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7226 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN KAPSAMINDA BİR KISIM DEĞERLENDİRMELER 
 

7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 26.03.2020 tarih 

ve 31080 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir. İlgili Kanun 

ile getirilen değişiklikler arasında, özellikle Covid-19 salgını sebebiyle yargılama 

faaliyetlerinde yaşanabilecek hak kayıplarının önlenmesi amacıyla getirilen hükümler ile iş 

hukuku ve kira ilişkilerine yönelik hükümlerden oluşan bültenimizi dikkatinize sunuyoruz.  

 

 

A- 7226 SAYILI KANUN’DA BELİRTİLEN YARGILAMA SÜRELERİ 30 NİSAN 

2020 TARİHİNE KADAR DURDURULMUŞTUR. 

 

Covid-19 salgını sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla Kanun’un 

Geçici 1. Maddesi’nde yer alan yargılama süreleri durdurulmuştur. Durdurulan süreler 

aşağıda tarihsel farklılıklar dikkate alınarak sınıflandırılmıştır. 

 

1- 13.03.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar duran süreler 

 

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, 

b) İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler 

ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler, 

c) Arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13.03.2020 tarihinden 30.04.2020 

tarihine kadar durdurulmuştur. 

 

2- 22.03.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar duran süreler 

 

a) 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 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar 

durdurulmuştur. 

 

Geçici 1. Madde’nin (b) bendinin 2. paragrafına göre; bu süreler, durma süresinin sona erdiği 

günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacaktır. Durma süresinin başladığı tarih 

itibariyle, 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. 
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3- Madde kapsamı dışında bırakılan süreler 
 

Geçici 1. Madde’nin 2. fıkrasında aşağıdaki sürelerin madde kapsamında olmadığı ve 

işlemeye devam edeceği belirtilmiştir. 

 

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. 

 

4- İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlar kapsamında alınan 

diğer tedbirler 

 

7226 sayılı Kanun’un Geçici 1. Maddesi’nin 3. fıkrası uyarınca, 

 

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. 

d) İcra ve iflas hizmetlerinin aksamaması için gerekli olan diğer tedbirler alınır. 

 

B- KISA ÇALIŞMA BAŞVURU KOŞULLARI KOLAYLAŞTIRILMIŞTIR. 

 

7226 sayılı Kanun’un 41. Maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda kısa çalışma 

başvuru şartlarına ilişkin değişiklikler yapılmıştır.  

 

Buna göre, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olma şartı 

60 güne, son üç yıl içinde 600 gün olan işsizlik sigortası primi ödeme şartı ise 450 güne 

indirilmiştir.  

 

Bununla birlikte, kısa çalışma uygulanan dönemde haklı nedenle fesih dışında işverence işçi 

çıkarılmaması gerektiği düzenlenmiştir. 

 

C- TELAFİ ÇALIŞMASI SÜRESİ ARTTIRILMIŞTIR. 

 

İş Kanunu’nun 64. maddesinde düzenlenen telafi çalışması 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 uygulama 

alanı bulabilmektedir.  
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İş Kanunu’nda telafi çalışmasına yönelik öngörülen iki aylık telafi çalışma süresi 7226 sayılı 

Kanun ile dört aya çıkarılmıştır. Ayrıca, Cumhurbaşkanı’nın bu süreyi iki katına çıkarma 

yetkisi olduğu düzenlenmiştir. 

 

D- İŞ YERİ KİRA BEDELLERİNİN ÖDENMEMESİ HALİNE İLİŞKİN 

DÜZENLEME YAPILMIŞTIR. 

 

7226 sayılı Kanun’un Geçici 2. Maddesi’ne göre, 01.03.2020 tarihinden 30.06.2020 tarihine 

kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi 

oluşturmayacaktır. 

 

 

Bilgilerinize sunarız.  

Saygılarımızla, 

 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

 

 

 
* Bültenimizde yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi 

mercilerin kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler 

gerçekleştirilmeden evvel tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer 

verilen açıklamalar temel alınarak yapılacak işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak Avukatlık Büromuz 

sorumlu tutulamaz. 

 

 

 

 


