse borçlara 

ve çıkacak tarhiyatlara mahsup edildikten sonra kalan kısmı iade edilir.  

 

b- Mevcut/gerçek faaliyet yanında sahte belge düzenlendiğine dair olması, 

Mükellef bir yazı ile bu durum bildirilir. Mükellef isterse bir ay içinde teminat vererek ve 

borçlarını ödeyerek ve diğer şartları yerine getirerek mükellefiyet tesis ettirebilir. Aksi halde 

mükellefiyet kaydı açılmaz.  

 

c- Sahte belge düzenlenmediğine dair olması. 

Yapılan inceleme neticesinde mükellefin, sahte belge düzenlemediğinin tespit edilmesi 

hâlinde, mükellefe bir yazı yazılarak terkin edilen mükellefiyete ilişkin olarak verilmeyen 

beyanname ve bildirimlerin yazının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde verilerek 

tahakkuk eden vergilerin aynı süre içerisinde ödenmesi gerektiği bildirilir. Ayrıca, 

mükellefiyetin yeniden tesisinin talep edilmesi durumunda mükellefiyet tesis tarihinin 

bildirilmesi gerektiği, mükellefiyetin tesisinin talep edilmemesi durumunda mükellefiyet 

kaydının açılmayacağı da söz konusu yazıda belirtilir. Eğer teminatla önceden mükellefiyet 

açılmışsa borcu olmaması şartıyla teminat iade edilir.  
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4.4. MÜKELLEFİYETİ YENİDEN TESİSİ EDİLENLERİN ELEKTRONİK 

BELGE DÜZENLEME İLE ÖDEMELERİNİN/TAHSİLATLARININ TEVSİK 

ZORUNLULUĞU: 

 

Tebliğin 9 uncu bölümünde, yukarıda açıklandığı şekilde teminat verilerek 

mükellefiyeti tesis edilen mükelleflerin; 

 

- Mükellefiyetin yeniden tesis/tesis edildiği tarih itibarıyla elektronik belge olarak 

düzenlenebilenler bakımından, bahse konu tarihlerden itibaren 30 gün içinde elektronik belge 

uygulamalarına dâhil olunması gerekmektedir. Ayrıca, bu düzenlemesi gereğince, madde 

kapsamında elektronik belge düzenleme yükümlülüğü getirilen mükellefler, Başkanlıkça 

“ebelge.gib.gov.tr” adresi üzerinden duyurulacaktır. Diğer mükellefler tarafından bu listenin 

takip edilerek işlemlerin bu doğrulta da daha dikkatli yürütülmesi önemli olacaktır.  

Ayrıca bu madde kapsamında yeni mükellefiyet tesis edilenlerin, mükellefiyetlerinin tesis 

tarihinden itibaren yapacakları ödeme ve tahsilatlarından, VUK’nun 232 nci maddesinin ikinci 

fıkrası uygulamasında ilgili dönemde geçerli fatura düzenleme alt sınırını aşanların, Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nin (4.1) bölümünün üçüncü paragrafı kapsamındaki 

işlemlerde tutara bakılmaksızın, bahse konu Genel Tebliğde öngörülen usul ve esaslar 

dâhilinde, aynı Genel Tebliğde tanımı yapılan aracı finansal kurumlar 

(dâhilinde banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi) aracılığıyla yapılması uygun 

bulunmuştur.  

 

 

5- İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI (YEŞIL) PASAPORT 

VERILMESINE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI  

 

5682 Sayılı Pasaport Kanunu’nun 14 üncü maddesine 6728 Sayılı Kanunla eklenen 

fıkrayla, ihracatçılara hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesine ilişkin esasları belirleme 

konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki verilmiştir. Bakanlar Kurulu’da bu yetkisini kullanarak, 

2017/9962 Sayılı “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında 

Karar”ı (R.G. 23.03.2017 – 30016) yayımlamıştır.  

 

07.10.2020 tarih ve 31267 sayılı Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanınca 3064 sayılı 

“İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yayımlanmıştır. 3064 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında 

yapılan değişiklikler özetle şu şekildedir: 

 

• İhracatçılara Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkındaki 

Kararda geçen Ekonomi Bakanlığı ifadesi, Ticaret Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.  

