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No       : 2020-31 

Tarih         : 31 Mart 2020              

Konu         : 7226 Sayılı Kanunda (Covid-19 Önlem Paketi) Yer Alan Önemli Düzenlemeler 

 

Merhaba, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 18.03.2020 tarihinde salgına karşı (Korona virüs) açıklanan 

ekonomi paketinin özetini 2020-23 nolu sirkülerimiz ile sizlerle paylaşmıştık. Bu pakete dair önemli mali ve 

hukuksal düzenlemeleri de içeren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 25.03.2020 

tarihinde TBMM Genel Kurul’unda kabul edilmiş olup, 26.03.2020 tarih 31080 mükerrer sayılı Resmî Gazete 

de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Bu Kanun kapsamında yapılan mali düzenlemeler, TBMM Genel Kurulunda ve Plan ve Bütçe komisyonunda 

yapılan eklemeler ve yapılan diğer değişiklikler başlıkları altında sizlere kısaca özet sunacağız. 

İçinden geçilen sağlık krizinden dolayı uzaktan çalışma, toplantı ve iletişim formatına uygun olarak bu tür 

bilgilendirmeleri sizlere daha sık ulaştırmak istiyoruz.  

 

En kısa süre içinde yüz yüze ve eskiden bildiğimiz şekilde gerçekten bir arada olduğumuz şekilde tekrar bir 

araya gelebilmek dileğiyle.  

 

Şimdi ayrıntılara geçelim.  

 

A) Bu Kanun Teklifi ile Yapılan Düzenlemeler,   

1) Maden Kanununa eklenen bir madde ile (Ek Madde 19) mücbir sebeplerden herhangi birinin 

bulunması halinde Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Maden Kanunu 

kapsamındaki mali yükümlülüklerin ve/veya beyanların ertelenmesi ile mali 

yükümlülüklerin taksitlendirilmesi 

 

• Bu kapsamda, mali yükümlülüklere ilişkin zamanaşımı duracak ve hak düşürücü 

süreler erteleme süresince işlemeyecektir. 
 

• Bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malum olması veya ilgililer tarafından 

ispat veya tevsik edilmesi gerekmektedir 
 

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, mücbir sebep sayılan hâller nedeniyle, bölge, il, 

ilçe, mahal veya afete maruz kalanlar itibarıyla mücbir sebep hâli ilan etmeye ve bu 

sürede ilgili Kanunda belirlenen mali yükümlülüklerden yerine getirilemeyecek 

olanları tespit etmeye yetkili kılınmıştır. 

 

2) İşverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumak ve artırmak amacıyla 2020 

yılında geçerli olmak üzere işverenlere aylık 75 TL asgari ücret desteğinin sağlanması,  

https://ia.com.tr/2020-23-turkiye-ekonomik-istikrar-kalkani-paketi/
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• İşverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumaları ve artırmalarını 

desteklemek amacıyla 2016 yılından 2019 yılı sonuna kadar her yıl asgari ücret 

desteği sağlanmıştır. Kanunun 29.Maddesi ile, 5510 sayılı Kanuna geçici 80 inci 

madde eklenerek; 2020 yılında da istihdamı desteklemek için işgücü maliyetlerini 

azaltmak üzere; 2020 yılının tamamında, sektör ayırımı yapılmaksızın, finansmanı 

İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde, işverenlere, ödeyecekleri sigorta 

priminden mahsup edilerek günlük 2,50 TL, aylık 75 TL asgari ücret desteği 

sağlanması amaçlanmaktadır. 

 

3) Tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı talep 

edebilmelerine imkan sağlanması ve bunlara yönelik olarak farklı tarifelerin belirlenebilmesi,  

4) Vazife ve harp malulü olup çalışmaya devam edenlere en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5000 

gün prim ödemiş olmaları şartıyla ikinci bir aylık bağlanması imkanının verilmesi,  

5) Cumhurbaşkanı tarafından deprem, yangın, su baskını, yer kayması ve benzeri afetler 

nedeniyle mağdur olan vatandaşların ödemek zorunda oldukları elektrik ve doğal gaz 

faturalarının ertelenmesine ve erteleme durumunda elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin 

söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edecekleri 

gecikme zammının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına karar 

verilebilmesi,  

 

• 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle 

Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna eklenen Ek 13. madde ile, 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 karşılanması konusunda Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştır. 

