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Kovid-19 

Dünya’da ve Türkiye’deki 
Gelişmeler

Bu Fotoğraf, Bilinmeyen Yazar, CC BY-SA altında lisanslanmıştır

https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_drug_repurposing_research
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Kovid-19 Kronoloji

• 23 Aralık 2019 ilk vaka Çin Wuhan kentinde bir vahşi hayvan 
pazarında ortaya çıktı.

• 10 Mart 2020, Türkiye’de ilk vaka açıklandı.

• 17 Mart 2020, Türkiye’de ilk can kaybı, toplam vaka sayısı 
98.

• 12 Mayıs 2020, Türkiye’de toplam 3894 vefat, 141.475 vaka 
sayısı.

• https://covid19.saglik.gov.tr/

Bu Fotoğraf, Bilinmeyen Yazar, CC BY-ND altında lisanslanmıştır

https://covid19.saglik.gov.tr/
https://health-innovations.org/2016/02/11/first-ever-autopsy-of-patient-with-mers-provides-unprecedented-clinical-insights/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


Dünya’da ve 
Türkiye’de 
Vakalar



Türkiye’de Bazı Kısıtlamalar

• 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma yasağı getirildi.

• 20 yaş ve altı için sokağı çıkma yasağı getirildi.

• 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonları sokağa çıkma yasağı başladı.

• Büyükşehirlere giriş-çıkış yasaklandı.

• Yurt içi - dışı uçuşlar kapatıldı.

• Sınırlar kapatıldı.

• Şehirler arası seyahatler kısıtlandı.

• Okullar kapatıldı, üniversite vb sınavlar ertelendi.

• Ligler tatil edildi.



Kapatılan İşyerleri (149.382 işyeri)

Berber, kuaför, güzellik 
salonları

Restoranların müşteri 
kabul etmesi yasaklandı

Gece kulübü, meyhane 
vb. kapatıldı

Spor salonu

Sinema ve Tiyatrolar



Dünyadaki gelişmeler

• Sınırlar kapatıldı.

• Uluslararası her türlü etkinlik ve olimpiyatlar iptal 
edildi.

• Çok sayıda fabrika ve işyeri kapandı.

• Dünya ticaretince önemli bir daralma yaşandı.

• IMF, 2020 için Dünya ekonomisi büyüme hedefini + 
%3,3’ten - %3 olarak revize etti.

• IMF Türkiye büyüme hedefini ise %3 olan büyüme 
hedefi 2020 için - %5 olarak revize etti. 

• 2021 için büyüme hedefi %5.



Kaynak: IMF (Uluslararası Para Fonu)



Koronavirüs’ün Olumlu Etkileri

Home Office 
çalışmalar arttı

Zoom, Google Meet
gibi uygulamalar 

yaygınlaştı.

Hava kirliliği azaldı. Petrol fiyatları düştü.

Küresel ısınmaya 
dönük olumlu bir etki 

yaşandı.



Yeni Trendler

• Sosyal mesafe

• Maskeyle yaşamaya alışma

• #Evdekal

• Evden çalışmanın yaygınlaşması

• Online eğitimler

• Online iş modellerinde artış

• Netflix, Amazon vb şirketlerin işlerinde önemli 
artış



Mali 
Mevzuatta 
Gelişmeler



Temel Mevzuat

• 2 adet kapsamlı Torba Kanun çıkarılmıştır:

• 25 Mart 2020 tarih ve 7226 sayılı BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR KANUN (55 Madde, 30 farklı Kanunda düzenleme)

• 17 Nisan 2020 tarih ve 7244 sayılı YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGINININ 
EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN

• Cumhurbaşkanı Kararları

• İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, diğer Bakanlık Kararları

• Maliye Bakanlığı düzenlemeleri



Vergi Ertelemeleri



Bazı Beyannameler ertelendi

2019 Gelir Vergisi, 1 ay 
(31 Mart yerine 30 

Nisan)

2019 Kurumlar Vergisi 1 
ay (30 Nisan yerine 1 

Haziran)

Mart ayında verilen KDV 
(1 ay)

Geçici Vergi 10 Gün Mart ayı SGK primleri (1 
ay)

Mart ayında verilecek 
Form Ba Bs

Mart ayındaki e-
defterlerin yüklenme 

süresi

GEKAP (Geri Kazanım 
Katlım Payı 

Beyannemeleri) yeniden 
belirlendi.