 

• Hususi damgalı (yeşil) pasaport alan firma yetkilileri, pasaportun geçerlilik süresi 

içerisinde hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini kaybetmeleri halinde 

pasaportu derhal iade etmekle yükümlüdür. İade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit 

edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın 

diğer yetkililerine on yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilmiyordu. 3064 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararıyla yapılan değişiklik ile söz konusu on yıllık süre, dört yıla 

indirilmiştir.  
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6- ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE 

ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMIŞTIR 

 

Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarına ilişkin usul ve esaslar 28.11.2012 tarih ve 

28481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan Anonim Şirketlerin Genel Kurul 

Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) ile düzenlenmiştir. Yönetmelik’te 09.10.2020 

tarih ve 31269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul 

Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret 

Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(Değişiklik Yönetmeliği) ile değişiklikler yapılmıştır. Değişiklikler yayımlandığı gün 

yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Yönetmeliği m. 15 ise yayımdan itibaren 1 ay sonra yürürlüğe 

girecektir.  

 

Değişiklikler aşağıda özetlenmiştir:  

 

6.1. Eski kanun ve Bakanlıklara yapılan atıflar güncel duruma uygun olarak 

değiştirilmiştir. 

 

6.2.Yönetmeliğin 14. maddesinde gerçekleştirilen değişiklikle tek pay sahipli 

şirketlerde toplantı başkanlığı oluşturulması ve genel kurul toplantısına katılabilecekler 

listesinin hazırlanması zorunlulukları ortadan kaldırılmıştır.  

 

6.3. Yönetmeliğin 18. maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle noter onaylı olmayan 

vekaletnamelerin kullanımı kaldırılmıştır. Bundan sonra vekaleten gerçekleştirilecek tüm 

katılımlarda düzenlenecek vekaletnamelerin noter onaylı olması zorunluluğu getirilmiştir. 

 

6.4. Yönetmeliğin 26. maddesine toplantı tutanağının düzenlenmesi ve imzalanması 

hususuna Bakanlık Temsilcisi açısından açıklık getirilmiştir. Bundan sonra Bakanlık temsilcisi 

katıldığı tüm toplantılarda toplantı tutanağını imzalayacaktır. İmzalamaması halinde toplantı 

tutanağı geçersiz olacaktır. 

 

6.5. Yönetmeliğin 28’inci maddesinin sonuna bir fıkra eklenmiştir. Böylelikle toplantı 

başlamadan önce asgari nisabın sağlanamamasının veya toplantı sırasında yapılan yoklama 

sonucunda toplantı açılmadan önceki hazır bulunan pay listesine göre hesaplanan karar nisabı 

kadar payın temsil edilmediğinin anlaşılması halinde genel kurul toplantısının 

ertelenmesi hali ikinci toplantıda toplantı karar nisabını azaltmak için kullanılacak bir yöntem 

olmaktan çıkarılmıştır. Bu durumda yine ilk toplantı nisabı uygulanması gerektiği açık olarak 

belirtilmiştir. 

 

6.6. Yönetmeliğin 32. maddesinde yapılan değişiklikle kuruluş ve esas sözleşme 

değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler hariç olmak üzere tek pay sahipli 

şirketlerin genel kurul toplantılarında gündeminde, sermayenin arttırılması veya 

azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, 

kayıtlı sermaye tavanının arttırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin 

esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği olsa bile bakanlık 
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temsilcisi bulundurulması zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. Belirtilen genel kurullar 

talep üzerine yine de Bakanlık temsilcisi katılımıyla yapılabilecektir. 

 

6.7. Yönetmeliğin 33. maddesinde yapılan değişiklikle Bakanlık temsilcisi olabilmek 

için gerekli bulunan sınav zorunluluğu kaldırılmıştır. Yalnızca eğitime katılmak yeterli 

olacaktır. 

 

6.8.Yönetmelik madde 34 te yapılan değişiklikle Bakanlık temsilcisine genel kuruldan 

sonra aldığı hazır bulunanlar listesini, gündemi, genel kurul toplantı tutanağını ve ilgili diğer 

belgeleri bir hafta içinde Bakanlık merkez müdürlüğüne ve il müdürlüklerine teslim şartı 

getirilmiştir. Söz konusu belgeler teslimden önce bakanlık temsilcisi tarafından MERSİS’te 

ilgili alana yüklenecektir. 

 

6.9. Yönetmelik madde 35’te değişiklik yapılmış ve uygulamada başlamış bulunan 

MERSİS üzerinden genel kurul Bakanlık temsilcisi talep başvuru imkanı Yönetmeliğe de 

eklenmiştir. Şirketler seçimlik olarak fiziki ortamda ya da MERSİS üzerinden başvuru 

yapabileceklerdir. 

