
- Başvuruyu işveren yapar. Bu düzenlemeden 
yararlanabilmek için işverenin, ahlak iyi niyet kurallarına 
aykırılık sebebiyle haklı sebep uyarınca işten çıkarmalar 
hariç, işyerinden işçi çıkarmamış olması şartı getirilmiştir. 

Cumhurbaşkanı bu madde kapsamında yapılan başvuru 
tarihini 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatmaya ve gün 
sayılarını değiştirmeye yetkili kılınmıştır.

Telafi Çalışma Süresi 2 Aydan 4 Aya Çıkartılmıştır:

Torba Yasa ile 4857 sayılı İş Kanununun 64 üncü maddesinde 
düzenlenen telafi çalışması hükümleri de değiştirilmiştir. 

Yeni düzenlemeye göre 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 işverenlere tanınan iki ay telafi çalışma yaptırma 
hakkı Torba Yasa ile 4 aya çıkarılmış bulunmakla, bu sürenin iki 
katına kadar artırılması hususunda da Cumhurbaşkanı’na yetki 
verilmiştir.

Kredi Garantisi Veren Kredi Kurumlarına Aktarılacak 
Kaynağın Azami Tutarı 25 Milyar TL’den 50 Milyar TL’ye 
Çıkartılmıştır:

Bilindiği üzere 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 
Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un Geçici 20. 
maddesi ile finansman imkanlarını geliştirmek ve kredi 
sisteminin etkin işlemesine katkı sağlamak amacıyla firmalara 
kredi garantisi veren kredi garanti kurumlarına 25 milyar Türk 
lirasına kadar nakit kaynak aktarımı hususunda Hazine ve 
Maliye Bakanı yetkili kılınmış idi. 

Torba Yasa’nın getirdiği yeni düzenleme uyarınca bu 
düzenlemede yer alan “firmalara” ibaresi “gerçek ve tüzel kişiler 
ile ticari işletmelere” şeklinde netleştirilmiş ve kaynak 
aktarımının azami sınırı 25 Milyar TL’den 50 Milyar TL’ye 
çıkarılmış bulunmaktadır. 

Turizm Yatırımcılarının Kira, İrtifak Hakkı, Kullanma İzni, 
Ecrimisil vb. Ödemeleri Altı Ay Süreyle Ertelenmiştir:

Yeni düzenlemeye göre, kendilerine kamu arazisi tahsis edilen 
Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcı ve işletmelerin 
1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasındaki dönemde 
ödemesi gereken kira, kesin tahsis ve izin, irtifak hakkı 
kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat 
payları ile Hazine taşınmazlarının izinsiz kullanımından dolayı 
ödenmesi gereken ecrimisillerin ödemeleri 6 ay süre ile 
ertelenmiştir. 

Bu erteleme için başvuru şartı aranmamaktadır. 

Bu alacaklar ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam 
veya faiz uygulanmadan tahsil edilir. Çevre ve Şehircilik  
Bakanlığı bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye yetkili kılınmıştır.

Kredi Borcu Sebebiyle Oluşturulan Risk Kayıtlarının 
Dikkate Alınmaması İçin Ödeme Kolaylığı Sağlanmıştır

Yeni getirilen düzenleme kapsamında 5834 sayılı Karşılıksız 
Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına 
İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun’a 
eklenen Geçici 2. Madde uyarınca, karşılıksız çıkan çek, 
protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına 
ilişkin ödeme tarihi 24 Mart 2020 tarihinden önce olup da 
ödemelerini zamanında yapamadıkçarı için Türkiye Bankalar 
Birliği Risk Merkezi’ne bildirilen kişilerin kayıtları, ilgili borcun  
31 Aralık 2020 tarihine kadar ödenmesi ya da yeniden 
yapılandırılması halinde dikkate alınmayacaktır. 

prior to the date of commencement of the short-term work to 
60 days and decreasing the requirement to have worked for 
600 days with insurance to 450 days.

- The employer will make the application for short-term work 
allowance, and in order to benefit from this regulation, the 
employer must not have dismissed the worker, except for 
rightful dismissals due to breaches of moral principles and 
good faith.

The President has been authorized to extend the application 
date within the scope of this Article until 31 December 2020 and 
may amend the number of days.

 
The Period for Compensatory Work Has Been Extended 
From 2 Months to 4 Months:

The Omnibus Law has also amended Article 64 of the Labor 
Law with respect to compensatory work.

According to the new regulation in the Omnibus Law, if work is 
paused for compulsory reasons, the workplace is closed before 
or after national holidays and general holidays or, due to the 
similar reasons, if the time worked has been considerably lower 
than normal working hours or if work has been completely 
suspended or if employees are granted leave days upon 
his/her own request, the 2 months period applicable for 
compensatory work granted for employers has been extended 
to 4 months. The President has also been authorized to extend 
this period up to two additional times. 

The Maximum Amount of Funds that the Minister for 
Treasury Can Provide to Credit Institutions Providing 
Credit Guarantees  Has Increased From TRY 25 Billion to 
TRY 50 Billion:

As known, Temporary Article 20 of Law Numbered 4749 on 
Public Finance and Debt Management Finance authorized the 
Minister for Treasury to provide cash funds of up to TRY 25 
Billion to credit institutions providing credit guarantees to 
companies in order to enhance financing opportunities and 
contribute to the effective operation of the credit system. 

According to the new regulation under the Omnibus Law, the 
term “companies” in the provision has been redefined as “real 
and legal persons and commercial businesses” and the 
maximum amount of funds to be transferred has been 
increased from TRY 25 Billion to TRY 50 Billion.