Ertelenmeyenler

Emlak Vergisi 
(Mayıs)

Motorlu Taşıtlar 
Vergisi (Temmuz)

Özel Tüketim 
Vergisi

Diğer 
Beyannameler



Genel Mücbir Sebep (VUK GT 518 md.3)
• GENEL MÜCBİR SEBEP

• Bütün gelir vergisi mükellefleri

• Belli sektörlerde bulunan kurumlar vergisi mükellefleri

• İşyerleri İçişleri Bakanlığı’nca kapatılan sektörlerde faaliyet gösterenler

• Nisan, Mayıs, Haziran döneminde verilen 
• KDV

• Muhtasar beyannameleri

• SGK bildirgeleri

• Beyan tarihleri  yaklaşık 2-3 ay ertelendi. Yeni tarih 27/7/2020

• Ödeme tarihleri 6 ay ertelendi

• Diğer vergi ve beyannameler kapsamda değil.



Erteleme Öncesi Erteleme Sonrası Dayanak

DÖNEMİ ERTELENEN  BEYANNAMELER
BEYAN VERME 

VADESİ
ÖDEME SON 

GÜNÜ
BEYAN VERME 

VADESİ
ÖDEME SON 

GÜNÜ

Mart 2020
MUHTASAR BEYANNAMELER (MUHTASAR VE 

PRİM HİZMET BEYANNAMELERİ DAHİL)
27.04.2020 27.04.2020 27.07.2020 27.10.2020 VUK GT 518

Nisan 2020
MUHTASAR BEYANNAMELER (MUHTASAR VE 

PRİM HİZMET BEYANNAMELERİ DAHİL)
27.05.2020 27.05.2020 27.07.2020 27.11.2020 VUK GT 518

Mayıs 2020
MUHTASAR BEYANNAMELER (MUHTASAR VE 

PRİM HİZMET BEYANNAMELERİ DAHİL)
26.06.2020 26.06.2020 27.07.2020 28.12.2020 VUK GT 518

Şubat 2020 KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİ  26.03.2020 26.03.2020 24.04.2020 24.04.2020 VUK GT 518

Mart 2020 KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİ  27.04.2020 27.04.2020 27.07.2020 27.10.2020 VUK GT 518

Nisan 2020 KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİ  27.05.2020 27.05.2020 27.07.2020 27.11.2020 VUK GT 518

Mayıs 2020 KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİ  26.06.2020 26.06.2020 27.07.2020 28.12.2020 VUK GT 518

Şubat 2020 KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİ  26.03.2020 26.03.2020 24.04.2020 24.04.2020
VUK Sirküler 

126

2019 YILI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ 31.03.2020 30.04.2020 30.04.2020
VUK Sirküler 

125



Sigorta Primi Ertelemeleri



Özel Mücbir Sebep (VUK 518 GT md.5)

Sokağa Çıkma Yasağı 
Getirilen

65 yaş +

Kronik hastalık sahibi

(ispatlama)

Bu gruptaki SMMM’ler
ile beyanname gönderim 
anlaşması olanlar

20 yaş altı? Sokağa çıkma yasağı 
süresince, bütün 
vergilerden dolayı 
mücbir sebep 
halindedirler.

Eksik beyanlar sokağa 
çıkma yasağı kalktıktan 
15 gün sonra verilir ve 
vadesi geçen vergiler 
ödenir.



Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 
Ertelenmesi

Muhtasar beyanname ve SGK prim 
bildirgelerinin birleştirilmesi 
çalışmaları var.

Muhtasar ve Prim Hizmet 
Beyannamesi Uygulaması 1 Temmuz 
2020 tarihine ertelenmiştir.

Uygulamaya şu ana kadar Amasya, 
Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, 
Kırşehir ve Konya illerinde geçilmiştir.

İstanbul’da birleşik ilk beyanname 26 
Ağustos 2020 tarihinde  verilecek.



İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin Süreler 3 ay Uzatıldı.

• KDVK md. 11/1-c, ihraç kayıtlı teslimlerde mal teslimi için hesaplanan KDV 
ihracatçı tarafından ödenmez; ancak ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay 
başından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi gerekmektedir.

• İhracatın beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi 
halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren 15 gün içinde başvuran 
ihracatçılara üç aya kadar ek süre verilebilmektedir.

