
 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-1 

 
KONAKLAMA VERGİSİNİN BAŞLAMA TARİHİ  

İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI 

 

ÖZET : 

 

1) 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) 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20’nci maddesinde 

yapılan değişiklik ile Ekonomik istikrarın sağlanması için gerekli 

olan kredi finansmanına yönelik iyileştirmeler için kullanılabilecek 

kaynakta artış yapılmış ve bundan faydalanabilecekler arasında 

gerçek kişiler de eklenmiştir. 

3) 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. 

4) 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. 

5) Maden Kanunu’na eklenen ek madde ile mücbir sebebin 

varlığını sürdürmesi durumunda madencilik faaliyetinde bulunan 

mükelleflerin mali yükümlülüklerinin ve/veya beyanlarının 

ertelenmesi ile mali yükümlülüklerinin taksitlendirilmesine Hazine 

ve Maliye Bakanlığı’nın karar verebileceği düzenlenmiştir. 

(Düzenleme 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı 

tarihinde yürürlüğe girmiştir.) 

6) 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20’nci maddesinde 

yapılan değişiklik ile Ekonomik istikrarın sağlanması için gerekli 

olan kredi finansmanına yönelik iyileştirmeler için kullanılabilecek 
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kaynakta artış yapılmış ve bundan faydalanabilecekler içine 

gerçek kişiler de eklenmiştir. 

7) 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. 

8) Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması 

sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla 

yargısal süreler ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. 

9) 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 itibaren 30/4/2020 (bu 

tarih dâhil) tarihine kadar durdurulmuştur. 

10) Dernekler tarafından fiziksel ortamda yapılan bildirimler, 

işlemler, tutulan defter ve alındı belgesi gibi kayıtlar ile yetkili 

merciler tarafından derneklere ilişkin olarak fiziksel ortamda 

tutulan her türlü kayıtlar hem dernekler hem de yetkili merciler 

tarafından elektronik ortamda da yapılabilecektir.  

11) Covid-19 salgını nedeniyle ticari hayatta doğabilecek sıkıntılar 

nedeniyle kiralarının ödeyemeyen kiracıların bu durumlarının kira 

sözleşmesinin feshi nedeni oluşturmayacağına ilişkin düzenleme 

yapılmıştır. 

 

26.03.2020 tarih ve 31080 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7226 sayılı BAZI 

KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile bazı kanunlarda 

değişiklikler yapılmıştır. 

 

7226 Sayılı Kanun ile yapılan iş ve ekonomi dünyasını ilgilendiren başlıca değişiklikler 

özetle aşağıdaki gibidir: 

 

https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/17648
https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/17648
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1) 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. (Düzenleme 1/1/2020 tarihinden 

itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.) 

 

2) 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. 

 

3) 7194 sayılı Kanun ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’na eklenen ve 1/4/2020 

tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan Konaklama Vergisinin uygulanma tarihi 1/1/2021’e 

ertelenmiştir. 

 

4) Maden Kanunu’na eklenen ek madde ile mücbir sebebin varlığını sürdürmesi 

durumunda madencilik faaliyetinde bulunan mükelleflerin mali yükümlülüklerinin ve/veya 

beyanlarının ertelenmesi ile mali yükümlülüklerinin taksitlendirilmesine Hazine ve Maliye 

Bakanlığı’nın karar verebileceği düzenlenmiştir. (Düzenleme 1/1/2020 tarihinden itibaren 

uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.) 
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5) 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında 

Kanunun geçici 20’nci maddesinde yapılan değişiklik ile Ekonomik istikrarın sağlanması 

için gerekli olan kredi finansmanına yönelik iyileştirmeler için kullanılabilecek kaynakta 

artış yapılmış ve bundan faydalanabilecekler içine gerçek kişiler de eklenmiştir. 

 

6) 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. 

 

7) İş Kanunu’nda yapılan değişiklik ve ekleme ile zorunlu nedenlerle işin durması veya 

çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması durumunda ne şekilde telafi 

yapılabileceğine ilişkin düzenlemede söz konusu telafinin dört ay içinde yapılabileceğini ve 

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

 

8) 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun da yapılan 

değişiklik ile Başkanlıkta istihdam edilen Hazine ve Maliye Uzmanları da Kanunda sayılan 

denetim elemanları arasına eklenmiş ve böylece aklama suçunun araştırılması ve 

incelenmesi ile yükümlülük denetimi görevlerini yerine getirilmesinde yetkili kılınmıştır. 

 

9) 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. 
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Madde kapsamında kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, iş yerinde kısa 

çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25’inci maddesinin birinci fıkrasının (II) 

numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi 

çıkarılmaması gerekir. Bu madde kapsamında yapılan başvurular, başvuru tarihinden 

itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılır. 

 

Madde kapsamında yapılan başvuru tarihini 31/12/2020 tarihine kadar uzatmaya ve birinci 

fıkrada belirlenen günleri farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. 

 

(Düzenleme 29/2/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 

girmiştir.) 

 

10) 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. 

 

11) Kanunun Geçici 1 inci maddesi ile Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş 

olması sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla; 

 

a) 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; 6/1/1982 tarihli 

ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza 

Muhakemesi Kanunu ve 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile 

usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu 

kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma 

kurumlarındaki süreler 13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden, 
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b) 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,  

 

itibaren 30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durur.  

 

Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar. 

Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan 

süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün 

uzamış sayılır. Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı durma süresini altı ayı 

geçmemek üzere bir kez uzatabilir ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilir. Bu kararlar 

Resmî Gazetede yayımlanır. 

 

Aşağıdaki süreler bu maddenin kapsamı dışındadır: 

a) Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda 

düzenlenen zamanaşımı süreleri. 

b) 5271 sayılı Kanunda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler. 

c) 6100 sayılı Kanunda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler. 

 

Öte yandan 2004 sayılı Kanun ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlar kapsamında; 

a) İcra ve iflas daireleri tarafından mal veya haklara ilişkin olarak ilan edilmiş olan satış 

gününün durma süresi içinde kalması halinde, bu mal veya haklar için durma süresinden 

sonra yeni bir talep aranmaksızın icra ve iflas dairelerince satış günü verilir. Bu durumda 

satış ilanı sadece elektronik ortamda yapılır ve ilan için ücret alınmaz, 

b) Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edilir ve taraflardan biri, diğer tarafın 

lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebilir, 

c) Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçları, durma süresince devam 

eder, 

ç) İcra ve iflas hizmetlerinin aksamaması için gerekli olan diğer tedbirler alınır. 
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11) Dernekler tarafından fiziksel ortamda yapılan bildirimler, işlemler, tutulan defter ve 

alındı belgesi gibi kayıtlar ile yetkili merciler tarafından derneklere ilişkin olarak fiziksel 

ortamda tutulan her türlü kayıtlar hem dernekler hem de yetkili merciler tarafından 

elektronik ortamda da yapılabilecektir. 

 

12) Covid-19 salgını nedeniyle ticari hayatta doğabilecek sıkıntılar nedeniyle kiralarının 

ödeyemeyen kiracıların bu durumlarının kira sözleşmesinin feshi nedeni 

oluşturmayacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır. 
 

 

İzleyen bölümde yapılan değişiklikler Tablo halinde verilmiştir. Maddelerde yürürlük tarihi 

ayrıca belirtilmemişse, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
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7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

 MADDE 2- 15/5/1959 

tarihli ve 7269 sayılı 

Umumi Hayata 

Müessir Afetler 

Dolayısıyla Alınacak 

Tedbirlerle Yapılacak 

Yardımlara Dair 

Kanuna aşağıdaki ek 

madde eklenmiştir. 

“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 

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 

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.  
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7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

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.” 

 

uygulanmasına ilişkin usul 

ve esaslar, Hazine ve 

Maliye Bakanlığının 

görüşü alınarak Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

tarafından yürürlüğe 

konulan yönetmelikle 

belirlenir.” 

 

Yürürlük: 1/1/2020 

tarihinden itibaren 

uygulanmak üzere 

yayımı tarihinde 

Madde 75-  

… 

 

MADDE 4-

 31/12/1960 tarihli ve 

193 sayılı Gelir 

Vergisi Kanunu’nun 

Madde 75-  

… 

Yabancı para cinsinden 

yapılan katkı payı 

GVK 75’inci maddesi 

menkul sermaye iradının 

tarifini vermektedir. Buna 

göre sahibinin ticari, zirai 
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7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

75 inci 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.” 

 

ödemelerinin yatırıldığı 

yabancı para cinsinden 

kurulan emeklilik yatırım 

fonlarından elde edilen irat 

tutarının tespitinde kur 

farkı dikkate alınmaz. 

veya mesleki faaliyeti 

dışında nakdi sermaye 

veya para ile temsil edilen 

değerlerden müteşekkil 

sermaye dolayısıyla elde 

ettiği kar payı, faiz, kira ve 

benzeri iratlar menkul 

sermaye iradıdır. 

 

Maddenin sonuna eklenen 

fıkra ile bu kanunun 18’inci 

maddesi ile 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.  



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-11 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

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.  

Aylık bağlanması  

Madde 4 – 

… 

Birinci fıkranın (a) 

ve (b) bentleri 

hükümleri 

uygulanarak aylık 

bağlananlara aylık 

bağlama tarihi 

itibarıyla sosyal 

güvenlik 

kurumlarınca kendi 

sigortalılığı 

nedeniyle 

ödenmekte olan 

gelir ve/veya 

aylıkların toplamı, 

14/7/1965 tarihli ve 

MADDE 6- 3/11/1980 

tarihli ve 2330 sayılı 

Nakdi Tazminat ve 

Aylık Bağlanması 

Hakkında Kanunun 4 

üncü maddesinin 

ikinci fıkrasına 

aşağıdaki cümle 

eklenmiştir. 