The Payment of Rent, Easement, Usage, Adequate pay, etc. 
By Tourism Investors Has Been Postponed for Six Months:

As per the new regulation, the payment periods for rent, final 
assignment and permit procurements, rights to use  servitude, 
utilization rights, additional utilization costs, and revenue 
shares that should be collected from investors and managers 
certified by the Ministry of Culture and Tourism, and payments 
that must be collected due to use of the Treasury’s Property 
without permission, during the period between 1 April 2020 and 
30 June 2020 shall be postponed for six months without the 
need for an application. 

No application is required for this postponement. 

These payments will be collected after postponement has 
ceased without applying any increase or interest. The Ministry 
of Environment and Urban Planning has been authorized to 
determine the procedure and terms for the enforcement of this 
provision. 

Yine Torba Yasa’nın Geçici 1. maddesi uyarınca öngörülen bir 
diğer husus ise İcra ve İflas Kanunu ile ilgili diğer kanunlar 
kapsamında;

- 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 verileceği,

- Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edileceği 
ve taraflardan birinin, diğer tarafın lehine olan işlemlerin 
yapılmasını talep edebileceği,

- Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından 
sonuçlarının durma süresince devam edeceğidir.

1 Mart 2020’den 30 Haziran 2020 Tarihine Kadar İşleyecek 
İşyeri Kira Bedellerinin Ödenememesi Sebebiyle Kira 
Sözleşmelerinin Feshi ve Kiralananın Tahliyesi Mümkün 
Olmayacaktır.

Adli Yargı’da alınan yukarıda özetli önlemlerin yanı sıra, salgın 
sebebiyle oluşabilecek ekonomik problemler dolayısıyla 
işyerlerinin kira bedellerinin ödenmesinde temerrüde 
düşülmesi halinde kiralananın tahliyesinin önüne geçilmesi 
adına Torba Yasa kapsamında özel bir düzenlemeye gidilmiştir.

Torba Yasa’nın geçici 2. Maddesi uyarınca; 1 Mart 2020 
tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira 
bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye 
sebebi oluşturmayacaktır.

Karşılıksız Çek Düzenlenmesi Nedeniyle Mahkum 
Olanların Cezalarının İnfazı Durdurulmuştur:

Torba Yasa’nın 49. Maddesiyle 5941 sayılı Çek Kanunu’na 
getirilen yeni düzenleme uyarınca 24 Mart 2020 tarihine kadar 
işlenen karşılıksız çek suçundan dolayı mahkûm olanların 
cezalarının infazı 26 Mart 2020 tarih itibarıyla durdurulur. 
Tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde çek bedelinin 
ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmesi zorunludur. Aksi 
takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün 
infazının devamına karar verilir.  Üç aylık sürenin bitiminden 
ise, kalan kısım ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödenmesi 
durumunda ceza mahkumiyeti tüm sonuçlarıyla ortadan 
kaldırılır. Taksitleri ödememe haline bağlanan sonuçlar da 
Kanun ile düzenlenmiştir.

İşsizlik Sigortası Kanunu’nda Yapılan Değişiklik ile Kısa 
Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Koşulları 
Kolaylaştırılmıştır:

Zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin 
geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya faaliyetin 
geçici olarak durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı 
aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için İşkur 
tarafından kısa çalışma ödeneği ödenir.  COVID-19 salgını 
sebebiyle olası bir istihdam azalmasının önüne geçmek 
amacıyla Torba Yasa kısa çalışma ödeneğinden yararlanma 
koşullarını 29 Şubat 2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 
yeniden düzenlemiştir. 

Torba Yasa ile getirilen yeni düzenleme uyarınca;

- 30/6/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yeni 
koronavirüs (Covid-19) kaynaklı kısa çalışma ödeneği 
başvurusu  yapılabilmesi için, kısa çalışma başlama 
tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olan işçinin 
son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik 
sigortası primi ödenmiş olması gerekmektedir. Getirilen bu 
madde hükmüyle birlikte, kısa çalışma ödeneğinden 
yararlanma şartları işçi lehine kolaylaştırılarak, kısa çalışma 
başlama tarihinden önceki 120 güne kadar olan çalışıyor 
olma koşulu 60 güne, 600 gün olan sigortalı çalışma süresi 
de 450 güne indirilmiştir. 

Other issues regulated under Temporary Article 1 of the 
Omnibus Law include, with regards to the Law on Enforcement 
and Bankruptcy and other applicable legislation:

- If the announced sales day for products and services is 
within the suspension period, the execution and bankruptcy 
office shall determine a sale day for such products and 
services after the suspension period without the need for a 
new request,

- Payments willingly made during the suspension period shall 
be accepted and one of the parties may request to take 
actions in favor of the other party, and

- The consequences of the concordatum period for the 
creditor and the debtor will continue during the suspension 
period.

Termination of Lease Agreements and Evictions Stemming 
from the Inability to Pay Workplace Rental is not possible 
from 1 March 2020 until 30 June 2020.

In addition to the above-stated precautions taken by the 
Judiciary, the Omnibus Law presents a special regulation 
preventing the eviction of tenants for defaulting on the payment 
of workplace rentals due to financial problems that may stem 
from the pandemic.

As per Temporary Article 2 of the Omnibus Law, the inability to 
pay workplace rental from 1 March 2020 until 30 June 2020 
shall not constitute a reason to terminate the agreement or to 
evict the tenant.

