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7226 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLERİN ÖZETİ VE BİLGİ 

NOTU  
 

7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, (“Kanun” veya “7226 

sayılı Kanun”) 26.03.2020 tarih ve 31080 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. İlgili Kanun ile getirilen değişikliklerden, özellikle Covid-19 salgını 

sebebiyle yargılama faaliyetlerinde yaşanabilecek hak kayıplarının önlenmesi amacıyla 

getirilen hükümler ile iş hukuku ve kira ilişkilerine yönelik hükümlerin değerlendirmesinden 

oluşan, “7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamında Bir 

Kısım Değerlendirmeler” başlıklı bültenimizi dikkatinize sunmuştuk. Bu bültenimizde ise, 

Çek Kanunu’nda ve ticari hayata ilişkin yapılan değişiklikler de dahil olmak üzere, Kanun’un 

geri kalanında yapılan değişikliklere ilişkin kısa değerlendirmelerimizi dikkatinize sunuyoruz. 

 

A. 10/6/1949 TARİHLİ VE 5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNUNDA YAPILAN 

DEĞİŞİKLİKLER 

 

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na eklenen Ek Madde 2 ile; afet ve acil durum hallerinde afetten 

veya acil durumdan etkilenen kişiler ile sınırlı olmak üzere ve 112 acil çağrı merkezlerini 

arayan kişilere ulaşılması amacı ile ihtiyaç duyulan abonelik bilgisi ve konum bilgisinin idari 

makamların talebiyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan temin edilmesi mümkün 

hale getirilmiştir. 

 

İlgili madde uyarınca elde edilen verilerin başka amaçlar için kullanılamayacağı 

düzenlenmiştir. 

 

B. 15/5/1959 TARİHLİ VE 7269 SAYILI UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER 

DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA 

DAİR KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

 

7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak 

Yardımlara Dair Kanun’a eklenen ek madde 13 doğrultusunda; deprem, 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’nın karar verebileceği düzenlenmiştir. 

 

C. 18/11/1960 TARİHLİ VE 132 SAYILI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İLE 

İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUNDA YAPILAN 

DEĞİŞİKLİKLER 

 

132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’un 10. 

maddesine eklenen düzenleme ile beraber, enstitünün belirli süreli, geçici nitelikte ve özel 
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bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde yurt içinde ve yurtdışında iş akdiyle Enstitü dışından 

inceleme elemanı çalıştırabileceği düzenlenmiştir. Ek olarak, günlük inceleme ücretinin 

Yönetim Kurulu’nca hangi esaslara göre belirleneceği, istihdam edilen personele uygulanacak 

disiplin cezaları ve disiplin ile ilgili işlemlere ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. 

 

D. 31/12/1960 TARİHLİ VE 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN 

DEĞİŞİKLİKLER 

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 75. maddesine eklenen hüküm 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. 

 

E. 26/6/1973 TARİHLİ VE 1774 SAYILI KİMLİK BİLDİRME KANUNUNDA 

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

 

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 6. maddesi ile, ticaret ve sanat amacı güden iş 

yerlerinde çalışanlar ve buralarda her türlü barındırmalar için iş yerlerinin sorumlu işleticisi 

ile öğrenci yurtları ve benzeri yerlerde çalışanlar ile bu yerlerde kalmakta olan öğrenciler için 

o yerin sorumlu işleticisi tarafından örneğine uygun kimlik belgesi doldurularak üç gün içinde 

genel kolluk örgütüne verilmesi zorunluluğu düzenlenmektedir. 

 

Kanun uyarınca işbu maddeye yapılan ekleme ile söz konusu bildirim yükümlülüğü elektronik 

ortamda da yapılabilecektir.  

 

F. 3/11/1980 TARİHLİ VE 2330 SAYILI NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK 

BAĞLANMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

 

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’un 4. maddesinde yapılan 

değişiklik ile yaşlılık aylığına ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir. İlgili Kanun’un 4. 

maddesinde belirtilen kanunlara göre malullük aylığı bağlanmasına esas alınmış hastalık ya da 

engellilik halleri ve bu hastalık ya da engellilik hallerindeki ilerlemelerin, sonradan geçen 

çalışmalar sebebiyle yaşlılık aylığına hak kazanılması koşullarının belirlenmesinde dikkate 

alınmayacağı düzenlenmekte idi. Ancak yeni düzenleme ile bu kapsamdaki kişilerin 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 yararlanacağı hükmü getirilmiştir. 