“Ancak, bu 

kapsamdakiler aylık 

bağlandığı tarihten 

sonra geçen 

çalışmaları esas 

alındığında en az 20 

yıldan beri sigortalı 

bulunmak ve en az 

5000 gün malullük, 

Aylık bağlanması  

Madde 4 – 

… 

Birinci fıkranın (a) ve (b) 

bentleri hükümleri 

uygulanarak aylık 

bağlananlara aylık 

bağlama tarihi itibarıyla 

sosyal güvenlik 

kurumlarınca kendi 

sigortalılığı nedeniyle 

ödenmekte olan gelir 

ve/veya aylıkların toplamı, 

14/7/1965 tarihli ve 657 

sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 36’ncı 

maddesi gereğince 

öğrenim durumuna göre 

 



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-12 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

657 sayılı Devlet 

Memurları 

Kanununun 36’ncı 

maddesi gereğince 

öğrenim durumuna 

göre belirlenecek 

giriş derece ve 

kademesi ile 30 yıl 

fiili hizmet süresi 

esas alınarak 

mülga hükümleri 

de dahil 5434 

sayılı Kanun 

hükümlerine göre 

hesaplanacak 

vazife malullüğü 

aylığının %25 

artırımlı tutarından 

az olamaz ve bu 

şekilde belirlenen 

gelir ve/veya 

aylıklar ilgili 

sigortalılık 

hâlindeki aylık 

artışları dikkate 

alınarak artırılır. 

Birinci fıkranın (a) 

ve (b) bentleri 

kapsamına 

girenler, aylıklara 

ilişkin hükümler 

yaşlılık ve ölüm 

sigortaları primi 

ödemiş olmak şartıyla 

talepleri halinde 

ayrıca yaşlılık 

aylığından 

yararlanırlar.” 

 

belirlenecek giriş derece 

ve kademesi ile 30 yıl fiili 

hizmet süresi esas 

alınarak mülga hükümleri 

de dahil 5434 sayılı Kanun 

hükümlerine göre 

hesaplanacak vazife 

malullüğü aylığının %25 

artırımlı tutarından az 

olamaz ve bu şekilde 

belirlenen gelir ve/veya 

aylıklar ilgili sigortalılık 

hâlindeki aylık artışları 

dikkate alınarak artırılır. 

Birinci fıkranın (a) ve (b) 

bentleri kapsamına 

girenler, aylıklara ilişkin 

hükümler hariç olmak 

üzere (d) bendi kapsamına 

girenlerin malullük hâline 

bağlı olarak yararlandığı 

haklardan da aynı esas ve 

usuller çerçevesinde 

yararlandırılır. Bu Kanuna 

veya bu Kanun hükümleri 

uygulanarak aylık 

bağlanmasını gerektiren 

kanunlara göre aylık 

bağlanan maluller ile 5434 

sayılı Kanunun 56’ncı ve 

mülga 64 üncü maddesi 



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-13 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

hariç olmak üzere 

(d) bendi 

kapsamına 

girenlerin malullük 

hâline bağlı olarak 

yararlandığı 

haklardan da aynı 

esas ve usuller 

çerçevesinde 

yararlandırılır. Bu 

Kanuna veya bu 

Kanun hükümleri 

uygulanarak aylık 

bağlanmasını 

gerektiren 

kanunlara göre 

aylık bağlanan 

maluller ile 5434 

sayılı Kanunun 

56’ncı ve mülga 64 

üncü maddesi 

kapsamında aylık 

bağlanan 

malullerin, malul 

sayılmaları 

sebebiyle aylık 

bağlandığı tarihten 

önceki her türlü 

sigortalılık ve prim 

ödeme süreleri, 

iştirakçilik ve fiili 

kapsamında aylık 

bağlanan malullerin, malul 

sayılmaları sebebiyle aylık 

bağlandığı tarihten önceki 

her türlü sigortalılık ve 

prim ödeme süreleri, 

iştirakçilik ve fiili hizmet 

süreleri ile bunların itibari 

ve fiili hizmet süresi 

zammı olarak 

değerlendirilen süreleri, 

malullük aylığı 

bağlanmasından sonra 

geçecek çalışma veya 

sigortalılık süreleriyle 

hiçbir sebeple 

birleştirilemez. Bu şekilde 

aylık bağlanmasından 

önce geçen söz konusu 

süreler; malullük aylığı 

bağlanmasından sonra 

geçen sigortalılık ve 

çalışma sürelerinin tabi 

olacağı sigortalılık hâli ile 

mülga 2829 sayılı Kanun 

uygulaması yönünden 

dikkate alınmayacağı gibi, 

sonradan geçen 

sigortalılık veya çalışma 

süreleri yaşlılık/emeklilik, 

malullük ya da ölüm/dul 



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-14 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

hizmet süreleri ile 

bunların itibari ve 

fiili hizmet süresi 

zammı olarak 

değerlendirilen 

süreleri, malullük 

aylığı 

bağlanmasından 

sonra geçecek 

çalışma veya 

sigortalılık 

süreleriyle hiçbir 

sebeple 

birleştirilemez. Bu 

şekilde aylık 

bağlanmasından 

önce geçen söz 

konusu süreler; 

malullük aylığı 

bağlanmasından 

sonra geçen 

sigortalılık ve 

çalışma sürelerinin 

tabi olacağı 

sigortalılık hâli ile 

mülga 2829 sayılı 

Kanun uygulaması 

yönünden dikkate 

alınmayacağı gibi, 

sonradan geçen 

sigortalılık veya 

veya yetim aylığı 

bağlanmasında veya 

toptan ödeme 

yapılmasında ilgili 

mevzuatına göre ayrı bir 

çalışma veya sigortalılık 

süresi olarak 

değerlendirilir. Ancak, bu 

Kanuna göre aylık 

bağlandığı tarihten sonra 

çalışmaya başlayanlardan, 

aylık bağlandıktan sonraki 

çalışmaları 5510 sayılı 

Kanunun yürürlük 

tarihinden sonra olanlar 

için 5510 sayılı Kanunun 

geçici 4 üncü maddesi 

hükümleri uygulanamaz. 

Yukarıda belirtilen 

kanunlara göre malullük 

aylığı bağlanmasına esas 

alınmış hastalık ya da 

engellilik hâlleri ve bu 

hastalık ya da engellilik 

hallerindeki ilerlemeler, 

sonradan geçen 

çalışmalar sebebiyle 

yaşlılık aylığına hak 

kazanılması koşullarının 

belirlenmesinde dikkate 

alınmaz. Ancak, bu 



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-15 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

çalışma süreleri 

yaşlılık/emeklilik, 

malullük ya da 

ölüm/dul veya 

yetim aylığı 

bağlanmasında 

veya toptan ödeme 

yapılmasında ilgili 

mevzuatına göre 

ayrı bir çalışma 

veya sigortalılık 

süresi olarak 

değerlendirilir. 

Ancak, bu Kanuna 

göre aylık 

bağlandığı tarihten 

sonra çalışmaya 

başlayanlardan, 

aylık bağlandıktan 

sonraki çalışmaları 

5510 sayılı 

Kanunun yürürlük 

tarihinden sonra 

olanlar için 5510 

sayılı Kanunun 

geçici 4’üncü 

maddesi hükümleri 

uygulanamaz. 

Yukarıda belirtilen 

kanunlara göre 

malullük aylığı 

kapsamdakiler aylık 

bağlandığı tarihten sonra 

geçen çalışmaları esas 

alındığında en az 20 

yıldan beri sigortalı 

bulunmak ve en az 5000 

gün malullük, yaşlılık ve 

ölüm sigortaları primi 

ödemiş olmak şartıyla 

talepleri halinde ayrıca 

yaşlılık aylığından 

yararlanırlar 



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-16 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

bağlanmasına 

esas alınmış 

hastalık ya da 

engellilik hâlleri ve 

bu hastalık ya da 

engellilik 

hallerindeki 

ilerlemeler, 

sonradan geçen 

çalışmalar 

sebebiyle yaşlılık 

aylığına hak 

kazanılması 

koşullarının 

belirlenmesinde 

dikkate alınmaz. 

 MADDE 15- 4/6/1985 

tarihli ve 3213 sayılı 

Maden Kanunu’na 

aşağıdaki ek madde 

eklenmiştir. 

“EK MADDE 19- 

Mücbir sebeplerden 

herhangi birinin 

bulunması hâlinde 

Bakanlık tarafından 

Hazine ve Maliye 

Bakanlığının görüşü 

alınarak bu Kanun 

kapsamındaki mali 

yükümlülüklerin 

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 

3213 sayılı Maden 

Kanunu’na eklenen ek 

madde ile mücbir sebebin 

varlığını sürdürmesi 

durumunda madencilik 

faaliyetinde bulunan 

mükelleflerin mali 

yükümlülüklerinin ve/veya 

beyanlarının ertelenmesi 

ile mali yükümlülüklerinin 

taksitlendirilmesine Hazine 

ve Maliye Bakanlığı’nın 

karar verebileceği 

düzenlenmiştir.  



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-17 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

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.” 

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. 

