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                                                                                                                                                                                                          A Member of

 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.              
ALPLER SOKAK NO:8/8 ERENKÖY/KADIKÖY/İSTANBUL 0216 3553709-3553710 
 
 

Sayı :2020/6          21.04.2020 

Konu: Covid-19 Salgınının Ekonomik Etkilerinin Azaltılmasına Yönelik Kanun Uygulamaları                                                                        

 

SİRKÜLER 

 

 Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Etkilerinin Azaltılmasıyla ilgili 

olarak 17 Nisan 2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de "7244 sayılı Yeni Koronavirüs 

(Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ve 26.03.2020 tarih ve 31080 mükerrer sayılı 

Resmi Gazete’de “7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  

yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

 

Bu kanunlarda öne çıkan bazı önemli hususlar Özet olarak Sirkülerimizde açıklanmaktadır. 

 

1.7244 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ÖNEMLİ BAZI DÜZENLEMELER 

 

1.1. Ücretsiz İzne Ayrılan İşçilere Nakdi Ücret Desteği 

 

Bu Kanunun 7 nci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 24 üncü 

maddeyle, ücretsiz izne ayrılan işçilere ve 15/3/2020 tarihinden sonra işten çıkarılmış olup, işsizlik 

ödeneğinden istifade edemeyen işçilere, İşsizlik Fonundan her gün için 39,24 Türk Lirası (aylık 

1.177,20 TL) nakdi ücret desteği verilecektir. Yapılan ödemelerden damga vergisi kesintisi 

yapılacaktır. 

 

Ücretsiz izne ayrılarak ücret desteğinden yararlanan işçinin işveren tarafından fiilen çalıştırılmaya 

devam ettiğinin tespiti halinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 

102 nci maddesinde belirlenen idari para cezaları dört katı olarak uygulanacaktır. Bu kapsamda 

verilecek nakdi ücret desteğinden yararlanma süresini 6 ay süreyle Cumhurbaşkanı uzatabilecektir. 

 

1.2.İş Sözleşmelerinin Üç Ay Süreyle İşveren Tarafından Feshedilememesi 

 

4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10’uncu madde ile Kanunun kapsamında olup olmadığına 

bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi 17/04/2020 tarihinden itibaren üç ay süreyle ahlak 

ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından 

feshedilemeyecektir. İşveren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen 

ücretsiz izne ayırabilir. Madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak 

sözleşmeyi fesih hakkı vermez. Fesih yasağı süresini 6 aya kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili 

olacaktır. 
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1.3.Kısa Çalışma Ödeneğinin Başlatılması 

 

Covid-19 sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, 

uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa 

çalışma ödemesi gerçekleştirilecektir.  

 

Hatalı bilgi halinde ise ödenen ücretler gerekli faiziyle işverenden tahsil edilecektir.  

 

1.4.Kar Dağıtımı Sınırlaması 

 

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa eklenen geçici 13.maddeyle; 

 

Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi 

beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma 

konu edilemez, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez. Devlet, 

il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası 

kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip 

olduğu şirketler hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz. Bu fıkrada belirtilen süreyi üç ay uzatmaya 

ve kısaltmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. 

 

Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay 

sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde 

yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler birinci fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar ertelenir.Bu 

maddenin kapsamına giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ile uygulamaya dair usul ve 

esasları belirlemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle Ticaret Bakanlığı 

yetkilidir. 

 

1.5.Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler Ve Bağlı Kuruluşlarının Gelir Vergisi Tevkifatı 

Beyan Ve Ödeme Süreleri, Tüm Sosyal Sigorta Prim Ödemelerinin Ertelenmesi 

 

Kanun’un 1. maddesinin 1-d bendinde yapılan düzenlemeyle;  

 

Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının gelir vergisi tevkifatı beyan ve ödeme 

süreleri, tüm sosyal sigorta prim ödemeleri ile 3/7/1968 tarihli ve 1053 sayılı Belediye Teşkilâtı 

Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanunun 4 üncü 

maddesi uyarınca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yaptığı yıllık taksit ödemelerinden, bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenler 3 ay 

ertelenir. Bu süreler, bitiminden itibaren 3 aya kadar Cumhurbaşkanı tarafından uzatılabilir. Bunlar 

ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı 

ve faiz uygulanmadan tahsil edilir.  

