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ERK YMM SİRKÜLER 

                               
 

Sirküler Tarih: 26.03.2020 

Sirküler No     : 2020.57 

 

 

Konu : 7226 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun” 26 Mart 2020 tarihli ve 31080 sayılı (Mükerrer) 

Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

 

Özet : 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun’un mevzuat değişiklikleri içeren düzenlemeleri özetle 

aşağıda yer almaktadır. 

 Konaklama Vergisi 2021 yılına ertelenmiştir. 

 Bireysel Emeklilik Sistemine ilişkin düzenlemeler 

yapılmıştır. 

 Kısa Çalışma Ödeneği şartlarında değişiklik yapılmıştır. 

 İşyeri kiraları1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine 

kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi kira 

sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacağına 

dair düzenlemeler yapılmıştır. 

 Elektrik ve doğal gaz fatura ödemelerinin 1 yıla kadar 

ertelenmesi konusunda Cumhurbaşkanına yetki 

verilmiştir. 

 Kamu Arazisi Tahsis Edilen Kültür ve Turizm 

Bakanlığından Belgeli Yatırımcılar ve İşletmecilere 

yönelik düzenlemeler yapılmıştır. 

 Yargıda süreler konusunda düzenlemeler yapılmıştır. 

 5834 Sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile 

Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların 

Dikkate Alınmaması Hakkında Kanunda, karşılıksız çekler 

ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. 

 

Adres: Küçükbakkalköy Mah. 

Vedat Günyol Cad. Defne Sok. 

No:1 Flora Residence K:11 

D.141- 142 Ataşehir/İSTANBUL 

 

Tel        : 0.216.340 00 86 

Fax       : 0.216.340 00 87 

E-posta: info@erkymm.com  

 

www.erkymm.com  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu sirkülerde yer verilen 

açıklamalarımız, konuya ilişkin 

genel bilgiler içermektedir. 

Ayrıntılı açıklamalar için bu 

sirkülerde yer alan ilgili mevzuata 

veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar 

bulunmaktadır. 

 

mailto:info@erkymm.com
http://www.erkymm.com/
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7226 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun yayım tarihi olan 26 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. 

 

 

7226 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 26 Mart 2020 tarihli ve 31080 

sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Kanun’un vergi mevzuatında 

değişiklikler içeren düzenlemeleri özetle aşağıda yer almaktadır: 

 

1. Konaklama vergisi 2021 yılına ertelenmiştir. 

Hatırlanacağı üzere, 7 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı 

Kanun’la Gider Vergileri Kanunu’na eklenen bir maddeyle “Konaklama vergisi” adı altında yeni 

bir vergi ihdas edilmişti. 

Buna göre otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi 

gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle 

konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri 

ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) konaklama vergisine tabidir. 

1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan bu verginin oranı %2 olarak belirlenmişti. 

Ancak 1 Nisan 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında %1 olarak uygulanacağına dair geçici bir 

hüküm de bulunuyordu. 

7226 sayılı Kanun’un 51. maddesiyle, söz konusu hükmün (konaklama vergisi) yürürlük tarihi 1 

Ocak 2021 olarak değiştirilmiştir. Buna göre 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yukarıda yer 

verilen hizmetler üzerinden %2 oranında konaklama vergisi ödenecektir. 

 

2. Bireysel emeklilik sistemine yabancı para cinsinden katkı payı ödenmesi ve bunlardan 

elde edilen iratların vergilendirilmesinde düzenlemeler yapılmıştır. 

7226 sayılı Kanun ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve Gelir 

Vergisi Kanunu’nda değişiklikler yapılmıştır. 

4642 sayılı Kanun’un 5. maddesinde; “Emeklilik sözleşmesinde belirtilen esaslar dahilinde, şirket 

nezdinde katılımcı adına açılan bireysel emeklilik hesabına katkı yapılır.” hükmü yer almaktadır.  

7226 sayılı Kanun’un 4. Maddesiyle; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesine 

aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Buna göre; “Yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemelerinin 

yatırıldığı yabancı para cinsinden kurulan emeklilik yatırım fonlarından elde edilen irat tutarının 

tespitinde kur farkı dikkate alınmaz.” 

Söz konusu Kanun’la, konuya ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanunu’nun “Menkul sermaye 

iratları”nın tanımlandığı 75. Maddesine eklenen bu fıkra ile yabancı para cinsinden yapılan katkı 

payı ödemelerinin yatırıldığı yabancı para cinsinden kurulan emeklilik yatırım fonlarından elde 

edilen irat tutarının tespitinde kur farkı dikkate alınmayacaktır. 

7226 sayılı Kanun’un 18. maddesiyle bu cümleden sonra gelmek üzere; “ 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.” yeni bir cümle eklenmiştir. 
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Buna göre; bireysel emeklilik sistemine Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunmayan Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşları ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. maddesi 

kapsamındaki kişiler tarafından yabancı para cinsinden katkı payı ödenebilecektir. 

7226 sayılı Kanun’un 19. maddesinde ise %25 olarak uygulanan devlet katkısı oranının, 

yukarıdaki kapsamda yabancı para cinsinden ödenen katkı payları için %10’a kadar indirilmesi 

konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verilmektedir. 

7226 sayılı Kanun’un yukarıdaki düzenlemeleri yayım tarihi olan 26 Mart 2020 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. 

 

7226 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” na bu adresten ulaşmak 

mümkün bulunmaktadır. 

 

 

Saygılarımızla. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 

açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200326M1-1.htm

