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KAPSAM

• İşbu çalışma, 26.03.2020 tarih ve 31080 mükerrer sayılı Resmi Gazete yayımlanan ‘’7226 Sayılı Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ kapsamında hazırlanmıştır.
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Giriş

• 18.03.2020 tarihinde gerçekleştirilen “Bilim Kurulu Toplantısı” sonrasında, Cumhurbaşkanı tarafından
yapılan açıklamada; Corona Virüs (COVID-19) salgınının etkilerini azaltmaya yönelik 19 maddeden
oluşan ve 100 milyar TL tutarında kaynak aktarılacağı belirtilen ‘’Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’’
açıklanmıştır. Bu kapsamda, TBMM’ye sunulan ve çeşitli düzenlemeleri içeren 53 maddeden oluşan
7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 25.03.2020 tarihinde meclis üyeleri
tarafından kabul edilmiştir. Söz konusu Kanun, 26.03.2020 tarih ve 31080 mükerrer sayılı Resmi Gazete
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
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7226 Sayılı Kanun’da Hangi Düzenlemelere Yer Verilmiştir?

1. Afet Bölgelerinde Elektrik ve Doğal Gaz Tüketim Bedelleri 1 Yıla Kadar Ertelenebilecektir

• 7226 sayılı Kanun’un 2. maddesi ile ‘’7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak
Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’’a eklenen Ek Madde 13 ile deprem (yer sarsıntısı),
yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, tasman ve benzeri 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 Cumhurbaşkanı tarafından karar verilebilecektir.

Yürürlük Tarihi: 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 26.03.2020 itibariyle.
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2. Yivsiz Tüfek, Spor ve Nişan Tüfek, Tabancalarının Reklamı ve Tanıtımı Yapılamayacaktır

• 7226 sayılı Kanun’un 7. maddesi ile ‘’2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları
ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun’’un 11. maddesinde yapılan
değişiklik ile faaliyet iznini almadan veya faaliyet izin belgesine aykırı olarak yivsiz tüfek, spor ve nişan
tüfek ve tabancaları imal eden fabrika veya imalathane kuranlar veya işletenler veya iş yerleri ya da
ikametgâhlarında söz konusu silahları imal edenler üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş yüz günden beş
bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacaktır.

• Ayrıca söz konusu Kanun’un birinci fıkrası kapsamında üretilen veya yapılan yivsiz tüfek, spor ve nişan
tüfek ve tabancaları satanlar, satışına aracılık edenler ile satış amaçlı taşıyanlar, nakledenler veya
bulunduranlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüz günden beş yüz güne kadar adlî para cezası ile
cezalandırılacaktır.

• Bunun yanı sıra; yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve tabancalarının herhangi bir mecrada yazılı, görsel,
işitsel ve benzeri yollarla ticari reklamı veya tanıtımı yapılamaz, bu silahların kullanılmasını özendiren
veya teşvik eden kampanyalar düzenlenemeyecektir. Buna aykırı hareket edenlere 07.11.2013 tarihli ve
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77’nci maddesinin on ikinci fıkrasında belirtilen
idari para cezaları mahalli mülki amir tarafından uygulanacaktır. İdari işleme konu ihlalin bir yıl içinde
tekrar edilmesi hâlinde idari para cezaları üç katı olarak uygulanacaktır. Faaliyet izin belgesi sahiplerine
ait kurumsal internet siteleri ve sosyal medya hesapları, fuarlara katılım için hazırlanan materyaller
ile avcılık ve atıcılık üzerine tematik yayın yapan televizyon kuruluşları ve süreli yayınlarda yapılan
reklam veya tanıtım bu yasağın kapsamı dışındadır.

Yürürlük Tarihi: 26.03.2020 itibariyle.
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3. 6 Ay İçinde Üyeliği Bulunanların Kişisel Bilgileri Dernekler Tarafından Derneğin Bağlı Bulunduğu
Dernekler Birimine Bildirilecektir

• 7226 sayılı Kanun’un 24. maddesi ile ‘’5253 Sayılı Dernekler Kanunu’’na eklenen geçici madde 1 ile bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (26.03.2020) itibaren altı ay içinde, üyeliği devam edenlerin adını,
soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını merkezinin bulunduğu dernekler birimine
bildirilecektir. Bu bildirimi yerine getirmeyen dernek yöneticileri hakkında, 32’nci maddenin birinci
fıkrasının (s) bendi hükmü uygulanacaktır.

