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         Ö z e t   B ü l t e n 
         Tarih  : 31.03.2020 

         Sayı  : 2020/55 

                                                                    

  

Değerli Müşterimiz;   
 

              

 COVID-19(Koronavirüsü) salgınının yarattığı olumsuzluk nedeniyle sürekli yeni mali 

ve ekonomik düzenlemeler yapılmaktadır. 

 

           Bu çerçevede meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle aşağıdadır. 

 

A- Konu Başlıkları; 

 

1. 7226 Sayılı Kanunu Mücbir Sebep ile İlgili Bazı Düzenlemeler; 

 

2. Gelir İdaresi Başkanlığı Kredi Kartıyla Ödenebilen Vergi Türlerinin Kapsamını 

Genişletmiştir. 

 

           Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

 

B- Konu Özetleri; 

 

1. 7226 Sayılı Kanunu Mücbir Sebep ile İlgili Bazı Düzenlemeler; 

 

            26 Mart 2020 tarih ve 31080 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birçok konuda düzenleme yapılmış 

olup, bunların bazılarına Özet Bültenlerimizde yer verilmiştir. 

 

            Bu Özet Bültenimizde; 7226 sayılı Kanunun mücbir sebep haline ve koronavirüs 

salgınından yoğun bir şekilde etkilenen, turizm sektörüne ilişkin bazı düzenlemelerine 

dikkatinizi çekmek amacıyla hazırlanmıştır. 

 

1.1. Elektrik ve Doğalgaz Faturalarının Afet Sebebiyle 1 Yıla Kadar Ertelenmesine 

Yönelik Cumhurbaşkanına Yetki Verilmiştir. 

 

             7226 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler 

Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna aşağıdaki ek 13 üncü 

madde eklenerek;  

 

          -Deprem (yer sarsıntısı), yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, tasman ve 

benzeri afetler nedeniyle mağdur olan tüketicilerin ödemek zorunda oldukları, 

 

          -Elektrik ve doğal gaz faturalarının 1 yıla kadar ertelenmesi ile erteleme durumunda 

elektrik ve doğal gaz dağıtım ve tedarik şirketlerinin, 
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          -Söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden tahsil 

edilmeyen bedellere ilişkin finansman maliyetinin (gecikme zammı tutarını geçmemek üzere) 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına karar verilebilmesi için 

Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir. 

 

“EK MADDE 13 – 1 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen afetler nedeniyle afet yaşanılan 

yerlerde elektrik ve/veya doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatlarının 

süresinin ve kapsamının belirlenerek 1 yıla kadar ertelenmesi ile elektrik ve/veya doğal gaz 

dağıtım ve/veya tedarik şirketlerinin söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki 

tüketicilerden tahsil edilmeyen bedellere ilişkin finansman maliyetinin, gecikme zammı tutarını 

geçmemek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına 

Cumhurbaşkanınca karar verilebilir. 

 

Finansman maliyeti kapsamına girecek maliyet unsurları da dâhil olmak üzere bu maddenin 

uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.” 

 

          Bu madde 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. Ancak bu yasal düzenleme söz konusu ertelemenin uygulanabilmesi için yeterli 

değildir.  

 

         Çünkü böyle bir erteleme yapılabilmesi için Cumhurbaşkanının kendisine bu madde ile 

verilen yetkiyi kullanarak bir karar alması gerekir. Ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığının da, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak, bu maddenin uygulanmasına 

ilişkin usul ve esasları bir yönetmelikle belirlemesi gerekmektedir. 

 

1.2.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Maden Kanunu Kapsamındaki 

Mükellefiyetlerle İlgili Mücbir Sebep İlan Yetkisi Verilmiştir. 

 

          7226 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile 3213 sayılı Maden Kanunu’na aşağıdaki ek 

madde eklenerek; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına 3213 sayılı Kanun kapsamındaki mali 

yükümlülüklerin ve beyanların ertelenmesi ile mali yükümlülüklerin taksitlendirilmesine karar 

verebilme yetkisi tanınmıştır. 

 

“EK MADDE 19 – Mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması hâlinde Bakanlık 

tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak bu Kanun kapsamındaki mali 

yükümlülüklerin ve/veya beyanların ertelenmesi ile mali yükümlülüklerin taksitlendirilmesine 

karar verilebilir. Bu takdirde mali yükümlülüklere ilişkin zamanaşımı durur ve hak düşürücü 

süreler erteleme süresince işlemez. 

 

Bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malum olması veya ilgililer tarafından ispat veya 

tevsik edilmesi gerekir. Bakanlık, mücbir sebep sayılan hâller nedeniyle; bölge, il, ilçe, mahal 

veya afete maruz kalanlar itibarıyla mücbir sebep hâli ilan etmeye ve bu sürede bu Kanunda 

belirlenen mali yükümlülüklerden yerine getirilemeyecek olanları tespit etmeye yetkilidir.” 

