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         Ö z e t   B ü l t e n 
         Tarih  : 06.04.2020 

         Sayı  : 2020/59 

                                                                    

  

Değerli Müşterimiz;   
 

              

COVID-19 (Koronavirüsü) salgınının yarattığı olumsuzluk nedeniyle sürekli yeni mali 

ve ekonomik düzenlemeler yapılmaktadır. 

 

           Bu çerçevede meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle aşağıdadır. 

 

 

A- Konu Başlıkları;  

          

1- 04.04.2020 Tarih ve 2020/58 Sayılı Özet Bültenimizde Düzeltme Yapılmıştır. 

          

2- Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı Tarafından “İcra İflas Kanunu 

330. Madde Gereğince Maaş Hacizleri” Konusunda Görüş Yazısı Yayımlanmıştır. 

        

3- İçişleri Bakanlığınca Getirilen Yeni Kısıtlamalar; 

 

 

Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.    

  

 

B-  Konu Özetleri; 

         

1- 04.04.2020 Tarih ve 2020/58 Sayılı Özet Bültenimizde Düzeltme Yapılmıştır. 

            

04.04.2020 Tarih ve 2020/58 sayılı Özet Bültenimizin “1.3.Ayni Bağış Nereye 

Yapılabilir” başlığı altında yer alan açıklamalarımız aşağıdaki gibi düzeltilmiştir. 

“Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına yapılacak ayni bağışların da vergi 

matrahından indirilmesi mümkündür. Kampanya hesaplarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı açtığı için bu yardım kampanyasının koordinasyonu ile söz konusu Bakanlığın 

görevlendirildiği anlaşılmaktadır.  

 

Elazığ Depremi için açılan kampanyada koordinasyon için Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığı (AFAD) görevlendirilmişti. 

 

Ayni bağış için yüklenilen KDV’lerin indirimi mümkündür.” 
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2- Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı Tarafından “İcra İflas Kanunu 

330. Madde Gereğince Maaş Hacizleri” Konusunda Görüş Yazısı Yayımlanmıştır. 

          

23.03.2020 tarihli ve 2020/47 sayılı “İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında 

Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır” başlıklı Özet Bültenimizde; 2279 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu Karar’ın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 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, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz 

kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verildiği açıklanmıştı.         

02.04.2020 tarihli ve 86420598-0/2678 sayılı Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi 

Başkanlığı’nın yayımlamış olduğu Görüş Yazısı ile söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 

uygulanmakta olan maaş haczi kesintilerine devam edilmesi, birden fazla icra dosyasının 

bulunması ve bir dosyadan yapılan kesintinin bitmesi halinde sırası gelen icra dosyaları 

için de maaş haczi kesintisinin yapılması gerektiği değerlendirilmiştir.           

Söz konusu Görüş Yazısı ekte yer almakta olup, bu konuda işlem bulunması durumunda 

bir örneğinin ilgili işlem dosyasında muhafazasının sağlanması icap etmektedir. 

        

3- İçişleri Bakanlığınca Getirilen Yeni Kısıtlamalar;           

İçişleri Bakanlığı, 03.04.2020 tarihinde, İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi 

Hıfzısıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddesi kapsamında il valileri tarafından aşağıdaki ek 

tedbirlerin alınmasına karar vermiştir.      

a) Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak il sınırlarından kara, hava ve deniz 

yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 03 Nisan 2020 

Cuma günü saat 24.00’den itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulmuştur.       

b) 81 İlimizi kapsayacak şekilde, tüm il ve ilçelerimizde 01.01.2000 tarihinden sonra 

doğmuş olanların sokağa çıkmaları 03.04.2020 tarihi saat 24:00’den itibaren geçici olarak 

yasaklanmıştır.           

Bu yasaklar vergi mükellefi olanlar bakımından yeni mücbir sebep durumları 

ortaya çıkarabilecektir.         

İçişleri Bakanlığının yazısı ekte yer almaktadır. 

 

            Saygılarımızla 

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

 

 