 

 

Yürürlük: 1/1/2020 

tarihinden itibaren 

uygulanmak üzere 

yayımı tarihinde 



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-18 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

Ek Madde 3 – (Ek: 

4/4/2015-6645/24 

md.) (1) 

Tehlikeli ve çok 

tehlikeli işlerden 

olup, Bakanlıkça 

çıkarılacak 

tebliğlerde 

belirtilen 

mesleklerde, 

21/9/2006 tarihli ve 

5544 sayılı 

Meslekî Yeterlilik 

Kurumu Kanunu 

kapsamında 

yetkilendirilmiş 

sınav ve 

belgelendirme 

kuruluşlarının 

gerçekleştireceği 

sınavlarda başarılı 

olan kişilerin 

31/12/2019 

tarihine kadar 

belge masrafı ile 

sınav ücreti (…) (1) 

Fondan karşılanır. 

Fondan 

karşılanacak sınav 

ücreti, brüt asgari 

ücretin yarısını 

MADDE 16-

 25/8/1999 tarihli ve 

4447 sayılı İşsizlik 

Sigortası Kanunu’nun 

ek 3’üncü maddesinin 

birinci fıkrasında yer 

alan “31/12/2019” 

ibaresi “31/12/2021” 

şeklinde 

değiştirilmiştir. 

Ek Madde 3 – (Ek: 

4/4/2015-6645/24 md.) (1) 

Tehlikeli ve çok tehlikeli 

işlerden olup, Bakanlıkça 

çıkarılacak tebliğlerde 

belirtilen mesleklerde, 

21/9/2006 tarihli ve 5544 

sayılı Meslekî Yeterlilik 

Kurumu Kanunu 

kapsamında 

yetkilendirilmiş sınav ve 

belgelendirme 

kuruluşlarının 

gerçekleştireceği 

sınavlarda başarılı olan 

kişilerin 31/12/2021 

tarihine kadar belge 

masrafı ile sınav ücreti 

(…) (1) Fondan karşılanır. 

Fondan karşılanacak 

sınav ücreti, brüt asgari 

ücretin yarısını geçmemek 

üzere meslekler itibarıyla 

Cumhurbaşkanı kararıyla 

belirlenir. Fondan 

karşılanan bu 

desteklerden kişiler bir kez 

yararlanabilir. Bu 

maddenin uygulanmasına 

ilişkin usul ve esaslar 

Bakanlıkça belirlenir. 

 



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-19 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

geçmemek üzere 

meslekler itibarıyla 

Cumhurbaşkanı 

kararıyla belirlenir. 

Fondan karşılanan 

bu desteklerden 

kişiler bir kez 

yararlanabilir. Bu 

maddenin 

uygulanmasına 

ilişkin usul ve 

esaslar Bakanlıkça 

belirlenir 

 

Yürürlük: 31/12/2019 

tarihinden itibaren 

uygulanmak üzere 

yayımı tarihinde 

4447 sayılı İşsizlik 

Sigortası Kanunu 

 

Esnaf Ahilik 

Sandığı(1) 

Ek Madde 6- (Ek: 

23/2/2017-6824/9 

md.) 

Esnaf Ahilik 

Sandığının 

gerektirdiği görev 

ve hizmetler için 

malî kaynak 

sağlamak, piyasa 

şartlarında 

kaynakları 

değerlendirmek, 

bu Kanunun 

MADDE 17 – 4447 

sayılı Kanuna 

aşağıdaki geçici 

madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 22 – 

Ek 6’ncı madde 

hükümleri ile 5510 

sayılı Kanundaki 

Esnaf Ahilik 

Sandığına ilişkin 

hükümler 1/1/2021 tari

hine kadar 

uygulanmaz.” 

 

GEÇİCİ MADDE 22 – Ek 

6’ncı madde hükümleri ile 

5510 sayılı Kanundaki 

Esnaf Ahilik Sandığına 

ilişkin 

hükümler 1/1/2021 tarihine 

kadar uygulanmaz. 

 

Yürürlük: 31/12/2019 

tarihinden itibaren 

uygulanmak üzere 

yayımı tarihinde 

 



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-20 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

öngördüğü 

ödemelerde 

bulunmak üzere 

Esnaf Ahilik 

Sandığı 

kurulmuştur. Esnaf 

Ahilik Sandığı, 

Kurum Yönetim 

Kurulunun kararları 

çerçevesinde 

işletilir ve yönetilir. 

Esnaf Ahilik 

Sandığı, Fon 

kaynakları ile aynı 

usul ve esaslar 

çerçevesinde 

değerlendirilir. 

Esnaf Ahilik 

Sandığı, Sayıştay 

tarafından 

denetlenir. 

… 

Bu maddenin 

uygulanmasına 

ilişkin usul ve 

esaslar, Gümrük 

ve Ticaret 

Bakanlığı ve 

Sosyal Güvenlik 

Kurumunun 

görüşleri alınarak 



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-21 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

Kurum tarafından 

belirlenir.   

 

Katılımcının ve 

şirketin hak ve 

yükümlülükleri 

 Madde 5 – 

(Değişik birinci 

fıkra: 13/6/2012-

6327/17 md.) 

Emeklilik 

sözleşmesinde 

belirtilen esaslar 

dahilinde, şirket 

nezdinde katılımcı 

adına açılan 

bireysel emeklilik 

hesabına katkı 

yapılır. Şirket, katkı 

paylarını, en geç 

şirkete intikalini 

takip eden ikinci iş 

gününde yatırıma 

yönlendirmek 

zorundadır. 

Katılımcı, emeklilik 

sözleşmesinde yer 

alan şartlar 

çerçevesinde, 

katkı payını birden 

fazla fon arasında 

MADDE 18-

 28/3/2001 tarihli ve 

4632 sayılı Bireysel 

Emeklilik Tasarruf ve 

Yatırım Sistemi 

Kanununun 5’inci 

maddesinin birinci 

fıkrasına birinci 

cümlesinden sonra 

gelmek üzere 

aşağıdaki cümle 

eklenmiştir. 

“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.” 

 

Katılımcının ve şirketin 

hak ve yükümlülükleri 

Madde 5 – (Değişik 

birinci fıkra: 13/6/2012-

6327/17 md.) Emeklilik 

sözleşmesinde belirtilen 

esaslar dahilinde, şirket 

nezdinde katılımcı adına 

açılan bireysel emeklilik 

hesabına katkı yapılır. (Ek 

cümle:25/3/2020-7226/18 

md.) 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. Şirket, katkı 

paylarını, en geç şirkete 

intikalini takip eden ikinci 

iş gününde yatırıma 

yönlendirmek zorundadır. 

Katılımcı, emeklilik 

sözleşmesinde yer alan 

 



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-22 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

paylaştırabilir. 

Katılımcı, bireysel 

emeklilik 

hesabındaki 

birikimlerinin başka 

bir emeklilik 

şirketine 

aktarılmasını talep 

edebilir. Aktarım 

talebinde 

bulunulması 

halinde şirket, 

bildirimin 

ulaşmasından 

itibaren en geç on 

iş günü içinde 

talebi yerine 

getirmekle ve 

birikimlerle birlikte 

hesaba ilişkin bilgi 

ve belgeleri 

aktarmakla 

yükümlüdür. Başka 

bir şirkete aktarım 

talebinde 

bulunulabilmesi 

için şirkette en az 

bir yıl süreyle 

kalınmış olması 

gereklidir. 

Müsteşarlık, bu 

şartlar çerçevesinde, katkı 

payını birden fazla fon 

arasında paylaştırabilir. 

Katılımcı, bireysel 

emeklilik hesabındaki 

birikimlerinin başka bir 

emeklilik şirketine 

aktarılmasını talep 

edebilir. Aktarım talebinde 

bulunulması halinde şirket, 

bildirimin ulaşmasından 

itibaren en geç on iş günü 

içinde talebi yerine 

getirmekle ve birikimlerle 

birlikte hesaba ilişkin bilgi 

ve belgeleri aktarmakla 

yükümlüdür. Başka bir 

şirkete aktarım talebinde 

bulunulabilmesi için 

şirkette en az bir yıl 

süreyle kalınmış olması 

gereklidir. Müsteşarlık, bu 

süreyi üç yılı aşmamak 

üzere yeniden belirlemeye 

yetkilidir. Aktarıma, 

aktarım talebine ve 

şirkette kalınması gereken 

süreye ilişkin esas ve 

usuller Kurulun görüşü 

alınarak Müsteşarlık 

tarafından belirlenir. 



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-23 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

süreyi üç yılı 

aşmamak üzere 

yeniden 

belirlemeye 

yetkilidir. Aktarıma, 

aktarım talebine ve 

şirkette kalınması 

gereken süreye 

ilişkin esas ve 

usuller Kurulun 

görüşü alınarak 

Müsteşarlık 

tarafından 

belirlenir. 

 

 

Geçici Madde 20 

– 

Finansman 

imkanlarını 

geliştirmek ve 

kredi sisteminin 

etkin işlemesine 

katkı sağlamak 

amacıyla firmalara 

kredi garantisi 

veren kredi garanti 

kurumlarına 25 

milyar Türk lirasına 

kadar nakit kaynak 

aktarmaya ve/veya 

özel tertip Devlet iç 

MADDE 20 –

 28/3/2002 tarihli ve 

4749 sayılı Kamu 

Finansmanı ve Borç 

Yönetiminin 

Düzenlenmesi 

Hakkında Kanunun 

geçici 

20’nci maddesinin 

birinci fıkrasında yer 

alan “firmalara” ibaresi 

“gerçek ve tüzel kişiler 

ile ticari işletmelere” 

şeklinde ve “25” 

ibareleri “50” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

Geçici Madde 20 – 

Finansman imkanlarını 

geliştirmek ve kredi 

sisteminin etkin işlemesine 

katkı sağlamak amacıyla 

gerçek ve tüzel kişiler ile 

ticari işletmelere kredi 

garantisi veren kredi 

garanti kurumlarına 50 

milyar Türk lirasına kadar 

nakit kaynak aktarmaya 

ve/veya özel tertip Devlet 

iç borçlanma senedi ihraç 

etmeye Bakan; nakit 

aktarımı ve/veya ihraç 

edilecek özel tertip Devlet 

Ekonomik istikrarın 

sağlanması için gerekli 

olan kredi finansmanına 

yönelik iyileştirmeler için 

kullanılabilecek kaynakta 

artış yapılmış ve bundan 

faydalanabilecekler içine 

gerçek kişiler de 

eklenmiştir.  