Punishment for Those Convicted of Writing Bad Cheques 
Has Been Suspended:

According to the amendment made to the Cheque Law No. 
5941 with Article 49 of the Omnibus Law, executing the 
punishment of those convicted for writing bad cheques before 
24 March 2020 will be suspended as of 26 March 2020. 
One-tenth of the unpaid amount of the cheque must be paid 
within 3 months of the date of release, otherwise,  the court will 
continue the punishment upon the request of the creditor. If the 
remaining amount of the cheque is paid in five equal 
installments every two months following the three-month 
period, the conviction decision will be abolished with its 
consequences.  The consequences for the convict’s 
non-payment of the installments is also regulated by the 
Omnibus Law

The Requirements to Qualify for Short-Term Working 
Allowance Have Been Simplified by the Amendment Made 
to the Unemployment Insurance Law: 

If working hours are temporarily decreased by at least a 
one-third or if work is temporarily terminated, insured workers 
will be paid a short-term working allowance by İşkur up to three 
months. In order to prevent a possible decline in employment 
due to the COVID-19 pandemic, the Omnibus Law has 
reconstituted the requirements to benefit from short-term 
working allowances, effective as of 29 February 2020.

In accordance with the new regulation implemented in the 
Omnibus Law:

- Until 30 June 2020, in order to make an application for 
short-term work allowance due to the effects of the 
COVID-19 pandemic, workers must have been subject to a 
service agreement for 60 days prior to the date of 
commencement of the short-term work and must have 
worked for 450 days with insurance and have had his/her 
unemployment insurance premium paid in the last three 
years. The requirements to benefit from short-term working 
allowance have been simplified in favor of the employee by 
this provision, decreasing the requirement from 120 days 

7226 SAYILI “BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN” 26 MART 2020 TARİHİNDE 

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 25 Mart 2020 tarihinde 
kabul edilen 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Yasa”) mükerrer 31080 sayılı 
ve 26 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. Torba Yasa ile COVID-19 salgın hastalığının 
ülkemizde görülmüş olması sebebiyle adli yargı alanında hak 
kayıplarının önlenmesi ve işyeri kiralarında tahliyelerin önüne 
geçilmesine ilişkin alınan önlemler dahil olmak üzere bir çok 
yeni düzenleme getirilmiştir.

Adli Yargıda 30 Nisan 2020 Tarihine Kadar Süreler 
Durdurulmuştur:

Torba Yasa’nın Geçici 1. maddesi uyarınca;

- Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, 
ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, bir hakkın 
doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler, 
usul hükmü içeren süreler ve arabuluculuk ve uzlaştırma 
kurumlarındaki süreler 13 Mart 2020 (bu tarih dâhil) 
tarihinden,

- İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer 
kanunlarda belirlenen süreler, nafaka alacaklarına ilişkin icra 
takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, yeni icra 
ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının 
icra ve infazına ilişkin işlemler 22 Mart 2020 (bu tarih dâhil) 
tarihinden, itibaren 30 Nisan 2020 (bu tarih dâhil) tarihine 
kadar durdurulmuştur.

Torba Yasa kapsamına,

- Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve 
tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı 
süreleri,

- Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenen koruma 
tedbirlerine ilişkin süreler ve

- Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen ihtiyati tedbiri  
tamamlayan işlemlere ilişkin süreler

dahil edilmeyerek, bu nevi iş ve işlemlerde kanuni sürelerin 
işlemeye devam etmesi öngörülmüştür.

Bu kapsamda, Torba Yasa’da belirtilen istisnai iş ve işlemler 
haricinde ilgili kanunlarda zamanaşımı ve hak düşürücü 
sürelerin öngörüldüğü tüm dava ve takip işlemleri için 
öngörülen süreler 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuş 
bulunmaktadır.

LAW NO. 7226 ON THE AMENDMENT OF CERTAIN 
LAWS WAS PUBLISHED IN THE OFFICIAL GAZETTE 

ON 26 MARCH 2020

The Grand National Assembly of Turkey adopted Law No. 7226 
on the Amendment of Certain Laws on 25 March 2020 
(“Omnibus Law”), which was published in the Official Gazette 
dated 26 March 2020 numbered 31080 (bis). The Omnibus 
Law introduced many protective measures including the 
prevention of forfeiture and precautions against rental payment 
related evictions from workplaces in an effort to ease the 
difficulties caused by the spread of the COVID-19 pandemic in 
Turkey.

All Judiciary Periods will be Suspended Until 30 April 2020:

As per Temporary Article 1 of the Omnibus Law:

- All legal periods regarding the establishment, exercise, or 
abolishment of a right, periods for filing lawsuits, the initiation 
of execution proceedings, applications, objections, 
notifications, submissions, and periods of limitation, as well 
as all procedural periods and periods for mediation and 
conciliation have been suspended from 13 March 2020 
(included) until 30 April 2020 (included).

- Except for execution proceedings for maintenance credits, 
periods regulated under the Law on Execution and 
Bankruptcy and other laws regulating execution proceedings 
as well as all execution and bankruptcy proceedings, 
acceptance of requests for new execution and bankruptcy 
proceedings, and operations regarding the exercise and 
enforcement of provisional attachment decisions, have been 
suspended from 22 March 2020 (included) until 30 April 
2020 (included). 

The Omnibus Law seeks to ensure the continuation of judiciary 
periods in the actions and proceedings listed below by 
excluding them from the scope of the legislation:

- Periods of limitation on crime and punishment, 
misdemeanors and administrative sanctions, and 
disciplinary and preventive detentions,

- Protection measures regulated under the Law on Criminal 
Procedure, and 

- Actions complementary to provisional injunctions regulated 
under the Law on Civil Procedure.

In this regard, save for the actions and proceedings specified in 
the Omnibus Law, all periods for lawsuits and proceedings for 
which limitation periods and time lapses have been regulated 
under the relevant legislation are suspended until 30 April 
2020.

Konaklama Vergisi Ertelenmiştir:

7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun ile getirilen konaklama vergisinin 
yürürlük tarihi 1 Nisan 2020 iken COVID-19 salgın hastalığına 
karşı alınan ekonomik önlemler kapsamında 1 Ocak 2021 
olarak değiştirilmiştir. 

