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26 Mart 2020 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31080 (Mükerrer)

KANUN

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7226                                                                                             Kabul Tar�h�: 25/3/2020

MADDE 1 – 10/6/1949 tar�hl� ve 5442 sayılı İl İdares� Kanununa aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.
“EK MADDE 2 – B�lg� Teknoloj�ler� ve İlet�ş�m Kurumu tarafından;
a) Afet ve ac�l durum haller�nde arama, kurtarma ve müdahale faal�yetler� kapsamında, afetten veya ac�l

durumdan etk�lenen k�ş�ler �le sınırlı olmak üzere Afet ve Ac�l Durum Yönet�m� Başkanlığının veya �lg�l�
val�l�ğ�n,

b) 112 ac�l çağrı merkezler�ne yapılan çağrılar kapsamında, arayan k�ş�lere ulaşılması amacıyla arama
zamanıyla sınırlı olmak üzere 112 ac�l çağrı merkezler�n�n veya �lg�l� val�l�ğ�n,

�ht�yaç duyduğu telefon abone ve konum b�lg�ler� gec�kmeks�z�n karşılanır. Bu kapsamda �lg�l� Bakanlık
�le B�lg� Teknoloj�ler� ve İlet�ş�m Kurumunun b�rl�kte bel�rleyeceğ� usul ve esaslar dâh�l�nde er�ş�m s�stem�
kurulab�l�r.

Bu madde uyarınca elde ed�len ver�ler başka amaçlar �ç�n kullanılamaz.”
MADDE 2 – 15/5/1959 tar�hl� ve 7269 sayılı Umum� Hayata Müess�r Afetler Dolayıs�yle Alınacak

Tedb�rlerle Yapılacak Yardımlara Da�r Kanuna aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.
“EK MADDE 13 – 1 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len afetler neden�yle afet yaşanılan yerlerde

elektr�k ve/veya doğal gaz tüket�m bedeller�n�n tahakkuk ve/veya tahs�latlarının süres�n�n ve kapsamının
bel�rlenerek 1 yıla kadar ertelenmes� �le elektr�k ve/veya doğal gaz dağıtım ve/veya tedar�k ş�rketler�n�n söz
konusu ertelemeden kaynaklanan anapara har�c�ndek� tüket�c�lerden tahs�l ed�lmeyen bedellere �l�şk�n
f�nansman mal�yet�n�n, gec�kme zammı tutarını geçmemek üzere Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığı
bütçes�nden karşılanmasına Cumhurbaşkanınca karar ver�leb�l�r.

F�nansman mal�yet� kapsamına g�recek mal�yet unsurları da dâh�l olmak üzere bu madden�n
uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar, Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığının görüşü alınarak Enerj� ve Tab�� Kaynaklar
Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan yönetmel�kle bel�rlen�r.”

MADDE 3 – 18/11/1960 tar�hl� ve 132 sayılı Türk Standardları Enst�tüsü �le İlg�l� Bazı Düzenlemeler
Hakkında Kanunun 10/A maddes�ne aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.

“Enst�tü, bel�rl� sürel�, geç�c� n�tel�kte ve özel b�lg� ve uzmanlık gerekt�ren �şlerde yurt �ç�nde ve yurt
dışında �ş akd�yle Enst�tü dışından �nceleme elemanı çalıştırab�l�r. Bunların günlük �nceleme ücret�, asgar�
ücret�n aylık brüt tutarının %25’�n� aşmamak üzere Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlen�r.

22/5/2003 tar�hl� ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında �st�hdam ed�lenler har�c�ndek� Enst�tü
personel�ne uygulanacak d�s�pl�n cezaları �le ceza gerekt�ren f��l ve haller hususunda 14/7/1965 tar�hl� ve 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 �nc� maddes� uygulanır. Ancak aynı maddede yer alan aylıktan kesme
cezası brüt ücretten 1/30-1/8 arasında kes�nt� yapılması; Devlet memurluğundan çıkarma cezası Enst�tüye b�r
daha atanmamak üzere �şten çıkarma şekl�nde uygulanır. Enst�tü personel�n�n d�s�pl�n �le �lg�l� �şlemler�n�
yürütmek üzere merkezde d�s�pl�n kurulu ve yüksek d�s�pl�n kurulu kurulur. Bu personel�n d�s�pl�n �şlemler�ne
�l�şk�n d�ğer hususlarda bu Kanunda yer alan hükümler dışında, Enst�tünün teşk�lat yapısı ve personel�n�n
statüsü göz önüne alınarak, 657 sayılı Kanunun Dördüncü Kısmının “D�s�pl�n” başlıklı Yed�nc� Bölümünde yer
alan hükümler uygulanır.”

MADDE 4 – 31/12/1960 tar�hl� ve 193 sayılı Gel�r Verg�s� Kanununun 75 �nc� maddes�ne aşağıdak� fıkra
eklenm�şt�r.

“Yabancı para c�ns�nden yapılan katkı payı ödemeler�n�n yatırıldığı yabancı para c�ns�nden kurulan
emekl�l�k yatırım fonlarından elde ed�len �rat tutarının tesp�t�nde kur farkı d�kkate alınmaz.”

MADDE 5 – 26/6/1973 tar�hl� ve 1774 sayılı K�ml�k B�ld�rme Kanununun 6 ncı maddes�ne aşağıdak�
fıkra eklenm�şt�r.

“Bu b�ld�r�mler sorumlu �şlet�c�ler tarafından, yukarıda bel�rt�len süre �çer�s�nde genel kolluk
kuvvetler�ne elektron�k ortamda da yapılab�l�r. B�ld�r�mler�n elektron�k ortamda yapılması durumunda üçüncü
fıkra hükmü uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında elektron�k ortamda yapılan b�ld�r�mler, genel kolluk tarafından
köy ve mahalle muhtarları �le paylaşılır.”

MADDE 6 – 3/11/1980 tar�hl� ve 2330 sayılı Nakd� Tazm�nat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun
4 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrasına aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
“Ancak, bu kapsamdak�ler aylık bağlandığı tar�hten sonra geçen çalışmaları esas alındığında en az 20 yıldan
ber� s�gortalı bulunmak ve en az 5000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm s�gortaları pr�m� ödem�ş olmak şartıyla
talepler� hal�nde ayrıca yaşlılık aylığından yararlanırlar.”

MADDE 7 – 11/9/1981 tar�hl� ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, N�şan Tabancaları ve
Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Da�r Kanunun 11 �nc� maddes� başlığı �le b�rl�kte
aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“İz�ns�z ya da �z�n belges�ne aykırı üret�m, satış ve reklam yasağına �l�şk�n cezalar:
MADDE 11 – 4 üncü maddede bel�rt�len kuruluş �zn�n� veya 5 �nc� maddede bel�rt�len faal�yet �zn�n�

almadan veya faal�yet �z�n belges�ne aykırı olarak bu Kanun kapsamına g�ren y�vs�z tüfek, spor ve n�şan tüfek
ve tabancaları �mal eden fabr�ka veya �malathane kuranlar veya �şletenler veya �ş yerler� ya da �kametgâhlarında
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söz konusu s�lahları �mal edenler veya 6 ncı maddede bel�rt�len esaslara aykırı olarak yapanlar üç yıldan beş yıla
kadar hap�s ve beş yüz günden beş b�n güne kadar adlî para cezası �le cezalandırılır.