• İhracat için öngörülen üç aylık sürenin sonu 1/4/2020 - 30/6/2020 tarih aralığına 
rastlayan mükellefler bakımından, ek süre için vergi dairesine başvuru 
yapılmaksızın bu süre mücbir sebep kapsamında üç ay daha uzatılmıştır.



Yatırım Teşvik Belgelerinin Kapanmalarına Dönük 
Ek Süre Verilmiştir.

• Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2501 
sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 9/5/2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir.

• Karar, yaşanan koronavirüs salgınından etkilenen yatırım teşvik belgeleri 
kapsamındaki yatırımlar için önem taşıyor.

• Ekte yer alan Karara göre, deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde 
yarım kalan ve tamamlanamayan yatırımlardan, teşvik belgeleri 11 Mart 2020 
tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam edenler için talep 
edilmesi halinde 1 yıla kadar ilave süre verilebilecektir



Ekonomik Önlemler



Uçak biletlerinde 
KDV oranı %1’e 
indirildi.

1 Nisan – 30 Haziran 2020 
döneminde uygulanmak üzere KDV 
oranı %1’e indirilmiştir.



Konaklama 
Vergisi 
Başlangıcı 
2021’e 
Ertelenmiştir.

• 7194 sayılı getirilen otel vb. tesislerin 
geceleme hizmet gelirlerinden Konaklama 
Vergisi alınması, bu verginin uygulanmasına 
1 Nisan 2020 tarihinde başlanması 
öngörülmüştü. 

• (COVİD-19) salgını nedeniyle, bu verginin 
uygulamaya başlama tarihi 1 Ocak 2021’e
ertelenmiştir. 

• Mevcut düzenlemeye göre, 1 Ocak 
2021’den itibaren uygulanacak vergi oranı 
%2’dir.



Şirketlerin Kâr 
Dağıtımları 
Sınırlandırılmıştır

Önce Ticaret Bakanının TOBB’a dönük 31 Mart 
2020 tarihli yazısı, sonrasında yasa değişikliği

2018 ve öncesi dönemlere ait geçmiş yıllar 
kârlarının dağıtıma konu edilemeyecek.

2019 kârının  en fazla %25’i dağıtılabiliyor.

Avans kâr payı dağıtılmasına dönük yönetim 
kuruluna yetki verilmemesi,

Kısıtlama Ekim 2020’de kalkacak.



Çalışanlar



Kapanan
149.382 
İşyerlerinde
Çalışan Sayısı

Berber, kuaför vb 504.000 

Alışveriş merkezleri 500.000 

Kahvehaneler 259.000 

Okul Kantinleri 150.000 

Servis şoför, hostes 360.000 

Lokantalar 1.900.000 

Motorlu kuryeler 500.000 

Gündelik ev hizmetleri 1.000.000 

Gıda ürün satıcıları 1.000.000 

Toplam 6.173.000 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/issizlik
-rekor-kirabilir-1731267

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/issizlik-rekor-kirabilir-1731267


Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması

• Türkiye İş Kurumu (İşkur), koronavirüs salgınını dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri 
gelen zorlayıcı sebep olarak değerlendirerek kısa çalışma uygulamasını başlatmıştır. 

• Ödeme süresi maksimum 90 gün.

• Kısa çalışma ödeneği tutarı aylık 1.752,40 TL ile 4.380,99 TL 

• Zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde (az üçte bir 
oranında) azaltılması 

• Nisan ayında 2.590.589 kişiye 4 milyar 95 milyon TL ödeme

• Kişi başı ortalama ödeme 1580 TL

• (Eylül 2005 – Şubat 2020 toplam 350 bin kişi 432 milyon TL)
• 1 AYDA 15 YILIN 8 KATI KİŞİYE ÖDEME

• Kaynak: www.sozcu.com.tr



Kısa Çalışma Şartlar (Koronavirüs)

• SON 60 GÜN ÇALIŞMA Kısa çalışmadan önceki son 120 gün (koronavirüs kaynaklı 
başvurularda 60 gün) hizmet akdine tabi olmak,

• 450 GÜN PRİM ÖDEME Kısa çalışmadan önceki son üç yıl içinde en az 600 gün 
(koronavirüs kaynaklı başvurularda 450 gün) süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

• İşverenin kısa çalışma ödeneğine başvurması ve bu talebin iş müfettişlerince yapılacak 
inceleme sonucu uygun bulunması, (Koronavirüs başvurularında bu şart aranmıyor)

• İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin 
bilgilerinin bulunması.

