
 

 

7226 Sayılı Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun ile Yapılan Değişiklikler 

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

yayımlanan 7226 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun ile önemli sosyal güvenlik düzenlemeleri ve Covid-19 

salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle 

yaşanabilecek bazı olumsuzlukları önlemeye yönelik bazı 

düzenlemeler yapılmıştır. 

1- Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında 

yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının 

gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin belge 

masrafı ile sınav ücreti İşsizlik Fonundan karşılanmaya 

devam edecektir. 

2- Esnaf Ahilik Sandığına ilişkin Uygulamanın başlangıç 

tarihi değiştirilmiş olup, 01.01.2021 tarihine kadar 

ertelenmiştir. 

3- 2020 yılı için ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ belirlenmiştir. 

4- Kısa Çalışma Ödeneğinde Kolaylık getirilmiştir. 

5- Telafi Çalışma Süresi 4 Aya Çıkarılmıştır. 

6- Kredi Ödemelerini Aksatanlar İçin Kolaylık getirilmiştir. 

7- Karşılık Çek Cezalarına AF getirilmiştir. 

8- Konaklama Vergisinin Yürürlük Tarihi Ertelenmiştir. 

9- Yargıda Süreler 30 Nisan 2020’ye Kadar Durduruldu. 

10- 1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar işleyecek iş 

yeri kira bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi 

ve tahliye sebebi oluşturmayacağına ilişkin düzenleme 

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

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile önemli sosyal güvenlik düzenlemeleri 

ve Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yaşanabilecek bazı 

olumsuzlukları önlemeye yönelik bazı düzenlemeler yapılmıştır. 

1- Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve 

belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan 

kişilerin belge masrafı ile sınav ücreti İşsizlik Fonundan karşılanmaya devam 

edecektir.  

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 

Fondan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek 

üzere meslekler itibarıyla Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenir 

2-  Esnaf Ahilik Sandığına ilişkin uygulamanın başlangıç tarihi değiştirilmiş 

olup, 01.01.2021 tarihine kadar ertelenmiştir.  

 

3- 2020 yılı için ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 

5510 sayılı Kanunun 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 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 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 
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en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde 

bulunulması halinde bu madde hükümleri uygulanmaz. 

4- Kısa Çalışma Ödeneğinde Kolaylık  

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. 

Böylece 30 Haziran 2020 kadar son üç yıl içerisinde 600 gün işsizlik primi ödeme şartı 

450 güne, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi 

olma şartı ise 60 güne indirilmiştir. 

5- Telafi Çalışma Süresi 4 Aya Çıkarılmıştır.  

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 64 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer 

alan “iki” ibaresi “dört” şeklinde değiştirilmiştir. Buna göre 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. 

6- Kredi Ödemelerini Aksatanlar İçin Kolaylık 

2/1/2009 tarihli ve 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi 

Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna aşağıdaki 

geçici madde eklenmiştir. 

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 kredi 

müşterilerinin 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.  
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Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri 

yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai 

sorumluluk doğurmaz. 

7- Karşılık Çek Cezalarına AF 

14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle 

ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi ler,  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. 

Hükmün infazının durdurulması hâlinde ceza zamanaşımı işlemez. 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. 

Bu madde uyarınca verilecek kararlarda, hükmü veren icra ceza mahkemesi yetkilidir. 

Mahkemece bu madde uyarınca verilecek tüm kararlar alacaklıya tebliğ edilir. 

Bu madde uyarınca verilecek kararlara karşı itiraz kanun yoluna gidilebilir. İtirazın 

incelenmesinde İcra ve İflas Kanununun 353 üncü maddesinin birinci fıkrasında bel irlenen 

itiraz usulü uygulanır. Bu madde hükümleri her bir suç için ancak bir kez uygulanabilir.  

8- Konaklama Vergisinin Yürürlük Tarihi Ertelenmiştir.  

Hatırlanacağı üzere dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu’nun 9 uncu maddesiyle, 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun mülga 34 üncü maddesi “Konaklama Vergisi” 

başlığıyla yeniden düzenlenerek Konaklama Vergisi ihdas edilmiş ve yürürlük tarihi 

1/4/2020 olarak belirlenmişti.  

Yapılan düzenleme ile 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. 
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9- Yargıda Süreler 30 Nisan 2020’ye Kadar Durduruldu . 

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, 

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 Gazete’de yayımlanır. 

10- İşyeri Kira Bedellerinin Ödenmemesi Durumuna İlişkin Düzenleme 

1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi 

kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmaz.  

 

Saygılarımızla, 
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