B�r�nc� fıkra kapsamında üret�len veya yapılan y�vs�z tüfek, spor ve n�şan tüfek ve tabancaları satanlar,
satışına aracılık edenler �le satış amaçlı taşıyanlar, nakledenler veya bulunduranlar b�r yıldan üç yıla kadar hap�s
ve yüz günden beş yüz güne kadar adlî para cezası �le cezalandırılır.

Satıcılık belges� olmadan satış yapanlar �k�nc� fıkra uyarınca cezalandırılır.
Y�vs�z tüfek satın alma belges� olmayan k�ş�ye satış yapan veya �hraç kayıtlı tüfeğ� yurt �ç�ne satanlar

�k�nc� fıkra uyarınca cezalandırılır.
Bu Kanun kapsamında yer alan y�vs�z tüfek, spor ve n�şan tüfek ve tabancalarının herhang� b�r mecrada

yazılı, görsel, �ş�tsel ve benzer� yollarla t�car� reklamı veya tanıtımı yapılamaz, bu s�lahların kullanılmasını
özend�ren veya teşv�k eden kampanyalar düzenlenemez. Buna aykırı hareket edenlere 7/11/2013 tar�hl� ve 6502
sayılı Tüket�c�n�n Korunması Hakkında Kanunun 77 nc� maddes�n�n on�k�nc� fıkrasında bel�rt�len �dar� para
cezaları mahall� mülk� am�r tarafından uygulanır. İdar� �şleme konu �hlal�n b�r yıl �ç�nde tekrar ed�lmes� hâl�nde
�dar� para cezaları üç katı olarak uygulanır. Faal�yet �z�n belges� sah�pler�ne a�t kurumsal �nternet s�teler� ve
sosyal medya hesapları, fuarlara katılım �ç�n hazırlanan materyaller �le avcılık ve atıcılık üzer�ne temat�k yayın
yapan telev�zyon kuruluşları ve sürel� yayınlarda yapılan reklam veya tanıtım bu yasağın kapsamı dışındadır.”

MADDE 8 – 2521 sayılı Kanunun 12 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9 – 2521 sayılı Kanunun 13 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles�nde yer alan “,

satışına aracılık eden, taşıyan veya nakleden” �bares� “veya taşıyan” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 10 – 12/3/1982 tar�hl� ve 2634 sayılı Tur�zm� Teşv�k Kanununun 8 �nc� maddes�n�n (I)

fıkrasının b�r�nc� paragrafı aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“Bakanlık tarafından tahs�s� �ptal ed�len taşınmazların üzer�nde yatırımcılar leh�ne tes�s ed�len �rt�fak

haklarına �l�şk�n terk�n davalarında bas�t yargılama usulü uygulanır. Tahs�s� �ptal ed�len ve �rt�fak hakları terk�n
ed�len veya tahs�s süreler� sona eren taşınmazlar üzer�nde bulunan yapı, tes�s ve müştem�latlar bedels�z olarak
Haz�neye �nt�kal eder. Yatırımcı, bunlar �ç�n herhang� b�r hak ve bedel talep edemez.”

“N. Bakanlığın tasarrufuna geçen taşınmazlar üzer�nde �rt�fak hakkı tes�s ed�lmes� ve tahs�s� �ptal ed�len
taşınmazların üzer�nde yatırımcılar leh�ne tes�s ed�len �rt�fak haklarının terk�n ed�lmes� �şlemler� Bakanlığın
onayı �le yapılır.”

MADDE 11 – 2634 sayılı Kanunun 37 nc� maddes�n�n (C) fıkrasına (2) numaralı bend�nden sonra
gelmek üzere aşağıdak� bent eklenm�ş ve d�ğer bent buna göre teselsül ett�r�lm�şt�r.

“(3) Kültür ve tur�zm koruma ve gel�ş�m bölgeler� �le tur�zm merkezler� �ç�nde �mar planları �le tur�zme
ayrılan yerlerdek� taşınmazların üzer�nde yer alan Bakanlıktan belgel� tur�zm tes�sler�n�n yüksek n�tel�kl� ve
çevreye duyarlı hale get�r�lmes� �ç�n bu tes�sler�n plan, fen, sağlık ve sürdürüleb�l�r çevre şartlarına uygun yapı
ve yapılaşma koşulları �le projelend�r�lmeler�ne �l�şk�n hususlar,”

MADDE 12 – 2634 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 10 – Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte, genel bütçe kapsamındak� kamu

�dareler�nde mesleğe özel yarışma sınavına tab� tutulmak suret�yle g�r�len ve bel�rl� b�r yet�şme programı sonrası
yeterl�k sınavına tab� tutularak müfett�ş, denetç� ve kontrolör kadrolarında yardımcılık veya stajyerl�kte geçen
süreler dâh�l en az beş yıl görev yapmış olanlar �le aynı sürede görev yapmış olmak kaydıyla daha önce bu
unvanları �hraz etm�ş olanlar arasından, yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar, Bakan
tarafından 31/12/2020 tar�h�ne kadar durumlarına uygun müfett�ş veya başmüfett�ş kadrolarına naklen
atanab�l�rler. Bu şek�lde atananların sayısı y�rm�y� geçemez.

Bu maddeye göre atananların yardımcılık veya stajyerl�k kadrolarında geç�rd�kler� süreler, Kültür ve
Tur�zm Bakanlığı müfett�ş yardımcısı kadrolarında; müfett�ş, denetç� ve kontrolör unvanlı kadrolarda
geç�rd�kler� süreler Kültür ve Tur�zm Bakanlığı müfett�ş� kadrolarında geç�r�lm�ş sayılır.”

MADDE 13 – 28/3/1983 tar�hl� ve 2809 sayılı Yükseköğret�m Kurumları Teşk�latı Kanununun ek 196
ncı maddes�n�n başlığında ve b�r�nc� fıkrasında yer alan “Semerkand B�l�m ve Meden�yet Ün�vers�tes�” �bareler�
“İstanbul Sağlık ve Teknoloj� Ün�vers�tes�” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 14 – 2809 sayılı Kanuna aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.
“EK MADDE 202 – Mevzuatta Semerkand B�l�m ve Meden�yet Ün�vers�tes�ne yapılan atıflar İstanbul

Sağlık ve Teknoloj� Ün�vers�tes�ne yapılmış sayılır.”
MADDE 15 – 4/6/1985 tar�hl� ve 3213 sayılı Maden Kanununa aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.
“EK MADDE 19 – Mücb�r sebeplerden herhang� b�r�n�n bulunması hâl�nde Bakanlık tarafından Haz�ne

ve Mal�ye Bakanlığının görüşü alınarak bu Kanun kapsamındak� mal� yükümlülükler�n ve/veya beyanların
ertelenmes� �le mal� yükümlülükler�n taks�tlend�r�lmes�ne karar ver�leb�l�r. Bu takd�rde mal� yükümlülüklere
�l�şk�n zamanaşımı durur ve hak düşürücü süreler erteleme süres�nce �şlemez.

Bu hükmün uygulanması �ç�n mücb�r sebeb�n malum olması veya �lg�l�ler tarafından �spat veya tevs�k
ed�lmes� gerek�r.

Bakanlık, mücb�r sebep sayılan hâller neden�yle; bölge, �l, �lçe, mahal veya afete maruz kalanlar
�t�barıyla mücb�r sebep hâl� �lan etmeye ve bu sürede bu Kanunda bel�rlenen mal� yükümlülüklerden yer�ne
get�r�lemeyecek olanları tesp�t etmeye yetk�l�d�r.”

