
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

 

Kanun Numarası : 7226 

Kabul Tarihi : 25/3/2020 

Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 26/3/2020 Sayı : 31080 Mükerrer 

 

MADDE 1- (10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

MADDE 2- (15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler 

Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

MADDE 3- (18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü ile İlgili 

Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

MADDE 4- (31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 5- (26/6/1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 6- (3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması 

Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 7- 8- 9- (11/9/1981 tarihli ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan 

Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve 

Bulundurulmasına Dair Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 10- 11- 12- (12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 13- 14- (28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları 

Teşkilatı Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 15- (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

MADDE 16- 17- (25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 



MADDE 18- 19- (28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve 

Yatırım Sistemi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 20- (28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 

Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 21- 22- 23- 24- (4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 25- (5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı 

Düzenlemeler Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 26- 27- (10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji 

Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 28- (25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 29- 30- (31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

  

MADDE 31- (11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının 

Önlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 32- (4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan 

Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi 

Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 33- 34-  (20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 35- 36- 37- (14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 38- (25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 39- 40- (3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 



MADDE 41- (4447 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 42- (29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların 

Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 43- (22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

MADDE 44- 45- (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 46- 47- (5510 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 48- (22/1/2009 tarihli ve 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu 

Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması 

Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 49- (14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

MADDE 50- (18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 

Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 51- (5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı 

Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

GEÇİCİ MADDE 1- (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) 9/6/1932 tarihli ve 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 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. 

(4) Durma süresince duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dâhil olmak üzere 

alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasları; 

a) Yargıtay ve Danıştay bakımından ilgili Başkanlar Kurulu, 

b) İlk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri 

bakımından Hâkimler ve Savcılar Kurulu, 

c) Adalet hizmetleri bakımından Adalet Bakanlığı, 

belirler. 

 

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar işleyecek iş 

yeri kira bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmaz. 

 

GEÇİCİ MADDE 3- (Ek:29/4/2021-7318/15 md.)  

(1) Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan 

kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla; 



a) (Değişik:20/5/2021-7319/14 md.) İbraz süresinin son günü 30/4/2021 ilâ 31/5/2021 

(bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden veya ibraz süresi bu tarihler arasında başlayan 

çeklerin ibraz süresi 31/5/2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar durur. Bu çeklerin belirtilen 

tarihler arasında ibraz edilmesi ve çek karşılığının tamamen bulunması halinde ödeme yapılır, 

çek karşılığının bulunmaması veya kısmen bulunması halinde ise karşılıksızdır işlemi 

yapılmaz. Belirtilen tarihler arasında ibraz edilmeyen veya ibraz edildiği halde karşılıksızdır 

işlemi yapılmayan çekler 1/6/2021 tarihinden itibaren, kalan ibraz süreleri içinde ibraz 

edilebilir. 

b) 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo 

senedine dayalı alacaklar hakkında; bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz, 

ihtiyati haciz kararı verilemez ve başlamış olan takipler durur. 

c) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları 

hakkında, 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında icra ve iflas takibi 

başlatılamaz. 

(2) (Ek:20/5/2021-7319/14 md.) Bu fıkrayı ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten önce birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki çekler bakımından yapılan ibraz, ödeme 

ve diğer işlemler sebebiyle ilgililerin hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz. 

 

MADDE 52- (1) Bu Kanunun; 

a) 2 nci, 15 inci ve 29 uncu maddeleri 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 

yayımı tarihinde, 

b) 16 ncı ve 17 nci maddeleri 31/12/2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı 

tarihinde, 

c) 33 üncü ve 34 üncü maddeleri 30/6/2021 tarihinde,1 

ç) 41 inci maddesi 29/2/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 

d) 44 üncü ve 45 inci maddeleri yayımı tarihini takip eden ayın başında, 

e) 47 nci maddesi 2020 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 

yayımı tarihinde, 

f) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer. 

 

MADDE 53- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

                                                           
1 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle bu bentte yer alan “1/1/2021” 

ibaresi “30/6/2021” şeklinde değiştirilmiştir. 



7226 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN 

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 
 

Değiştiren Kanunun/ 

KHK’nin veya İptal Eden 

Anayasa Mahkemesi 

Kararının Numarası 

7226 Sayılı Kanunun Değişen 

veya İptal Edilen Maddeleri 
Yürürlüğe Giriş Tarihi 

7256 52 17/11/2020 

7318 Geçici Madde 3 30/4/2021 

7319 Geçici Madde 3 25/5/2021 

 


