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1) Sosyal Güvenlik Uygulamalarındaki Değişiklikler 

 

Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında ; 

 

30 Haziran 2020'ye kadar geçerli olmak üzere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı 

zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, 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 

(önceki hali 120 gün) hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün (önceki hali 600 

gün ) sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanacaktır. 

Bu koşulu taşımayanlar, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak 

sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edecektir.  

  

Kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde, 

4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde belirtilen 

“ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller” nedeniyle derhal haklı fesih halleri 

dışında, işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekecektir. 

  

Başvurular, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Bu konudaki 

başvuru tarihini, 31 Aralık 2020'ye kadar uzatma konusunda Cumhurbaşkanına yetkili 

verilmiştir. 

 

 

Asgari Ücret Desteği Hakkında ; 

 

Asgari Ücret desteği 2019 sonuna kadar uygulanmıştı. Bu kanunun 29’ncu maddesi ile 5510 

Sayılı kanuna eklenen Geçici Madde 80 ile;  

 

Yine bu desteğin ticari faaliyet ayrımı yapılmaksızın; İşsizlik fonundan karşılanması ve 

işverenlere ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilmek suretiyle günlük 2,50-TL destek 

sağlanmıştır.  

 

“4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta 

kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce; 

 

i) 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, 

 

ii) 2020 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara 

ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 
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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 yukarıda 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 alınacaktır. 

 

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 en az 

sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması 

halinde bu madde hükümleri uygulanmaz” 

 

 

Mesleki Yeterlik Sınav Ücreti ve Belge Masrafı Hakkında ; 

 

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun EK-3 ‘ncu maddesi ;  

“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 31/12/2019 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti (…) (1) Fondan 

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

meslekler itibarıyla Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden 

kişiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça 

belirlenir. (1)(2)(3)” 

Bahse konu olan kanunun EK-3 maddesindeki 31.12.2019 ( önceki hali ) ibaresi 31.12.2021 

olarak değiştirilmiş olup, Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin sınav ve belge ücretlerinin 

İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına yönelik uygulamanın süresi uzatılmıştır. 

 

Esnaf Ahilik Sandığı Hakkında  ; 
 

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun EK-6 maddesi ile “Esnaf Ahilik Sandığı” 

uygulaması, bu kanunun 17. Maddesi ile 4447 sayılı kanuna eklenen Geçici 22’ nci madde ile 

uygulama tarihi başlangıcı 01.01.2021 tarihinden sonrasına ertelenmiştir. 

 

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında ; 
 

a) 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun 5’nci maddesine ; 

“Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve 29/5/2009 

tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamındaki kişiler 

tarafından yabancı para cinsinden katkı payı ödenebilir.” ( Doğumla Türk vatandaşı olup 

çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler )  cümlesi eklenmiş olup,  bu 
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kapsamdaki kişilerin yabancı para cinsinden BES Sistemine dahil olmalarına imkan 

getirilmiştir.  

b) Yine 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na EK-1 maddesi 

ile “Cumhurbaşkanı, yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için bu oranı yüzde 

ona kadar indirmeye yetkilidir.” İbaresi eklenmiştir. 

c) Bu kapsamda 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 75 ‘nci maddesine eklenen ek fıkra ile 

“Yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemelerinin yatırıldığı yabancı para cinsinden 

kurulan emeklilik yatırım fonlarından elde edilen irat tutarının tespitinde kur farkı dikkate 

alınmaz.” bu ödemelere ilişkin oluşan kur farkının irat kapsamında dikkate alınmayacağı 

belirtilmiştir. 

 

Telafi Çalışma Süresi Hakkında ; 

 

Kanunun 43’ncü maddesi ile 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 64’ncü maddesindeki değişiklik 

aşağıdaki gibidir. 

 

“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 ( önceki hali 2 ay ) içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması 

yaptırabilir.” 

  

 

 

2) İş Yeri Kiralarının Ödenememesine Hakkındaki Değişiklikler 

7226 Sayılı Kanun Geçici Madde 2’de ;  “1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar 

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

oluşturmaz.” Dolayısı ile iş yeri kira bedellerinin taşınmaz sahibi / kiralayanlar ile kiracılar 

arasındaki kira bedellerine ilişkin hukuki bir düzenleme tesis edilmiştir. 