MADDE 16 – 25/8/1999 tar�hl� ve 4447 sayılı İşs�zl�k S�gortası Kanununun ek 3 üncü maddes�n�n
b�r�nc� fıkrasında yer alan “31/12/2019” �bares� “31/12/2021” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 17 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
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“GEÇİCİ MADDE 22 – Ek 6 ncı madde hükümler� �le 5510 sayılı Kanundak� Esnaf Ah�l�k Sandığına
�l�şk�n hükümler 1/1/2021 tar�h�ne kadar uygulanmaz.”

MADDE 18 – 28/3/2001 tar�hl� ve 4632 sayılı B�reysel Emekl�l�k Tasarruf ve Yatırım S�stem�
Kanununun 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına b�r�nc� cümles�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� cümle
eklenm�şt�r.
“Türk�ye’de kanun� yerleş�m yer� bulunmayan Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşları ve 29/5/2009 tar�hl� ve 5901
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 �nc� maddes� kapsamındak� k�ş�ler tarafından yabancı para c�ns�nden
katkı payı ödeneb�l�r.”

MADDE 19 – 4632 sayılı Kanunun ek 1 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına b�r�nc� cümles�nden sonra
gelmek üzere aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
“Cumhurbaşkanı, yabancı para c�ns�nden yapılan katkı payı ödemeler� �ç�n bu oranı yüzde ona kadar �nd�rmeye
yetk�l�d�r.”

MADDE 20 – 28/3/2002 tar�hl� ve 4749 sayılı Kamu F�nansmanı ve Borç Yönet�m�n�n Düzenlenmes�
Hakkında Kanunun geç�c� 20 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “f�rmalara” �bares� “gerçek ve tüzel
k�ş�ler �le t�car� �şletmelere” şekl�nde ve “25” �bareler� “50” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 21 – 4/11/2004 tar�hl� ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 23 üncü maddes�n�n başlığında yer
alan “seç�lenler�n” �bares� “seç�lenler �le üyeler�n”  şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, b�r�nc� fıkrasına “üyeler�” �bares�nden
sonra gelmek üzere “, üyel�ğe kabul ed�lenler �le üyel�ğ� sona erenler�n adını, soyadını, doğum tar�h�n� ve k�ml�k
numarasını kabul ed�lme ve sona erme tar�h�nden �t�baren kırk beş gün �ç�nde” �bares� eklenm�ş, fıkrada yer alan
“mülkî �dare am�rl�ğ�ne” �bares� “merkez�n�n bulunduğu dernekler b�r�m�ne” şekl�nde ve “b�ld�r�m�n�n” �bares�
“b�ld�r�m� �le üyel�ğe �l�şk�n b�ld�r�mler�n” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 22 – 5253 sayılı Kanunun 32 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (l) bend�nde yer alan “, 23”
�bares� madde metn�nden çıkarılmış ve fıkraya aşağıdak� bent eklenm�şt�r.

“s) 23 üncü maddede bel�rt�len b�ld�r�m yükümlülüğünü yer�ne get�rmeyen dernek yönet�c�ler�ne beş yüz
Türk l�rası �darî para cezası ver�l�r.”

MADDE 23 – 5253 sayılı Kanuna aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.
“İşlemler�n elektron�k ortamda yapılması
EK MADDE 2 – Bu Kanun ve 22/11/2001 tar�hl� ve 4721 sayılı Türk Meden� Kanununa göre

derneklerle �lg�l� her türlü kayıt �le �ş ve �şlem elektron�k ortamda da yapılab�l�r.
Bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar İç�şler� Bakanlığınca çıkarılan yönetmel�kle

bel�rlen�r.”
MADDE 24 – 5253 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“Üyel�ğ� devam edenler�n b�ld�r�lmes�
GEÇİCİ MADDE 1 – Dernekler, bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren altı ay �ç�nde, üyel�ğ�

devam edenler�n adını, soyadını, doğum tar�h�n� ve k�ml�k numarasını merkez�n�n bulunduğu dernekler b�r�m�ne
b�ld�r�rler. Bu b�ld�r�m� yer�ne get�rmeyen dernek yönet�c�ler� hakkında, 32 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (s)
bend� hükmü uygulanır.”

MADDE 25 – 5/5/2005 tar�hl� ve 5345 sayılı Gel�r İdares� Başkanlığı �le İlg�l� Bazı Düzenlemeler
Hakkında Kanunun mülga 33 üncü maddes� başlığıyla b�rl�kte aşağıdak� şek�lde yen�den düzenlenm�şt�r.

“Atıflar ve yetk�ler
MADDE 33 – D�ğer mevzuatta Gel�rler Genel Müdürlüğüne yapılmış olan atıflar Gel�r İdares�

Başkanlığına; Gel�rler Genel Müdürüne yapılmış atıflar Gel�r İdares� Başkanına; Başkanlığın görev alanına
g�ren konularda mülk� �dare am�rler�ne, mahall�n en büyük memuruna, �l�n en büyük malmemuruna, defterdara
ve defterdarlığa yapılmış atıflar �lg�s�ne göre verg� da�res� başkanı ve başkanlığına, verg� da�res� başkanlığı
bulunmayan yerlerde verg� da�res� müdürü veya müdürlüğüne; gel�r müdürlüğüne, takd�r kom�syonu başkanı
veya başkanlığına, tahs�l da�res�ne, mal müdürü ve müdürlüğüne yapılmış atıflar �lg�s�ne göre verg� da�res�
başkanı ve başkanlığına veya �lg�l� müdür veya müdürlüğüne yapılmış sayılır.”

MADDE 26 – 10/5/2005 tar�hl� ve 5346 sayılı Yen�leneb�l�r Enerj� Kaynaklarının Elektr�k Enerj�s�
Üret�m� Amaçlı Kullanımına İl�şk�n Kanunun 4 üncü maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“MADDE 4 – Bakanlık, yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarının etk�n ve ver�ml� kullanılması, bu alanların ve
bağlantı kapas�teler�n�n yatırımcılara tahs�s�yle yatırımların hızlı b�r şek�lde gerçekleşt�r�lmes� amacıyla kamu ve
Haz�ne taşınmazları �le özel mülk�yete konu taşınmazlarda �lg�l� kurum ve kuruluşların görüşü alınarak yer
seç�m� yapmak suret�yle yen�leneb�l�r enerj� kaynak alanları oluşturur. Bu husus tapu kütüğüne şerh ed�l�r. Şerh
tar�h�nden �t�baren üç yıl �ç�nde 4/11/1983 tar�hl� ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddes�ne
göre kamulaştırma bedel�n�n tesp�t�yle Haz�ne adına tesc�l� �steğ�nde bulunulduğuna da�r mahkemeden alınacak
belge tapu �dares�ne �braz ed�lmed�ğ� takd�rde, bu şerh tapu �dares�nce resen s�c�lden s�l�n�r. Yen�leneb�l�r enerj�
kaynak alanlarının kullanımını ve ver�ml�l�ğ�n� etk�ley�c� �mar planları düzenlenemez. Bel�rlenen yen�leneb�l�r
enerj� kaynak alanları �mar planlarına resen �şlenmek üzere Bakanlık tarafından �lg�l� merc�lere b�ld�r�l�r.