İşverenlerce Ödenen Primler Bakımından Kolaylıklar 
Getirilmiştir:

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile 2020 
yılının başından itibaren bazı işverenlerce yapılması gereken 
prim ödemelerinden İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak 
olan miktarlar hakkında düzenlemeler getirilmiştir. 

Torba Yasa ile getirilen önemli düzenlemeler yukarıda 
özetlenmiş olmakla birlikte, bunların yanında başta İmar 
Kanunu, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi 
Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun Elektrik Piyasası 
Kanunu, Turizmi Teşvik Kanunu, Maden Kanunu, Dernekler 
Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu Nakdi Tazminat ve Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun, Vakıflar Kanunu, Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hakkında olmak üzere pek 
çok yasa değişikliği de getirilmiştir. 

Payment Flexibility is Provided for those who Have Bad  
Credit History

As per Temporary Article 2 added to Law No. 5834 on Omitting 
Records Regarding Bad Cheques and Protested Bills and 
Credit and Credit Card Debt, within the scope of the new 
regulation,  the records of persons who have failed to make 
payments regarding bad cheques, protested bills, credit card 
debt, and other credit debt which were due before 24 March 
2020 and were reported to the Turkish Banks Association Risk 
Center, will not be taken into consideration if the delayed 
amount of the said debt is paid before 31 December 2020 or is 
restructured. 

Accommodation Tax has been Postponed:

The effective date of the Accommodation Tax introduced by 
Law No. 7194 on the Digital Service Tax and the Amendment of 
Certain Laws and Decree Law No. 375 that entered into force 
on 1 April 2020 has been postponed until 1 January 2021 within 
the scope of the financial precautions taken against the 
COVID-19 pandemic. 

Employers Have Been Provided With Simplifications 
Regarding Premiums:

The Omnibus Law has introduced amendments made to the 
Social Insurances and General Health Insurance Law dated 
31/5/2006 and Numbered 5510 regarding the amounts to be 
covered by the Unemployment Insurance Fund from the 
premium payments that some employers must make as of the 
beginning of 2020.

The Omnibus Law also made amendments to the provisions on 
several other laws, particularly Construction Law, Law on the 
Use of Renewable Energy Supplies for the Production of 
Electricity, Electricity Market Law, Law on the 
Encouragement of Tourism, Mining Law, Law of 
Associations, Income Tax Law, Law on Compensation in 
Cash and Allowance, Law of Foundations, Law on Trade 
Unions and Collective Employment Agreements. 



- Başvuruyu işveren yapar. Bu düzenlemeden 
yararlanabilmek için işverenin, ahlak iyi niyet kurallarına 
aykırılık sebebiyle haklı sebep uyarınca işten çıkarmalar 
hariç, işyerinden işçi çıkarmamış olması şartı getirilmiştir. 

Cumhurbaşkanı bu madde kapsamında yapılan başvuru 
tarihini 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatmaya ve gün 
sayılarını değiştirmeye yetkili kılınmıştır.

Telafi Çalışma Süresi 2 Aydan 4 Aya Çıkartılmıştır:

Torba Yasa ile 4857 sayılı İş Kanununun 64 üncü maddesinde 
düzenlenen telafi çalışması hükümleri de değiştirilmiştir. 

Yeni düzenlemeye göre 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 işverenlere tanınan iki ay telafi çalışma yaptırma 
hakkı Torba Yasa ile 4 aya çıkarılmış bulunmakla, bu sürenin iki 
katına kadar artırılması hususunda da Cumhurbaşkanı’na yetki 
verilmiştir.

Kredi Garantisi Veren Kredi Kurumlarına Aktarılacak 
Kaynağın Azami Tutarı 25 Milyar TL’den 50 Milyar TL’ye 
Çıkartılmıştır:

Bilindiği üzere 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 
Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un Geçici 20. 
maddesi ile finansman imkanlarını geliştirmek ve kredi 
sisteminin etkin işlemesine katkı sağlamak amacıyla firmalara 
kredi garantisi veren kredi garanti kurumlarına 25 milyar Türk 
lirasına kadar nakit kaynak aktarımı hususunda Hazine ve 
Maliye Bakanı yetkili kılınmış idi. 

Torba Yasa’nın getirdiği yeni düzenleme uyarınca bu 
düzenlemede yer alan “firmalara” ibaresi “gerçek ve tüzel kişiler 
ile ticari işletmelere” şeklinde netleştirilmiş ve kaynak 
aktarımının azami sınırı 25 Milyar TL’den 50 Milyar TL’ye 
çıkarılmış bulunmaktadır. 

Turizm Yatırımcılarının Kira, İrtifak Hakkı, Kullanma İzni, 
Ecrimisil vb. Ödemeleri Altı Ay Süreyle Ertelenmiştir:

Yeni düzenlemeye göre, kendilerine kamu arazisi tahsis edilen 
Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcı ve işletmelerin 
1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasındaki dönemde 
ödemesi gereken kira, kesin tahsis ve izin, irtifak hakkı 
kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat 
payları ile Hazine taşınmazlarının izinsiz kullanımından dolayı 
ödenmesi gereken ecrimisillerin ödemeleri 6 ay süre ile 
ertelenmiştir. 

Bu erteleme için başvuru şartı aranmamaktadır. 

Bu alacaklar ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam 
veya faiz uygulanmadan tahsil edilir. Çevre ve Şehircilik  
Bakanlığı bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye yetkili kılınmıştır.