 

3) Bazı Ödemeler Hakkındaki Değişiklikler 

a)  7226 Sayılı Kanunun Madde 48 uyarınca ; 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler 

ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna 

aşağıdaki geçici madde eklenerek değiştirilmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 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 
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yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal 

kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz. 

 

(2) Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut 

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

sorumluluk doğurmaz” 

 

b) 7226 Sayılı Kanunu madde 49 uyarınca ; 5941 sayılı Çek Kanununa aşağıdaki geçici madde 

eklenerek değiştirilmiştir. 

 

“GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 5 inci maddede tanımlanan ve 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. 

 

(2) Hükmün infazının durdurulması hâlinde ceza zamanaşımı işlemez. 

 

(3) 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. 

 

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

Mahkemece bu madde uyarınca verilecek tüm kararlar alacaklıya tebliğ edilir. 

 

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

incelenmesinde İcra ve İflas Kanununun 353 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirlenen 

itiraz usulü uygulanır. 

 

(6) Bu madde hükümleri her bir suç için ancak bir kez uygulanabilir.” 

 

Dolayısı ile yukarıda belirtilen fiileri 24.03.2020 tarihinden önce işlenen suçlar hakkında infaz 

hükümleri durdurulmuş olup, kanun hükmünde belirtilen ödeme şartlarıına bağlanmıştır. 

Ödeme şartlarının sağlanmaması infaz hükümlerinin hangi şartlarda oluştuğu belirlenmiştir. 
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4) Elektrik ve Doğalgaz Tüketim Bedellerinin Tahakkuk/Tahsilatları 

Hakkında 

7226 Sayılı Kanunun Madde 2 uyarınca;  

 

7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak 

Yardımlara Dair Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

 

“EK MADDE 13 – 1 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen 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 Cumhurbaşkanınca karar verilebilir. 

 

Finansman maliyeti kapsamına girecek maliyet unsurları da dâhil olmak üzere bu maddenin 

uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.” 

 

 

5) Konaklama Vergisi Hakkında 

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.  

 

6) Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Hakkında 

7226 Sayılı Kanunun Geçici Madde 1 uyarınca; 

(1) 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)  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 
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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 

. 

(2) Aşağıdaki süreler bu maddenin kapsamı dışındadır: 

 

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. 

 

(3) 2004 sayılı Kanun ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlar kapsamında; 

 

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, 

 

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

 

 

 

7) Maden Kanunu Kapsamındaki Mükelleflerin Mücbir Sebep Hali 

Hakkında 

7226 Sayılı Kanunun Madde 15 uyarınca ; 3213 Sayılı Maden Kanununa aşağıdaki ek 

madde eklenerek değiştirilmiştir. 

“EK MADDE 19 – Mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması hâlinde Bakanlık 

tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak bu Kanun kapsamındaki mali 

yükümlülüklerin ve/veya beyanların ertelenmesi ile mali yükümlülüklerin taksitlendirilmesine 

karar verilebilir. Bu takdirde mali yükümlülüklere ilişkin zamanaşımı durur ve hak 

düşürücü süreler erteleme süresince işlemez. 
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Bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malum olması veya ilgililer tarafından 

ispat veya tevsik edilmesi gerekir. 

 

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 yetkilidir.” 

 

8) Kültür ve Turizm Bakanlığında Yetkili Yatırımcılar ve İşletmeciler 

Hakkında 

7226 Sayılı Kanunun Madde 42 uyarınca; 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların 

Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna 

aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 25 – Kanunları uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm 

tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından 

belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma 

izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 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 payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından 

belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine 

taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi 

gereken ecrimisillerin ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın altı ay ertelenir ve bu 

alacaklar ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil 

edilir. 

 

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı yetkilidir.” 

 

7226 Sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Kanuna bu bağlantı 

aracılığıyla ulaşabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan dolayı tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem 

tesis etmeden önce tarafımıza bilgi verilmesini rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak 

gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu 

olmayacağını hatırlatmak isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi vergi@universalpartners.com.tr 

adresine gönderebilirsiniz. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200326M1-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200326M1-1.htm