Elektr�k enerj�s� üret�m�ne yönel�k yen�leneb�l�r enerj� kaynak alanlarının �lg�l� kurum ve kuruluşların
görüşü alınarak bel�rlenmes�, derecelend�r�lmes�, korunması, kullanılması, bu alanları kullanacak tüzel k�ş�lerde
aranacak koşulların bel�rlenmes�, TEİAŞ ve/veya �lg�l� dağıtım ş�rket� tarafından bağlantı ve s�stem kullanımı
hakkında görüş ver�lmes� ve kapas�te tahs�s� yapılması, yapılacak yarışma, yen�leneb�l�r enerj� kaynak alanı
tahs�s�, tem�nat alınması, yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmemes� hâl�nde tem�natın �rat kayded�lmes�, yerl� malı
kullanım şartlı aksamın özell�kler� �le uygulamaya �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılan
yönetmel�kle düzenlen�r. Yen�leneb�l�r enerj� kaynak alanlarında kurulacak üret�m tes�sler� �ç�n Bakanlık
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tarafından Türk l�rası olarak bel�rlenecek tavan f�yat üzer�nden tekl�f ed�lecek en düşük f�yat, söz konusu
yen�leneb�l�r enerj� kaynak alanı �ç�n yarışma şartlarında bel�rlenecek süre boyunca YEK Destekleme
Mekan�zması kapsamında uygulanır. Yarışma sonucunda oluşacak f�yatın yarışma şartlarında bel�rlenecek süre
�çer�s�nde güncellenmes�ne �l�şk�n usul ve esaslar �lg�l� yarışma şartnames�nde Bakanlık tarafından bel�rlen�r. Bu
madde kapsamında kurulacak üret�m tes�sler� �ç�n ön l�sans ve l�sans verme koşulları, �ptal� ve tad�l� �le �lg�l�
hususlar EPDK tarafından çıkarılan yönetmel�kle düzenlen�r.

Özel mülk�yete konu taşınmazların yen�leneb�l�r enerj� kaynak alanı olarak bel�rlenmes� hâl�nde, söz
konusu alanlar üzer�nde 2942 sayılı Kanunun 27 nc� maddes� uyarınca acele kamulaştırma yapılab�l�r. 9/1/2002
tar�hl� ve 4737 sayılı Endüstr� Bölgeler� Kanunu kapsamında bel�rlenen bölgeler�n aynı zamanda bu Kanuna
göre yen�leneb�l�r enerj� kaynak alanı olarak da bel�rlenmes� hâl�nde, bu alanların tahs�s ed�leceğ� tüzel k�ş�ler�n
bel�rlenmes� dışındak� d�ğer gerekl� �şlemler 4737 sayılı Kanuna göre yürütülür. Ancak bu alanları kullanacak
tüzel k�ş�ler, bu madde hükümler� kapsamında Bakanlık tarafından bel�rlen�r.”

MADDE 27 – 5346 sayılı Kanunun 6 ncı maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“Yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarına dayalı elektr�k üret�m�n�n desteklenmes� amacıyla uygulanan tar�feler

�le YEK Destekleme Mekan�zması kapsamındak� d�ğer gel�rler�n değerlend�r�lmes�ne �l�şk�n usul ve esaslar
EPDK tarafından çıkarılan yönetmel�kle düzenlen�r.”

MADDE 28 – 25/4/2006 tar�hl� ve 5490 sayılı Nüfus H�zmetler� Kanununun 27/A maddes�n�n b�r�nc�
fıkrasına “b�rl�kte” �bares�nden sonra gelmek üzere “veya taraflardan b�r�n�n ölmüş ya da yabancı olması hal�nde
Türk vatandaşı olan d�ğer taraf veya vek�l�n�n tek başına” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 29 – 31/5/2006 tar�hl� ve 5510 sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası Kanununa
aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.

“GEÇİCİ MADDE 80 – 4 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� kapsamında haklarında uzun vadel�
s�gorta kolları hükümler� uygulanan s�gortalıları çalıştıran �şverenlerce;

a) 2019 yılının aynı ayına �l�şk�n Kuruma ver�len aylık pr�m ve h�zmet belgeler�nde veya muhtasar ve
pr�m h�zmet beyannameler�nde pr�me esas günlük kazancı 128 Türk l�rası ve altında b�ld�r�len s�gortalıların
toplam pr�m ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2020 yılında car� aya �l�şk�n ver�len aylık pr�m ve h�zmet
belgeler�nde veya muhtasar ve pr�m h�zmet beyannameler�nde b�ld�r�len s�gortalılara �l�şk�n toplam pr�m ödeme
gün sayısının,

b) 2020 yılı �ç�nde �lk defa bu Kanun kapsamına alınan �ş yerler�nden b�ld�r�len s�gortalılara �l�şk�n
toplam pr�m ödeme gün sayısının,

2020 yılı Ocak �la Aralık ayları/dönem� �ç�n günlük 2,50 Türk l�rası �le çarpımı sonucu bulunacak tutar,
bu �şverenler�n Kuruma ödeyecekler� s�gorta pr�mler�nden mahsup ed�l�r ve bu tutar İşs�zl�k S�gortası Fonundan
karşılanır. Ancak (a) bend�nde bel�rt�len pr�me esas günlük kazanç tutarı 6356 sayılı Kanun hükümler� uyarınca
toplu �ş sözleşmes�ne tab� özel sektör �şverenler�ne a�t �ş yerler� �ç�n 256 Türk l�rası olarak esas alınır.

Bu madde kapsamında destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2019 yılı Ocak �la Kasım
ayları/dönem�nde aylık pr�m ve h�zmet belges� veya muhtasar ve pr�m h�zmet beyannames� �le 4 üncü madden�n
b�r�nc� fıkrasının (a) bend� kapsamında uzun vadel� s�gorta kollarından en az s�gortalı b�ld�r�m� yapılan
aydak�/dönemdek� s�gortalı sayısının altında b�ld�r�mde bulunulması hal�nde bu madde hükümler� uygulanmaz.

Mevcut b�r �şletmen�n kapatılarak değ�ş�k b�r ad ve unvan altında ya da b�r �ş b�r�m� olarak açılması veya
yönet�m ve kontrolü el�nde bulunduracak şek�lde doğrudan veya dolaylı ortaklık �l�şk�s� bulunan ş�rketler
arasında �st�hdamın kaydırılması, şahıs �şletmeler�nde �şletme sah�pl�ğ�n�n değ�şt�r�lmes� g�b� İşs�zl�k S�gortası
Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı �şlem tes�s ett�ğ� anlaşılan veya s�gortalıların pr�me esas
kazançlarını 2020 yılı Ocak �la Aralık ayları/dönem� �ç�n eks�k b�ld�rd�ğ� tesp�t ed�len �ş yerler�nden İşs�zl�k
S�gortası Fonunca karşılanan tutar, gec�kme cezası ve gec�kme zammıyla b�rl�kte ger� alınır ve bu �ş yerler�
hakkında bu madde hükümler� uygulanmaz.

