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T.C. HAZĠNE VE MALĠYE BAKANLIĞI  

 

Dikmen Caddesi Kara Harp Okulu Kavşağı  

06450 Dikmen/ANKARA 

 

Konu: Tıbbi Cihaz Firmalarının ‘’Mükelleflerin Vergi Usul Kanununun Mücbir Sebep 

Hükümlerinden Faydalanmasına İlişkin Tebliğ’’ Kapsamı Dışında Bırakılması Hakkında  

 

 

24/03/2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No 518)  

uyarınca; Koronavirüs salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden etkilenen mükelleflerin vergi 

ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmasına yönelik 

Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermeleri gereken Muhtasar ve Katma Değer Vergisi 

beyannamelerinin verilme süresinin 27 Temmuz 2020 günü sonuna kadar uzatıldığı, bunlar 

üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin ise 6'şar ay uzatılarak ödemelerin Ekim, 

Kasım ve Aralık aylarının son haftası içerisinde yapılabilmesine olanak sağlanmıştır. 

 

Sağlık hizmetinin aksamaması için kesintisiz ve tam kadro çalışan önemli sektörlerden biri ‘’Tıbbi 

Cihaz Sektörü’’dür.    Tıbbi malzeme tedariki, ithalatı ve üretimi ile iştigal eden firmalar Covid-19 

salgını nedeniyle tam mesai ve kapasite ile özel ve kamu sağlık kurum ve kuruluşlarına tıbbi 

malzeme tedarik etmeye çalışmakta, tıbbi cihaz üretimi ve kurulumu gerçekleştirmekte ve tıbbi 

cihazlara yönelik yerinde bakım onarım desteği vermektedir.  

 

Bu dönemde tam kadro çalışanlarıyla yurt genelinde hizmetini kesintisiz vermeye devam eden 

‘’Tıbbı Cihaz Sektörü’’ maalesef mücbir sebep hükümlerinden faydalanan sektörler içinde  yer 

almamaktadır.  

 

Oysa ki; 

-Sektör, normalin çok üzerindeki siparişlerle, stoklarını büyük ölçüde eritmek üzeredir ve bu sipariş 

miktarını karşılamak, Sektör firmalarının finansal yeteneğini çok zorlamaktadır. 
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-Tedarik sorunu, büyük oranda bir finans sorunu olmuştur. Yurt dışı  Üretici firmalar, belirsizlik ve 

ürün arzı yetersizliği nedeniyle, sipariş ve sevkiyat aşamasında peşin ödeme istemektedir. 

 

-Navlun ücretleri aşırı derecede artmıştır. Normal koşullarda, gemi veya karayolu ile istenen 

yüklemeler, aciliyetten dolayı Hava taşımacılığına kaymış ve havayolu taşıma ücretleri Salgın 

öncesine göre 3-5 kat artmıştır. 

 

-Sektör  alacaklarını zamanında tahsil edememekte, çalışanların ücretlerini  gümrükteki malını 

çekmek  için finans bulmakta çok zorlanmaktadır. 

 

-Sektör, yurt içinde değiştiremeyeceği ihale ve anlaşmalı satış fiyatları sabitken, arz yetersizliği ve 

maliyetlerin artması nedeniyle, her seferinde artmış fiyatlarla satın alma yapmak zorundadır. 

 

Bütün bu nedenler ve zorluklar nedeniyle ve İşi ve hizmeti sürdürmek zorunda olması sebebiyle, 

aslında en çok desteklenmesi ve gözetilmesi  gereken sektörlerden biri ‘’Tıbbi  Cihaz Sektörü’dür. 

Böylesi bir dönemde hizmetin sürdürülebilir olması için ilgili tebliğ kapsamında sağlanan söz konusu 

kolaylık ve muafiyetlerin ‘’Tıbbi  Cihaz Sektörü’’ için de geçerli olması konusunun  gereğini  emir 

ve müsaadelerinize arz ederiz.31.03.2020 

 

Saygılarımızla.        

 

Tıbbi Cihaz Sektör Platformu 

 

 

                                   
 

 

 