Kredi Borcu Sebebiyle Oluşturulan Risk Kayıtlarının 
Dikkate Alınmaması İçin Ödeme Kolaylığı Sağlanmıştır

Yeni getirilen düzenleme kapsamında 5834 sayılı Karşılıksız 
Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına 
İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun’a 
eklenen Geçici 2. Madde uyarınca, karşılıksız çıkan çek, 
protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına 
ilişkin ödeme tarihi 24 Mart 2020 tarihinden önce olup da 
ödemelerini zamanında yapamadıkçarı için Türkiye Bankalar 
Birliği Risk Merkezi’ne bildirilen kişilerin kayıtları, ilgili borcun  
31 Aralık 2020 tarihine kadar ödenmesi ya da yeniden 
yapılandırılması halinde dikkate alınmayacaktır. 

prior to the date of commencement of the short-term work to 
60 days and decreasing the requirement to have worked for 
600 days with insurance to 450 days.

- The employer will make the application for short-term work 
allowance, and in order to benefit from this regulation, the 
employer must not have dismissed the worker, except for 
rightful dismissals due to breaches of moral principles and 
good faith.

The President has been authorized to extend the application 
date within the scope of this Article until 31 December 2020 and 
may amend the number of days.

 
The Period for Compensatory Work Has Been Extended 
From 2 Months to 4 Months:

The Omnibus Law has also amended Article 64 of the Labor 
Law with respect to compensatory work.

According to the new regulation in the Omnibus Law, if work is 
paused for compulsory reasons, the workplace is closed before 
or after national holidays and general holidays or, due to the 
similar reasons, if the time worked has been considerably lower 
than normal working hours or if work has been completely 
suspended or if employees are granted leave days upon 
his/her own request, the 2 months period applicable for 
compensatory work granted for employers has been extended 
to 4 months. The President has also been authorized to extend 
this period up to two additional times. 

The Maximum Amount of Funds that the Minister for 
Treasury Can Provide to Credit Institutions Providing 
Credit Guarantees  Has Increased From TRY 25 Billion to 
TRY 50 Billion:

As known, Temporary Article 20 of Law Numbered 4749 on 
Public Finance and Debt Management Finance authorized the 
Minister for Treasury to provide cash funds of up to TRY 25 
Billion to credit institutions providing credit guarantees to 
companies in order to enhance financing opportunities and 
contribute to the effective operation of the credit system. 

According to the new regulation under the Omnibus Law, the 
term “companies” in the provision has been redefined as “real 
and legal persons and commercial businesses” and the 
maximum amount of funds to be transferred has been 
increased from TRY 25 Billion to TRY 50 Billion.

The Payment of Rent, Easement, Usage, Adequate pay, etc. 
By Tourism Investors Has Been Postponed for Six Months:

As per the new regulation, the payment periods for rent, final 
assignment and permit procurements, rights to use  servitude, 
utilization rights, additional utilization costs, and revenue 
shares that should be collected from investors and managers 
certified by the Ministry of Culture and Tourism, and payments 
that must be collected due to use of the Treasury’s Property 
without permission, during the period between 1 April 2020 and 
30 June 2020 shall be postponed for six months without the 
need for an application. 

No application is required for this postponement. 

These payments will be collected after postponement has 
ceased without applying any increase or interest. The Ministry 
of Environment and Urban Planning has been authorized to 
determine the procedure and terms for the enforcement of this 
provision. 

Yine Torba Yasa’nın Geçici 1. maddesi uyarınca öngörülen bir 
diğer husus ise İcra ve İflas Kanunu ile ilgili diğer kanunlar 
kapsamında;

- 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 verileceği,

- Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edileceği 
ve taraflardan birinin, diğer tarafın lehine olan işlemlerin 
yapılmasını talep edebileceği,

- Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından 
sonuçlarının durma süresince devam edeceğidir.

1 Mart 2020’den 30 Haziran 2020 Tarihine Kadar İşleyecek 
İşyeri Kira Bedellerinin Ödenememesi Sebebiyle Kira 
Sözleşmelerinin Feshi ve Kiralananın Tahliyesi Mümkün 
Olmayacaktır.

Adli Yargı’da alınan yukarıda özetli önlemlerin yanı sıra, salgın 
sebebiyle oluşabilecek ekonomik problemler dolayısıyla 
işyerlerinin kira bedellerinin ödenmesinde temerrüde 
düşülmesi halinde kiralananın tahliyesinin önüne geçilmesi 
adına Torba Yasa kapsamında özel bir düzenlemeye gidilmiştir.

Torba Yasa’nın geçici 2. Maddesi uyarınca; 1 Mart 2020 
tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira 
bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye 
sebebi oluşturmayacaktır.

Karşılıksız Çek Düzenlenmesi Nedeniyle Mahkum 
Olanların Cezalarının İnfazı Durdurulmuştur:

Torba Yasa’nın 49. Maddesiyle 5941 sayılı Çek Kanunu’na 
getirilen yeni düzenleme uyarınca 24 Mart 2020 tarihine kadar 
işlenen karşılıksız çek suçundan dolayı mahkûm olanların 
cezalarının infazı 26 Mart 2020 tarih itibarıyla durdurulur. 
Tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde çek bedelinin 
ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmesi zorunludur. Aksi 
takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün 
infazının devamına karar verilir.  Üç aylık sürenin bitiminden 
ise, kalan kısım ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödenmesi 
durumunda ceza mahkumiyeti tüm sonuçlarıyla ortadan 
kaldırılır. Taksitleri ödememe haline bağlanan sonuçlar da 
Kanun ile düzenlenmiştir.

İşsizlik Sigortası Kanunu’nda Yapılan Değişiklik ile Kısa 
Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Koşulları 
Kolaylaştırılmıştır:

Zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin 
geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya faaliyetin 
geçici olarak durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı 
aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için İşkur 
tarafından kısa çalışma ödeneği ödenir.  COVID-19 salgını 
sebebiyle olası bir istihdam azalmasının önüne geçmek 
amacıyla Torba Yasa kısa çalışma ödeneğinden yararlanma 
koşullarını 29 Şubat 2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 
yeniden düzenlemiştir. 