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-24 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

borçlanma senedi 

ihraç etmeye 

Bakan; nakit 

aktarımı ve/veya 

ihraç edilecek özel 

tertip Devlet iç 

borçlanma 

senetleri için 

Müsteşarlık 

bütçesinin mevcut 

ya da yeni açılacak 

tertiplerine 50 

milyar Türk lirasına 

kadar ödenek 

eklemeye Maliye 

Bakanı yetkilidir. 

Nakit kaynak 

aktarılarak ve/veya 

özel tertip Devlet iç 

borçlanma senedi 

ihraç edilerek 

Müsteşarlığın 

destek sağladığı 

kredi garantisi 

veren kredi garanti 

kurumlarında 

bankaların sahip 

oldukları paylarla 

ilgili olarak, 

19/10/2005 tarihli 

ve 5411 sayılı 

iç borçlanma senetleri için 

Müsteşarlık 

bütçesinin mevcut ya da 

yeni açılacak tertiplerine 

50 milyar Türk lirasına 

kadar ödenek eklemeye 

Maliye Bakanı yetkilidir.  

Nakit kaynak aktarılarak 

ve/veya özel tertip Devlet 

iç borçlanma senedi ihraç 

edilerek Müsteşarlığın 

destek sağladığı kredi 

garantisi veren kredi 

garanti kurumlarında 

bankaların sahip oldukları 

paylarla ilgili olarak, 

19/10/2005 tarihli ve 5411 

sayılı Bankacılık 

Kanununun 25 inci, 

48’inci, 49’uncu, 50’nci, 53 

üncü, 54’üncü, ve 56’ncı 

maddeleri uygulanmaz. 

Bu madde kapsamında 

nakit kaynak ve/veya özel 

tertip Devlet iç borçlanma 

senedi aktarılacak kredi 

garanti kurumlarının 

belirlenmesine, aktarılacak 

kaynağın kullandırılmasına 

ve bu maddenin 

birinci fıkrasında belirlenen 



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-25 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

Bankacılık 

Kanununun 25’inci, 

48’inci, 49 uncu, 

50’nci, 53 üncü, 

54’üncü, ve 56’ncı 

maddeleri 

uygulanmaz. Bu 

madde 

kapsamında nakit 

kaynak ve/veya 

özel tertip Devlet iç 

borçlanma senedi 

aktarılacak kredi 

garanti 

kurumlarının 

belirlenmesine, 

aktarılacak 

kaynağın 

kullandırılmasına 

ve bu maddenin 

birinci fıkrasında 

belirlenen tutar 

dayanak 

gösterilerek söz 

konusu tutarın 10 

katını aşmamak 

üzere bu 

kurumlarca 

verilebilecek 

kefaletin bakiye 

tutarına ilişkin usul 

tutar dayanak gösterilerek 

söz konusu tutarın 10 

katını aşmamak üzere bu 

kurumlarca verilebilecek 

kefaletin bakiye tutarına 

ilişkin usul ve esaslar 

Cumhurbaşkanınca 

belirlenir. 

 



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-26 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

ve esaslar 

Bakanlar 

Kurulunca 

belirlenir. 

 MADDE 21 –

 4/11/2004 tarihli ve 

5253 sayılı Dernekler 

Kanununun 23 üncü 

maddesinin 

başlığında yer alan 

“seçilenlerin” ibaresi 

“seçilenler ile üyelerin” 

şeklinde değiştirilmiş, 

birinci fıkrasına 

“üyeleri” ibaresinden 

sonra gelmek üzere “, 

üyeliğe kabul edilenler 

ile üyeliği sona 

erenlerin adını, 

soyadını, doğum 

tarihini ve kimlik 

numarasını kabul 

edilme ve sona erme 

tarihinden itibaren kırk 

beş gün içinde” 

ibaresi eklenmiş, 

fıkrada yer alan “mülkî 

idare amirliğine” 

ibaresi “merkezinin 

bulunduğu dernekler 

birimine” şeklinde ve 

Genel kurul toplantısı ve 

organlara seçilenler ile 

üyelerin idareye 

bildirilmesi (2) 

Madde 23- Dernekler, 

genel kurulu izleyen otuz 

gün içinde, yönetim kurulu 

ve denetim kurulu ile 

derneğin diğer organlarına 

seçilen asıl ve yedek 

üyeleri, üyeliğe kabul 

edilenler ile üyeliği sona 

erenlerin adını, soyadını, 

doğum tarihini ve kimlik 

numarasını kabul edilme 

ve sona erme tarihinden 

itibaren kırk beş gün içinde 

merkezinin bulunduğu 

dernekler birimine 

bildirmekle yükümlüdür. 

Dernek organlarında ve 

yerleşim yerinde meydana 

gelen değişiklikler de aynı 

usule tâbidir. Genel kurul 

sonuç bildirimi ile üyeliğe 

ilişkin bildirimlerin şekli, 

içeriği ve gerekli belgeler 

 



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-27 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

“bildiriminin” ibaresi 

“bildirimi ile üyeliğe 

ilişkin bildirimlerin” 

şeklinde 

değiştirilmiştir. 

 

yönetmelikte düzenlenir.( 

 MADDE 22 – 5253 

sayılı Kanunun 

32’nci maddesinin 

birinci fıkrasının (l) 

bendinde yer alan “, 

23” ibaresi madde 

metninden çıkarılmış 

ve fıkraya aşağıdaki 

bent eklenmiştir. 

“s) 23 üncü maddede 

belirtilen bildirim 

yükümlülüğünü yerine 

getirmeyen dernek 

yöneticilerine beş yüz 

Türk lirası idarî para 

cezası verilir.” 

 

Ceza hükümleri 

Madde 32- (Değişik: 

23/1/2008-5728/558 md.) 

Bu Kanun hükümlerine aykırı 

davrananlara uygulanacak 

cezalar aşağıdaki şekildedir: 

 l) 22 ve 24’üncü maddelerde 

belirtilen bildirim 

yükümlülüğünü, 19’uncu 

maddede belirtilen 

beyanname verme 

yükümlülüğünü yerine 

getirmeyen dernek 

yöneticilerine ve 24’üncü 

maddede belirtilen 

temsilcilere beş yüz Türk 

Lirası idarî para cezası verilir 

s) 23’üncü maddede belirtilen 

bildirim yükümlülüğünü 

yerine getirmeyen dernek 

yöneticilerine beş yüz Türk 

lirası idarî para cezası verilir. 

 

 

 

 



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-28 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

 MADDE 23 – 5253 

sayılı Kanuna 

aşağıdaki ek madde 

eklenmiştir. 

“İşlemlerin elektronik 

ortamda yapılması 

EK MADDE 2 – Bu 

Kanun 

ve 22/11/2001 tarihli 

ve 4721 sayılı Türk 

Medeni Kanunu’na 

göre derneklerle ilgili 

her türlü kayıt ile iş ve 

işlem elektronik 

ortamda da yapılabilir. 

Bu maddenin 

uygulanmasına ilişkin 

usul ve esaslar İçişleri 

Bakanlığınca çıkarılan 

yönetmelikle 

belirlenir.” 

  

 MADDE 25- 5/5/2005 

tarihli ve 5345 sayılı 

Gelir İdaresi 

Başkanlığı ile İlgili 

Bazı Düzenlemeler 

Hakkında Kanunun 

mülga 33 üncü 

maddesi başlığıyla 

birlikte aşağıdaki 

şekilde yeniden 

 Gelir İdaresi Başkanlığı 

içinde şu an mevcut 

olmayan geçmiş dönem 

yapıları ve unvanlarına 

ilişkin olarak değişiklik 

yapılarak bugünkü sisteme 

uygun isimlere 

dönüştürülmüştür.  



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-29 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

düzenlenmiştir. 

“Atıflar ve yetkiler 

MADDE 33- Diğer 

mevzuatta Gelirler 

Genel Müdürlüğüne 

yapılmış olan atıflar 

Gelir İdaresi 

Başkanlığına; Gelirler 

Genel Müdürüne 

yapılmış atıflar Gelir 

İdaresi Başkanına; 

Başkanlığın görev 

alanına giren 

konularda mülki idare 

amirlerine, mahallin 

en büyük memuruna, 

ilin en büyük mal 

memuruna, defterdara 

ve defterdarlığa 

yapılmış atıflar ilgisine 

göre vergi dairesi 

başkanı ve 

başkanlığına, vergi 

dairesi başkanlığı 

bulunmayan yerlerde 

vergi dairesi müdürü 

veya müdürlüğüne; 

gelir müdürlüğüne, 

takdir komisyonu 

başkanı veya 

başkanlığına, tahsil 



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-30 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

dairesine, mal müdürü 

ve müdürlüğüne 

yapılmış atıflar ilgisine 

göre vergi dairesi 

başkanı ve 

başkanlığına veya 

ilgili müdür veya 

müdürlüğüne yapılmış 

sayılır.” 