 

G. 11/9/1981 TARİHLİ VE 2521 SAYILI AVDA VE SPORDA KULLANILAN 

TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, 

SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUNDA YAPILAN 

DEĞİŞİKLİKLER 

 

2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının 

Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun’un 11. maddesinde yapılan 

değişikliklerle, kuruluş iznini veya faaliyet iznini almadan veya faaliyet izin belgesine aykırı 

olarak Kanun kapsamına giren 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 veya 6. maddede belirtilen esaslara aykırı olarak yapanlar ile 
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satanlar, satışına aracılık edenler ile satış amaçlı taşıyanlar, nakledenler veya bulunduranlar 

hakkında uygulanacak olan hapis ve adli para cezaları belirlenmiştir. 

 

H. 12/3/1982 TARİHLİ VE 2634 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA 

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 8. maddesine getirilen düzenleme ile, bakanlık 

tarafından tahsisi iptal edilen taşınmazların üzerinde yatırımcılar lehine tesis edilen irtifak 

haklarına ilişkin terkin davalarında basit yargılama usulü uygulanacağı hüküm altına 

alınmıştır. 

 

Ayrıca, eski düzenlemeye göre, tahsisi iptal edilen veya tahsis süresi sonra eren araziler 

üzerinde bulunan yapı, tesis ve müştemilatlar bedelsiz olarak Hazineye intikal etmekte iken, 

yapılan değişikle, tahsisi iptal edilen ve irtifak hakları terkin edilen veya tahsis süreleri sona 

eren taşınmazlar üzerinde bulunan yapı, tesis ve müştemilatların bedelsiz olarak Hazineye 

intikal edeceği düzenlenmiştir. 

 

Aynı Kanun’un 37. maddesine yapılan ekleme ile; kültür ve turizm koruma ve gelişim 

bölgeleri ile turizm merkezleri içinde imar planları ile turizme ayrılan yerlerdeki taşınmazların 

üzerinde yer alan turizm tesislerinin yüksek nitelikli ve çevreye duyarlı hale getirilmesi için 

bu tesislerin plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma 

koşulları ile projelendirilmelerine ilişkin hususların Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe 

girecek yönetmeliklerle düzenlenebileceği hükmü getirilmiştir. 

 

Son olarak, Kanun’a eklenen geçici madde 10 ile birlikte, 31/12/2020 tarihine kadar müfettiş 

veya başmüfettiş kadrolarına yapılacak atamalara ilişkin hususlar düzenlenmiştir. 

 

İ. 4/6/1985 TARİHLİ VE 3213 SAYILI MADEN KANUNUNDA YAPILAN 

DEĞİŞİKLİKLER 

 

3213 sayılı Maden Kanunu’na eklenen ek madde 19 ile mücbir sebep hallerinden birinin 

bulunması halinde Maden Kanunu kapsamındaki mali yükümlülüklerin ve/veya beyanların 

ertelenmesine ve mali yükümlülüklerin taksitlendirilmesine karar verilebileceği 

düzenlenmiştir. Ancak bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malum olması veya 

ilgililer tarafından ispat veya tevsik edilmesi gerekmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı, mücbir sebep sayılan haller nedeniyle mücbir sebep ilan etmeye ve mali 

yükümlülüklerden yerine getirilemeyecek olanları tespit etmeye yetkili kılınmıştır.  

 

J. 25/8/1999 TARİHLİ VE 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA 

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ek madde 3’te yapılan değişiklik ile, tehlikeli ve çok 

tehlikeli işlerden olup Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak 

tebliğlerde belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında 

yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı 

olan kişilerin belge masrafı ve sınav ücretinin 31/12/2021 tarihine kadar fondan karşılanacağı 

düzenlenmiştir. Eski düzenlemede bu tarih 31/12/2019 olarak kararlaştırılmaktaydı. 
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Aynı Kanun’a eklenen geçici madde 22 ile beraber, söz konusu Kanunun Esnaf Ahilik 

Sandığına ilişkin ek 6. maddesindeki hükümler ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu’nun Esnaf Ahilik Sandığına ilişkin hükümlerinin 01/01/2021 tarihine kadar 

uygulanmayacağı düzenlenmiştir. 

