BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7226 SAYILI KANUN
27 Mart 2020
Kanun

5442 sayılı İl İdaresi
Kanunu

Eklenen/Değişen
Madde

Yeni Düzenlemeler

Yürürlük Tarihi

Ek Madde 2

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından, afet ve acil durum hallerinde
arama, kurtarma ve müdahale faaliyetleri kapsamında, afetten veya acil durumdan
etkilenen kişiler ile sınırlı olmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının
veya ilgili valiliğin ve 112 acil çağrı merkezlerine yapılan çağrılar kapsamında,
arayan kişilere ulaşılması amacıyla arama zamanıyla sınırlı olmak üzere 112 acil
çağrı merkezlerinin veya ilgili valiliğin ihtiyaç duyduğu telefon abone ve konum
bilgileri gecikmeksizin karşılanacaktır.

26 Mart 2020

•

3213 sayılı Maden
Kanunu

Ek Madde 19
•

Mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması hâlinde Bakanlık tarafından
Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak kanun kapsamındaki mali
yükümlülüklerin ve/veya beyanların ertelenmesi ile mali yükümlülüklerin
taksitlendirilmesine karar verilebileceği ve bu yönde bir karar alınması
durumunda mali yükümlülüklere ilişkin zamanaşımının duracağı ve hak
düşürücü sürelerin erteleme süresince işlemeyeceği hususu düzenlenmiştir.
Bu kapsamda 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 yetkili kılınmıştır.

1 Ocak 2020

•

5651 sayılı İnternet
Ortamında Yapılan
Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu
Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanun

İnternet ortamında yapılan ve içeriği belirlenen ve Türk Ceza Kanununda yer
alan;
1) İntihara yönlendirme,
2) Çocukların cinsel istismarı,
3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma,
4) Sağlık için tehlikeli madde temini,
5) Müstehcenlik,
6) Fuhuş,
7) Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama,

Madde 8/1ve 8/4

26 Mart 2020
suçları kapsamına 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve
Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yer alan suçlar eklenmiş ve
bu suçların oluştuğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili
olarak erişimin engellenmesine karar verileceği hükme bağlanmıştır.
•

Yukarıda belirtilen suçları oluşturan yayınların içerik veya yer sağlayıcısının
yurt dışında bulunması halinde veya içerik veya yer sağlayıcısı yurt içinde
bulunsa bile, içeriği yukarıdaki bullet point içinde belirtilen (2), (5), (6) ve (7)
numaralarda yazılı suçları ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor
Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun
kapsamındaki suçları oluşturan yayınlara ilişkin olarak erişimin engellenmesi
kararı re'sen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Başkanı tarafından verileceği
hükme bağlanmıştır.

•

30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yeni koronavirüs (Covid19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için;
Kısa çalışma uygulamasının başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet
akdine tabi olanlar ve son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik
sigortası primi ödenmiş olanlara İşsizlik Sigortası Fonu’ndan kısa çalışma

4447 sayılı İşsizlik
Sigortası Kanunu

ödeneği ödeneceği ve bu koşulu sağlamayanların, kısa çalışma süresini
geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa
çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edeceği hükme bağlanmıştır.

Geçici Madde 23

29 Şubat 2020

Kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, iş yerinde kısa çalışma
uygulanan dönemde haklı nedenle fesih sebepleri (Ahlak ve iyi niyet
kurallarına uymayan haller ve benzerleri) hariç olmak kaydıyla işveren
tarafından işçi çıkarılmaması gerekmektedir.
•

4857 sayılı İş Kanunu

Madde 64/1

Bu madde kapsamındaki başvurular 60 gün içinde sonuçlandırılmalıdır.

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, işverenin iki ay içinde yaptırabileceği telafi
çalışması yeni düzenlemeyle birlikte dört aya (önceden 2 ay idi) çıkarılmıştır.
Ayrıca Cumhurbaşkanı bu süreyi iki katına kadar artırmaya yetkili kılınmıştır.
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Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde
ibrazında, çekle ilgili olarak "karşılıksızdır" işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi
hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, 1.500 güne kadar adli
para cezasına hükmolunması ve hükmolunan adli para cezalarının ödenmemesi
durumunda, bu cezanın doğrudan hapis cezasına çevrilmesine ve diğer tedbirlere
ilişkin hükümlerden doğan cezaların infazı;

5941 sayılı Çek
Kanunu

•

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla durdurulacak olup hükümlü
tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen
kısmının onda birini alacaklıya ödemekle mükellef kılınmıştır.

•

Kalan kısmının üç aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit
taksitle ödenmesi durumunda mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün

Geçici Madde 5

26 Mart 2020

sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verileceği ve infazın durdurulduğu
tarihten itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda
birinin ödenmediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün
infazının devamına karar verileceği hükme bağlanmıştır.
•

Hükmün infazının durdurulması hâlinde ceza zamanaşımı işlememekte ve
hüküm her bir suç için ancak bir kez uygulanabilmektedir.

Covid-19 salgın hastalığının ülkede görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak
kayıplarının önlenmesi amacıyla;

7226 Sayılı Bazı
Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair
Kanun

•

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; usul hükmü içeren kanunlarda taraflar bakımından belirlenen
süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk
ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13 Mart 2020 (bu tarih dâhil) tarihinden
30 Nisan 2020 tarihine kadar,

•

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 Mart 2020 (bu tarih dâhil) tarihinden 30 Nisan 2020 tarihine kadar
durdurulmuştur.

•

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

Geçici Madde 1

26 Mart 2020

•

İstisnalar:
1) 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 verilecektir.
2) Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edilecek ve taraflardan
biri, diğer tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebilecektir.
3) Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçları, durma
süresince devam edecektir.
4) İcra ve iflas hizmetlerinin aksamaması için gerekli olan diğer tedbirler
alınacaktır.

7226 Sayılı Bazı
Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair
Kanun

Geçici Madde 2

1 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira
bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacağı
hükme bağlanmıştır.
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