 

6) Türk Standartları Enstitüsünün iş akdiyle Enstitü dışından inceleme elemanı çalıştırabilmesi,  

7) Türkiye'de ikamet etmeyen vatandaşların ve Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi 

kapsamındaki kişilerin döviz cinsinden bireysel emeklilik sistemine dâhil olabilmesi,  

8) Kredi garanti kurumlarına aktarılacak kaynak tutarının 25 milyar TL'den 50 milyar TL'ye 

çıkarılması, (KGF)  

 

• 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında 

Kanunun geçici 20. maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile, Hazine ve 

Maliye Bakanına verilen Kredi Garanti Kurumlarına nakit kaynak aktarma veya 

özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi ihraç etme yetkisi artırılarak 25 milyar 

TL’den 50 Milyar TL’ye çıkarılmıştır. 

 

 

9) 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 27/A maddesini birinci fıkrasında yapılan düzenleme 

ile taraflardan birinin ölmüş ya da yabancı olması halinde Türk vatandaşı olan diğer taraf veya 

vekilinin tek başına başvurması durumunda da, yabancı ülke adlî veya idari makamlarınca 

boşanmaya ilişkin olarak verilen kararların, verildiği devlet kanunlarına göre konusunda yetkili 

adlî veya idarî makam tarafından verilmiş ve kesinleşmiş olması öngörülmektedir. 
 

B) TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan eklemelerle gelenler;  
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1) Gelir Vergisi Kanunu’nun 75nci maddesinde değişiklik yapılarak yabancı para cinsinden 

yapılan katkı payı ödemelerinin yatırıldığı yabancı para cinsinden kurulan emeklilik yatırım 

fonlarından elde edilen irat tutarının tespitinde kur farkının dikkate alınmaması sağlanmıştır.  

 

2) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na eklenen “Ek Madde” 2 ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim 

Kurumu tarafından aşağıdaki hallerde ihtiyaç duyulan telefon abone ve konum bilgileri 

gecikmeksizin karşılanır:  

 

• 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,  

• 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 

karşılanır.  

• Bu kapsamda ilgili Bakanlık ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun birlikte 

belirleyeceği usul ve esaslar dâhilinde erişim sistemi kurulabilir. Bu madde uyarınca 

elde edilen veriler başka amaçlar için kullanılamaz.  
 

C) TBMM Genel Kurulda Yapılan Eklemeler:  

1) 4706 sayılı Kanuna eklenen “Geçici 25.Madde” ile  

 

• 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 01.04.2020 tarihi ile 30.06.2020 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 

kullanımları dolayısıyla aynı tarih aralığında tahsil edilmesi gereken 

ecrimisillerin ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın altı ay ertelenmiştir.  

 

 

• Öte yandan bu alacaklar ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz 

uygulanmadan tahsil edilecektir. 

 

2) İş Kanunu’nda yapılan değişiklikle telafi çalışma süresinin 2 aydan 4 aya çıkarılması,  

 

• 4857 sayılı Kanunun 64. maddesinde yapılan değişiklikle işçilerin ücret kaybının 

ve işletmelerin işgücü kaybının en aza indirilmesi ile işletmelerin değişen şartlara 

ve olağanüstü durumlara uyum yeteneğinin artırılması amacıyla, iki ay içinde 

yaptırılması gereken telafi çalışmasının dört ay içinde yaptırılabilmesine imkân 

sağlanmıştır. Cumhurbaşkanına bu süreyi iki katına kadar artırma konusunda 

yetki verilmiştir. 
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3) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılarak Kanunun Ek 

19.maddesinde yapılan değişiklik ile ödenen en düşük maaşın 1.500TL’ye çıkarılması ve 46. 

Madde uyarınca 5510 sayılı kanunun ek 18. Maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik 

ile bayram ikramiyesinin ise ödemenin yapılacağı tarih yerine bayramın içinde bulunduğu aya 

göre ödenmesi şeklinde düzenlenmiştir. 