 

 MADDE 29-

 31/5/2006 tarihli ve 

5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası 

Kanununa aşağıdaki 

geçici madde 

eklenmiştir. 

 “GEÇİCİ MADDE 80- 

4’üncü maddenin 

birinci fıkrasının (a) 

bendi kapsamında 

haklarında uzun 

vadeli sigorta kolları 

hükümleri uygulanan 

sigortalıları çalıştıran 

işverenlerce; 

a) 2019 yılının aynı 

ayına ilişkin Kuruma 

verilen aylık prim ve 

hizmet belgelerinde 

GEÇİCİ MADDE 80- 

4’üncü maddenin birinci 

fıkrasının (a) bendi 

kapsamında haklarında 

uzun vadeli sigorta kolları 

hükümleri uygulanan 

sigortalıları çalıştıran 

işverenlerce; 

a) 2019 yılının aynı ayına 

ilişkin Kuruma 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 

 



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-31 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

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, 

 b) 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 

hizmet belgelerinde veya 

muhtasar ve prim hizmet 

beyannamelerinde 

bildirilen sigortalılara ilişkin 

toplam prim ödeme gün 

sayısının, 

 b) 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 Kuruma 

ödeyecekleri sigorta 

primlerinden mahsup edilir 

ve bu tutar İşsizlik 

Sigortası Fonundan 

karşılanır. Ancak (a) 

bendinde 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 alınır. 

Bu madde kapsamında 



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-32 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

sonucu bulunacak 

tutar, bu işverenlerin 

Kuruma ödeyecekleri 

sigorta primlerinden 

mahsup edilir ve bu 

tutar İşsizlik Sigortası 

Fonundan karşılanır. 

Ancak (a) bendinde 

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 

alınır. 

Bu madde 

kapsamında 

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) 

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 

madde hükümleri 

uygulanmaz. 

Mevcut bir işletmenin 

kapatılarak değişik bir ad 

ve unvan altında ya da bir 

iş birimi olarak açılması 

veya yönetim ve kontrolü 

elinde bulunduracak 

şekilde doğrudan veya 

dolaylı ortaklık ilişkisi 

bulunan şirketler arasında 

istihdamın kaydırılması, 

şahıs işletmelerinde 

işletme sahipliğinin 

değiştirilmesi gibi İşsizlik 

Sigortası Fonu katkısından 



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-33 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

bendi kapsamında 

uzun vadeli sigorta 

kollarından en az 

sigortalı bildirimi 

yapılan 

aydaki/dönemdeki 

sigortalı sayısının 

altında bildirimde 

bulunulması halinde 

bu madde hükümleri 

uygulanmaz. 

Mevcut bir işletmenin 

kapatılarak değişik bir 

ad ve unvan altında 

ya da bir iş birimi 

olarak açılması veya 

yönetim ve kontrolü 

elinde bulunduracak 

şekilde doğrudan 

veya dolaylı ortaklık 

ilişkisi bulunan 

şirketler arasında 

istihdamın 

kaydırılması, şahıs 

işletmelerinde işletme 

sahipliğinin 

değiştirilmesi gibi 

İşsizlik Sigortası Fonu 

katkısından 

yararlanmak amacıyla 

muvazaalı işlem tesis 

yararlanmak amacıyla 

muvazaalı işlem tesis ettiği 

anlaşılan veya 

sigortalıların prime esas 

kazançlarını 2020 yılı 

Ocak ila Aralık 

ayları/dönemi için eksik 

bildirdiği tespit edilen iş 

yerlerinden İşsizlik 

Sigortası Fonunca 

karşılanan tutar, gecikme 

cezası ve gecikme 

zammıyla birlikte geri alınır 

ve bu iş yerleri hakkında 

bu madde hükümleri 

uygulanmaz. 

İşverenlerin çalıştırdıkları 

sigortalılarla ilgili 2020 yılı 

Ocak ila Aralık 

aylarına/dönemine ait aylık 

prim ve hizmet belgelerini 

veya muhtasar ve prim 

hizmet beyannamelerini 

yasal süresi içerisinde 

vermediğinin, sigorta 

primlerini yasal süresinde 

ödemediğinin, denetim ve 

kontrolle görevli 

memurlarca yapılan 

soruşturma ve 

incelemelerde çalıştırdığı 



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-34 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

ettiği anlaşılan veya 

sigortalıların prime 

esas kazançlarını 

2020 yılı Ocak ila 

Aralık ayları/dönemi 

için eksik bildirdiği 

tespit edilen iş 

yerlerinden İşsizlik 

Sigortası Fonunca 

karşılanan tutar, 

gecikme cezası ve 

gecikme zammıyla 

birlikte geri alınır ve 

bu iş yerleri hakkında 

bu madde hükümleri 

uygulanmaz. 

İşverenlerin 

çalıştırdıkları 

sigortalılarla ilgili 2020 

yılı Ocak ila Aralık 

aylarına/dönemine ait 

aylık prim ve hizmet 

belgelerini veya 

muhtasar ve prim 

hizmet 

beyannamelerini yasal 

süresi içerisinde 

vermediğinin, sigorta 

primlerini yasal 

süresinde 

ödemediğinin, 

kişileri sigortalı olarak 

bildirmediğinin veya 

bildirilen sigortalının fiilen 

çalışmadığının tespit 

edilmesi, Kuruma prim, 

idari para cezası ve 

bunlara ilişkin gecikme 

cezası ve gecikme zammı 

borcu bulunması 

hâllerinde birinci fıkranın 

(b) bendine ilişkin 

hükümler uygulanmaz. 

Ancak Kuruma olan prim, 

idari para cezası ve 

bunlara ilişkin gecikme 

cezası ve gecikme zammı 

borçlarını 6183 sayılı 

Kanunun 48’inci 

maddesine göre tecil 

ettiren ve taksitlendiren 

işverenler bu tecil ve 

taksitlendirme devam ettiği 

sürece anılan fıkra 

hükmünden yararlandırılır. 

Bu maddenin 

uygulanmasında ek 

14’üncü madde hükümleri 

uygulanmaz. 

Birinci fıkranın (a) bendinin 

uygulanmasında, bir 

önceki yılın aynı ayına 



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-35 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

denetim ve kontrolle 

görevli memurlarca 

yapılan soruşturma ve 

incelemelerde 

çalıştırdığı kişileri 

sigortalı olarak 

bildirmediğinin veya 

bildirilen sigortalının 

fiilen çalışmadığının 

tespit edilmesi, 

Kuruma prim, idari 

para cezası ve 

bunlara ilişkin 

gecikme cezası ve 

gecikme zammı borcu 

bulunması hâllerinde 

birinci fıkranın (b) 

bendine ilişkin 

hükümler 

uygulanmaz. Ancak 

Kuruma olan prim, 

idari para cezası ve 

bunlara ilişkin 

gecikme cezası ve 

gecikme zammı 

borçlarını 6183 sayılı 

Kanunun 48’inci 

maddesine göre tecil 

ettiren ve 

taksitlendiren 

işverenler bu tecil ve 

ilişkin olarak aylık prim ve 

hizmet belgesi veya 

muhtasar ve prim hizmet 

beyannamesi verilmemiş 

olması halinde bildirim 

yapılmış takip eden ilk aya 

ilişkin aylık prim ve hizmet 

belgesindeki veya 

muhtasar ve prim hizmet 

beyannamesindeki 

bildirimler esas alınır. 

2019 yılından önce bu 

Kanun kapsamına alınmış 

ancak 2019 yılında 

sigortalı çalıştırmamış iş 

yerleri hakkında birinci 

fıkranın (b) bendi 

hükümleri uygulanır. 

Sigortalı ve işveren 

hisselerine ait sigorta 

primlerinin Devlet 

tarafından karşılandığı 

durumlarda işverenin 

ödeyeceği sigorta priminin 

İşsizlik Sigortası Fonunca 

karşılanacak tutardan az 

olması hâlinde sadece 

sigorta prim borcu kadar 

mahsup işlemi yapılır. 

3213 sayılı Kanunun ek 

9’uncu maddesi uyarınca 



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-36 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

taksitlendirme devam 

ettiği sürece anılan 

fıkra hükmünden 

yararlandırılır. Bu 

maddenin 

uygulanmasında ek 

14’üncü madde 

hükümleri 

uygulanmaz. 

Birinci fıkranın (a) 

bendinin 

uygulanmasında, bir 

önceki yılın aynı ayına 

ilişkin olarak aylık 

prim ve hizmet belgesi 

veya muhtasar ve 

prim hizmet 

beyannamesi 

verilmemiş olması 

halinde bildirim 

yapılmış takip eden ilk 

aya ilişkin aylık prim 

ve hizmet 

belgesindeki veya 

muhtasar ve prim 

hizmet 

beyannamesindeki 

bildirimler esas alınır. 

2019 yılından önce bu 

Kanun kapsamına 

alınmış ancak 2019 

ücretleri asgari ücretin iki 

katından az olamayacağı 

hükme bağlanan “Linyit” 

ve “Taşkömürü” çıkarılan 

iş yerlerinde yer altında 

çalışan sigortalılar için 

birinci fıkranın 

uygulanmasında (a) bendi 

uyarınca belirlenecek 

günlük kazanç 341 Türk 

lirası olarak ve 2019 yılının 

aynı ayına ilişkin Kuruma 

verilen aylık prim ve 

hizmet belgelerinde veya 

muhtasar ve prim hizmet 

beyannamelerinde 

bildirilen prim ödeme gün 

sayısının yüzde 50’sini 

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 

sayısı dikkate alınır. 