Yürürlük Tarihi: 26.03.2020 itibariyle.

4. Kredi Garanti Kurumlarına Kaynak Aktarımı 25 Milyar Liradan 50 Milyar Liraya Yükselecektir

• 7226 sayılı Kanun’un 20. maddesi ile ‘’4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkında Kanunu’’nun geçici 20’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “firmalara”
ibaresi “gerçek ve tüzel kişiler ile ticari işletmelere” şeklinde ve “25” ibareleri “50” şeklinde
değiştirilmiştir. Buna göre; Hazine ve Maliye Bakanının, kredi garanti kurumlarına nakit kaynak
aktarma veya özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihraç etme yetkisi 25 milyar liradan 50
milyar liraya yükselecektir.

Yürürlük Tarihi: 26.03.2020 itibariyle.
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5. Türkiye’de İkamet Etmeyen Vatandaşlar Döviz Cinsinden Bireysel Emeklilik Sistemi’ne Dahil
Olabilecektir

• 7226 sayılı Kanun’un 18. maddesi ile ‘’4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi
Kanunu’’nun 5’inci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden 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’’ ibaresi eklenmiştir. Buna göre; Türkiye’de ikamet etmeyen Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşları döviz cinsinden Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olabilecektir.

• Ayrıca, 7226 sayılı Kanun’un 4. maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 75. maddesine eklenen
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.

• Bunun yanı sıra, 7226 sayılı Kanun’un 19. maddesi ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım
Sistemi Kanunu’nun ek 1. maddesinde değişiklik yapılarak, döviz cinsinden bireysel emeklilik sistemine
ödenen paylar için söz konusu oranın %10’a kadar indirilmesine yönelik olarak Cumhurbaşkanına
yetki verilmiştir.

Yürürlük Tarihi: 26.03.2020 itibariyle.
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6. İşverenlere Personel Başına ve Aylık Olmak Üzere 75 Türk Lirası Asgari Ücret Desteği Sağlanacaktır

• 7226 sayılı Kanun’un 29. maddesi ile ‘’5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu’’na eklenen geçici madde 80 ile söz konusu Kanun’a ‘’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.’’ ibaresi eklenmiş
olup, 2020 yılının tamamında sektör ayrımı yapılmaksızın finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan
karşılanmak üzere, işverenlere ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2.5 TL, aylık
75 TL olmak üzere asgari ücret desteği sağlanacaktır.

Yürürlük Tarihi: 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 26.03.2020 itibariyle.

7. Yasa Dışı Bahis ve Şans Oyunları, Katalog Suçlar Kapsamına Alınacaktır

• 7226 sayılı Kanun’un 32. maddesi ile ‘‘5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi
ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’’un 8 inci maddesinin
birinci fıkrasına; ‘‘29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans
Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan suçlar’’ ibaresi eklenmiştir. Buna göre; yasa dışı
bahis ve şans oyunları, katalog suçlar kapsamına alınacaktır.

Yürürlük Tarihi: 26.03.2020 itibariyle.
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8. Yurtdışında Süresiz İkamet İznine Sahip Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Çalışma Şartı Aranmaksızın
Dövizle Askerlik Uygulamasından Yararlanabilecektir

• 7226 sayılı Kanun’un 38. maddesi ile ‘‘7179 sayılı Askeralma Kanunu’’nun 39 uncu maddesinin ikinci
fıkrasına “çok vatandaşlık hakkına sahip olanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile yurt dışında
doğup yurt dışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olanlar” ibaresi eklenmiştir. Buna göre;
yurtdışında süresiz ikamet iznine sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları çalışma şartı aranmaksızın
dövizle askerlik uygulamasından yararlanabilecektir.

Yürürlük Tarihi: 26.03.2020 itibariyle.