 

4) İşsizlik Sigortası Kanununda yapılan değişiklikle kısa çalışma ödeneğine ilişkin şartların 

hafifletilmesi, 

 

• 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici madde ile, 30.06.2020 tarihine kadar geçerli 

olmak üzere, zorlayıcı sebep (yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını) 

gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, işçinin kısa çalışma ödeneğine 

hak kazanabilmesinde öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak 

etme koşullarını yerine getirmesi hükmü; 

 

o Kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün (Önceki 

düzenlemede 120 gün)  

o Hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün (Önceki 

düzenlemede 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. 

• Konu ile alakalı detaylı bilgiyi 2020-24 nolu sirkülerimizde bulabilirsiniz. 

 

5) Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler Kanununda yapılan değişiklikle anapara veya taksit 

ödemesi 24.03.2020 tarihinden önce olup da aksatanlardan 31.12.2020 tarihine kadar 

tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal 

işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaması sağlanmıştır. 

 

6) 5941 sayılı Çek Kanununa eklenen geçici madde ile, 24.03.2020 tarihine kadar karşılıksız 

çekten dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 

26.03.2020 tarihi itibariyle durdurulmaktadır, 

 

• Buna göre mahkeme tarafından ceza mahkûmiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan 

kaldırılmasına karar verilmesi için hükümlünün; 

o Tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin 

ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemesi ve  

o Kalan kısmını üç aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla 

15 eşit taksitle ödemesi gerekmektedir. 

 

 

7) 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun yürürlük maddesi olan 52. maddesinde 

değişiklik yapılarak 01.04.2020 olan konaklama vergisinin yürürlüğü 01.01.2021 tarihine 

ertelenmiştir.  

 

 

https://ia.com.tr/2020-24-kisa-calisma-odenegi-hakkinda/
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      8) Kanunun geçici 2. maddesine göre 01.03.2020 tarihinden 30.06.2020 tarihine kadarki dönemde 

işyeri kira bedelinin ödenememesi ilgili kira sözleşmesinin feshi ve kiraya konu taşınmazın tahliye 

sebebi olmayacaktır. 

D)  Diğer Değişiklikler: Ayrıca bu Kanunla aşağıdaki Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır:   

1. Kimlik Bildirme Kanunu,  

2. Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, 

Alımı, Satımı ve Bulundurulması Kanunu,  

3. Turizmi Teşvik Kanunu,  

4. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu,  

5. İşsizlik Sigortası Kanunu,  

6. Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu,  

7. Dernekler Kanunu,  

8. Gelir İdaresi Başkanlığı Kanunu,  

9. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kanunu,  

10. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,  

11. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu,  

12. Vakıflar Kanunu,  

13. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Kanunu,  

14. Elektrik Piyasası Kanunu,  

15. Askeralma Kanunu,  

16. İmar Kanunu,  

17. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu. 

 

Ayrıca, değiştirilen ilgili kanunu, değişikliğin konusunu ve kapsamını, kanun maddelerinin 

yürürlülük ve geçerlilik tarihlerini kapsayan özet tablomuz ekte sunulmuştur. 

 

Bültenlerimizden faydalandığınızı umuyor saygılar sunuyoruz. (Sadece Türkçe/İngilizce aylık veya 10 günlük 

özetler almak istiyorsanız bize bilgi vermeniz yeterlidir.) 

Konuyla ilgili diğer gelişmeleri de sizlere duyurmaya devam ediyor olacağız.  

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.  

 

Saygılarımızla, 

 

 
Independent Advisors | Legal & Tax 
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          Ek-1: 

 

 

                                                BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN  

  Resmi Gazete Yayım Tarihi: 26.03.2020                Kabul Tarihi: 25.03.2020 

  Sayı : 31080 Mükerrer        Kanun No: 7226  
           

Kanun 

Madde 

 No 

Değiştirilen İlgili Kanun 
Değişikliğin Konusu & 

Kapsamı & Getiriliş Amacı 

Maddenin  

Yürürlülük Tarihi 

Hükmün  

Geçerlilik 

Tarihi 

1 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 

Afet ve acil durum hallerinde, 

Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığının veya ilgili valiliğin 

ihtiyaç duyduğu telefon abone ve 

konum bilgileri gecikmeksizin 

karşılanır. Bu kapsamda ilgili 

Bakanlık ile Bilgi Teknolojileri 

ve İletişim Kurumunun birlikte 

belirleyeceği usul ve esaslar 

dâhilinde erişim sistemi 

kurulabilir. 