 

K. 28/3/2001 TARİHLİ VE 4632 SAYILI BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE 

YATIRIM SİSTEMİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

 

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun 5. maddesine eklenen 

hüküm ile birlikte, Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşları ve doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk 

vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar olan altsoyları tarafından yabancı para 

cinsinden katkı payı ödenebileceği düzenlenmiştir. 

 

L. 28/3/2002 TARİHLİ VE 4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ 

YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNDA YAPILAN 

DEĞİŞİKLİKLER 

 

4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da geçici 

madde 20’de yapılan değişiklik ile birlikte, Maliye Bakanı’nın nakit aktarımı ve/veya ihraç 

edilecek özel tertip Devlet iç borçlanma senetleri için Müsteşarlık bütçesinin mevcut ya da 

yeni açılacak tertiplerine 25 milyar Türk Lirasına kadar ödenek ekleme yetkisi, 50 milyar 

Türk Lirasına kadar olacak şekilde genişletilmiştir. 

 

M. 4/11/2004 TARİHLİ VE 5253 SAYILI DERNEKLER KANUNUNDA YAPILAN 

DEĞİŞİKLİKLER 

 

5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 23. maddesinde yapılan değişiklik ile derneklerin idareye 

bildireceği kişi grubunun kapsamı genişletilmiştir. Buna göre, dernekler eski düzenlemede 

sadece yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek 

üyeleri mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlü iken, yeni düzenleme ile yönetim kurulu 

ve denetim kurulu ile birlikte derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin, 

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 bildirilme yükümlülüğü getirilmiştir. 

 

Aynı Kanun’un 22. maddesinin (s) fıkrasına eklenen hüküm ile Kanun’un 23. maddesinde 

belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen dernek yöneticilerine 500 TL idari para 

cezası verileceği düzenlenmiştir.  

 

Ayrıca aynı Kanun’a eklenen ek madde 2 ile söz konusu Kanun ve Medeni Kanun’da 

derneklere ilişkin her türlü kayıt iş ve işlemin elektronik ortamda da yapılabileceği 

düzenlenmiş; geçici madde 1 ile derneklerin söz konusu maddenin yürürlüğe girdiği 

25/03/2020 tarihinden itibaren 6 ay içinde üyeliği devam edenlerin adını, soyadını, doğum 

tarihini ve kimlik numarasını merkezinin bulunduğu dernekler birimine bildirme yükümlülüğü 

getirilmiştir. 
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N. 10/5/2005 TARİHLİ VE 5346 SAYILI YENİLENEBİLİR ENERJİ 

KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA 

İLİŞKİN KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  

 

Kanun’un 26 ve 27. maddeleri ile, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik 

Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına ilişkin Kanun (“5346 sayılı Kanun”)’un iki maddesinde 

değişikliğe gidilmiştir. 5346 sayılı Kanun’un “Kaynak alanlarının belirlenmesi, korunması ve 

kullanılması” başlıklı 4. maddesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “yenilenebilir 

enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, bu alanların ve bağlantı kapasitelerinin 

yatırımcılara tahsisiyle yatırımların hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla kamu ve 

Hazine taşınmazları ile özel mülkiyete konu taşınmazlarda” yenilenebilir enerji kaynak 

alanlarının oluşturulacağını ve bunun uygulanma usulünü düzenlemekle, yenilenebilir enerji 

kaynaklarının enerji üretimi için kullanımında kamulaştırma esaslarını ortaya koymaktadır. 

Değişiklikle birlikte aynı madde, özel mülkiyete konu taşınmazların yenilenebilir enerji 

kaynak alanı olarak belirlenmesi hâlinde, söz konusu alanlar üzerinde acele kamulaştırma 

yapılabileceğini de hüküm altına almaktadır. 