9. Vakıflar Genel Müdürlüğü Taşınmazlarında Kira Borcu Olanlara 3 Ay Süre Tanınacaktır

• 7226 sayılı Kanun’un 34. maddesi ile ‘‘5737 sayılı Vakıflar Kanunu’’na eklenen geçici madde 14’te yer
alan; ‘’Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazların devam eden kiralamalarında
birikmiş üç aylık veya daha fazla kira borcu olanların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç
ay içinde borcunu tamamen ödememesi halinde kira sözleşmeleri feshedilmiş sayılır.’’ ibaresi ile Vakıflar
Genel Müdürlüğü taşınmazlarında kira borcu olanlara 3 ay süre tanınacaktır.

Yürürlük Tarihi: 01.01.2021 itibariyle.
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10. Dava Açma, İcra Takibi Başlatma Gibi Bir Hakkın Doğumu, Kullanımı veya Sona Ermesine İlişkin Tüm
Süreler 30 Nisan 2020’ye Kadar Durdurulacaktır

• 7226 sayılı Kanun’un 1. geçici maddesi ile;
➢ 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; 06.01.1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu, 04.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 12.01.2011 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 13.03.2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,

➢ 09.06.1932 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 22.03.2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,
itibaren 30.04.2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durdurulacaktır.
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➢ 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 sayılacaktır. Salgının devam
etmesi halinde Cumhurbaşkanı durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilir ve bu
döneme ilişkin kapsamı daraltabilecektir. Söz konusu kararlar Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.

• Aşağıdaki süreler bu maddenin kapsamı dışında olacaktır. Buna göre;
➢ Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen 

zamanaşımı süreleri,
➢ 5271 sayılı Kanunda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler,
➢ 6100 sayılı Kanunda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler,

söz konusu maddenin kapsamı dışında olacaktır.
• Ek düzenlemeler ise;
➢ 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,

➢ Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edilir ve taraflardan biri, diğer tarafın lehine olan
işlemlerin yapılmasını talep edebilir,

➢ Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçları, durma süresince devam eder,
➢ İcra ve iflas hizmetlerinin aksamaması için gerekli olan diğer tedbirler alınır,

şeklinde olacaktır.
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• Durma süresince duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dâhil olmak üzere alınması gereken
diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasları;

➢ Yargıtay ve Danıştay bakımından ilgili Başkanlar Kurulu,
➢ İlk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından

Hâkimler ve Savcılar Kurulu,
➢ Adalet hizmetleri bakımından Adalet Bakanlığı,

belirleyecektir.

Yürürlük Tarihi: 26.03.2020 itibariyle.
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11. Çek Kanunu’ndaki Değişiklik ile 24 Mart 2020’ye Kadar İşlenen Suçtan Dolayı Mahkum Olanların
Cezalarının İnfazı Durdurulacaktır

• 7226 sayılı Kanun’un 49. maddesi ile ‘‘5941 sayılı Çek Kanunu’’na eklenen geçici madde 5’te yer alan;
‘‘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 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 üzerine 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 üzerine
mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir.’’ ibaresi ile 24.03.2020’ye kadar işlenen suçtan
dolayı mahkum olanların cezalarının infazı durdurulacaktır. Bunun yanı sıra, söz konusu madde
hükümleri her bir suç için ancak bir kez uygulanabilecek ve hükmün infazının durdurulması hâlinde
ceza zamanaşımı işlemeyecektir.

Yürürlük Tarihi: 26.03.2020 itibariyle.
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12. Aksatılan Ödemelerin 31 Aralık 2020’ye Kadar Ödenmesi veya Yapılandırılması Durumunda
Finansal Kuruluşlar Tarafından Aksatılan Ödemeler Dikkate Alınmayacaktır

• 7226 sayılı Kanun’un 48. maddesi ile ‘‘5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve
Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun’’a eklenen geçici
madde 2’de yer alan; ‘‘Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 24/3/2020 tarihinden önce olup da;
kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan
gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredimüşterilerinin
karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı
Kanunun ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde
tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31/12/2020 tarihine kadar
tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde
kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz.’’ ibaresi kapsamında aksatılan
ödemelerin 31.12.2020 tarihine kadar ödenmesi veya yapılandırılması durumunda finansal
kuruluşlar tarafından söz konusu aksatılan ödemeler dikkate alınmayacaktır.