26.03.2020 26.03.2020 

2 

15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir 

Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak 

Yardımlara Dair Kanun 

Afetler nedeniyle afet yaşanılan 

yerlerde elektrik ve/veya doğal 

gaz tüketim bedellerinin 

tahakkuk ve/veya tahsilatlarının 

süresinin ve kapsamının 

belirlenerek 1 yıla kadar 

ertelenmesi 

26.03.2020 01.01.2020 
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3 
18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü 

ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun 

Türk Standardları Enstitüsü’nün 

geçici nitelikte ve özel bilgi ve 

uzmanlık gerektiren işlerde yurt 

içinde ve yurt dışında iş akdiyle 

Enstitü dışından inceleme 

elemanı çalıştırabilmesi ve 

bunların günlük inceleme 

ücretlerinin belirlenmesi 

26.03.2020 26.03.2020 

4 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 

Yabancı para cinsinden yapılan 

katkı payı ödemelerinin 

yatırıldığı yabancı para cinsinden 

kurulan emeklilik yatırım 

fonlarından elde edilen irat 

tutarının tespitinde kur farkı 

dikkate alınmaz 

26.03.2020 26.03.2020 

5 
26/6/1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu 6. 

Madde 

Bu bildirimler sorumlu işleticiler 

tarafından, yukarıda belirtilen 

süre içerisinde genel kolluk 

kuvvetlerine elektronik ortamda 

da yapılabilir. Bildirimlerin 

elektronik ortamda yapılması 

durumunda üçüncü fıkra hükmü 

uygulanmaz. Bu fıkra 

kapsamında elektronik ortamda 

yapılan bildirimler, genel kolluk 

tarafından köy ve mahalle 

muhtarları ile paylaşılır 

26.03.2020 26.03.2020 
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6 

3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı 

Nakdi Tazminat ve Aylık 

Bağlanması Hakkında 

Kanunun 4 üncü maddesinin 

ikinci fıkrası 

Vazife ve harp malullerimizden çalışmaya devam edenlere en az 20 yıllık 

sigortalılık süresi ve 5000 gün prim ödenmiş olması şartıyla ikinci bir aylık 

bağlanma imkanının verilmesi; daha önce prim ödemeleri yanlış hesaplanıp emekli 

maaşları kesilen malullerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi 

26.03.2020 26.03.2020 

7 

11/9/1981 tarihli ve 2521 sayılı 

Avda ve Sporda Kullanılan 

Tüfekler, Nişan Tabancaları 

ve Av Bıçaklarının Yapımı, 

Alımı, Satımı ve 

Bulundurulmasına Dair 

Kanunun 11 inci maddesi 

2521 sayılı Kanun kapsamına giren yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve 

tabancaların izinsiz ya da izin belgesine aykırı üretilmesini, satılmasını ve satışına 

aracılık edilmesini önlemek amacıyla bunlara ilişkin yaptırımların ağırlaştırılması,  

26.03.2020 26.03.2020 

8 

2521 sayılı Kanun 
 2521 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yapılan değişiklik doğrultusunda anılan 

Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmaktadır. 

26.03.2020 26.03.2020 

9 

2521 sayılı Kanun 
13 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “, satışına 

aracılık eden, taşıyan veya nakleden” ibaresi “veya taşıyan” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

26.03.2020 26.03.2020 

10 

12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı 

Turizmi Teşvik Kanununun 8 

inci maddesinin (I) fıkrasının 

birinci paragrafı 

Bakanlık tarafından tahsisi iptal edilen taşınmazların üzerinde yatırımcılar lehine 

tesis edilen irtifak haklarına ilişkin terkin davalarında basit yargılama usulü 

uygulanır. Tahsisi iptal 

edilen ve irtifak hakları terkin edilen veya tahsis süreleri sona eren taşınmazlar 

üzerinde bulunan yapı, tesis ve müştemilatlar bedelsiz olarak Hazineye intikal eder. 

