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7226 SAYILI KANUN İLE DÜZENLENEN YENİ TEDBİRLER. 

Mecliste kabul edilen “7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun” ile aşağıdaki konularda düzenlemeler yapılmıştır. 

Konaklama Vergisi Uygulaması 1 Ocak 2021 Tarihine Ertelendi.  

1- 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile düzenlenen ve 1 Nisan 2020 

tarihinde yürürlüğe girmesi kararlaştırılan Konaklama Vergisi Uygulamasının 

yürürlük tarihi 1 Ocak 2021 tarihine ertelenmiştir. 

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartları Kolaylaştırıldı.  

1- Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için;  

 Kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olma 

şartı 60 güne,  

 Son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olma şartı 

450 güne,  

düşürülerek kısa çalışma ödeneğinden faydalanma şartı yumuşatılmıştır. 

2- Kısa çalışma ödeneğine yapılan başvurular başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde 

sonuçlandırılacaktır. 

3- Değişiklik 29 Şubat 2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde 

yürürlüğe girecek ve 30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olacaktır. 

Çalışılmayan Süreler İçin Telafi Çalışması 4 Ay İçinde Yaptırılabilecektir.  

1- İşveren aşağıdaki hallerde 4 ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması 

yaptırabilecektir. 

 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, 

 İşçinin talebi ile kendisine izin verilmesi,  

2- Cumhurbaşkanı bu süreyi iki katına kadar artırmaya yetkilidir. Bu çalışmalar fazla 

çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz.  

3- Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde 3 saatten 

fazla olamayacaktır. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz. 
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2020 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Destek Tutarı Belirlendi.  

1- 2020 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 128 TL, toplu iş 

sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 256 TL ve Linyit 

ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 341 TL ve altında olan, 2020 yılında tescil 

edilen işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün 

sayısının; günlük 2,50 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar asgari ücret 

desteği sağlanacaktır. 

2- 2020 yılı asgari ücret desteği sağlanacak ayındaki uzun vadeli sigorta kollarına tabi 

sigortalı sayısının, 2019/ Ocak ila 2019/Kasım aylarında bildirilen en düşük 

sigortalı sayısının altına düşmemesi gerekmektedir. 2020 yılından önce tescil edilen 

işyerleri için belirlenen en düşük sigortalı sayısının altında sigortalı bildirimi yapılan 

2020 yılındaki aylar için destek verilmeyecektir. 

3- 2020 yılında asgari ücret desteği yılın tamamında uygulanacaktır. 

4- 2020 tarihinden önce tescil edilmiş olan işyerlerinin asgari ücret desteğinden 

yararlanması için aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir. 

 2020 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet 

beyannamelerini yasal süresinde vermesi, 

 2020/Ocak ila 2020/Aralık Aylarında/Dönemlerinde Bildirilen Sigortalı Sayısının, 

2019/ Ocak ila 2019/Kasım aylarında bildirilen en düşük sigortalı Sayısından 

Az Olmaması 

 2020 yılı için çalıştırdığı kişilerin sigorta primine esas kazançlarını tam olarak 

bildirilmesi, 

5- 2020 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerlerinin asgari ücret desteğinden 

yararlanması için aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir. 

 2020 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet 

beyannamelerini yasal süresinde vermesi, 

 Cari ay primlerini yasal süresi içinde ödenmesi, 

 SGK’ ya prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı 

borcunun bulunmaması veya söz konusu borcun 6183 sayılı Kanunun 48 inci 

maddesine göre taksitlendirilmiş olması, 

 2020 yılı için çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirmesi, bildirilen sigortalıların 

fiilen çalıştırılması ve prime esas kazançlarının eksik bildirilmemesi, 

6- Asgari ücret desteğinden yararlanmak için herhangi bir başvurma şartı 

bulunmamaktadır. 

7- Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta 

prim borçlarına mahsup edilecektir. 2020 yılında uygulanacak asgari ücret desteği geç 

yasalaştığından, 2020/Ocak ve Şubat aylarında hakkedilen asgari ücret destekleri, 

2020/Mart ayı için tahakkuk edecek sigorta primlerine mahsup edilecektir. 
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8- Değişiklik 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde 

yürürlüğe girecektir. 

Bireysel Emeklilik Hesabına Döviz Cinsinden Katkı Payı Ö deme İmkânı 

Getirilmiştir.  

1- Emeklilik sözleşmesinde belirtilen esaslar dahilinde, şirket nezdinde katılımcı adına 

açılan bireysel emeklilik hesabına katkı yapılmaktadır. Türkiye’de kanuni yerleşim yeri 

bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı 

Kanununun 28 inci maddesi kapsamındaki kişiler tarafından yabancı para cinsinden 

katkı payı ödenebilecektir. 

2- İşveren tarafından ödenenler hariç olmak üzere, katılımcı adına bireysel emeklilik 

hesabına ödenen katkı paylarının %25’ine karşılık gelen tutar kadar Devlet katkısı 

sağlanmaktadır. Cumhurbaşkanı, yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri 

için bu oranı %10’a kadar indirebilecektir. 

3- Yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemelerinin yatırıldığı yabancı para 

cinsinden kurulan emeklilik yatırım fonlarından elde edilen irat tutarının tespitinde kur 

farkı dikkate alınmayacaktır. 

Covid-19 Salgın Hastalığı Sebebiyle Yargı Alanında  Oluşabilecek Hak 

Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla  Düzenlemeler Yapıldı.  

1- Aşağıda belirtilen süreler 13 Mart 2020 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren 30 Nisan 

2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar duracaktır. 

 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  

2- Aşağıda belirtilen süreler ile işlemler 22 Mart 2020 (bu tarih dâhil) tarihinden, 

itibaren 30 Nisan 2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar duracaktır. 

 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 
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 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  

3- Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye 

başlar.  

4- Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine 15 gün ve daha az kalmış olan 

süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere 15 gün 

uzamış sayılacaktır.  

5- Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı durma süresini 6 ayı geçmemek üzere bir 

kez uzatabilecek ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilecektir.  

6- Aşağıdaki süreler kapsam dışındadır. Dolayısıyla aşağıda belirtilen süreler işlemeye 

devam edecektir. 

 Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda 

düzenlenen zamanaşımı süreleri. 

 5271 sayılı Kanunda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler. 

 6100 sayılı Kanunda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler. 

7- 2004 sayılı Kanun ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlar kapsamında; 

 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 

alınmayacaktır, 

 Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edilir ve taraflardan biri, diğer 

tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebilir, 

 Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçları, durma süresince 

devam edecektir, 

 İcra ve iflas hizmetlerinin aksamaması için gerekli olan diğer tedbirler alınacaktır. 

İşyeri Kirasının Ödenmemesi Kira Sözleşmesinin Feshini 

Gerektirmeyecektir.  

1 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin 

ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmaz. 

 

 “7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna” buradan 

erişebilirsiniz. 

 

https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k7226.html