• Koronavirüs nedeniyle 4447 sayılı Kanun geç. md. 23 kapsamı başvurularda, işyerinde 
kısa çalışma uygulanan dönemde, 4857 sayılı İş Kanunun 25/II nolu bendinde yer alan sebepler  
hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekir.



İş sözleşmelerinin işveren tarafından feshi üç ay süreli sınırlandırılmıştır

• Her türlü iş sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında, üç ay süresince işverenler tarafından 
feshi yasaklanmıştır. 7244 sayılı Kanunun 9’ncu (4857 sayılı Kanuna eklenen Geçici 10’ncu) maddesi uyarınca, 17 Nisan 
2020 – 16 Temmuz 2020 tarihleri arasında söz konusu yasak geçerlidir. Söz konusu düzenleme uyarınca İşveren her türlü 
iş veya hizmet akdini, 4857 Sayılı Kanunun 25/II numaralı bendinde ve diğer kanunlarda yer alan ahlak ve iyi niyet 
kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında feshedemez.

• Öte yandan, işveren aynı üç aylık süre içerisinde, işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde 
kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.

• Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi 
için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret (2943 TL) tutarında idari para cezası verilir.

• Cumhurbaşkanı, söz konusu 3 aylık süreyi 6 aya kadar uzatmaya yetkilidir.

• Diğer taraftan, iş akdinin feshi yasağı işverene dönük getirilmiştir. 

• İşçinin iş akdini feshine dönük herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.



Nakdi ücret desteği

• Bu durumda, aylık nakdi ücret desteği tutarı aşağıdaki gibi 
hesaplanmaktadır.

• Brüt aylık ücret (39,24*30=) 1177,20 TL 

• Damga vergisi kesintisi (1177,20 * % 0,759=) 8,93 TL 

• Net Aylık Ücret (1177,20 – 8,93=) 1168,27 TL



Kısa Çalışma mı  Ücretsiz İzin mi?

• Uygulamayı işveren seçebiliyor.

• Kısa çalışma şartlarını taşıyan personel için kullanılabilir.

Kısa Çalışma Ücretsiz İzin

Son 60 gün çalışma

Son 3 yıl içinde 450 gün 

prim ödeme

Aylık 1752 - 4380 TL arasında 1177 TL

Süre En fazla 3 ay En fazla 3 ay

Şartlar



Telafi Çalışma 
Süresi 
Yeniden 
Belirlenmiştir 
(7226/43)

Zorunlu nedenlerle işin durması veya 
çalışma sürelerinin önemli ölçüde 
altında çalışılması durumunda,

Dört ay içinde telafi çalışması 
yapılabilecektir. (normalde 2 ay)

Günde en fazla 3 saat (Maks 11 saat)

Cumhurbaşkanının bu süreyi iki 
katına kadar artırmaya yetkili olduğu 
kabul edilmektedir. 



Hukuki Düzenlemeler



Yargı Alanındaki Bazı Sürelerin İşleyişi 
Durdurulmuştur (7226 geç.md.1)

13/3/2020 – 15/6/2020 arasında süreler durmuştur.
• 7226 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi ile Covid-19 salgını dolayısıyla, yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla; 

• Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil 
olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler;

• 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda 
taraflar bakımından belirlenen süreler

• Bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden, 

• 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri 
tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip 
taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,  

• İtibaren 15/6/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durması öngörülmüştür. Salgının devam etmesi halinde, Cumhurbaşkanı bu süreyi 6 ay uzatabilmektedir.  

• Kanunda 30 Nisan 2020 olarak belirlenen bu süreyi, Cumhurbaşkanı 15 Haziran 2020 olarak belirlemiştir.



GİB Düzenlemesi

• Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 2020/2 sayılı Uygulama İç Genelgesi ile, aşağıda yer alan 
sürelerin 13/3/2020 – 30/4/2020 tarihi arasında durduğu ifade edilmiştir.

• 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 6100 sayılı Hukuk 
Muhakemeleri Kanununda taraflar bakımından belirlenen süreler,

• Bu kapsamda hakim tarafından tayin edilen süreler, 

• 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında

• Cezada indirim talep etme süresi, 

• Uzlaşma başvuru süresi, 

• Kanun yolundan vazgeçme süresi, 

• Dava açma süreleri, gibi bir hakkın doğumu, kullanımı ve sona ermesine ilişkin süreler.