Yatırımcı, bunlar için herhangi bir hak ve bedel talep edemez 

26.03.2020 26.03.2020 
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11 

Turizmi Teşvik Kanunun 37 

nci maddesinin (C) fıkrasına (2) 

numaralı bendinden sonra 

gelmek üzere 

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri içinde imar 

planları ile turizme ayrılan yerlerdeki taşınmazların üzerinde yer alan Bakanlıktan 

belgeli turizm tesislerinin yüksek nitelikli ve çevreye duyarlı hale getirilmesi için 

bu tesislerin plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve 

yapılaşma koşulları ile projelendirilmelerine ilişkin hususlar, bendi eklenmiştir. 

26.03.2020 26.03.2020 

12 
Turizmi Teşvik Kanununa 

geçici madde eklenmiştir. 

Yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar, Bakan tarafından 

31/12/2020 tarihine kadar durumlarına uygun müfettiş veya başmüfettiş 

kadrolarına naklen 

atanabilirler. Bu şekilde atananların sayısı yirmiyi geçemez. 

26.03.2020 26.03.2020 

13 

28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı 

Yükseköğretim Kurumları 

Teşkilatı Kanununun ek 196 

ncı maddesi 

“Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi” ibareleri “İstanbul Sağlık ve 

Teknoloji Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir. 

26.03.2020 26.03.2020 

14 

2809 sayılı Kanuna ek madde 

eklenmiştir. 

Mevzuatta Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesine yapılan atıflar İstanbul 

Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine yapılmış sayılır. 

26.03.2020 26.03.2020 

15 
4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı 

Maden Kanunu 

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. 

26.03.2020 01.01.2020 



 
 

 

Independent Advisors & Accountants 

 

16 

25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı 

İşsizlik Sigortası Kanunu 

Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası 

Fonundan 

karşılanmasına yönelik uygulamanın 31/12/2021 tarihine kadar uzatılması 

26.03.2020 31.12.2019 

17 

25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı 

İşsizlik Sigortası Kanunu Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının 1/1/2021 tarihine kadar ertelenmesi 
26.03.2020 31.12.2019 

18 

28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı 

Bireysel Emeklilik Tasarruf 

ve Yatırım Sistemi 

Kanununun 5 inci maddesinin 

birinci fıkrasına birinci 

cümlesinden sonra gelmek 

üzere 

Türkiye’de ikamet etmeyen vatandaşlarımızın ve 5901 sayılı Kanunun 28 inci 

maddesi kapsamındaki kişilerin döviz cinsinden bireysel emeklilik sistemine dahil 

olabilmesi 

26.03.2020 26.03.2020 

19 

4632 sayılı Kanunun ek 1 inci 

maddesinin birinci fıkrasına 

birinci cümlesinden sonra 

gelmek üzere 

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

yüzde ona kadar indirmeye yetkilidir 
26.03.2020 26.03.2020 

20 

28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı 

Kamu Finansmanı ve Borç 

Yönetiminin Düzenlenmesi 

Hakkında Kanunun geçici 20 

nci maddesinin birinci fıkrası 

Kredi garanti kurumlarına aktarılacak kaynak tutarının 25 milyar TL’den 50 milyar 

TL’ye çıkarılması 
26.03.2020 26.03.2020 
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21 
4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı 

Dernekler Kanunu 

23 üncü maddesinin başlığında yer alan “seçilenlerin” ibaresi “seçilenler ile 

üyelerin” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasına “üyeleri” ibaresinden sonra 

gelmek üzere “, üyeliğe kabul edilenler ile üyeliği sona erenlerin adını, soyadını, 

doğum tarihini ve kimlik numarasını kabul edilme ve sona erme tarihinden itibaren 

kırk beş gün içinde” ibaresi eklenmiş, fıkrada yer alan “mülkî idare amirliğine” 

ibaresi “merkezinin bulunduğu dernekler birimine” şeklinde ve “bildiriminin” 

ibaresi “bildirimi ile üyeliğe ilişkin bildirimlerin” şeklinde değiştirilmiştir. 

26.03.2020 26.03.2020 

22 
4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı 

Dernekler Kanunu 
32 nci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yer alan 

“, 23” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.“                                                                                                                                           

s) 23 üncü maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen dernek 

yöneticilerine beş yüz Türk lirası idarî para cezası verilir.” 