İşverenler�n çalıştırdıkları s�gortalılarla �lg�l� 2020 yılı Ocak �la Aralık aylarına/dönem�ne a�t aylık pr�m
ve h�zmet belgeler�n� veya muhtasar ve pr�m h�zmet beyannameler�n� yasal süres� �çer�s�nde vermed�ğ�n�n,
s�gorta pr�mler�n� yasal süres�nde ödemed�ğ�n�n, denet�m ve kontrolle görevl� memurlarca yapılan soruşturma ve
�ncelemelerde çalıştırdığı k�ş�ler� s�gortalı olarak b�ld�rmed�ğ�n�n veya b�ld�r�len s�gortalının f��len
çalışmadığının tesp�t ed�lmes�, Kuruma pr�m, �dar� para cezası ve bunlara �l�şk�n gec�kme cezası ve gec�kme
zammı borcu bulunması hâller�nde b�r�nc� fıkranın (b) bend�ne �l�şk�n hükümler uygulanmaz. Ancak Kuruma
olan pr�m, �dar� para cezası ve bunlara �l�şk�n gec�kme cezası ve gec�kme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun
48 �nc� maddes�ne göre tec�l ett�ren ve taks�tlend�ren �şverenler bu tec�l ve taks�tlend�rme devam ett�ğ� sürece
anılan fıkra hükmünden yararlandırılır. Bu madden�n uygulanmasında ek 14 üncü madde hükümler�
uygulanmaz.

B�r�nc� fıkranın (a) bend�n�n uygulanmasında, b�r öncek� yılın aynı ayına �l�şk�n olarak aylık pr�m ve
h�zmet belges� veya muhtasar ve pr�m h�zmet beyannames� ver�lmem�ş olması hal�nde b�ld�r�m yapılmış tak�p
eden �lk aya �l�şk�n aylık pr�m ve h�zmet belges�ndek� veya muhtasar ve pr�m h�zmet beyannames�ndek�
b�ld�r�mler esas alınır. 2019 yılından önce bu Kanun kapsamına alınmış ancak 2019 yılında s�gortalı
çalıştırmamış �ş yerler� hakkında b�r�nc� fıkranın (b) bend� hükümler� uygulanır.

S�gortalı ve �şveren h�sseler�ne a�t s�gorta pr�mler�n�n Devlet tarafından karşılandığı durumlarda
�şveren�n ödeyeceğ� s�gorta pr�m�n�n İşs�zl�k S�gortası Fonunca karşılanacak tutardan az olması hâl�nde sadece
s�gorta pr�m borcu kadar mahsup �şlem� yapılır.

3213 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddes� uyarınca ücretler� asgar� ücret�n �k� katından az olamayacağı
hükme bağlanan “L�ny�t” ve “Taşkömürü” çıkarılan �ş yerler�nde yer altında çalışan s�gortalılar �ç�n b�r�nc�
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fıkranın uygulanmasında (a) bend� uyarınca bel�rlenecek günlük kazanç 341 Türk l�rası olarak ve 2019 yılının
aynı ayına �l�şk�n Kuruma ver�len aylık pr�m ve h�zmet belgeler�nde veya muhtasar ve pr�m h�zmet
beyannameler�nde b�ld�r�len pr�m ödeme gün sayısının yüzde 50’s�n� geçmemek üzere, 2020 yılında car� aya
�l�şk�n ver�len aylık pr�m ve h�zmet belgeler�nde veya muhtasar ve pr�m h�zmet beyannameler�nde b�ld�r�len
s�gortalılara �l�şk�n toplam pr�m ödeme gün sayısı d�kkate alınır.

Bu madde hükümler�, 5018 sayılı Kanuna ekl� (I) sayılı cetvelde sayılan kamu �dareler�ne a�t kadro ve
poz�syonlarda 4 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� kapsamında çalışan s�gortalılar �ç�n uygulanmaz.

4734 sayılı Kanunun 2 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentler�nde sayılan �dareler
tarafından �lg�l� mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmes�nde f�yat farkı ödeneceğ� öngörülen h�zmet alımlarında,
�hale dokümanında personel sayısının bel�rlend�ğ� ve haftalık çalışma saat�n�n tamamının �darede
kullanılmasının öngörüldüğü �şç�l�kler �ç�n b�r�nc� fıkra uyarınca İşs�zl�k S�gortası Fonu tarafından karşılanacak
tutarlar bu �darelerce �şverenler�n hak ed�ş�nden kes�l�r. 

2020 yılı Ocak �la Aralık aylarına/dönem�ne �l�şk�n yasal süres� dışında Kuruma ver�len aylık pr�m ve
h�zmet belgeler�nde veya Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığına ver�lecek muhtasar ve pr�m h�zmet beyannameler�nde
kayıtlı s�gortalılar �ç�n bu madde hükümler� uygulanmaz.

Bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı ve
Türk�ye İş Kurumunun görüşler� alınmak suret�yle Kurum tarafından bel�rlen�r.”

MADDE 30 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 81 – Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce 2330 sayılı Kanuna veya 2330

sayılı Kanun hükümler� uygulanarak aylık bağlanmasını gerekt�ren kanunlara göre aylık bağlanan malûller �le
5434 sayılı Kanunun 56 ncı ve mülga 64 üncü maddes� kapsamında aylık bağlanan vaz�fe ve harp
malûller�nden, 2330 sayılı Kanunun 4 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrasının üçüncü, dördüncü, beş�nc� ve altıncı
cümleler�ne aykırı olacak şek�lde yaşlılık veya malûllük aylığı bağlanmış olanlardan, tahs�s talep tar�h� �t�barıyla
�lg�l� kanunlarında öngörülen aylık bağlama koşullarından pr�m ödeme gün sayısı veya s�gortalılık süres�
şartının s�gortalıların kasıtlı veya kusurlu davranışlarından kaynaklanmayan nedenlerle sağlanmadığı daha sonra
anlaşılanların, aylık aldıkları süre herhang� b�r şek�lde pr�m talep ed�lmeks�z�n pr�m ödeme gün sayısı olarak
d�kkate alınır. Ancak;

a) Aylık aldıkları süre, eks�k h�zmet süres�nden fazla olanlar �ç�n, yalnızca eks�k h�zmet süres�n�n
tamamlanacağı tar�he kadark� süre kullanılır. Bu kapsamda olanlar �ç�n yen� b�r aylık hesabı yapılmaksızın,
madden�n yürürlük tar�h�n� tak�p eden ay başından �t�baren kes�lm�ş olan aylıkları, aylıklara uygulanan artış
oranları kadar artırılarak yen�den bağlanır.

b) Aylık aldıkları süre, eks�k h�zmet süres�nden az olanların, aylık başlangıç tar�h� �le aylıklarının
kes�ld�ğ� tar�h arasında pr�m ödeme gün sayısı olarak d�kkate alınan süre aylıklarının hesabında d�kkate alınmaz.

B�r�nc� fıkra kapsamında bulunan vaz�fe ve harp malûller�nden, bu maddey� �hdas eden Kanunla 2330
sayılı Kanunun 4 üncü maddes�nde yapılan değ�ş�kl�k ve bu madde esasları dâh�l�nde yen�den aylığa hak
kazanamayanlar hakkında, 3713 sayılı Kanunun ek 1 �nc� maddes�ndek� �st�hdama �l�şk�n hükümler ayrıca
uygulanır.”

MADDE 31 – 11/10/2006 tar�hl� ve 5549 sayılı Suç Gel�rler�n�n Aklanmasının Önlenmes� Hakkında
Kanunun 2 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (e) bend�ne “Verg� Müfett�şler�,” �bares�nden sonra gelmek üzere
“Başkanlıkta �st�hdam ed�len Haz�ne ve Mal�ye Uzmanları,” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 32 – 4/5/2007 tar�hl� ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmes� ve
Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Ed�lmes� Hakkında Kanunun 8 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına
aşağıdak� bent eklenm�ş ve dördüncü fıkrasında yer alan “(6) numaralı alt bentler�nde” �bares� “(6) ve (7)
numaralı alt bentler�nde ve (c) bend�nde” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

“c) 29/4/1959 tar�hl� ve 7258 sayılı Futbol ve D�ğer Spor Müsabakalarında Bah�s ve Şans Oyunları
Düzenlenmes� Hakkında Kanunda yer alan suçlar.”