 

1.6.Ar-Ge Ve Tasarım Merkezleri İle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Faaliyetlerinin 

Belirlenen Sınırlar Dışında Yapılabilmesi 

 

Kanun’un 2. maddesinin 2-ğ bendinde yapılan düzenlemeyle; 

 

-Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-

Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da 

yapılmasına ve 

 

-Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin 

bölge dışında da yürütülmesine 
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11 Mart 2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

tarafından izin verilebilmesi öngörülmüştür. 

 

Düzenlemeye göre; 

 

Bu süre, bitiminden itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanınca 3 aya kadar uzatılabilecek ve İzin 

verilmesi durumunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, indirim, 

istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaya devam edilecektir. 
 

Düzenleme 10.03.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

1.7.TEDAŞ’a Olan Geçmiş Dönem Elektrik Borçlarına İlişkin Yapılandırma İmkanı 

 

Bu Kanunun 1 inci maddesinin 1/(i) bendi ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin 

(TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarından (özelleştirme devir işlemleri sırasında 

TEDAŞ’a devredilmiş olan alacaklar) vadesi 1/2/2020 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla geldiği 

maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş ve ilgili Kanunlar uyarınca 

yapılandırılmamış olan alacaklarının asıllarının tamamının, 2021 yılının Eylül ayı sonuna kadar 

TEDAŞ’a iletilmek üzere dağıtım/perakende satış şirketlerine veya TEDAŞ’a yazılı başvuruda 

bulunulması ve ödenmesi gereken tutarın ilk taksiti 2021 yılının Ekim ayının son gününe kadar 

ödenmek üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam üç eşit taksitte ödenmesi şartıyla, 

bu alacakların ödenen kısmına isabet eden fer’ilerinin tahsilinden vazgeçilmektedir. 

 

1.8. Faaliyetleri Durdurulan Veya Faaliyette Bulunamayan İşletmelerin Yıllık İlan Ve 

Reklam Vergileri İle Çevre Temizlik Vergilerinin Alınmaması 

 

Kanunun 1’inci maddesinde yer alan düzenleme ile koronavirüs (Covid-19) salgını kaynaklı 

zorlayıcı sebep gerekçesiyle, Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin 

yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya 

faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı alınmayacaktır. 

 

1.9. Hazine Taşınmazlarına İlişkin Olarak Sözleşmeye İstinaden Ödenmesi Gereken Bedeller 

İle Ecrimisil Bedellerin Ertelenmesi 

 

Bu Kanunun 1 inci maddesinin 1/(a) bendi ile Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak sözleşmeye 

istinaden ödenmesi gereken bedeller ile ecrimisil bedellerinden 1/4/2020 tarihinden itibaren 3 aylık 

döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenleri başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelemeye Çevre 

ve Şehircilik Bakanı yetkili kılınmıştır. Bu süreler, bitiminden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanı 

tarafından 3 aya kadar uzatılabilecektir. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar 

aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilecektir. 

 

1.10. Belediyelere Ait Taşınmazlara İlişkin Satış, Ecrimisil Ve Kiralama Bedellerinin 

Ertelenmesi 

 

Kanunun 1 inci maddesinin 1/(ç) bendi ile Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve 

bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya 

tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya 

tutarların, 19/3/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 

3 ay ertelenmesine büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve birliklerde meclis; bağlı 

kuruluşlarda ise yetkili karar organı yetkili kılınmıştır. Bu süreler, bitiminden itibaren ilgisine göre 

Çevre ve Şehircilik Bakanı veya İçişleri Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilecektir. Söz konusu 
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alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir 

gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilecektir. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette 

bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri tahsil 

edilmeyecektir. 

 

1.11.Üretici, Tedarikçi Ve Perakende İşletmeler Tarafından Bir Mal Veya Hizmetin Satış 

Fiyatında Fahiş Artış Yapılamaması 

 

Kanunun 14 üncü maddesi ile 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a 

eklenen ek 1 inci madde ile üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya 

hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamayacağı düzenlenmiştir. 