26.03.2020 26.03.2020 

23 
5253 sayılı Kanuna ek madde 

eklenmiştir. 

Dernekler tarafından fiziksel ortamda yapılan bildirimler, işlemler, tutulan defter ve 

alındı belgesi gibi kayıtlar ile yetkili merciler tarafından derneklere ilişkin olarak 

fiziksel ortamda tutulan her türlü kayıtların, hem dernekler hem de yetkili merciler 

tarafından elektronik ortamda da yapılabilmesi 

26.03.2020 26.03.2020 

24 
5253 sayılı Kanuna  geçici 

madde eklenmiştir. 

“Üyeliği devam edenlerin bildirilmesi 

GEÇİCİ MADDE 1- Dernekler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 

altı ay içinde, üyeliği devam edenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik 

numarasını merkezinin bulunduğu dernekler birimine bildirirler. Bu bildirimi 

yerine getirmeyen dernek yöneticileri hakkında, 32 nci maddenin birinci fıkrasının 

(s) bendi hükmü uygulanır.” 

26.03.2020 26.03.2020 
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25 

5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı 

Gelir İdaresi Başkanlığı ile 

İlgili Bazı Düzenlemeler 

Hakkında Kanunun mülga 33 

üncü maddesi 

Diğer mevzuatta Gelirler Genel Müdürlüğüne yapılmış olan atıflar Gelir idaresi 

Başkanlığına; Gelirler Genel Müdürüne yapılmış atıflar Gelir İdaresi Başkanına; 

yapılmış sayılır. 

26.03.2020 26.03.2020 

26 

10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı 

Yenilenebilir Enerji 

Kaynaklarının Elektrik 

Enerjisi Üretimi Amaçlı 

Kullanımına İlişkin Kanun 

Tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı 

talep edebilmelerine imkan sağlanması ve bunlara yönelik olarak farklı tarifelerin 

belirlenebilmesi 

26.03.2020 26.03.2020 

27 5346 sayılı Kanunu 

6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretiminin desteklenmesi 

amacıyla uygulanan tarifeler ile YEK Destekleme Mekanizması kapsamındaki 

diğer gelirlerin 

değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar EPDK tarafından çıkarılan yönetmelikle 

düzenlenir.” 

26.03.2020 26.03.2020 
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28 
25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı 

Nüfus Hizmetleri Kanunu 

27/A maddesinin birinci fıkrasına “birlikte” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya 

taraflardan birinin ölmüş ya da yabancı olması halinde Türk vatandaşı olan diğer 

taraf veya vekilinin tek başına” ibaresi eklenmiştir. 

26.03.2020 26.03.2020 

29 

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı 

Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu 

İşverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumaları ve artırmalarını 

desteklemek amacıyla 2016 yılından 2019 yılı sonuna kadar her yıl asgari ücret 

desteği sağlanmıştır. Madde ile, 5510 sayılı Kanuna geçici 80 inci madde 

eklenerek; 2020 yılında da istihdamı desteklemek için işgücü maliyetlerini 

azaltmak üzere; 2020 yılının tamamında, sektör ayırımı yapılmaksızın, finansmanı 

İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde, işverenlere, ödeyecekleri sigorta 

priminden mahsup edilerek günlük 2,50 TL, aylık 75 TL asgari ücret desteği 

sağlanması amaçlanmaktadır. 

26.03.2020 01.01.2020 

30 
5510 sayılı Kanuna geçici 

madde eklenmiştir. 

Aylık bağlanan malûller ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı ve mülga 64 üncü maddesi 

kapsamında aylık bağlanan vazife ve harp malûllerine ilişkin geçici madde 

eklenmiştir. 

26.03.2020 26.03.2020 
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31 

11/10/2006 tarihli ve 5549 

sayılı Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının Önlenmesi 

Hakkında Kanun 

Madde ile 5549 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde değişiklik yapılarak; aklama 

suçunun araştırılması ve incelenmesi ile yükümlülük denetimi görevlerini yapacak 

denetim elemanları arasına Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında istihdam 

edilen Hazine ve Maliye Uzmanlarının da dâhil edilmesi amaçlanmaktadır. 