Bu madde hükümleri, 

5018 sayılı Kanuna ekli (I) 

sayılı cetvelde sayılan 

kamu idarelerine ait kadro 



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-37 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

yılında sigortalı 

çalıştırmamış iş yerleri 

hakkında birinci 

fıkranın (b) bendi 

hükümleri uygulanır. 

Sigortalı ve işveren 

hisselerine ait sigorta 

primlerinin Devlet 

tarafından karşılandığı 

durumlarda işverenin 

ödeyeceği sigorta 

priminin İşsizlik 

Sigortası Fonunca 

karşılanacak tutardan 

az olması hâlinde 

sadece sigorta prim 

borcu kadar mahsup 

işlemi yapılır. 

3213 sayılı Kanunun 

ek 9 uncu maddesi 

uyarınca ücretleri 

asgari ücretin iki 

katından az 

olamayacağı hükme 

bağlanan “Linyit” ve 

“Taşkömürü” çıkarılan 

iş yerlerinde yer 

altında çalışan 

sigortalılar için birinci 

fıkranın 

uygulanmasında (a) 

ve pozisyonlarda 4’üncü 

maddenin birinci fıkrasının 

(a) bendi kapsamında 

çalışan sigortalılar için 

uygulanmaz. 

4734 sayılı Kanunun 2’nci 

maddesinin birinci 

fıkrasının (a), (b), (c) ve 

(d) bentlerinde sayılan 

idareler tarafından ilgili 

mevzuatı uyarınca yapılan 

ve sözleşmesinde fiyat 

farkı ödeneceği öngörülen 

hizmet alımlarında, ihale 

dokümanında personel 

sayısının belirlendiği ve 

haftalık çalışma saatinin 

tamamının idarede 

kullanılmasının 

öngörüldüğü işçilikler için 

birinci fıkra uyarınca 

İşsizlik Sigortası Fonu 

tarafından karşılanacak 

tutarlar bu idarelerce 

işverenlerin hak edişinden 

kesilir.  

2020 yılı Ocak ila Aralık 

aylarına/dönemine ilişkin 

yasal süresi dışında 

Kuruma verilen aylık prim 

ve hizmet belgelerinde 



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-38 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

bendi uyarınca 

belirlenecek günlük 

kazanç 341 Türk lirası 

olarak ve 2019 yılının 

aynı ayına ilişkin 

Kuruma verilen aylık 

prim ve hizmet 

belgelerinde veya 

muhtasar ve prim 

hizmet 

beyannamelerinde 

bildirilen prim ödeme 

gün sayısının yüzde 

50’sini 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 sayısı 

dikkate alınır. 

Bu madde hükümleri, 

5018 sayılı Kanuna 

ekli (I) sayılı cetvelde 

sayılan kamu 

idarelerine ait kadro 

ve pozisyonlarda 

veya Hazine ve Maliye 

Bakanlığına verilecek 

muhtasar ve prim hizmet 

beyannamelerinde kayıtlı 

sigortalılar için bu madde 

hükümleri uygulanmaz. 

Bu maddenin 

uygulanmasına ilişkin usul 

ve esaslar Aile, Çalışma 

ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı ve Türkiye İş 

Kurumunun görüşleri 

alınmak suretiyle Kurum 

tarafından belirlenir. 

 

Yürürlük: 1/1/2020 

tarihinden itibaren 

uygulanmak üzere 

yayımı tarihinde 

 



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-39 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

4’üncü maddenin 

birinci fıkrasının (a) 

bendi kapsamında 

çalışan sigortalılar için 

uygulanmaz. 

4734 sayılı Kanunun 

2’nci maddesinin 

birinci fıkrasının (a), 

(b), (c) ve (d) 

bentlerinde sayılan 

idareler tarafından 

ilgili mevzuatı 

uyarınca yapılan ve 

sözleşmesinde fiyat 

farkı ödeneceği 

öngörülen hizmet 

alımlarında, ihale 

dokümanında 

personel sayısının 

belirlendiği ve haftalık 

çalışma saatinin 

tamamının idarede 

kullanılmasının 

öngörüldüğü işçilikler 

için birinci fıkra 

uyarınca İşsizlik 

Sigortası Fonu 

tarafından 

karşılanacak tutarlar 

bu idarelerce 

işverenlerin hak 



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-40 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

edişinden kesilir.  

2020 yılı Ocak ila 

Aralık 

aylarına/dönemine 

ilişkin yasal süresi 

dışında Kuruma 

verilen aylık prim ve 

hizmet belgelerinde 

veya Hazine ve 

Maliye Bakanlığına 

verilecek muhtasar ve 

prim hizmet 

beyannamelerinde 

kayıtlı sigortalılar için 

bu madde hükümleri 

uygulanmaz. 

Bu maddenin 

uygulanmasına ilişkin 

usul ve esaslar Aile, 

Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı 

ve Türkiye İş 

Kurumunun görüşleri 

alınmak suretiyle 

Kurum tarafından 

belirlenir.” 

 

 

 

 

 



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-41 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

 MADDE 30 – 5510 

sayılı Kanuna 

aşağıdaki geçici 

madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 81 – 

Bu maddenin 

yürürlüğe girdiği 

tarihten önce 2330 

sayılı Kanuna veya 

2330 sayılı Kanun 

hükümleri 

uygulanarak aylık 

bağlanmasını 

gerektiren kanunlara 

göre aylık bağlanan 

malûller ile 5434 sayılı 

Kanunun 56’ncı ve 

mülga 64’üncü 

maddesi kapsamında 

aylık bağlanan vazife 

ve harp malûllerinden, 

2330 sayılı Kanun’un 

4’üncü maddesinin 

ikinci fıkrasının 

üçüncü, dördüncü, 

beşinci ve altıncı 

cümlelerine aykırı 

olacak şekilde yaşlılık 

veya malullük aylığı 

bağlanmış olanlardan, 

tahsis talep tarihi 

GEÇİCİ MADDE 81 – Bu 

maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihten önce 2330 sayılı 

Kanuna veya 2330 sayılı 

Kanun hükümleri 

uygulanarak aylık 

bağlanmasını gerektiren 

kanunlara göre aylık 

bağlanan malûller ile 5434 

sayılı Kanunun 56’ncı ve 

mülga 64’üncü maddesi 

kapsamında aylık 

bağlanan vazife ve harp 

malûllerinden, 2330 sayılı 

Kanunun 4’üncü 

maddesinin ikinci 

fıkrasının üçüncü, 

dördüncü, beşinci ve 

altıncı cümlelerine aykırı 

olacak şekilde yaşlılık 

veya malullük aylığı 

bağlanmış olanlardan, 

tahsis talep tarihi itibarıyla 

ilgili kanunlarında 

öngörülen aylık bağlama 

koşullarından prim ödeme 

gün sayısı veya sigortalılık 

süresi şartının 

sigortalıların kasıtlı veya 

kusurlu davranışlarından 

kaynaklanmayan 

 



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-42 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

itibarıyla ilgili 

kanunlarında 

öngörülen aylık 

bağlama 

koşullarından prim 

ödeme gün sayısı 

veya sigortalılık süresi 

şartının sigortalıların 

kasıtlı veya kusurlu 

davranışlarından 

kaynaklanmayan 

nedenlerle 

sağlanmadığı daha 

sonra anlaşılanların, 

aylık aldıkları süre 

herhangi bir şekilde 

prim talep 

edilmeksizin prim 

ödeme gün sayısı 

olarak dikkate 

alınır. Ancak; 

a) Aylık aldıkları süre, 

eksik hizmet 

süresinden fazla 

olanlar için, yalnızca 

eksik hizmet süresinin 

tamamlanacağı tarihe 

kadarki süre kullanılır. 

Bu kapsamda olanlar 

için yeni bir aylık 

hesabı yapılmaksızın, 

nedenlerle sağlanmadığı 

daha sonra anlaşılanların, 

aylık aldıkları süre 

herhangi bir şekilde prim 

talep edilmeksizin prim 

ödeme gün sayısı olarak 

dikkate alınır. Ancak; 

a) Aylık aldıkları süre, 

eksik hizmet süresinden 

fazla olanlar için, yalnızca 

eksik hizmet süresinin 

tamamlanacağı tarihe 

kadarki süre kullanılır. Bu 

kapsamda olanlar için yeni 

bir aylık hesabı 

yapılmaksızın, maddenin 

yürürlük tarihini takip 

eden ay başından itibaren 

kesilmiş olan aylıkları, 

aylıklara uygulanan artış 

oranları kadar artırılarak 

yeniden bağlanır. 

b) Aylık aldıkları süre, 

eksik hizmet süresinden 

az olanların, aylık 

başlangıç tarihi ile 

aylıklarının kesildiği tarih 

arasında prim ödeme gün 

sayısı olarak dikkate 

alınan süre aylıklarının 

hesabında dikkate 



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-43 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

maddenin yürürlük 

tarihini takip eden ay 

başından itibaren 

kesilmiş olan aylıkları, 

aylıklara uygulanan 

artış oranları kadar 

artırılarak yeniden 

bağlanır. 

b) Aylık aldıkları süre, 

eksik hizmet 

süresinden az 

olanların, aylık 

başlangıç tarihi ile 

aylıklarının kesildiği 

tarih arasında prim 

ödeme gün sayısı 

olarak dikkate alınan 

süre aylıklarının 

hesabında dikkate 

alınmaz. 