Mart – Haziran 
dönemi işyeri Kira 
Bedellerinin 
Ödenmemesi Kira 
Sözleşmesinin Fesih 
ve Tahliye Nedeni 
Olmaktan 
çıkarılmıştır

• Covid-19 salgını nedeniyle ticari hayatta 
doğabilecek sıkıntılar nedeniyle 2020 yılı Mart –
Haziran dönemi kiralarını ödeyemeyen kiracıların 
bu durumlarının kira sözleşmesinin feshi nedeni 
oluşturmayacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır. 

7226 sayılı Kanunun Geçici 2’nci maddesinde yer alan 
düzenleme aşağıdaki gibidir.

• “GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 1/3/2020 tarihinden
30/6/2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira 
bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve 
tahliye sebebi oluşturmaz.”



Çek Kanununa göre ceza infazı belli şartlarla 
durdurulmuştur (7226/49)

• Çek Kanunu’nun 5’inci maddede tanımlanan ve 24/3/2020 tarihine kadar 
işlenen suçtan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı, 26.3.2020 tarihi 
itibarıyla durdurulmuştur. 

• Hükümlü tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin 
ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorundadır. 

• Kalan kısmını üç aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit 
taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün 
sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilir. 



Banka Borçlarını Aksatan Kişilere Dönük 
Düzenleme (7226/48)

• Banka ve 3. kişilere borçlarını aksatan kişilerin, belli şartlar halinde Türkiye 
Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtlarda dikkate 
alınmamasına dönük bir düzenleme yapılmıştır.



Ödeme kolaylıkları



Ecrimisil Bedelleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Ödenmesi 
Gereken Hasılat Paylarının Ödeme Süreleri 6 ay ertelenmiştir

• 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 bir zam ve faiz uygulanmayacağı düzenlenmiştir. 

• 7226 sayılı Kanunun 42’nci maddesi ile 4706 sayılı Kanuna eklenen geçici 25’nci 
madde ile yapılan kanuni düzenleme, yayımı (26/3/2020) tarihinde yürürlüğe 
girmiştir.



Bazı Borçların Ödeme Süreleri Ertelenmiştir

Kanuni 
Düzenleme

Erteleme Kapsamındaki Kamu Alacağı Alacağın Dönemi Erteleme Süresi Ertelemeye Yetkili 
Kişi

İlave Erteleme Süresi ve 
yetkili

7244 s. Kanun 
md.1/a

Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak sözleşmeye 
istinaden ödenmesi gereken bedeller ve ecrimisil 
bedelleri

1/4/2020 – 30/6/2020 
döneminde ödenmesi 
gerekenler

3 Ay Çevre ve Şehircilik 
Bakanı

3 Ay (Çevre ve Şehircilik 
Bakanı)

7244 s. Kanun 
md.1/b, c

Turizm harici orman, mesire yerleri ve milli parklarda 
yapılan kiralamalardan kaynaklanan bedeller

1/4/2020 – 30/6/2020 
döneminde ödenmesi 
gerekenler

3 Ay Tarım ve Orman 
Bakanı

3 Ay (Tarım ve Orman 
Bakanı)

7244 s. Kanun 
md. 1/d

Belediyeler, il özel idareleri, yerel yönetim bağlı 
kuruluşları ile birliklerinin taşınmaz satış, ecrimisil ve 
kiralanmasından kaynaklanan bedeller

19/3/2020 – 18/6/2020 
döneminde ödenmesi 
gereken tutarlar

3 Ay Yerel yönetimlerde 
meclis, bağlı 
kuruluşlarda yetkili 
karar organları

3 Ay (ilgisine göre Çevre 
ve Şehircilik Bakanı veya 
İçişleri Bakanı)

7244 s. Kanun 
md. 1/e

Belediye ve bağlı kuruluşlarının konutlardan ve 
faaliyet duran işyerlerinden olan su alacakları

17/4/2020 – 16/7/2020 3 Ay Belediye Meclisi 3 Ay (Belediye Meclisi)

7244 s. Kanun 
md. 1/f

Belediyelerden izin alarak toplu taşıma hizmeti 
sunan kişilerin ruhsat, izin ve hat kirası borçları

17/4/2020 – 16/7/2020 3 Ay Belediye Meclisi 3 Ay (Çevre ve Şehircilik 
Bakanı)