 

1.12. Diğer Bazı Düzenlemeler 

 

-Deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile salgın hastalık veya Hazine ve Maliye Bakanlığı bilişim 

sistemlerinin herhangi bir nedenle çalışmaması gibi mücbir sebep hallerinde; veri, bilgi ve 

belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazına ilişkin yöntemler Hazine 

ve Maliye Bakanlığınca belirlenecektir. Mücbir sebep hallerinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı 

bilişim sistemleri üzerinden yürütülen işlemlerde yaşanabilecek gecikme nedeniyle ilgililere, 

gecikme faizi, gecikme zammı ve ceza gibi yaptırımlar uygulanmayacaktır.  (Bu Kanunun 10 uncu 

maddesi) 

 

-Turizm tesisi maksadıyla verilen izinler hariç olmak üzere 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman 

Kanunu gereğince Devlet ormanlarında gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri adına verilen izinler ile 

Orman Genel Müdürlüğü tarafından 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince 

kiraya verilen mesire yerleri ve taşınmazlardan 1/4/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin 

tahsil edilmesi gereken bedeller başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenmiştir.  (Bu Kanunun 

1 md. 1/b) 

 

-Millî Parklar Kanununa tabi yerlerde 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan kiralamalardan 

1/4/2020 tarihinden itibaren 3aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken bedeller başvuru şartı 

aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenir. Bu süreleri bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatmaya Tarım ve 

Orman Bakanı yetkili kılınmıştır. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık 

eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilecektir. (Bu 

Kanunun 1 md. 1/c) 

 

2.7226 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ÖNEMLİ BAZI DÜZENLEMELER 

 

2.1. Konaklama Vergisinin Ertelenmesi 

 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’na eklenen ve 1/4/2020 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan 

Konaklama Vergisinin uygulanma tarihi 1 Ocak 2021’e ertelenmiştir. 

 

2.2. Asgari Ücret Desteğinin 2020 Yılında Da Sağlanması 

 

Bu Kanunun 29 uncu maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 80 inci madde eklenerek; 2020 yılında 

da sektör ayırımı yapılmaksızın, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde, 

işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 TL, (aylık 75 TL) asgari 

ücret desteği sağlanması amaçlanmaktadır. 
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Buna göre; 4/a sigortalıları çalıştıran işverenlerce; 

 

2019 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve 

prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 128 Türk lirası ve altında bildirilen 

sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2020 yılında cari aya ilişkin verilen 

aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen 

sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 

 

2020 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin 

toplam prim ödeme gün sayısının, 

 

2020 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için günlük 2,50 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak 

tutar, bu işverenlerin SGK’ye ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik 

Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Ancak yukarıda belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı 6356 

sayılı Kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait iş yerleri 

için 256 Türk lirası olarak esas alınacaktır. 

 

Bu kapsamda destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2019 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde 

aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4 üncü maddenin 

birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi 

yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde bu destek 

hükümleri uygulanmayacaktır. 

 

2.3.Kısa Çalışma Uygulamasından Yararlanma Şartlarının Kolaylaştırılması 

 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 23’üncü madde uyarınca;  

 

30/6/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep 

gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, Kanunun ek 2’nci maddenin üçüncü fıkrasında 

işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik 

sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi hükmü, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 

60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik 

sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanacaktır. Bu koşulu taşımayanlar, kısa çalışma 

süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma 

ödeneğinden yararlanmaya devam eder. 

 

2.4. Telafi Çalışması Süresinin Artırılması 

 

Bilindiği gibi, zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra 

işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde 

altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi 

hallerinde, işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilmektedir. 

 

Bu Kanunun 43 üncü maddesi ile 4857 sayılı İş Kanununun 64 üncü maddesinin birinci fıkrasında 

yer alan “iki” ibaresi “dört” şeklinde değiştirilmiş ve Cumhurbaşkanı’na bu süreyi iki katına kadar 

artırmaya yetki verilmiştir. 

 

Buna göre, işveren dört ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilecektir. 
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2.5. Mesleki Yeterlilik Belgesine İlişkin Ücretlerin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanması 

 

Bu Kanunun 16 ncı maddesi ile 4447 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinde değişiklik yapılarak, 

tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanlar tarafından alınması gereken Mesleki Yeterlilik 

Belgesine ilişkin sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına yönelik 

uygulamanın 31/12/2021 tarihine kadar uzatılması düzenlenmektedir. 

