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SİRKÜLER NO: 2020/31 

 

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATİNE! 

 

I- Nisan 2020 Ayı Sonuna kadar verilmesi Gereken Beyanlara İlişkin Hatırlatmalar 

       2019 Yıllık Gelir Vergisi beyannameleri,  tüm gelir vergisi mükelleflerince 125 No.lu VUK 

Sirkülerine  istinaden  30.04.2020 tarihinde verilecek ve 1. Taksiti yine 30.04.2020 tarihinde 

ödenecektir. 

       2020/ŞUBAT dönemine ait KDV beyannameleri; mücbir sebep kapsamında olsun olmasın tüm 

mükelleflerce 129 No.lu VUK Sirkülere istinaden 28.04.2020 tarihinde verilecek ve ödenecektir.   

       2020/MART (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemi 

dahil)  dönemine ait KDV Beyannameleri; mücbir sebep kapsamında olmayan tüm mükellefler için 129 

No.lu VUK Sirkülerine istinaden 28.04.2020 tarihinde verilecek ve ödenecektir. Mücbir sebep 

kapsamında olan mükellefler ise 2020/MART dönemine ait KDV beyannamelerini 27.07.2020 tarihinde 

verecek ödemesini 27.10.2020 tarihinde yapacaklardır. 

       2020/MART dönemine ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri,  mücbir sebep kapsamında 

olmayan mükellefler için 27.04.2020 tarihinde verilecek ve bu tarihte ödeyecektir. Mücbir sebep 

kapsamında olan tüm mükellefler 2020/MART dönemine ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini 

27.07.2020 tarihinde ödemelerini ise 27.10.2020 tarihinde yapacaklardır. 

       2020/MART ayına ait Aylık Prim Hizmet belgeleri;  tüm mükellefler için Sosyal Güvenlik 

Kurumunca yayımlanan 21.04.2020 tarihli duyuru uyarınca;  27.4.2020 Pazartesi günü saat 23:59'a 

kadar uzatılmış olup mucbir sebep kapsamında olmayan mükellefler ödemelerini 30.04.2020 tarihi gün 

sonuna kadar mücbir sebep hali kapsamında olanlar ise ödemelerini 31.10.2020 tarihinin  cumartesi  

gününe  denk  gelmesi nedeniyle 02.11.2020 tarihi gün sonuna kadar yapacaklardır. 

        2019/Aralık ve 2019/Ekim-Kasım-Aralık  (3 aylık dönem seçilmiş ise) E-Beratları;  126 No.lu 

VUK Sirkülerine istinaden tüm Gelir vergisi mükelleflerince 30.04.2020 günü sonuna kadar 

yükleyeceklerdir.  

 

      2020/ŞUBAT dönemine ilişkin Ba-Bs formları; 126 No.lu VUK Sirkülerine istinaden tüm 

mükelleflerce 30.04.2020 günü sonuna kadar verilecektir.  

 

      2020/MART dönemine ait Ba-Bs formları;  mücbir sebep kapsamında olmayan mükelleflerce 

30.04.2020 tarihinde verecek olup mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerce ise 27.07.2020 tarihinde 

verecektir. 

 

              İdare sık sık sistem üzerinde değişiklik yaptığı için beyanname vermeden önce tüm 

mükelleflerimizin İnteraktif Vergi Dairesinden mücbir sebep hali kapsamında olup olmadıklarını 

son bir kez daha kontrol etmelerini ve ona göre beyannamelerini vermelerini ayrıca yukarıda 

açıklandığı üzere bazı ödeme süreleri ötelendiğinden ödemelerle ilgili bankalara düzenli ödeme 

talimatı veren mükelleflerimizin bankalarla görüşerek hesaptan ötelenme tarihinde paranın 

çekilmesinin sağlanması hususlarını hatırlatmak isteriz. 
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   2- E - Defterlerin Oluşturulması,  İmzalanması ve Beratların Yüklenip Onaylanma Süreleri 

Uzatıldı 

         20.04.2020 tarihli 128 No.lu VUK Sirküleri ile; 

a)  518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebep hali kapsamında olmayan 

kurumlar vergisi mükelleflerinin 2019/Aralık,  2019/Ekim-Kasım-Aralık (üç aylık 

dönem seçilmiş ise)  ve 2020/Ocak dönemine ait 30.04.2020 günü sonuna kadar 

oluşturulması ve imzalanması gereken E-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile 

aynı sürede GİB Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter 

Beratları”nın yüklenme süresi 01.06.2020 Pazartesi günü;         

b)  Ticari Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerin 30.04.2020 günü sonuna kadar 

Defter-Beyan Sistemine kaydedilmesi gereken 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin alış 

ve giderler ile satış ve hasılatlara ilişkin kayıt süresi 31.07.2020 Cuma günü; 

Sonuna kadar uzatılmıştır.  

 

   3- Noter E-Randevu Sistemi Uygulamaya Girdi 

    Noterler Birliği internet sayfası üzerinden yapılan 26.03.2020 tarihli duyuruda;  

a)  Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye Noterler Birliği internet sayfasından 7/24 hizmet 

verecek uygulama ile istenilen noterlikten işlem için randevu alma (E-Başvuru) işleminin 

yapılabileceği,                          

b)  Randevu sürecinin sağlıklı olarak çalıştırılabilmesi için mutlaka geçerli ve aktif kullanılan bir e-

posta adresinin kullanılması gerektiği, randevu tarih/saat bilgisi başvuru sırasında verilen bu e-

posta adresine gönderileceği, 

c)  Başvuru işlemi sırasında; TC Kimlik Numarası ve doğrulama kodunun sisteme girişte yazılması 

gerekmekte olup, TNBBS’ne üye olanların TC Kimlik No ve şifre ile giriş yapabilecekleri, 

belirtilmiştir. 