Yürürlük Tarihi: 26.03.2020 itibariyle.
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13. 01.03.2020-30.06.2020 Tarihleri Arasında İşleyecek İşyeri Kira Bedelinin Ödenmemesi, Kira
Sözleşmesinin Feshi ve Tahliye Sebebi Oluşturmayacaktır

• 7226 sayılı Kanun’un geçici 2. maddesinde yer alan; ‘’1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar
işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmaz.’’
ibaresi kapsamında 01.03.2020-30.06.2020 tarihleri arasında işleyecek kira bedelinin ödenmemesi,
kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacaktır.

Yürürlük Tarihi: 26.03.2020 itibariyle.
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14. Ay İçerisinde 10 Gün ve Üzeri Çalışanların Genel Sağlık Sigortası Primlerini Tamamlamaları
Gerekmeyecektir

• 7226 sayılı Kanun’un 30. maddesi ile ‘’5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu’’na eklenen geçici madde 81 ile ‘’yaşlılık veya malûllük 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
nedenlerle sağlanmadığı daha sonra anlaşılanların, aylık aldıkları süre herhangi bir şekilde prim talep
edilmeksizin prim ödeme gün sayısı olarak dikkate alınır. Ancak;

➢ 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.

➢ 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.’’ ibaresi düzenlenmiş olup; ay içerisinde 10 gün ve üzeri çalışan kısmı süreli çalışanlar,
puantaj usulü çalışanlar ve ev hizmetlerinde çalışanların genel sağlık sigortası primlerini
tamamlamaları yukarıdaki şartlar dahilinde gerekmemektedir.

Yürürlük Tarihi: 26.03.2020 itibariyle.
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15. 01.04.2020’de Yürürlüğe Girmesi Öngörülen Konaklama Vergisi 01.01.2021’de Yürürlüğe Girecektir

• 7226 sayılı Kanun’un 51. maddesi ile yürürlük tarihi 01.04.2020 olan konaklama vergisinin yürürlük
tarihi, 01.01.2021 olarak yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda; 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)
kapsamında konaklama vergisine tabi olanların, 01.01.2021 tarihinden itibaren söz konusu hizmetleri
üzerinden %2 oranında konaklama vergisi alınması öngörülmektedir.

Yürürlük Tarihi: 26.03.2020 itibariyle.
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16. Turizm Tesisi Yapılmak Üzere Adlarına Kamu Arazisi Tesis Edilenlere 01.04.2020-30.06.2020
Arasında Tahsil Edilmesi Gereken İlave Yararlanma Bedelleri ve Hasılat Payları 6 Ay Ertelenecektir

• 7226 sayılı Kanun’un 42. maddesi ile ‘’4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi
ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’’a eklenen geçici madde
25’te yer alan ‘’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 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 süre sonuna kadar herhangi bir zam veya
faiz uygulanmadan tahsil edilir.’’ ibaresi ile turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis
edilen yatırımcılar ve işletmecilerden, 01.04.2020-30.06.2020 tarihleri arasında tahsil edilmesi
gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma hakkı gibi ilave yararlanma bedelleri ve
hasılat payları 6 ay ertelenmiştir.

Yürürlük Tarihi: 26.03.2020 itibariyle.
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17. Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanmak İçin İşçilerin Sağlaması Gereken Sigorta Prim Günleri
120’den 60’a, 600’den 450’ye Düşürülerek Değerlendirmeler 30.06.2020 Tarihine Kadar Yeni Rakamlar
Üzerinden Yapılacaktır

• 7226 sayılı Kanun’un 41. maddesi ile ‘’4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’’na eklenen geçici madde
23’te yer alan; ‘’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 işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya
devam eder.’’ ibaresi ile 30.06.2020 tarihine kadar işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine
getirmesi hükmü uyarınca, 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
gerekmektedir.
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• Ancak, koronavirüs kaynaklı olmayan başvurularda 120 gün ve 600 gün uygulaması hakkında
düzenleme yapılmamıştır.