 

O.  31/5/2006 TARİHLİ VE 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL 

SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

Kanun’un 29 ve 30. maddeleri ile 44 ila 47. maddelerinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu (“5510 sayılı Kanun”)’nda yapılan bazı ekleme ve 

değişiklikler düzenlenmektedir.  

 

Kanun’un 29 maddesiyle 5510 sayılı Kanun’a eklenen geçici madde 80 uyarınca, özetle, 2019 

yılının aynı ayına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu (“Kurum”)’na 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 yılının ilgili ayında bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün 

sayısının, 2,50 Türk Lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, işverenlerin Kuruma 

ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan 

karşılanacaktır.  

 

Muvazaa hali gibi İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanılamayacak durumlar, söz konusu 

geçici maddenin devamındaki fıkralarda düzenlenmektedir.  

 

Kanun ile getirilen geçici madde 81 doğrultusunda ise, söz konusu maddenin yürürlüğe 

girdiği tarihten önce 2330 sayılı Kanun’a göre aylık bağlanan malûller ile 5434 sayılı Kanun 

kapsamında aylık bağlanan vazife ve harp malûllerinin prim ödeme gün sayısının hesaplanma 

usulü hüküm altına alınmıştır.   

 

Son olarak, Kanun’un 45. maddesi ile 5510 sayılı Kanun’un 88. maddesinde kısmi süreli 

çalışanların genel sağlık sigortasına ilişkin değişiklikler yapılmıştır. Buna göre, 4857 sayılı 

Kanun’un 13 ve 14. maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ay 

içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlardan ay 

içerisinde 20 gün ve daha az çalışanlar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası 

primlerinin otuz güne tamamlanmasının zorunlu olduğunu düzenleyen hüküm, “ay içerisinde 

8 gün ve daha az çalışanlar için” şeklinde değiştirilmiştir. 
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P. 20/2/2008 TARİHLİ VE 5737 SAYILI VAKIFLAR KANUNUNDA YAPILAN 

DEĞİŞİKLİKLER 

Kanun’un 33 ve 34. maddeleri ile 5737 sayılı Vakıflar Kanunu (“5737 sayılı Kanun”)’nun 20. 

maddesine ekleme yapılarak madde başlığı “Kiralama” olarak değiştirilmiş ve 5737 saylı 

Kanun’a geçici madde 14 eklenmiştir. 7226 sayılı Kanun’da bu maddelerin yürürlük tarihi 

1/01/2021 olarak kararlaştırılmıştır. 5737 sayılı Kanun’un 20. maddesine yapılan ekleme ile; 

Vakıflar Genel Müdürlüğüne (“Genel Müdürlük”) ve mazbut vakıflara ait taşınmazların 

onarım veya inşa karşılığı kiralamalarında sözleşmenin başlangıç tarihinde, işletme süresine 

ait ilk yılın altı aylık kira bedelinin ayrıca teminat olarak alınarak bankalarda 

nemalandırılacağı, alınan teminat sözleşmenin sona ermesiyle, varsa taşınmazda meydana 

gelen zarara mahsup edilerek kalan kısmın kiracıya iade edileceği düzenlenmektedir. 

Maddenin devamındaysa Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazların 

kiralamalarında, sözleşme süresi içinde üç aylık kira bedelinin ödenmediği takdirde, 

ihtarname gönderilmesi, sözleşmenin feshi ve taşınmazın tahliyesi de dahil olmak üzere 

izlenecek usul hüküm altına alınmıştır.  

 

Öte yandan, 5737 sayılı Kanun’a getirilen geçici madde 14 ile Genel Müdürlüğe 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 sayılacağı düzenlenmektedir. 

 

Q. 25/6/2019 TARİHLİ VE 7179 SAYILI ASKERALMA KANUNUNDA YAPILAN 

DEĞİŞİKLİKLER 

Kanun’un 38. maddesi ile 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun “Dövizle askerlik” başlıklı 39. 

maddesinde değişiklik yapılarak, dövizle askerlik hükümlerinden yararlanabilmenin kriterleri 

genişletilmiştir. Yapılan değişikliğe göre, yabancı ülkelerde çalışma izni olanların ve 

yurtdışında ikamet eden ve çok vatandaşlık hakkına sahip olanlara ek olarak, “yurt dışında 

doğup yurt dışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olanlar” da en az üç yıl süre ile 

fiilen yabancı ülkelerde bulunmaları hâlinde çalışma şartı aranmadan dövizle askerlik 

hükümlerinden yararlanabilecektir. 