 

        Başvuru işlemi sonucunda sistem tarafından bir "Başvuru Numarası" üretilir ve başvuru sırasında 

belirtilen e-posta adresine Başvuru Numarası gönderilir. Bu kapsamda Noterler Birliği İnternet sitesinden 

yapılacak E-Başvuru sisteminden 3 şekilde başvuru yapılabilecektir. 

            1- Noterlikte işlemi ıslak imza ile imzalanacak şekilde randevu almak, 

            2-Noterlikte işlemi elektronik imza ile imzalayacak şekilde randevu almak, 

            3-Noter huzuruna gelmeden işlem başvurusu yapmak,  

 

         Noterlikte işlemi elektronik imza ile imzalanacak şekilde randevu alındığında, hazırlanan noterlik 

işlem belgesi KEP adresine gönderilmesi isteniyorsa ‘Geri Bildirim KEP Adresi’ alanını doldurulması 

gerekmektedir. 

          Noter huzuruna gelmeden uzaktan işlem başlatmak ve tamamlamak isteniyorsa; İhtarname 

/İhbarname ve Tespit işlemlerinden birisi seçilerek işlem başlatılacaktır.  

           Huzurda olmadan yapılmak istenilen noterlik işleminin hazırlanması sonucunda, başvurulan 

noterlik tarafından belge örneği, ücret bilgisi ve noterlik IBAN numarası e-posta ile gönderilecektir. 

Gönderilen belge uygun ise, belirtilen IBAN numarasına ücreti yatırıldıktan sonra işlem noterlik 

tarafından tamamlanacaktır. 

  

4- E-Sanayi Sicil Belgesi, Vize İşlemleri ve Yıllık İşletme Cetvelleri Verilmesi Hakkında 

Duyuru Yapıldı  

         Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın internet sayfası üzerinden yapılan duyurularda; Yıllık İşletme 

Cetveli Verilmesi ve Sanayi Sicil Belgesi Vize İşlemleri, Sanayi Sicil Belgesi Vize Süreleri ve Elektronik 

Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) Uygulamasına Geçilmesi,  Konularında duyurular yapılmış olup, 

açıklamalara aşağıda verilmiştir.  
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           a) Yıllık İşletme Cetveli Verilmesi ve Sanayi Sicil Belgesi Vize İşlemlerine İlişkin   
  

         Covid-19 salgın riski nedeniyle 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği her yıl Nisan ayı sonuna 

kadar doldurulması gereken Yıllık İşletme Cetveli’ni veremeyen sanayicilerin, Bakanlığa 

başvurmaları halinde bu süreyi 4 aya kadar uzatabilecekleri belirtilmektedir. Bu kapsamda 

sanayicilerin, mücbir sebep bildirme ve işletme cetveli veri girişi erteleme taleplerini e-devlet üzerinden 

sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine 17.04.2020 tarihinden itibaren girebilecek ve talepleri Bakanlık 

tarafından hızlıca sonuçlandırılacağı açıklanmıştır.  

 

         Diğer taraftan, elektrik tarifelerinde sanayi aboneliğinden yararlanan sanayicilerin de 2 yılda bir 

Bakanlık sanayi sicil sistemi üzerinden yaptırdıkları vize işlemlerinde uygulanan süreler de Covid-19 

sebebiyle değişiklik yapıldığı,  EPDK tarafından alınan 09.04.2020 tarih ve 9294 sayılı Karar 

çerçevesinde; elektrik tarifelerinde sanayi aboneliğinden yararlanan sanayicilerin talep edilen 

Sanayi Sicil Belgesi vize işlemlerinde uygulanan ek süreler 01.03.2020 ile 30.06.2020 arasında 

dolacak olanlar için 30 gün yerine 90 gün olarak uygulanacağı duyurulmuştur.   

             

b) EPDK Tarafından Verilen Sanayi Sicil Belgesi Vize Süreleri Hakkında Karar 

  

           Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 09.04.2020 tarihli kararına göre, Dağıtım Lisansı Sahibi 

Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında 

vize edilen sanayi sicil belgelerinin dilekçe ekinde ibrazı için tüketicilere verilmiş ya da verilecek olan 30 

günlük sürenin sanayi sicil belgesi vize süreleri 01.03.2020 tarihi itibarıyla dolan veya 30.06.2020 

tarihine kadar dolacak olan sanayi işletmeleri bakımında 90 gün olarak uygulanmasına karar verildiği 

bildirilmektedir. 

 

c) Elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) Uygulamasına Geçilmesine İlişkin Açıklama 

  

          6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği sanayi işletmelerinin kayıtlarının tutulduğu Sanayi Sicil 

Bilgi Sisteminde yapılan güncelleme neticesinde elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) uygulamasına 

geçildiği belirtilmektedir. Bu kapsamda sisteme kayıtlı sanayicilerin Sanayi Sicil Bilgi Belgelerini 

elektronik ortamda alabilecekleri duyurulmuştur. 

            Saygılarımızla. 

 

                                                                                       KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 