 

          Bu madde 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bu yetkisini kullanarak; bölge, il, ilçe, mahal 

veya afete maruz kalanlar itibarıyla mücbir sebep hâli ilan edebilecek ve bu sürede bu Kanunda 
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belirlenen mali yükümlülüklerden hangilerinin yerine getirilemeyeceğini de tespit 

edebilecektir. Bu belirlemeyi yaparken Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alacaktır. 

 

1.3.Turizm Arazileri İçin 01.04.2020-30.06.2020 Tarihleri Arasında Ödenmesi 

Gereken Kira ve Bazı Yükümlülüklerin Ödeme Süreleri 6 Ay Ertelenmiştir. 

 

           7226 sayılı Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe giren 42 nci maddesi ile 4706 sayılı 

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmek suretiyle; 

 

         -Üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve 

Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden irtifak hakkı tesis edilip 

edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın, 

 

         -01.04.2020 tarihi ile 30.06.2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken 

kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma 

bedelleri ve hasılat payları ile 

 

         -Hazine taşınmazlarının izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi 

gereken ecrimisillerin ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın altı ay ertelenmiştir. 

 

          Bu alacaklar ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan 

tahsil edilecektir. 

 

          Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı yetkilidir. Bizim görüşümüze göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bu belirlemeyi 

yapmasına gerek kalmaksızın kapsama giren ödemeler ertelenmiş bulunmaktadır. 

 

          Başka bir ifade ile erteleme yasal düzenleme ile sağlanmıştır. 

 

“GEÇİCİ MADDE 25 – Kanunları uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm 

tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından 

belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma 

izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 01.04.2020 tarihi ile 30/6/2020 tarihi arasındaki 

dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, 

yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından 

belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine 

taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken 

ecrimisillerin ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın altı ay ertelenir ve bu alacaklar 

ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilir. Bu 

maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

yetkilidir.” 
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2. Gelir İdaresi Başkanlığı Kredi Kartıyla Ödenebilen Vergi Türlerinin Kapsamını 

Genişletmiştir. 

 

         Gelir İdaresi Başkanlığının 30.03.2020 tarihli duyurusu aşağıdaki gibidir. 

 

        “Vergi dairelerince tahsil edilen tüm vergi, harç ve idari para cezaları vb.’den anlaşmalı 

bankaların kredi kartlarıyla aşağıda sayılan ödemeler İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden 

yapılabilmekteydi. 

 

• Gayrimenkul / menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi, 

 

• Motorlu taşıtlar vergisi, 

 

• Trafik idari para cezası, 

 

• Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası, 

 

• Geçiş ücreti ve idari para cezası, 

 

• Diğer idari para cezaları, 

 

• 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilmiş borçlar, 

 

• Tapu harcı, 

 

• Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı, 

 

• Öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları, 

 

• Pasaport harcı ve değerli kağıt bedeli, 

 

• Sürücü belgesi harcı ve değerli kağıt bedeli, 

 

• T.C. kimlik kartı bedeli, 

 

• Yurt dışına çıkış harcı, 

 

• Göç İdaresi ikamet harcı, 

 

• İkamet tezkeresi defter satış bedeli 

 

• Tek giriş vize harcı, 

 

• Ecrimisil ödemeleri, 

 

• Veraset ve intikal vergisi. 
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          Yeni Korona Virüs Hastalığı (Kovid-19) ile mücadele kapsamında zorunlu durum 

olmadıkça vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın kalabalık ortamlarda bulunmamasını 

sağlayarak onları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Bakanlığımızca 

yapılan değerlendirmeler sonucunda, aşağıda belirtilen vergi türlerinden 50.000 TL’ye kadar 

olan borçların da İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden anlaşmalı bankaların kredi 

kartlarıyla ödenebilmesi uygun bulunmuştur. 

 

• Yıllık Gelir Vergisi 

 

• Zirai Kazanç Gelir Vergisi 

 

• Gelir Vergisi Stopajı (Muhtasar) 

 

• Kurumlar Vergisi 

 

• Kurumlar Vergisi Stopajı 

 

• Basit Usulde Ticari Kazanç 

 

• Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi 

 

• Hasılat Esaslı Katma Değer Vergisi (Kdv4) 

 

• Gelir Geçici Vergi 

 

• Kurum Geçici Vergi 

 

• Diğer Ücretler 

 

• Katma Değer Vergisi Tevkifatı 

 

 

                           Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 

 

 

 

 

 