7244 S. Kanun 
md.1/ğ

Kredi ve Yurtlar Kurumuna olan kredi borçları 17/4/2020 – 16/7/2020 3 Ay - 3 Ay (Gençlik ve Spor 
Bakanı)



Bazı kamu alacaklarının ödeme süreleri yeniden 
yapılandırılmıştır (7244 md. 1/h,i)

• Tarım satış kooperatifleri birliklerinin yeniden yapılandırılan ve yılda bir taksit 
olmak üzere ödenen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklı kredi 
borçlarının 2020 yılına ait borç taksit ödemesi, faizsiz olarak 2021 yılına ertelenmiş, 
2021 yılı dahil daha sonraki yıllarda ödenecek taksit tutarları da faizsiz olarak birer 
yıl ertelenmiştir.

• Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden 
kaynaklanan alacaklarının (özelleştirme devir işlemleri sırasında TEDAŞ’a 
devredilmiş olan alacaklar, maddede belirtilen şartlarda yeniden yapılandırılması 
öngörülmüştür.



Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar (7244 
md. 1/ç, g, ı)

• Faaliyeti durdurulan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak, 
aşağıdaki bedellerin tahsilinden vaz geçilmiştir.

• Belediyelerin mülkiyetinde olan taşınmazlara ilişkin olarak yapılan kiralamalarda, 
kira bedelleri.

• yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri 
durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı

• Seyahat Acentalarının, Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun 35 inci maddesinde 
düzenlenen 2020 yıllık aidat tutarları.



Diğer Düzenlemeler



Ar-ge Merkezi ve Teknoparklar Dışında Faaliyet Yürütülmesine İzin Verilmiştir

Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoparklarda yürütülen faaliyetlerin, bu yerler dışında da yapılmasına;

11/3/2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin 
verilebilir. 

Bu süre, bitiminden itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanınca 3 aya kadar uzatılabilir.

İzin verilmesi durumunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, 5746 sayılı Kanun ile 
4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaya devam edilir.



Derneklere dönük düzenlemeler

• Dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantıları, 
31/7/2020 tarihine kadar ertelenmiştir. 

• Bu süre, 3 aya kadar İçişleri Bakanınca uzatılabilir. 

• Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde 
yapılır. 

• Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk 
genel kurula kadar devam eder.

• Derneklerin her türlü iş ve işlemlerinin elektronik ortamda tutulmasına dönük düzenleme 
yapılmıştır.(7226 s. Kanun md.23)



Diğer Bazı Ertelemeler

• Kooperatifler, Üretici Birlikleri genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine 
kadar ertelenmiştir. Ertelenen genel kurullar erteleme sonrası 3 ay içinde 
yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi 
sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder.

• TOBB genel kurulu ile mahalli idarelere ilişkin muhtar seçimlerinin 2020 
yılında yapılmaması öngörülmüştür.



Fahiş Fiyat Uygulayan ve Rekabeti Bozan İşletmelere 
Ceza Uygulanacaktır

• 6585 sayılı sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna göre,

• (1) Satıcı bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamaz.

• (2) İşletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu 
faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamaz.

• Yukarıdaki (1) açıklanan fahiş fiyat artışı yapanlara on bin Türk lirasından yüz bin Türk lirasına kadar,

• Yukarıda (2) numarada belirtilen fıkrada öngörülen yasağa aykırı hareket edenlere ise elli bin Türk 
lirasından beş yüz bin Türk lirasına kadar,

• İdari Para Cezası uygulanır. Cezayı uygulayacak merci yeni kurulan Haksız Fiyat Değerlendirme 
Kurulu’dur.



Yabancı Para Emeklilik Fonlarında Kur Artışlarından 
Sağlanan Tutar Gelir Sayılmayacaktır (7226/4)

• Gelir Vergisi Kanunu’nun menkul sermaye iratlarını düzenleyen 75’nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

• “Yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemelerinin yatırıldığı yabancı 
para cinsinden kurulan emeklilik yatırım fonlarından elde edilen irat tutarının 
tespitinde kur farkı dikkate alınmaz.”

• Maddenin son fıkrası olarak yapılan bu ekleme ile, yabancı para cinsinden 
emeklilik fonlarından elde edilen irat hesaplanırken, kur farklarının dikkate 
alınmaması sağlanmış olmaktadır.



Sağlıklı günler dilerim.

• Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler.

Dr. Celal Çelik

Yeminli Mali Müşavir