 

2.6. Elektrik Ve/Veya Doğal Gaz Tüketim Bedellerinin Tahakkuk Ve/Veya Tahsilatlarının 

Süresinin Ve Kapsamının Belirlenerek 1 Yıla Kadar Ertelenmesi Hakkında 

Cumhurbaşkanına Yetki Verilmesi 

 

7269 sayılı Kanuna eklenen ek madde ile elektrik ve doğalgaz tüketim bedellerinin tahsilatlarının 

ertelenebilmesi ilgili özel şirketlerin maliyetleri dikkate alınarak doğacak finansman ihtiyacının 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına Cumhurbaşkanınca karar 

verilebilmesinin önü açılmıştır. 

 

2.7. Çek, Protesto Edilmiş Senet, Kredi Kartı Ve Diğer Kredi Vb. Borçlara İlişkin Aksatılan 

Bazı Ödemelere Yönelik Düzenlemeler 

 

Bu Kanunun 48 inci maddesi ile 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve 

Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna eklenen geçici 

2 nci madde uyarınca; anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 24/3/2020 tarihinden önce olup da; 

kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini 

aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi 

müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi 

borçlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu 

borçların ödenmesi geciken kısmının 31/12/2020 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden 

yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal 

kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacaktır. 

 

2.8. Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa Yönelik Düzenleme 

 

Bilindiği gibi, işveren sendikaları, tüzüklerinde hüküm bulunmak ve şartları genel kurul kararıyla 

belirlenmek kaydıyla, işçilerin sigorta primlerinin işveren payının ödemelerinde kullanılmak ve 

nakit mevcudunun yüzde yirmi beşini aşmamak üzere karşılıksız yardıma dayalı dayanışma ve 

yardım fonu oluşturabilmektedirler. 

 

Bu Kanunun 50 nci maddesi ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 26 ncı 

maddesinin onuncu fıkrasında yer alan ve yukarıda bahsedilen “yüzde yirmi beşini” ibaresi “yüzde 

otuz beşini” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

2.9. Kamu Arazisi Tahsis Edilen Kültür Ve Turizm Bakanlığından Belgeli Yatırımcılar Ve 

İşletmecilere Yönelik Düzenleme 

 

4706 sayılı Kanuna eklenen geçici madde ile dünyada ve ülkemizde yaşanan salgın hastalık 

nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca kendilerine kamu arazisi tahsis edilenlerin ödemeleri 

gereken 1/4/2020 – 30/6/2020 tarihleri arasındaki kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, 

kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri, hasılat payları ve ecrimisillerin başvuru şartı 

aranmaksızın altı ay ertelenmesi ve ertelenen alacaklar için biz zam ve faiz uygulanmayacağı 

düzenlenmiştir. 
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2.10. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Ödemelerine Yönelik Düzenleme 

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 75’inci maddesine eklenen fıkra uyarınca yabancı para 

cinsinden yapılan katkı payı ödemelerinin yatırıldığı yabancı para cinsinden kurulan emeklilik 

yatırım fonlarından elde edilen irat tutarının tespitinde kur farkı dikkate alınmayacaktır. 

 

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 5 inci maddesinin birinci 

fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere eklenen; “Türkiye’de kanuni yerleşim yeri 

bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk 

Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi kapsamındaki kişiler tarafından yabancı para cinsinden 

katkı payı ödenebilir.” hükmü ile GVK arasında ilişki kurulmuştur. 

 

Böylelikle Bireysel emeklilik sistemine döviz cinsinden katkı payı ödenmesi mümkün hale 

getirilmiştir. Bu nedenle de dövizle yapılan Bireysel emeklilik katkı ödemeleri fonlanmasında 

doğabilecek kur farkının gelir olarak dikkate alınmayacağı düzenlenmiş bulunmaktadır. 

 

2.11. İşyeri Kira Bedelinin Ödenememesine Yönelik Düzenleme 

 

Bu Kanunun geçici 2 nci maddesi ile 1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri 

kira bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacaktır. 

 

 

Saygılarımla,  

                                                                                                                Prof. Dr. Ziyaettin Bildirici  

                                                                                                          Yeminli Mali Müşavir 