26.03.2020 26.03.2020 

32 

4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı 

İnternet Ortamında Yapılan 

Yayınların 

Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar 

Yoluyla İşlenen Suçlarla 

Mücadele Edilmesi Hakkında 

Kanun 

Erişimin engellenmesi kararı verilen katalog suçlara, illegal bahis ve şans 

oyunlarına ilişkin suçların eklenmesi 
26.03.2020 26.03.2020 

33 
20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı 

Vakıflar Kanunu 

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait kiraya verilen taşınmazların 

kiralarının 3 ay içinde ödenmemesi durumunda mülki amirlikçe tahliye 

edilebilmesi 

01.01.2021 01.01.2021 
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34 5737 sayılı Vakıflar Kanunu 

Aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 14- 20 nci maddenin 

üçüncü ve dördüncü fıkraları, bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihte Genel 

Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazların devam edenkiralamalarında da 

uygulanır. Ancak bu kiralamalarda altı aylık teminat alınmaz. Genel Müdürlüğe ve 

mazbut vakıflara ait taşınmazların devam eden kiralamalarında birikmiş üç aylık 

veya daha fazla kira borcu olanların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 

üç ay içinde borcunu tamamen ödememesi halinde kira sözleşmeleri feshedilmiş 

sayılır. Bu durum Genel Müdürlük tarafından mülki amirliğe derhal bildirilir ve 

taşınmaz mülki amirlikçe en geç on beş gün içinde tahliye ve teslim edilir.” 

01.01.2021 01.01.2021 

35 

14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı 

Elektrik Piyasası Kanunu 
6446 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin onikinci ve onüçüncü fıkralarında yer alan 

hükümler bu Kanunla 5346 sayılı Kanuna aktarıldığından; madde ile anılan 

fıkraların yürürlükten kaldırılması amaçlanmaktadır. 

26.03.2020 26.03.2020 

36 Elektrik Piyasası Kanunu 
17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının üçüncü cümlesine “grupları” ibaresinden 

sonra gelmek üzere “veya yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi 

amacıyla ayrı tarifeler” ibaresi ve fıkraya üçüncü cümlesinden sonra gelmek üzere 

aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Tüketiciler talep etmeleri halinde yenilenebilir enerji 

kaynaklarının desteklenmesi amacıyla 

belirlenen tarifelerden faydalanabilir.” 

26.03.2020 26.03.2020 

37 Elektrik Piyasası Kanunu 

Madde ile 6446 sayılı Kanuna geçici 27 nci madde eklenerek; mevzuatta 6446 

sayılı 

Kanunun 5 inci maddesinin bu Kanunla yürürlükten kaldırılması öngörülen 

onikinci ve onüçüncü fıkralarına yapılmış atıfların, 5346 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesine yapılmış sayılması ve aynı fıkralar kapsamında yapılmış YEKA 

yarışmaları sonucunda imzalanmış sözleşmeler için söz konusu fıkra hükümlerinin 

uygulanmaya devam edilmesi amaçlanmaktadır. 

26.03.2020 26.03.2020 
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38 
25/6/2019 tarihli ve 7179 

sayılı Askeralma Kanunu 

Yurtdışında doğup yurtdışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olan 

vatandaşlarımızın da çalışma şartı aranmadan dövizle askerlik uygulamasından 

yararlanabilmelerine imkan sağlanması 

26.03.2020 26.03.2020 

39 
3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı 

İmar Kanunu 

42 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin üçüncü cümlesi yürürlükten 

kaldırılmış ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. “ç) Bu fıkra uyarınca idari 

para cezası verilmesini gerektiren aykırılığa konu alan ile bu alanın bulunduğu 

arsa veya arazinin emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin 

çarpımı ile bulunan bedel kadar idari para cezası yukarıdaki bentlere göre 

verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para 

cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve 

yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen 

para cezası tahsil edilmez.” 