MADDE 33 – 20/2/2008 tar�hl� ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 20 nc� maddes�n�n başlığı
“K�ralama” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve maddeye aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.

“Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara a�t taşınmazların onarım veya �nşa karşılığı k�ralamalarında
sözleşmen�n başlangıç tar�h�nde, �şletme süres�ne a�t �lk yılın altı aylık k�ra bedel� ayrıca tem�nat olarak alınır ve
bankalarda nemalandırılır. Alınan tem�nat sözleşmen�n sona ermes�yle, dördüncü fıkra hükmü saklı kalmak
şartıyla, varsa taşınmazda meydana gelen zarara mahsup ed�l�r ve kalan kısım k�racıya �ade ed�l�r.

Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara a�t taşınmazların k�ralamalarında, sözleşme süres� �ç�nde üç aylık
k�ra bedel�n�n ödenmed�ğ� tar�hten �t�baren on beş gün �ç�nde Genel Müdürlükçe, k�racıya b�r �htarname tebl�ğ
ett�r�lmek suret�yle k�ra bedel�n�n tamamının tebl�ğ tar�h�nden �t�baren otuz gün �ç�nde ödenmes� gerekt�ğ�, aks�
hâlde taşınmazdan h�çb�r hüküm ve karara bağlı olmaksızın mülk� am�rl�kçe tahl�ye ed�leceğ� b�ld�r�l�r. Ver�len
sürede borcun tamamını ödemeyen k�racının sözleşmes� feshed�lm�ş sayılır. Bu durum Genel Müdürlük
tarafından mülk� am�rl�ğe derhal b�ld�r�l�r ve taşınmaz mülk� am�rl�kçe en geç on beş gün �ç�nde tahl�ye ve
tesl�m ed�l�r. Alınan altı aylık tem�nat; k�ra alacağı, tahl�ye masrafları ve varsa taşınmazda meydana gelen
zararlara mahsup ed�l�r ve kalan kısım k�racıya �ade ed�l�r.”

MADDE 34 – 5737 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 14 – 20 nc� madden�n üçüncü ve dördüncü fıkraları, bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ�

tar�hte Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara a�t taşınmazların devam eden k�ralamalarında da uygulanır. Ancak
bu k�ralamalarda altı aylık tem�nat alınmaz.
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Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara a�t taşınmazların devam eden k�ralamalarında b�r�km�ş üç aylık
veya daha fazla k�ra borcu olanların bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren üç ay �ç�nde borcunu
tamamen ödememes� hal�nde k�ra sözleşmeler� feshed�lm�ş sayılır. Bu durum Genel Müdürlük tarafından mülk�
am�rl�ğe derhal b�ld�r�l�r ve taşınmaz mülk� am�rl�kçe en geç on beş gün �ç�nde tahl�ye ve tesl�m ed�l�r.”

MADDE 35 – 14/3/2013 tar�hl� ve 6446 sayılı Elektr�k P�yasası Kanununun 5 �nc� maddes�n�n on�k�nc�
ve onüçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 36 – 6446 sayılı Kanunun 17 nc� maddes�n�n dördüncü fıkrasının üçüncü cümles�ne “grupları”
�bares�nden sonra gelmek üzere “veya yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarının desteklenmes� amacıyla ayrı tar�feler”
�bares� ve fıkraya üçüncü cümles�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
“Tüket�c�ler talep etmeler� hal�nde yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarının desteklenmes� amacıyla bel�rlenen
tar�felerden faydalanab�l�r.”

MADDE 37 – 6446 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 27 – (1) 5 �nc� madden�n bu maddey� �hdas eden Kanunla yürürlükten kaldırılan

on�k�nc� ve onüçüncü fıkralarına yapılmış atıflar, 5346 sayılı Kanunun 4 üncü maddes�ne yapılmış sayılır.
(2) 5 �nc� madden�n bu maddey� �hdas eden Kanunla yürürlükten kaldırılan on�k�nc� ve onüçüncü

fıkraları kapsamında yapılmış yen�leneb�l�r enerj� kaynak alanları yarışmaları sonucunda �mzalanmış
sözleşmeler �ç�n mezkûr fıkraların hükümler� uygulanmaya devam ed�l�r.”

MADDE 38 – 25/6/2019 tar�hl� ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 39 uncu maddes�n�n �k�nc�
fıkrasına “çok vatandaşlık hakkına sah�p olanlar” �bares�nden sonra gelmek üzere “�le yurt dışında doğup yurt
dışında �kamet eden ve süres�z �kamet �zn�ne sah�p olanlar” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 39 – 3/5/1985 tar�hl� ve 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (a)
bend�n�n üçüncü cümles� yürürlükten kaldırılmış ve fıkraya aşağıdak� bent eklenm�şt�r.

“ç) Bu fıkra uyarınca �dar� para cezası ver�lmes�n� gerekt�ren aykırılığa konu alan �le bu alanın
bulunduğu arsa veya araz�n�n emlak verg�s�ne esas asgar� metrekare b�r�m değer�n�n çarpımı �le bulunan bedel
kadar �dar� para cezası yukarıdak� bentlere göre ver�len para cezalarına ayrıca �lave ed�l�r. Bu fıkraya göre
ver�len �dar� para cezasının �lg�l�s�ne tebl�ğ�nden �t�baren b�r ay �ç�nde aykırılığın g�der�lmes� ve yapının
mevzuata uygun hale get�r�lmes� hal�nde bu bent uyarınca �lave ed�len para cezası tahs�l ed�lmez.”

MADDE 40 – 3194 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 23 – 14/2/2020 tar�hl� ve 7221 sayılı Coğraf� B�lg� S�stemler� �le Bazı Kanunlarda

Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanunla değ�şt�r�len 42 nc� madden�n �k�nc� fıkrası hükümler�ne dayanılarak
uygulanan �dar� para cezaları, bu maddey� �hdas eden Kanunla değ�şt�r�len 42 nc� madden�n �k�nc� fıkrasındak�
usul uyarınca hesaplanan tutarlarda tahs�l ed�l�r.

Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce 7221 sayılı Kanunla değ�şt�r�len 42 nc� madden�n �k�nc�
fıkrası uyarınca ver�len �dar� para cezalarına �l�şk�n yapılan ödemelerden, bu maddey� �hdas eden Kanunla
değ�şt�r�len 42 nc� madden�n �k�nc� fıkrasındak� usul uyarınca hesaplanan tutarlardan fazla tahs�l ed�lm�ş
olanları, 1/6/2020 tar�h�ne kadar �lg�l�s� tarafından talep ed�lmes� hal�nde, talep tar�h�nden �t�baren b�r ay �ç�nde
�ade ed�l�r.”

