
        08.02.2021 ANKARA 

Konu: 1- Yiyecek İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koranavirüs 

Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Cumhurbaşkanı 

Kararı 

 2- Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren İmalatçıların İstihdam Ettiği Personele 

Uygulanan Gelir Vergisi Teşviki Öngörülen Asgari İhracat Oranı Koşulu 2020 

İçin %80'E İndirilmiştir 

SİRKÜLER 

NO:2021/06 

1. 06 Şubat 2021 tarihli 31387 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3506 Sayılı 

“CUMHURBAŞKANI KARARI” ile, Koranavirüs (Covid-19) salgınından faaliyetlerin kısıtlanması 

nedeniyle zarar gören yiyecek ve içecek faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı 

destek ödemelerine ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki gibidir. 

 

1.1.  Bu destekten, 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 

27/1/2021 tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon Türk lirası 

ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu %50 ve üzerinde bir 

oranda azalan işletmeler faydalanır. 

1.2. Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2.000 Türk lirasından az ve 40.000 Türk lirasından 

fazla olmamak üzere ikinci fıkra kapsamındaki işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 

takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının %3’ü esas alınarak verilir. 

1.3. İşletme cirolarının tespitinde 27/1/2021 tarihi itibarıyla 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki 

vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen katma değer vergisi beyannameleri esas alınır. Söz 

konusu tarihten sonra 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki dönemlere ilişkin olarak verilen beyannameler 

(düzeltme beyannameleri dâhil) ciro hesaplamasında dikkate alınmaz. 

1.4. Bu Karar kapsamındaki ciro kaybı desteği ile 22/12/2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararıyla yürürlüğe konulan Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını 

Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Kararın 3 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları 

kapsamında düzenlenen hibe desteğini birlikte hak eden işletmelerin, 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Karan 

kapsamında hak ettikleri tutar, ciro kaybı desteğinden mahsup edilir ve kalması halinde artan tutar bu 

işletmelere ciro kaybı desteği olarak verilir. 

1.5. Fazla veya yersiz ödendiği tespit edilen ciro kaybı desteği ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 

sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca vergi daireleri tarafından 

tahsil edilir. 

1.6. Ciro kaybı desteğine ilişkin başvuru süresi ile diğer usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecektir. 



3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’ de yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210206-8.pdf 

 

 

2. 06 Şubat 2021 tarihli 31387 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 3516 Sayılı 

“CUMHURBAŞKANI     KARARI” ile,  

2.1. Bilindiği üzere serbest bölgede faaliyet gösteren imalatçı mükelleflerin, ürettiği ürünler FOB bedeli 

üzerinden en az %85 ‘ini yurt dışına ihraç etmeleri halinde, istihdam ettikleri personellere ait ücretlerin 

asgari geçim indirimi uygulandıktan sonrasında hesaplanan gelir vergisi, muhtasar beyanname ile 

bildirilip tahakkuk eden vergiden indirim yoluyla terkin edilmekte idi.  

2.2. Cumhurbaşkanı Kararı ile 2020 dönemi için FOB bedelinin en az %85 ‘ini ihracat etme şartı 

%80 olarak değiştirilmiş bu oran, mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretlerin gelir 

vergisi teşvikinden yararlanması için yeterli sayılmıştır. 

     

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210206-18.pdf  

Bilginize sunarız. 

 

Saygılarımızla,  

Kaan DEMİROĞLU 
Yeminli Mali Müşavir    

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210206-8.pdf