Birinci fıkra 

kapsamında bulunan 

vazife ve harp 

malûllerinden, bu 

maddeyi ihdas eden 

Kanunla 2330 sayılı 

Kanunun 4’üncü 

maddesinde yapılan 

değişiklik ve bu 

madde esasları 

dâhilinde yeniden 

alınmaz. 

Birinci fıkra kapsamında 

bulunan vazife ve harp 

malûllerinden, bu maddeyi 

ihdas eden Kanunla 2330 

sayılı Kanunun 4’üncü 

maddesinde yapılan 

değişiklik ve bu madde 

esasları dâhilinde yeniden 

aylığa hak 

kazanamayanlar 

hakkında, 3713 sayılı 

Kanunun ek 1 inci 

maddesindeki istihdama 

ilişkin hükümler ayrıca 

uygulanır. 



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-44 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

aylığa hak 

kazanamayanlar 

hakkında, 3713 sayılı 

Kanunun ek 1 inci 

maddesindeki 

istihdama ilişkin 

hükümler ayrıca 

uygulanır.” 

 

 MADDE 31 –

 11/10/2006 tarihli ve 

5549 sayılı Suç 

Gelirlerinin 

Aklanmasının 

Önlenmesi Hakkında 

Kanunun 

2’nci maddesinin 

birinci fıkrasının (e) 

bendine “Vergi 

Müfettişleri,” 

ibaresinden sonra 

gelmek üzere 

“Başkanlıkta istihdam 

edilen Hazine ve 

Maliye Uzmanları,” 

ibaresi eklenmiştir. 

  

 MADDE 41- 4447 

sayılı Kanuna 

aşağıdaki geçici 

madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 23- 

MADDE 41- 4447 sayılı 

Kanuna aşağıdaki geçici 

madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 23- 

30/6/2020 tarihine kadar 

 



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-45 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

30/6/2020 tarihine 

kadar geçerli olmak 

üzere, yeni 

koronavirüs (Covid-

19) kaynaklı zorlayıcı 

sebep gerekçesiyle 

yapılan kısa çalışma 

başvuruları için, 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 uygulanır. Bu 

koşulu taşımayanlar, 

kısa çalışma süresini 

geçmemek üzere son 

geçerli olmak üzere, yeni 

koronavirüs (Covid-19) 

kaynaklı zorlayıcı sebep 

gerekçesiyle yapılan kısa 

çalışma başvuruları için, 

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 uygulanır. 

Bu koşulu taşımayanlar, 

kısa çalışma süresini 

geçmemek üzere son 

işsizlik ödeneği hak 

sahipliğinden kalan süre 

kadar kısa çalışma 

ödeneğinden 

yararlanmaya devam eder. 

Bu madde kapsamında 

kısa çalışma 



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-46 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

işsizlik ödeneği hak 

sahipliğinden kalan 

süre kadar kısa 

çalışma ödeneğinden 

yararlanmaya devam 

eder. 

Bu madde 

kapsamında kısa 

çalışma 

uygulamasından 

yararlanabilmek için, 

iş yerinde kısa 

çalışma uygulanan 

dönemde 4857 sayılı 

Kanunun 25 inci 

maddesinin birinci 

fıkrasının (II) numaralı 

bendinde yer alan 

sebepler hariç olmak 

kaydıyla işveren 

tarafından işçi 

çıkarılmaması gerekir. 

Bu madde 

kapsamında yapılan 

başvurular, başvuru 

tarihinden itibaren 60 

gün içinde 

sonuçlandırılır. 

Bu madde 

kapsamında yapılan 

başvuru tarihini 

uygulamasından 

yararlanabilmek için, iş 

yerinde kısa çalışma 

uygulanan dönemde 4857 

sayılı Kanunun 25 inci 

maddesinin birinci 

fıkrasının (II) numaralı 

bendinde yer alan 

sebepler hariç olmak 

kaydıyla işveren 

tarafından işçi 

çıkarılmaması gerekir. Bu 

madde kapsamında 

yapılan başvurular, 

başvuru tarihinden itibaren 

60 gün içinde 

sonuçlandırılır. 

Bu madde kapsamında 

yapılan başvuru tarihini 

31/12/2020 tarihine kadar 

uzatmaya ve birinci fıkrada 

belirlenen günleri 

farklılaştırmaya 

Cumhurbaşkanı yetkilidir.” 

 

 

Yürürlük: 41 inci 

maddesi 29/2/2020 

tarihinden itibaren 

uygulanmak üzere 

yayımı tarihinde 



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-47 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

31/12/2020 tarihine 

kadar uzatmaya ve 

birinci fıkrada 

belirlenen günleri 

farklılaştırmaya 

Cumhurbaşkanı 

yetkilidir.” 

 

 MADDE 42-

 29/6/2001 tarihli ve 

4706 sayılı Hazineye 

Ait Taşınmaz Malların 

Değerlendirilmesi ve 

Katma Değer Vergisi 

Kanununda Değişiklik 

Yapılması Hakkında 

Kanuna aşağıdaki 

geçici madde 

eklenmiştir. 

“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 

 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.  



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-48 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

edilmediğine veya 

kullanma izni verilip 

verilmediğine 

bakılmaksızın 

1/4/2020 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 



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-49 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

süre sonuna kadar 

herhangi bir zam veya 

faiz uygulanmadan 

tahsil edilir. 

Bu maddenin 

uygulamasına ilişkin 

usul ve esasları 

belirlemeye Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı 

yetkilidir.” 

 

Telafi çalışması 

Madde 64 - 

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 

MADDE 43-

 22/5/2003 tarihli ve 

4857 sayılı İş 

Kanununun 64 üncü 

maddesinin birinci 

fıkrasında yer alan 

“iki” ibaresi “dört” 

şeklinde değiştirilmiş 

ve fıkraya birinci 

cümlesinden sonra 

gelmek üzere 

aşağıdaki cümle 

eklenmiştir. 

“Cumhurbaşkanı bu 

süreyi iki katına kadar 

artırmaya yetkilidir.” 

 

Telafi çalışması  

Madde 64- 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 dört ay içinde 

çalışılmayan süreler için 

telafi çalışması yaptırabilir. 

Cumhurbaşkanı bu süreyi 

dört katına kadar 

artırmaya yetkilidir.  

İş Kanunu’nda yapılan 

değişiklik ve ekleme ile 

zorunlu nedenlerle işin 

durması veya çalışma 

sürelerinin önemli ölçüde 

altında çalışılması 

durumunda ne şekilde 

telafi yapılabileceğine 

ilişkin düzenlemede söz 

konusu telafinin dört ay 

içinde yapılabileceğini ve 

Cumhurbaşkanının bu 

süreyi iki katına kadar 

artırmaya yetkili olduğu 

kabul edilmektedir.  



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-50 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

hallerinde, işveren 

iki ay içinde 

çalışılmayan 

süreler için telafi 

çalışması 

yaptırabilir. 

Bu çalışmalar fazla 

çalışma veya fazla 

sürelerle çalışma 

sayılmaz.  

Telafi çalışmaları, 

günlük en çok 

çalışma süresini 

aşmamak koşulu 

ile günde üç 

saatten 

fazla olamaz. Tatil 

günlerinde telafi 

çalışması 

yaptırılamaz. 

Bu çalışmalar fazla 

çalışma veya fazla 

sürelerle çalışma 

sayılmaz. Telafi 

çalışmaları, günlük en çok 

çalışma süresini aşmamak 

koşulu ile günde üç 

saatten fazla olamaz. Tatil 

günlerinde telafi çalışması 

yaptırılamaz. 

 MADDE 44- 5510 

sayılı Kanunun 3’üncü 

maddesinin üçüncü 

fıkrasında yer alan 

“alanlar ve bu 

Kanunun ek 9’uncu 

maddesinin birinci 

fıkrasına tabi olarak 

çalışanlardan” ibaresi 

“alanlardan” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

 Sosyal güvenlikle ilgili 

değişikliklere ilişkindir.  

 

Yürürlük:  44’ üncü ve 

45’inci maddeleri yayımı 

tarihini takip eden ayın 

başında, 



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-51 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

MADDE 45- 5510 

sayılı Kanunun 88 inci 

maddesinin dördüncü 

fıkrasının birinci 

cümlesinde yer alan 

“çalışanlar,” ibaresi 

“çalışanlar ile” 

şeklinde, “alanlar” 

ibaresi “alanlardan” 

şeklinde, “yirmi” 

ibaresi “sekiz” 

şeklinde değiştirilmiş 

ve “ile bu Kanunun ek 

9 uncu maddesinin 

birinci fıkrasına tabi 

olanlardan” ibaresi 

madde metninden 

çıkarılmıştır. 

MADDE 46- 5510 

sayılı Kanunun ek 18 

inci maddesinin birinci 

fıkrasında yer alan 

“ödemenin yapılacağı 

tarihte” ibaresi 

“bayramın içinde 

bulunduğu ayda” 

şeklinde 

değiştirilmiştir. 

MADDE 47- 5510 

sayılı Kanunun ek 19 

uncu maddesinin 



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-52 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

birinci fıkrasında yer 

alan “1.000” ibaresi 

“1.500” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

 

 MADDE 49 –

 14/12/2009 tarihli ve 

5941 sayılı Çek 

Kanununa aşağıdaki 

geçici madde 

eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 5 – 

(1) 5 inci maddede 

tanımlanan 

ve 24/3/2020 tarihine 

kadar işlenen suçtan 

dolayı mahkûm 

olanların cezalarının 

infazı, bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarih 

itibarıyla durdurulur. 