MADDE 41 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 23 – 30/6/2020 tar�h�ne kadar geçerl� olmak üzere, yen� koronav�rüs (Cov�d-19)

kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçes�yle yapılan kısa çalışma başvuruları �ç�n, ek 2 nc� madden�n üçüncü fıkrasında
�şç�n�n kısa çalışma ödeneğ�ne hak kazanab�lmes� �ç�n öngörülen h�zmet akd�n�n fesh� har�ç �şs�zl�k s�gortası hak
etme koşullarını yer�ne get�rmes� hükmü, kısa çalışma başlama tar�h�nden öncek� son 60 gün h�zmet akd�ne tab�
olanlardan son üç yıl �ç�nde 450 gün s�gortalı olarak çalışıp �şs�zl�k s�gortası pr�m� ödenm�ş olması şekl�nde
uygulanır. Bu koşulu taşımayanlar, kısa çalışma süres�n� geçmemek üzere son �şs�zl�k ödeneğ� hak sah�pl�ğ�nden
kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğ�nden yararlanmaya devam eder.

Bu madde kapsamında kısa çalışma uygulamasından yararlanab�lmek �ç�n, �ş yer�nde kısa çalışma
uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (II) numaralı bend�nde yer alan
sebepler har�ç olmak kaydıyla �şveren tarafından �şç� çıkarılmaması gerek�r. Bu madde kapsamında yapılan
başvurular, başvuru tar�h�nden �t�baren 60 gün �ç�nde sonuçlandırılır.

Bu madde kapsamında yapılan başvuru tar�h�n� 31/12/2020 tar�h�ne kadar uzatmaya ve b�r�nc� fıkrada
bel�rlenen günler� farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı yetk�l�d�r.”

MADDE 42 – 29/6/2001 tar�hl� ve 4706 sayılı Haz�neye A�t Taşınmaz Malların Değerlend�r�lmes� ve
Katma Değer Verg�s� Kanununda Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.

“GEÇİCİ MADDE 25 – Kanunları uyarınca �lg�l� bakanlıklar tarafından üzer�nde tur�zm tes�sler�
yapılmak üzere adlarına kamu araz�s� tahs�s ed�len Kültür ve Tur�zm Bakanlığından belgel� yatırımcılar ve
�şletmec�lerden; �rt�fak hakkı tes�s ed�l�p ed�lmed�ğ�ne veya kullanma �zn� ver�l�p ver�lmed�ğ�ne bakılmaksızın
1/4/2020 tar�h� �le 30/6/2020 tar�h� arasındak� dönemde tahs�l ed�lmes� gereken k�ra, kes�n �z�n, kes�n tahs�s,
�rt�fak hakkı, kullanma �zn�, yararlanma, �lave yararlanma bedeller� ve hasılat payları �le Kültür ve Tur�zm
Bakanlığından belgel� tur�zm tes�sler�n�n yatırımcıları ve �şletmec�ler�nden bu faal�yetler� dolayısıyla Haz�ne
taşınmazlarını �z�ns�z kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahs�l ed�lmes� gereken ecr�m�s�ller�n ödeme
süreler�, başvuru şartı aranmaksızın altı ay ertelen�r ve bu alacaklar ertelenen süre sonuna kadar herhang� b�r
zam veya fa�z uygulanmadan tahs�l ed�l�r.

Bu madden�n uygulamasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı yetk�l�d�r.”
MADDE 43 – 22/5/2003 tar�hl� ve 4857 sayılı İş Kanununun 64 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer

alan “�k�” �bares� “dört” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve fıkraya b�r�nc� cümles�nden sonra gelmek üzere aşağıdak�
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cümle eklenm�şt�r.
“Cumhurbaşkanı bu sürey� �k� katına kadar artırmaya yetk�l�d�r.”

MADDE 44 – 5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddes�n�n üçüncü fıkrasında yer alan “alanlar ve bu
Kanunun ek 9 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına tab� olarak çalışanlardan” �bares� “alanlardan” şekl�nde
değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 45 – 5510 sayılı Kanunun 88 �nc� maddes�n�n dördüncü fıkrasının b�r�nc� cümles�nde yer alan
“çalışanlar,” �bares� “çalışanlar �le” şekl�nde, “alanlar” �bares� “alanlardan” şekl�nde, “y�rm�” �bares� “sek�z”
şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve “�le bu Kanunun ek 9 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına tab� olanlardan” �bares� madde
metn�nden çıkarılmıştır.

MADDE 46 – 5510 sayılı Kanunun ek 18 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “ödemen�n
yapılacağı tar�hte” �bares� “bayramın �ç�nde bulunduğu ayda” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 47 – 5510 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “1.000” �bares�
“1.500” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 48 – 22/1/2009 tar�hl� ve 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler �le Kred� ve Kred�
Kartları Borçlarına İl�şk�n Kayıtların D�kkate Alınmaması Hakkında Kanuna aşağıdak� geç�c� madde
eklenm�şt�r.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Anapara ve/veya taks�t ödeme tar�h� 24/3/2020 tar�h�nden önce olup da;
kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kred�ler�n�n anapara, fa�z ve/veya fer�ler�ne �l�şk�n ödemeler�n� aksatan gerçek
ve tüzel k�ş�ler�n, t�car� faal�yette bulunan ve bulunmayan gerçek k�ş�ler�n ve kred� müşter�ler�n�n karşılıksız
çıkan çek, protesto ed�lm�ş senet, kred� kartı ve d�ğer kred� borçlarına �l�şk�n 5411 sayılı Kanunun ek 1 �nc�
maddes� hükmü uyarınca kurulan Türk�ye Bankalar B�rl�ğ� R�sk Merkez� nezd�nde tutulan kayıtları, söz konusu
borçların ödenmes� gec�ken kısmının 31/12/2020 tar�h�ne kadar tamamının ödenmes� veya yen�den
yapılandırılması hal�nde, bu k�ş�lerle yapılan f�nansal �şlemlerde kred� kuruluşları ve f�nansal kuruluşlar
tarafından d�kkate alınmaz.

(2) Kred� kuruluşları ve f�nansal kuruluşların b�r�nc� fıkra hükmü uyarınca mevcut kred�ler� yen�den
yapılandırması veya yen� kred� kullandırması, bu kuruluşlara hukuk� ve ceza� sorumluluk doğurmaz.”

MADDE 49 – 14/12/2009 tar�hl� ve 5941 sayılı Çek Kanununa aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 5 �nc� maddede tanımlanan ve 24/3/2020 tar�h�ne kadar �şlenen suçtan dolayı

mahkûm olanların cezalarının �nfazı, bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla durdurulur. Hükümlü tahl�ye
tar�h�nden �t�baren en geç üç ay �ç�nde çek bedel�n�n ödenmeyen kısmının onda b�r�n� alacaklıya ödemek
zorundadır. Kalan kısmını üç aylık süren�n b�t�m�nden �t�baren �k�şer ay arayla on beş eş�t taks�tle ödemes�
durumunda mahkemece, ceza mahkum�yet�n�n bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar ver�l�r. İnfazın
durdurulduğu tar�hten �t�baren en geç üç ay �ç�nde çek bedel�n�n ödenmeyen kısmının onda b�r�n�n ödenmed�ğ�
takd�rde alacaklının ş�kayet� üzer�ne mahkemece hükmün �nfazının devamına karar ver�l�r. Hükümlü
taks�tlerden b�r�n� süres� �ç�nde �lk defa ödemed�ğ� takd�rde ödemed�ğ� bu taks�t, süren�n sonuna b�r taks�t olarak
eklen�r. Kalan taks�tlerden b�r�n� daha ödemed�ğ� takd�rde alacaklının ş�kayet� üzer�ne mahkemece hükmün
�nfazının devamına karar ver�l�r.