26.03.2020 26.03.2020 
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40 
3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı 

İmar Kanunu 

Aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 23- 14/2/2020 tarihli ve 

7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla değiştirilen 42 nci 

maddenin ikinci fıkrası hükümlerine dayanılarak uygulanan idari para cezaları, 

bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilen 42 nci maddenin ikinci fıkrasındaki 

usul uyarınca hesaplanan tutarlarda tahsil edilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihten önce 7221 sayılı Kanunla değiştirilen 42 nci maddenin ikinci fıkrası 

uyarınca verilen idari para cezalarına ilişkin yapılan ödemelerden, bu maddeyi 

ihdas eden Kanunla değiştirilen 42 nci maddenin ikinci fıkrasındaki usul 

uyarınca hesaplanan tutarlardan fazla tahsil edilmiş olanları, 1/6/2020 tarihine 

kadar ilgilisi tarafından talep edilmesi halinde, talep tarihinden itibaren bir ay 

içinde iade edilir.” 

26.03.2020 26.03.2020 

41 4447 sayılı Kanun 
İşsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi hükmü, kısa çalışma 

başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl 

içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması 

şeklinde uygulanır 

26.03.2020 
29.02.2020- 

30.06.2020 

42 

29/6/2001 tarihli ve 4706 

sayılı Hazineye Ait 

Taşınmaz Malların 

Değerlendirilmesi ve Katma 

Değer Vergisi Kanununda 

Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun 

Geçici 25. Madde ile 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. 

26.03.2020 26.03.2020 
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43 
22/5/2003 tarihli ve 4857 

sayılı İş Kanunu 
64 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “dört” şeklinde 

değiştirilmiş ve fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle 

eklenmiştir. 

“Cumhurbaşkanı bu süreyi iki katına kadar artırmaya yetkilidir.” 

26.03.2020 26.03.2020 

44 5510 sayılı Kanun 
3üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “alanlar ve bu Kanunun ek 9 uncu 

maddesinin birinci fıkrasına tabi olarak çalışanlardan” ibaresi “alanlardan” 

şeklinde değiştirilmiştir. 

26.03.2020 01.04.2020 

45 5510 sayılı Kanun 88 inci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “çalışanlar,” 

ibaresi “çalışanlar ile” şeklinde, “alanlar” ibaresi “alanlardan” şeklinde, “yirmi” 

ibaresi “sekiz” şeklinde değiştirilmiş ve “ile bu Kanunun ek 9 uncu maddesinin 

birinci fıkrasına tabi olanlardan” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

26.03.2020 01.04.2020 

46 5510 sayılı Kanun 

Ek 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ödemenin yapılacağı tarihte” 

ibaresi “bayramın içinde bulunduğu ayda” şeklinde değiştirilmiştir. 

26.03.2020 26.03.2020 

47 5510 sayılı Kanun 

Ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1.000” ibaresi “1.500” 

şeklinde değiştirilmiştir. 

26.03.2020 
2020 Nisan Ayı 

Ödeme Dönemi 

 

 



 
 

 

Independent Advisors & Accountants 

 

 

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 

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 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. 

26.03.2020 26.03.2020 
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14/12/2009 

tarihli ve 5941 

sayılı Çek 

Kanunu 

“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.” 

26.03.2020 26.03.2020 

50 

8/10/2012 

tarihli ve 6356 

sayılı 

Sendikalar ve 

Toplu İş 

Sözleşmesi 

Kanunu 

26 ncı maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “yüzde yirmi beşini” ibaresi “yüzde otuz beşini” şeklinde 

değiştirilmiştir. 
26.03.2020 26.03.2020 

51 

5/12/2019 

tarihli ve 7194 

sayılı Dijital 

Hizmet Vergisi 

ile Bazı 

Kanunlarda ve 

375 sayılı 

Kanun 

Hükmünde 

52 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “1/4/2020” ibaresi “1/1/2021” şeklinde 

değiştirilmiştir. 
26.03.2020 26.03.2020 
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Kararnamede 

Değişiklik 

Yapılması 

Hakkında 

Kanun 

Geçici Madde-1 Adli sürelerin durması ve duruşmaların ertelenmesine ilişkin yetkili makamlar 26.03.2020 26.03.2020 

Geçici Madde-2 1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi kira 

sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmaz. 

26.03.2020 26.03.2020 

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 1/1/2021 tarihinde,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. 

26.03.2020 26.03.2020 

53   Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 26.03.2020 26.03.2020 

 