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 

 Çek Kanunu’na eklenen 

madde ile çek suçlarından 

mahkum olanların 

infazının durdurulduğu, 

hali hazırdaki hükümlülerin 

ise tahliye edileceği 

düzenlenmiştir.  



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-53 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

arayla on beş eşit 

taksitle ödemesi 

durumunda 

mahkemece, 

ceza mahkumiyetinin 

bütün sonuçlarıyla 

ortadan kaldırılmasına 

karar verilir. İnfazın 

durdurulduğu tarihten 

itibaren en geç üç ay 

içinde çek bedelinin 

ödenmeyen kısmının 

onda birinin 

ödenmediği takdirde 

alacaklının şikayeti üz

erine mahkemece 

hükmün infazının 

devamına karar verilir. 

Hükümlü taksitlerden 

birini süresi içinde ilk 

defa ödemediği 

takdirde ödemediği bu 

taksit, sürenin sonuna 

bir taksit olarak 

eklenir. Kalan 

taksitlerden birini 

daha ödemediği 

takdirde 

alacaklının şikayeti üz

erine mahkemece 

hükmün infazının 



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-54 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

devamına karar verilir. 

(2) Hükmün infazının 

durdurulması hâlinde 

ceza zamanaşımı 

işlemez. 

(3) Bu madde 

uyarınca infazı 

durdurulan kişi 

hakkında mahkemece 

Ceza Muhakemesi 

Kanununun 109 uncu 

maddesinin üçüncü 

fıkrasının (a) 

bendinde yer alan adlî 

kontrol tedbirine karar 

verilebilir. 

(4) Bu madde 

uyarınca verilecek 

kararlarda, hükmü 

veren icra ceza 

mahkemesi yetkilidir. 

Mahkemece bu 

madde uyarınca 

verilecek tüm kararlar 

alacaklıya tebliğ edilir. 

(5) Bu madde 

uyarınca verilecek 

kararlara karşı itiraz 

kanun yoluna 

gidilebilir. İtirazın 

incelenmesinde İcra 



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-55 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

ve İflas Kanununun 

353 üncü maddesinin 

birinci fıkrasında 

belirlenen itiraz usulü 

uygulanır. 

(6) Bu madde 

hükümleri her bir suç 

için ancak bir kez 

uygulanabilir.” 

 

Yürürlük 

MADDE 52 – (1) 

Bu Kanunun; 

a) 1 inci ila 

7’nci maddeleri bu 

Kanunun yayım 

tarihini izleyen 

üçüncü ay 

başında, 

b) 9’uncu ve 

42’nci maddeleri 1/

4/2020 tarihinde, 

 

MADDE 51-

 5/12/2019 tarihli ve 

7194 sayılı Dijital 

Hizmet Vergisi ile 

Bazı Kanunlarda ve 

375 sayılı Kanun 

Hükmünde 

Kararnamede 

Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanunun 

52’nci maddesinin 

birinci fıkrasının (b) 

bendinde yer alan 

“1/4/2020” ibaresi 

“1/1/2021” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 52 – (1) Bu 

Kanunun; 

a) 1 inci ila 7’nci maddeleri 

bu Kanunun yayım tarihini 

izleyen üçüncü ay 

başında, 

b) 9’uncu ve 

42’nci maddeleri 1/1/2021 

tarihinde, 

 

Konaklama verginin 

uygulanmasına başlama 

tarihi 1 Ocak 2021 tarihine 

ertelendi.  

 GEÇİCİ MADDE 1-

 (1) Covid-19 salgın 

hastalığının ülkemizde 

görülmüş olması 

sebebiyle yargı 

 Covid-19 salgını nedeniyle 

yargısal sürelere ilişkin 

düzenleme yapılmıştır. 

Bu kapsamda ayrıca 

zorunlu idari başvuru 



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-56 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

alanındaki hak 

kayıplarının 

önlenmesi amacıyla; 

a) 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; 6/1/1982 

tarihli ve 2577 sayılı 

İdari Yargılama Usulü 

Kanunu, 4/12/2004 

tarihli ve 5271 sayılı 

Ceza Muhakemesi 

Kanunu ve 12/1/2011 

tarihli ve 6100 sayılı 

Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu ile usul 

hükmü içeren diğer 

kanunlarda taraflar 

bakımından belirlenen 

süreler ve bu 

kapsamda hâkim 

tarafından tayin edilen 

yolların ilişkin de süreler 

uzadığından VUK’ta yer 

alan hata düzeltme 

başvuruları sonrasındaki 

zorunlu idari başvuru olan 

Hazine ve Maliye 

Bakanlığı’na yapılması 

gereken şikayet kurumuna 

ilişkin süreler de uzamıştır.  



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-57 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

süreler ile 

arabuluculuk ve 

uzlaştırma 

kurumlarındaki süreler 

13/3/2020 (bu tarih 

dâhil) tarihinden, 

b) 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, 

itibaren 30/4/2020 (bu 

tarih dâhil) tarihine 

kadar durur. Bu 



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-58 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

süreler, durma 

süresinin sona erdiği 

günü takip eden 

günden itibaren 

işlemeye başlar. 

Durma süresinin 

başladığı tarih 

itibarıyla, bitimine on 

beş gün ve daha az 

kalmış olan süreler, 

durma süresinin sona 

erdiği günü takip eden 

günden başlamak 

üzere on beş gün 

uzamış sayılır. 

Salgının devam 

etmesi halinde 

Cumhurbaşkanı 

durma süresini altı ayı 

geçmemek üzere bir 

kez uzatabilir ve bu 

döneme ilişkin 

kapsamı daraltabilir. 

Bu kararlar Resmî 

Gazetede yayımlanır. 

(2) Aşağıdaki süreler 

bu maddenin kapsamı 

dışındadır: 

a) Suç ve ceza, 

kabahat ve idari 

yaptırım ile disiplin 



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-59 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

hapsi ve tazyik hapsi 

için kanunlarda 

düzenlenen 

zamanaşımı süreleri. 

b) 5271 sayılı 

Kanunda düzenlenen 

koruma tedbirlerine 

ilişkin süreler. 

c) 6100 sayılı 

Kanunda düzenlenen 

ihtiyati tedbiri 

tamamlayan işlemlere 

ilişkin süreler. 

(3) 2004 sayılı Kanun 

ile takip hukukuna 

ilişkin diğer kanunlar 

kapsamında; 

a) İcra ve iflas 

daireleri tarafından 

mal veya haklara 

ilişkin olarak ilan 

edilmiş olan satış 

gününün durma süresi 

içinde kalması 

halinde, bu mal veya 

haklar için durma 

süresinden sonra yeni 

bir talep aranmaksızın 

icra ve iflas 

dairelerince satış 

günü verilir. Bu 



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-60 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

durumda satış ilanı 

sadece elektronik 

ortamda yapılır ve ilan 

için ücret alınmaz, 

b) Durma süresi 

içinde rızaen yapılan 

ödemeler kabul edilir 

ve taraflardan biri, 

diğer tarafın lehine 

olan işlemlerin 

yapılmasını talep 

edebilir, 

c) Konkordato 

mühletinin alacaklı ve 

borçlu bakımından 

sonuçları, durma 

süresince devam 

eder, 

ç) İcra ve iflas 

hizmetlerinin 

aksamaması için 

gerekli olan diğer 

tedbirler alınır. 

(4) Durma süresince 

duruşmaların ve 

müzakerelerin 

ertelenmesi de dâhil 

olmak üzere alınması 

gereken diğer tüm 

tedbirler ile buna 

ilişkin usul ve esasları; 



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-61 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

a) Yargıtay ve 

Danıştay bakımından 

ilgili Başkanlar Kurulu, 

b) İlk derece adli ve 

idari yargı mercileri ile 

bölge adliye ve bölge 

idare mahkemeleri 

bakımından Hâkimler 

ve Savcılar Kurulu, 

c) Adalet hizmetleri 

bakımından Adalet 

Bakanlığı, 

belirler.” 

 

 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. 

MADDE 52- (1) Bu 

Kanunun; 

a) 2’nci, 15’inci ve 

29’uncu maddeleri 

1/1/2020 tarihinden 

itibaren uygulanmak 

üzere yayımı 

 Covid-19 salgını nedeniyle 

ticari hayatta doğabilecek 

sıkıntılar nedeniyle 

kiralarının ödeyemeyen 

kiracıların bu durumlarının 

kira sözleşmesinin feshi 

nedeni oluşturmayacağına 

ilişkin düzenleme 

yapılmıştır.   



 

  

  

 
 

   
 

27.03.2020/81-62 

7226 sayılı 

Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un İlk Hali 

7226 sayılı Kanun 

Metni 

7226 sayılı Kanun’un 

Değişiklik Yaptığı 

Kanun’un Son Hali 

Görüşler 

tarihinde, 

b) 16’ncı ve 17’nci 

maddeleri 31/12/2019 

tarihinden itibaren 

uygulanmak üzere 

yayımı tarihinde, 

c) 33’üncü ve 34’üncü 

maddeleri 1/1/2021 

tarihinde, 

ç) 41’inci maddesi 

29/2/2020 tarihinden 

itibaren uygulanmak 

üzere yayımı 

tarihinde, 

d) 44’üncü ve 45’inci 

maddeleri yayımı 

tarihini takip eden 

ayın başında, 

e) 47’nci maddesi 

2020 yılı Nisan ayı 

ödeme döneminden 

itibaren uygulanmak 

üzere yayımı 

tarihinde, 

f) Diğer maddeleri 

yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer. 

 

Saygılarımızla… 
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