• Bunun yanı sıra, kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için iş yerinde kısa çalışma uygulanan
dönemde, 4857 sayılı Kanun’un 25. maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde belirtilen
“ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller” nedeniyle derhal haklı fesih halleri dışında, işveren
tarafından işçi çıkarılmaması gerekecektir.

• Ayrıca, başvuru tarihini 31.12.2020 tarihine kadar uzatmaya ve birinci fıkrada belirlenen günleri
farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştır.

Yürürlük Tarihi: 29.02.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 26.03.2020 itibariyle.
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18. Telafi Çalışma Süresi 2 Ay Yerine 4 Ay Olarak Uygulanacaktır

• 7226 sayılı Kanun’un 43. maddesi ile ‘’4857 sayılı İş Kanunu’’nun 64. maddesinin birinci fıkrasında yer
alan “iki” ibaresi “dört” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki cümle eklenmiştir. Bu kapsamda, telafi çalışma süresi 2 ay yerine 4 ay olarak
uygulanabilecektir.

• Ayrıca, Cumhurbaşkanı’na bu süreyi iki katına kadar artırma yetkisi verilmiştir.

Yürürlük Tarihi: 26.03.2020 itibariyle.

19. İşveren Sendikaları Tarafından Oluşturulacak Yardıma Dayalı Dayanışma ve Yardım Fonunda
Dikkate Alınacak Oran %25’ten %35’e Yükselecektir

• 7226 Sayılı Kanun’un 50. maddesi ile ‘’6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’’nun 26.
maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “yüzde yirmi beşini” ibaresi “yüzde otuz beşini” şeklinde
değiştirilmiştir.

• Bu kapsamda; işveren sendikaları, tüzüklerinde hüküm bulunmak ve şartları genel kurul kararıyla
belirlenmek kaydıyla, işçilerin sigorta primlerinin işveren payının ödemelerinde kullanılmak ve nakit
mevcudunun yüzde otuz beşini aşmamak üzere karşılıksız yardıma dayalı dayanışma ve yardım fonu
oluşturabilecektir.

Yürürlük Tarihi: 26.03.2020 itibariyle.
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20. Mesleki Yeterlilik Belgesine İlişkin Ücretler 31.12.2021 Tarihine Kadar İşsizlik Sigortası Fonundan
Karşılanacaktır

• 7226 sayılı Kanun’un 16. maddesi ile ‘’4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’’nun ek 3. maddesinde
değişiklik yapılarak tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanlar tarafından alınması gereken Mesleki
Yeterlilik Belgesine ilişkin sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına yönelik
uygulamanın 31.12.2021 tarihine kadar uzatılması düzenlenmiştir.

Yürürlük Tarihi: 31.12.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 26.03.2020 itibariyle.

21. Esnaf ve Ahilik Sandığı Uygulaması 01.01.2021 Tarihinden Sonra Başlayacaktır

• 7226 sayılı Kanun’un 17. maddesi ile ‘’4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’’na eklenen geçici 22.
madde ile Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının 01.01.2021 tarihinden sonra başlanması yönünde
düzenleme yapılmıştır.

Yürürlük Tarihi: 31.12.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 26.03.2020 itibariyle.
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22. Maden Kanunu’nda Yer Alan Mali Yükümlülükler Mücbir Sebep Halinde Ertelenebilecektir

• 7226 sayılı Kanun’un 15. maddesi ile ‘‘3213 sayılı Maden Kanunu’’na eklenen ek madde 19 ile;
‘’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.’’ ibaresi eklenmiştir. Bu
kapsamda, mücbir sebebin malum olması veya ilgililer tarafından ispat edilmesi durumunda, mali
yükümlülüklerin ertelenmesi ile taksitlendirilmesi söz konusu olabilecektir.

Yürürlük Tarihi: 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 26.03.2020 itibariyle.



SAYGILARIMIZLA
Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve yazarları,
söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) her türlü
özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
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