Torba Yasa ile getirilen yeni düzenleme uyarınca;

- 30/6/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yeni 
koronavirüs (Covid-19) kaynaklı kısa çalışma ödeneği 
başvurusu  yapılabilmesi için, kısa çalışma başlama 
tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olan işçinin 
son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik 
sigortası primi ödenmiş olması gerekmektedir. Getirilen bu 
madde hükmüyle birlikte, kısa çalışma ödeneğinden 
yararlanma şartları işçi lehine kolaylaştırılarak, kısa çalışma 
başlama tarihinden önceki 120 güne kadar olan çalışıyor 
olma koşulu 60 güne, 600 gün olan sigortalı çalışma süresi 
de 450 güne indirilmiştir. 

Other issues regulated under Temporary Article 1 of the 
Omnibus Law include, with regards to the Law on Enforcement 
and Bankruptcy and other applicable legislation:

- If the announced sales day for products and services is 
within the suspension period, the execution and bankruptcy 
office shall determine a sale day for such products and 
services after the suspension period without the need for a 
new request,

- Payments willingly made during the suspension period shall 
be accepted and one of the parties may request to take 
actions in favor of the other party, and

- The consequences of the concordatum period for the 
creditor and the debtor will continue during the suspension 
period.

Termination of Lease Agreements and Evictions Stemming 
from the Inability to Pay Workplace Rental is not possible 
from 1 March 2020 until 30 June 2020.

In addition to the above-stated precautions taken by the 
Judiciary, the Omnibus Law presents a special regulation 
preventing the eviction of tenants for defaulting on the payment 
of workplace rentals due to financial problems that may stem 
from the pandemic.

As per Temporary Article 2 of the Omnibus Law, the inability to 
pay workplace rental from 1 March 2020 until 30 June 2020 
shall not constitute a reason to terminate the agreement or to 
evict the tenant.

Punishment for Those Convicted of Writing Bad Cheques 
Has Been Suspended:

According to the amendment made to the Cheque Law No. 
5941 with Article 49 of the Omnibus Law, executing the 
punishment of those convicted for writing bad cheques before 
24 March 2020 will be suspended as of 26 March 2020. 
One-tenth of the unpaid amount of the cheque must be paid 
within 3 months of the date of release, otherwise,  the court will 
continue the punishment upon the request of the creditor. If the 
remaining amount of the cheque is paid in five equal 
installments every two months following the three-month 
period, the conviction decision will be abolished with its 
consequences.  The consequences for the convict’s 
non-payment of the installments is also regulated by the 
Omnibus Law

The Requirements to Qualify for Short-Term Working 
Allowance Have Been Simplified by the Amendment Made 
to the Unemployment Insurance Law: 

If working hours are temporarily decreased by at least a 
one-third or if work is temporarily terminated, insured workers 
will be paid a short-term working allowance by İşkur up to three 
months. In order to prevent a possible decline in employment 
due to the COVID-19 pandemic, the Omnibus Law has 
reconstituted the requirements to benefit from short-term 
working allowances, effective as of 29 February 2020.

In accordance with the new regulation implemented in the 
Omnibus Law:

- Until 30 June 2020, in order to make an application for 
short-term work allowance due to the effects of the 
COVID-19 pandemic, workers must have been subject to a 
service agreement for 60 days prior to the date of 
commencement of the short-term work and must have 
worked for 450 days with insurance and have had his/her 
unemployment insurance premium paid in the last three 
years. The requirements to benefit from short-term working 
allowance have been simplified in favor of the employee by 
this provision, decreasing the requirement from 120 days 

7226 SAYILI “BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN” 26 MART 2020 TARİHİNDE 

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 25 Mart 2020 tarihinde 
kabul edilen 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Yasa”) mükerrer 31080 sayılı 
ve 26 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. Torba Yasa ile COVID-19 salgın hastalığının 
ülkemizde görülmüş olması sebebiyle adli yargı alanında hak 
kayıplarının önlenmesi ve işyeri kiralarında tahliyelerin önüne 
geçilmesine ilişkin alınan önlemler dahil olmak üzere bir çok 
yeni düzenleme getirilmiştir.

Adli Yargıda 30 Nisan 2020 Tarihine Kadar Süreler 
Durdurulmuştur:

Torba Yasa’nın Geçici 1. maddesi uyarınca;

- Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, 
ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, bir hakkın 
doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler, 
usul hükmü içeren süreler ve arabuluculuk ve uzlaştırma 
kurumlarındaki süreler 13 Mart 2020 (bu tarih dâhil) 
tarihinden,

- İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer 
kanunlarda belirlenen süreler, nafaka alacaklarına ilişkin icra 
takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, yeni icra 
ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının 
icra ve infazına ilişkin işlemler 22 Mart 2020 (bu tarih dâhil) 
tarihinden, itibaren 30 Nisan 2020 (bu tarih dâhil) tarihine 
kadar durdurulmuştur.

Torba Yasa kapsamına,

- Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve 
tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı 
süreleri,

- Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenen koruma 
tedbirlerine ilişkin süreler ve

- Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen ihtiyati tedbiri  
tamamlayan işlemlere ilişkin süreler

dahil edilmeyerek, bu nevi iş ve işlemlerde kanuni sürelerin 
işlemeye devam etmesi öngörülmüştür.

Bu kapsamda, Torba Yasa’da belirtilen istisnai iş ve işlemler 
haricinde ilgili kanunlarda zamanaşımı ve hak düşürücü 
sürelerin öngörüldüğü tüm dava ve takip işlemleri için 
öngörülen süreler 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuş 
bulunmaktadır.