R. 3/5/1985 TARİHLİ VE 3194 SAYILI İMAR KANUNUNDA YAPILAN 

DEĞİŞİKLİKLER 

Kanun’un 39 ve 40. maddeleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu (“3194 sayılı Kanun”)’nda 

birtakım değişiklikler yapılmıştır. Buna göre, 3194 sayılı Kanun’un “İdari müeyyideler” 

başlıklı maddesine yapılan ekleme ile, ilgili madde uyarınca idari para cezası verilmesini 

gerektiren aykırılığa konu alan ile bu alanın bulunduğu arsa veya arazinin emlak vergisine 

esas asgari metrekare birim değerinin çarpımı ile bulunan bedel kadar idari para cezasının, 

verilen para cezalarına ayrıca ilave edileceği düzenlemesi getirilmiştir. 

Öte yandan 3194 sayılı Kanun’a getirilen geçici madde 23 ile, söz konusu geçici maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihten önce 14/2/2020 tarihli ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla değiştirilen 42 maddenin ikinci 

fıkrası uyarınca verilen idari para cezalarına ilişkin yapılan ödemelerden, 7226 sayılı Kanun 
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ile getirilen usul uyarınca hesaplanan tutarlardan fazla tahsil edilmiş olanların iade usulü 

düzenlenmiştir.  

 

S. 29/6/2001 TARİHLİ VE 4706 SAYILI HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN 

DEĞİŞİKLİKLER 

Kanun’un 42. maddesi ile 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“4706 sayılı 

Kanun”)’a geçici madde 25 eklenmiştir. İlgili madde uyarınca, ilgili bakanlıklar tarafından 

üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm 

Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden, 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 paylarının ödeme sürelerinin, 

başvuru şartı aranmaksızın altı ay erteleneceği ve bu alacakların ertelenen süre sonuna kadar 

herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edileceği düzenlemesi getirilmiştir.  

 

T. 22/1/2009 TARİHLİ VE 5834 SAYILI KARŞILIKSIZ ÇEK VE PROTESTOLU 

SENETLER İLE KREDİ VE KREDİ KARTLARI BORÇLARINA İLİŞKİN 

KAYITLARIN DİKKATE ALINMAMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN 

DEĞŞİKLİKLER 

Kanun’un 48. maddesi ile, 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve 

Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun (“5834 

sayılı Kanun”)’a geçici madde 2 eklenmiştir. Getirilen düzenlemeye göre; ödeme tarihi 

24/3/2020 tarihinden önce olup da; ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, karşılıksız 

çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 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 alınmayacaktır. 

U. 14/12/2009 TARİHLİ VE 5941 SAYILI ÇEK KANUNUNDA YAPILAN 

DEĞİŞİKLİKLER 

Kanun’un 49. maddesi ile 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanunu (“5941 sayılı 

Kanun”)’na geçici madde 5 eklenmiştir. İşbu madde uyarınca, 24/3/2020 tarihine kadar 

işlenen karşılıksız çek suçundan dolayı mahkum olanların cezalarının infazı, ilgili maddenin 

yürürlüğe girdiği tarih olan 26/3/2020 itibariyle durdurulmuştur. Ancak tahliye tarihinden 

itibaren en geç üç ay içerisinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin alacaklıya 

ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün 

infazının devamına karar verilir.  

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. Taksitleri ödememe haline bağlanan sonuçlar da 5941 sayılı Kanun ile 
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düzenlenmiştir. Öte yandan getirilen düzenleme ile hükmün infazının durdurulması halinde 

ceza zamanaşımının işlemeyeceği, söz konusu madde uyarınca infazı durdurulan kişi 

hakkında mahkemece adlî kontrol tedbirine karar verilebileceği ve madde uyarınca verilecek 

kararlarda hükmü veren icra ceza mahkemesinin yetkisi tesis edilmiştir. 

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız. 

 

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. 

 

 

 

 