 

Yine, Yönetim kurulunun mevcut olmaması veya yönetim kurulu toplantı nisabı 

oluşmasına imkan bulunmaması ve çağrısız olarak toplantı yapılması haline münhasıran 

yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi amacıyla çağrısız toplantı yapılmak istenmesi 

halinde, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tamamının imzaları noterce onaylanmış 

dilekçesiyle de Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi istenebileceği hükmü getirilmiştir. 

 

6.10. Yönetmeliğin 36. maddesinde yapılan değişiklikle genel kurullara başvuruda 

başvuru belgesine ek yapılan imza sirküleri zorunluluğu kaldırılmış ve banka dekontu yerine 

ödeme belgesi konulması yeterli sayılmıştır. 

 

6.11. Yönetmeliğin 38 inci maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle bakanlık 

temsilcisi ücretleri ile ilgili ücretler süresi içinde şirket tarafından ilgili vergi dairesine 

yatırılıyorken değişiklikle birlikte ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunluluğu 

getirilmiştir. Bu madde 09.11.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 

 

6.12. Yönetmeliğin eklerinde de değişiklik yapılmıştır. Bu kapsamda:  

 

a. (Ek-1) Ticaret İl Müdürlüğü Başvuru Dilekçesinde MERSİS numarasının da 

yazılması zorunluluğu getirilmiş ve başvuruda sunulacak belgeler güncellenmiştir (imza 

sirküleri zorunluluğu ve yönetim kurulu üyelerinin seçildiği son ticaret sicili gazetesinin 

eklenmesi zorunluluğu ortadan kalkmıştır).  

 

b. (Ek-2) Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi’nde, yönetim kurulu başkan ya da 

üyesinin imzası ile ilgili bölüm açılmıştır. Yönetim kurulu başkanı ya da üyesi hazır bulunanlar 

listesini imzalamak zorundadır. 

 

c. (Ek-3) Vekaletname’nin noter onaysız olması halinde imza beyannamesi ile tevsik 

yoluyla kullanımına dair açıklama kaldırılmıştır. Noter onaysız vekaletname ile oy 

kullanılamaz.  
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7- YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA 

YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME TEBLİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

 

Söz konusu değişiklikle,  

 

7.1-Kullanıcıların, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından temin edilecek nitelikli 

elektronik sertifikaya, yatırımcıların kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısından temin 

edilecek kayıtlı elektronik posta hesabına sahip olması zorunluğu getirilmiştir. 

 

7.2-Yatırımcı adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak 

yetkilendirilmesi için eskiden posta ile bakanlığa gönderilen bilgi ve belgeler Genel Müdürlük 

KEP adresine gönderilecektir. Önceden Bakanlık adresine gönderilen posta ile yapılan işlemler 

KEP aracılığıyla yapılacaktır. Yatırımcılar başvuru için gerekli olan bilgi ve belgeleri tam ve 

doğru olarak göndermek ve ilgili evrakların asıllarını 10 yıl süre ile muhafaza etmekle 

yükümlüdürler. 

 

8- YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN 

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO: 2020/1) 

Yapılan değişikliklerin büyük bölümü esas itibariyle 21.08.2020 tarih ve 2846 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da 

yapılan değişikliklerin, 2012/1 sayılı Tebliğe uyarlanmasından ibarettir.  

Tebliğ’de yapılan diğer değişiklikler özetle aşağıda belirtilmiştir:  

 

8.1. Yatırım teşvik belgesi müracaatında yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili 

mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken Tebliğ’in 2 no.lu 

ekinde yer alana bilgi ve belgeler aranırken, Ek 2 deki bilgi ve belge sınırlandırması 

kaldırılmıştır. Buna göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Ek 2 ile sınırlı olmaksızın 

gerekli her türlü bilgi ve belge temin edilmesi gerekecektir.  

 

8.2. 2012/1 no.lu Tebliğ’in hazır giyim yatırımlarında mevcut tesislerde makine ve 

teçhizat ilavesi nedeniyle kapasite artışının yüzde yüzü geçmesi halinde bu yatırımların komple 

yeni yatırım olarak değerlendirileceğine ilişkin 9/3. Maddesi kaldırılmıştır. Bu kapsamda 

yapılan yatırımların tevsi yatırımı olarak değerlendirileceği tabidir. 

 

                         

                        

                                                                                       Saygılarımızla, 

 

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