LAW NO. 7226 ON THE AMENDMENT OF CERTAIN 
LAWS WAS PUBLISHED IN THE OFFICIAL GAZETTE 

ON 26 MARCH 2020

The Grand National Assembly of Turkey adopted Law No. 7226 
on the Amendment of Certain Laws on 25 March 2020 
(“Omnibus Law”), which was published in the Official Gazette 
dated 26 March 2020 numbered 31080 (bis). The Omnibus 
Law introduced many protective measures including the 
prevention of forfeiture and precautions against rental payment 
related evictions from workplaces in an effort to ease the 
difficulties caused by the spread of the COVID-19 pandemic in 
Turkey.

All Judiciary Periods will be Suspended Until 30 April 2020:

As per Temporary Article 1 of the Omnibus Law:

- All legal periods regarding the establishment, exercise, or 
abolishment of a right, periods for filing lawsuits, the initiation 
of execution proceedings, applications, objections, 
notifications, submissions, and periods of limitation, as well 
as all procedural periods and periods for mediation and 
conciliation have been suspended from 13 March 2020 
(included) until 30 April 2020 (included).

- Except for execution proceedings for maintenance credits, 
periods regulated under the Law on Execution and 
Bankruptcy and other laws regulating execution proceedings 
as well as all execution and bankruptcy proceedings, 
acceptance of requests for new execution and bankruptcy 
proceedings, and operations regarding the exercise and 
enforcement of provisional attachment decisions, have been 
suspended from 22 March 2020 (included) until 30 April 
2020 (included). 

The Omnibus Law seeks to ensure the continuation of judiciary 
periods in the actions and proceedings listed below by 
excluding them from the scope of the legislation:

- Periods of limitation on crime and punishment, 
misdemeanors and administrative sanctions, and 
disciplinary and preventive detentions,

- Protection measures regulated under the Law on Criminal 
Procedure, and 

- Actions complementary to provisional injunctions regulated 
under the Law on Civil Procedure.

In this regard, save for the actions and proceedings specified in 
the Omnibus Law, all periods for lawsuits and proceedings for 
which limitation periods and time lapses have been regulated 
under the relevant legislation are suspended until 30 April 
2020.

Konaklama Vergisi Ertelenmiştir:

7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun ile getirilen konaklama vergisinin 
yürürlük tarihi 1 Nisan 2020 iken COVID-19 salgın hastalığına 
karşı alınan ekonomik önlemler kapsamında 1 Ocak 2021 
olarak değiştirilmiştir. 

İşverenlerce Ödenen Primler Bakımından Kolaylıklar 
Getirilmiştir:

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile 2020 
yılının başından itibaren bazı işverenlerce yapılması gereken 
prim ödemelerinden İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak 
olan miktarlar hakkında düzenlemeler getirilmiştir. 

Torba Yasa ile getirilen önemli düzenlemeler yukarıda 
özetlenmiş olmakla birlikte, bunların yanında başta İmar 
Kanunu, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi 
Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun Elektrik Piyasası 
Kanunu, Turizmi Teşvik Kanunu, Maden Kanunu, Dernekler 
Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu Nakdi Tazminat ve Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun, Vakıflar Kanunu, Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hakkında olmak üzere pek 
çok yasa değişikliği de getirilmiştir. 

Payment Flexibility is Provided for those who Have Bad  
Credit History

As per Temporary Article 2 added to Law No. 5834 on Omitting 
Records Regarding Bad Cheques and Protested Bills and 
Credit and Credit Card Debt, within the scope of the new 
regulation,  the records of persons who have failed to make 
payments regarding bad cheques, protested bills, credit card 
debt, and other credit debt which were due before 24 March 
2020 and were reported to the Turkish Banks Association Risk 
Center, will not be taken into consideration if the delayed 
amount of the said debt is paid before 31 December 2020 or is 
restructured. 

Accommodation Tax has been Postponed:

The effective date of the Accommodation Tax introduced by 
Law No. 7194 on the Digital Service Tax and the Amendment of 
Certain Laws and Decree Law No. 375 that entered into force 
on 1 April 2020 has been postponed until 1 January 2021 within 
the scope of the financial precautions taken against the 
COVID-19 pandemic. 

Employers Have Been Provided With Simplifications 
Regarding Premiums:

The Omnibus Law has introduced amendments made to the 
Social Insurances and General Health Insurance Law dated 
31/5/2006 and Numbered 5510 regarding the amounts to be 
covered by the Unemployment Insurance Fund from the 
premium payments that some employers must make as of the 
beginning of 2020.

The Omnibus Law also made amendments to the provisions on 
several other laws, particularly Construction Law, Law on the 
Use of Renewable Energy Supplies for the Production of 
Electricity, Electricity Market Law, Law on the 
Encouragement of Tourism, Mining Law, Law of 
Associations, Income Tax Law, Law on Compensation in 
Cash and Allowance, Law of Foundations, Law on Trade 
Unions and Collective Employment Agreements. 



- Başvuruyu işveren yapar. Bu düzenlemeden 
yararlanabilmek için işverenin, ahlak iyi niyet kurallarına 
aykırılık sebebiyle haklı sebep uyarınca işten çıkarmalar 
hariç, işyerinden işçi çıkarmamış olması şartı getirilmiştir. 

Cumhurbaşkanı bu madde kapsamında yapılan başvuru 
tarihini 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatmaya ve gün 
sayılarını değiştirmeye yetkili kılınmıştır.

Telafi Çalışma Süresi 2 Aydan 4 Aya Çıkartılmıştır:

Torba Yasa ile 4857 sayılı İş Kanununun 64 üncü maddesinde 
düzenlenen telafi çalışması hükümleri de değiştirilmiştir. 

Yeni düzenlemeye göre 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 işverenlere tanınan iki ay telafi çalışma yaptırma 
hakkı Torba Yasa ile 4 aya çıkarılmış bulunmakla, bu sürenin iki 
katına kadar artırılması hususunda da Cumhurbaşkanı’na yetki 
verilmiştir.