(2) Hükmün �nfazının durdurulması hâl�nde ceza zamanaşımı �şlemez.
(3) Bu madde uyarınca �nfazı durdurulan k�ş� hakkında mahkemece Ceza Muhakemes� Kanununun 109

uncu maddes�n�n üçüncü fıkrasının (a) bend�nde yer alan adlî kontrol tedb�r�ne karar ver�leb�l�r.
(4) Bu madde uyarınca ver�lecek kararlarda, hükmü veren �cra ceza mahkemes� yetk�l�d�r. Mahkemece

bu madde uyarınca ver�lecek tüm kararlar alacaklıya tebl�ğ ed�l�r.
(5) Bu madde uyarınca ver�lecek kararlara karşı �t�raz kanun yoluna g�d�leb�l�r. İt�razın �ncelenmes�nde

İcra ve İflas Kanununun 353 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında bel�rlenen �t�raz usulü uygulanır.
(6) Bu madde hükümler� her b�r suç �ç�n ancak b�r kez uygulanab�l�r.”
MADDE 50 – 18/10/2012 tar�hl� ve 6356 sayılı Send�kalar ve Toplu İş Sözleşmes� Kanununun 26 ncı

maddes�n�n onuncu fıkrasında yer alan “yüzde y�rm� beş�n�” �bares� “yüzde otuz beş�n�” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 51 – 5/12/2019 tar�hl� ve 7194 sayılı D�j�tal H�zmet Verg�s� �le Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı

Kanun Hükmünde Kararnamede Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanunun 52 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının
(b) bend�nde yer alan “1/4/2020” �bares� “1/1/2021” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Cov�d-19 salgın hastalığının ülkem�zde görülmüş olması sebeb�yle yargı
alanındak� hak kayıplarının önlenmes� amacıyla;

a) Dava açma, �cra tak�b� başlatma, başvuru, ş�kâyet, �t�raz, �htar, b�ld�r�m, �braz ve zamanaşımı süreler�,
hak düşürücü süreler ve zorunlu �dar� başvuru süreler� de dâh�l olmak üzere b�r hakkın doğumu, kullanımı veya
sona ermes�ne �l�şk�n tüm süreler; 6/1/1982 tar�hl� ve 2577 sayılı İdar� Yargılama Usulü Kanunu, 4/12/2004
tar�hl� ve 5271 sayılı Ceza Muhakemes� Kanunu ve 12/1/2011 tar�hl� ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeler�
Kanunu �le usul hükmü �çeren d�ğer kanunlarda taraflar bakımından bel�rlenen süreler ve bu kapsamda hâk�m
tarafından tay�n ed�len süreler �le arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındak� süreler 13/3/2020 (bu tar�h dâh�l)
tar�h�nden,

b) 9/6/1932 tar�hl� ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu �le tak�p hukukuna �l�şk�n d�ğer kanunlarda
bel�rlenen süreler ve bu kapsamda hâk�m veya �cra ve �flas da�reler� tarafından tay�n ed�len süreler; nafaka
alacaklarına �l�şk�n �cra tak�pler� har�ç olmak üzere tüm �cra ve �flas tak�pler�, taraf ve tak�p �şlemler�, yen� �cra
ve �flas tak�p talepler�n�n alınması, �ht�yat� hac�z kararlarının �cra ve �nfazına �l�şk�n �şlemler 22/3/2020 (bu tar�h
dâh�l) tar�h�nden,
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�t�baren 30/4/2020 (bu tar�h dâh�l) tar�h�ne kadar durur. Bu süreler, durma süres�n�n sona erd�ğ� günü
tak�p eden günden �t�baren �şlemeye başlar. Durma süres�n�n başladığı tar�h �t�barıyla, b�t�m�ne on beş gün ve
daha az kalmış olan süreler, durma süres�n�n sona erd�ğ� günü tak�p eden günden başlamak üzere on beş gün
uzamış sayılır. Salgının devam etmes� hal�nde Cumhurbaşkanı durma süres�n� altı ayı geçmemek üzere b�r kez
uzatab�l�r ve bu döneme �l�şk�n kapsamı daraltab�l�r. Bu kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır.

(2) Aşağıdak� süreler bu madden�n kapsamı dışındadır:
a) Suç ve ceza, kabahat ve �dar� yaptırım �le d�s�pl�n haps� ve tazy�k haps� �ç�n kanunlarda düzenlenen

zamanaşımı süreler�.
b) 5271 sayılı Kanunda düzenlenen koruma tedb�rler�ne �l�şk�n süreler.
c) 6100 sayılı Kanunda düzenlenen �ht�yat� tedb�r� tamamlayan �şlemlere �l�şk�n süreler.
(3) 2004 sayılı Kanun �le tak�p hukukuna �l�şk�n d�ğer kanunlar kapsamında;
a) İcra ve �flas da�reler� tarafından mal veya haklara �l�şk�n olarak �lan ed�lm�ş olan satış gününün durma

süres� �ç�nde kalması hal�nde, bu mal veya haklar �ç�n durma süres�nden sonra yen� b�r talep aranmaksızın �cra
ve �flas da�reler�nce satış günü ver�l�r. Bu durumda satış �lanı sadece elektron�k ortamda yapılır ve �lan �ç�n ücret
alınmaz,

b) Durma süres� �ç�nde rızaen yapılan ödemeler kabul ed�l�r ve taraflardan b�r�, d�ğer tarafın leh�ne olan
�şlemler�n yapılmasını talep edeb�l�r,

c) Konkordato mühlet�n�n alacaklı ve borçlu bakımından sonuçları, durma süres�nce devam eder,
ç) İcra ve �flas h�zmetler�n�n aksamaması �ç�n gerekl� olan d�ğer tedb�rler alınır.
(4) Durma süres�nce duruşmaların ve müzakereler�n ertelenmes� de dâh�l olmak üzere alınması gereken

d�ğer tüm tedb�rler �le buna �l�şk�n usul ve esasları;
a) Yargıtay ve Danıştay bakımından �lg�l� Başkanlar Kurulu,
b) İlk derece adl� ve �dar� yargı merc�ler� �le bölge adl�ye ve bölge �dare mahkemeler� bakımından

Hâk�mler ve Savcılar Kurulu,
c) Adalet h�zmetler� bakımından Adalet Bakanlığı,
bel�rler.”
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 1/3/2020 tar�h�nden 30/6/2020 tar�h�ne kadar �şleyecek �ş yer� k�ra bedel�n�n

ödenememes� k�ra sözleşmes�n�n fesh� ve tahl�ye sebeb� oluşturmaz.
MADDE 52 – (1) Bu Kanunun;
a) 2 nc�, 15 �nc� ve 29 uncu maddeler� 1/1/2020 tar�h�nden �t�baren uygulanmak üzere yayımı tar�h�nde,
b) 16 ncı ve 17 nc� maddeler� 31/12/2019 tar�h�nden �t�baren uygulanmak üzere yayımı tar�h�nde,
c) 33 üncü ve 34 üncü maddeler� 1/1/2021 tar�h�nde,
ç) 41 �nc� maddes� 29/2/2020 tar�h�nden �t�baren uygulanmak üzere yayımı tar�h�nde,
d) 44 üncü ve 45 �nc� maddeler� yayımı tar�h�n� tak�p eden ayın başında,
e) 47 nc� maddes� 2020 yılı N�san ayı ödeme dönem�nden �t�baren uygulanmak üzere yayımı tar�h�nde,
f) D�ğer maddeler� yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
MADDE 53 – (1) Bu Kanun hükümler�n� Cumhurbaşkanı yürütür.
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