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İstanbul, 27.12.2019 

DUYURU 457 

 
 

Konu: Motorlu taşıtlar vergisinde artış oranı, sanayi sicil belgesine sahip olanlara yapılan yeni 

makine ve teçhizat teslimlerinde uygulanan KDV istisnasının süresinin uzatılması, ihracatçıya verilen 

yeşil pasaportun geçerlilik süresi, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde yetki belgesi alma süresi ve 

VERBİS’e kayıt süresinin uzatılması  hk  

  

1. 2020 Yılı İçin Motorlu Taşıtlar Vergisi Artış Oranı 

 

23.12.2019 Tarih ve 30987 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2020 Yılında Motorlu Taşıtlar 

Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar 

Sayısı: 1839) ile 2019 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan 

(II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 

2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere % 12 olarak belirlenmiştir. 

  

2. İmalat Sanayinde Kullanılacak Yeni Makine ve Teçhizatların Tesliminde Uygulanan 

KDV İstisnasının Süresi Uzatıldı  

  

DUYURU 408 ve 411’de 2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizatlar 

için uygulanmak üzere Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran 

imalat sanayinde kullanılmak üzere KDV Kanununun Geçici 39 uncu maddesine göre katma değer vergisi 

istisnası kapsamında teslim edilecek yeni makina ve teçhizatlara ilişkin düzenlemeler belirtilmişti.  

24 Aralık 2019 Tarih ve 30988 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7201 sayılı Kamulaştırma 

Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8. maddesiyle, yukarıdaki 

hükmün uygulama süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıca sürenin 2 yıl daha 

uzatılabilmesi konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verilmiştir. 

 

3. İhracatçıya Verilen Yeşil Pasaportun Geçerlilik Süresi 4 Yıla Çıktı 

 

2016 yılında yapılan düzenleme ile belirlenen ihracat tutarını sağlayan ihracatçılara iki yıl süreli 

hususi damgalı pasaport hakkı verilmişti. 24.12.2019 Tarih ve 30988 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

7196 sayılı Kanunun 12.maddesi ile ihracatçılara yeni pazarlara girmelerini ve mevcut pazarlarda 

devamlılıklarını sağlamaları amacıyla hususi damgalı pasaport süresinin iki yıldan dört yıla çıkarılması 

düzenlenmiştir. 

 

4. İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Edenlerin Yetki Belgesi Alması Gereken 

Süre Uzatıldı 

 

DUYURU 455’de belirtilen ikinci el araç alım satım işi ile uğraşanlar için “yetki belgesi” alma 

süresinin son tarihi 27.12.2019 tarih ve 30991 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İkinci El Motorlu Kara 

Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 31.08.2020 

olarak belirlenmiştir. 
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4. VERBİS’e Kayıt  Süresi Uzatıldı 

 

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin Kurulca Belirlenen Tarihler Hakkında 

2019/387 Sayılı Kurul Kararı uyarınca veri sorumlularınca Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünün 

yerine getirilmesi amacıyla VERBİS’e girilen bilgiler üzerinden Kurul tarafından yapılan araştırma ve 

değerlendirme sonucunda; 

a) Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi kapsamında; 

▪ Bazı veri sorumlularının sadece kayıt başvuru formunu ilettiğinin görüldüğü, Kanunun 16 ncı 

maddesinde yer alan yükümlülüğün kayıt ve bildirimi kapsadığı, bu nedenle Kurumca iletilen 

“kullanıcı adı” ve “parola” ile VERBİS’e giriş yapılarak kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin 

bildirimin tamamlanması gerektiğinin, 

▪ Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünün asıl amacının kişisel veri işlemede şeffaflık, kişisel 

verilerin gelişigüzel işlenmesinin önüne geçilerek kişisel veri işleme faaliyetlerinin disiplin altına 

alınması, bu alanda kültür ve farkındalık oluşması, veri sorumlularının kişisel verisini işlediği 

kişilere hesap verebilmesi, veri sorumlularının Kanuna uyumu ve istisna kapsamında olmayan tüm 

veri sorumlularının Sicile kaydolmasının sağlanması olduğunun, 

▪ Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünün sadece Kanunda öngörülen yaptırımlarla karşılaşmamak 

adına süresi içerisinde bir kayıt gerçekleştirmek olarak anlaşılmaması gerektiğinin, bu amaca 

yönelik kayıt ve bildirimlerin Kanuna aykırılık teşkil edebileceğinin, 

▪ Özellikle son zamanlarda VERBİS’e iletilen bildirimler incelendiğinde, birçok bildirimde kişisel 

veriler ile işleme amaçları, alıcı/alıcı grupları, veri konusu kişi grupları, alınan teknik ve idari 

tedbirler, yeterli önlemler, yurtdışına veri aktarımı ve saklama sürelerinin örtüşmediği, bu konuda 

ciddi yanlışlıklar ve mevzuata aykırılıklar olduğunun görüldüğünün, 

▪ VERBİS’e beyan edilen bilgilerin doğru ve güncel olması gerektiğinin, bu bilgilerden ilgili veri 

sorumlusunun sorumlu olduğunun, 

▪ Sicile kayıtla yükümlü olan veri sorumlularının Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik 

gereği kişisel veri işleme envanteri hazırlamak zorunda olduğunun ve VERBİS’e girilen bilgilerin 

bu envantere dayalı olarak hazırlanması gerektiğinin, 

▪ Veri sorumlularının VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirirken öncelikle 

kişisel veri işlenmekte olan tüm süreçleri içerecek şekilde kişisel veri işleme envanteri hazırlaması 

ve VERBİS’e bildirim yapılırken gelişigüzel değil mutlaka söz konusu envanter baz alınarak giriş 

yapılması gerektiğinin, 

▪ Sicilde kayıtlı bilgilerde değişiklik olması halinde meydana gelen değişiklikleri, değişikliğin 

meydana geldiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde VERBİS üzerinden Kuruma bildirilmesi 

gerektiğinin 

tüm veri sorumlularına hatırlatılmasına, 

b) Yukarıda yer verilen açıklamalar doğrultusunda kişisel veri işleme envanteri hazırlamadan 

gelişigüzel VERBİS’e kayıt ve bildirim gerçekleştiren veri sorumluları ile envanter hazırlama süreçlerini 
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tamamlayamadığı için süresinde kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getiremeyecek olan veri 

sorumluları dikkate alınarak, VERBİS’e girilmiş olan bilgilerde herhangi bir hata veya Kanuna aykırılık 

varsa bu durumun bir an önce düzeltilmesi için gerekli çalışmaların yapılabilmesini teminen 6698 sayılı 

Kanunun Geçici 1 inci maddesi gereği; 

▪ Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan 

gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri 

için verilen sürenin 30.06.2020 tarihine, 

▪ Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü 

yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.06.2020 tarihine, 

▪ Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana 

faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına Sicile 

kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.09.2020 tarihine, 

▪ Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine 

getirmeleri için verilen sürenin 31.12.2020 tarihine, 

kadar uzatılmasına karar verilmiştir. 

 

. 
Durum bilgilerinize sunulur. 

   Saygı ile, 

                                                                                             ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM  

VE YMM A.Ş. 
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