Kredi Garantisi Veren Kredi Kurumlarına Aktarılacak 
Kaynağın Azami Tutarı 25 Milyar TL’den 50 Milyar TL’ye 
Çıkartılmıştır:

Bilindiği üzere 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 
Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un Geçici 20. 
maddesi ile finansman imkanlarını geliştirmek ve kredi 
sisteminin etkin işlemesine katkı sağlamak amacıyla firmalara 
kredi garantisi veren kredi garanti kurumlarına 25 milyar Türk 
lirasına kadar nakit kaynak aktarımı hususunda Hazine ve 
Maliye Bakanı yetkili kılınmış idi. 

Torba Yasa’nın getirdiği yeni düzenleme uyarınca bu 
düzenlemede yer alan “firmalara” ibaresi “gerçek ve tüzel kişiler 
ile ticari işletmelere” şeklinde netleştirilmiş ve kaynak 
aktarımının azami sınırı 25 Milyar TL’den 50 Milyar TL’ye 
çıkarılmış bulunmaktadır. 

Turizm Yatırımcılarının Kira, İrtifak Hakkı, Kullanma İzni, 
Ecrimisil vb. Ödemeleri Altı Ay Süreyle Ertelenmiştir:

Yeni düzenlemeye göre, kendilerine kamu arazisi tahsis edilen 
Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcı ve işletmelerin 
1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasındaki dönemde 
ödemesi gereken kira, kesin tahsis ve izin, irtifak hakkı 
kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat 
payları ile Hazine taşınmazlarının izinsiz kullanımından dolayı 
ödenmesi gereken ecrimisillerin ödemeleri 6 ay süre ile 
ertelenmiştir. 

Bu erteleme için başvuru şartı aranmamaktadır. 

Bu alacaklar ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam 
veya faiz uygulanmadan tahsil edilir. Çevre ve Şehircilik  
Bakanlığı bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye yetkili kılınmıştır.

Kredi Borcu Sebebiyle Oluşturulan Risk Kayıtlarının 
Dikkate Alınmaması İçin Ödeme Kolaylığı Sağlanmıştır

Yeni getirilen düzenleme kapsamında 5834 sayılı Karşılıksız 
Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına 
İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun’a 
eklenen Geçici 2. Madde uyarınca, karşılıksız çıkan çek, 
protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına 
ilişkin ödeme tarihi 24 Mart 2020 tarihinden önce olup da 
ödemelerini zamanında yapamadıkçarı için Türkiye Bankalar 
Birliği Risk Merkezi’ne bildirilen kişilerin kayıtları, ilgili borcun  
31 Aralık 2020 tarihine kadar ödenmesi ya da yeniden 
yapılandırılması halinde dikkate alınmayacaktır. 

prior to the date of commencement of the short-term work to 
60 days and decreasing the requirement to have worked for 
600 days with insurance to 450 days.

- The employer will make the application for short-term work 
allowance, and in order to benefit from this regulation, the 
employer must not have dismissed the worker, except for 
rightful dismissals due to breaches of moral principles and 
good faith.

The President has been authorized to extend the application 
date within the scope of this Article until 31 December 2020 and 
may amend the number of days.

 
The Period for Compensatory Work Has Been Extended 
From 2 Months to 4 Months:

The Omnibus Law has also amended Article 64 of the Labor 
Law with respect to compensatory work.

According to the new regulation in the Omnibus Law, if work is 
paused for compulsory reasons, the workplace is closed before 
or after national holidays and general holidays or, due to the 
similar reasons, if the time worked has been considerably lower 
than normal working hours or if work has been completely 
suspended or if employees are granted leave days upon 
his/her own request, the 2 months period applicable for 
compensatory work granted for employers has been extended 
to 4 months. The President has also been authorized to extend 
this period up to two additional times. 

The Maximum Amount of Funds that the Minister for 
Treasury Can Provide to Credit Institutions Providing 
Credit Guarantees  Has Increased From TRY 25 Billion to 
TRY 50 Billion:

As known, Temporary Article 20 of Law Numbered 4749 on 
Public Finance and Debt Management Finance authorized the 
Minister for Treasury to provide cash funds of up to TRY 25 
Billion to credit institutions providing credit guarantees to 
companies in order to enhance financing opportunities and 
contribute to the effective operation of the credit system. 

According to the new regulation under the Omnibus Law, the 
term “companies” in the provision has been redefined as “real 
and legal persons and commercial businesses” and the 
maximum amount of funds to be transferred has been 
increased from TRY 25 Billion to TRY 50 Billion.

The Payment of Rent, Easement, Usage, Adequate pay, etc. 
By Tourism Investors Has Been Postponed for Six Months:

As per the new regulation, the payment periods for rent, final 
assignment and permit procurements, rights to use  servitude, 
utilization rights, additional utilization costs, and revenue 
shares that should be collected from investors and managers 
certified by the Ministry of Culture and Tourism, and payments 
that must be collected due to use of the Treasury’s Property 
without permission, during the period between 1 April 2020 and 
30 June 2020 shall be postponed for six months without the 
need for an application. 

No application is required for this postponement. 

These payments will be collected after postponement has 
ceased without applying any increase or interest. The Ministry 
of Environment and Urban Planning has been authorized to 
determine the procedure and terms for the enforcement of this 
provision. 

Yine Torba Yasa’nın Geçici 1. maddesi uyarınca öngörülen bir 
diğer husus ise İcra ve İflas Kanunu ile ilgili diğer kanunlar 
kapsamında;

- 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 verileceği,

- Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edileceği 
ve taraflardan birinin, diğer tarafın lehine olan işlemlerin 
yapılmasını talep edebileceği,

- Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından 
sonuçlarının durma süresince devam edeceğidir.

1 Mart 2020’den 30 Haziran 2020 Tarihine Kadar İşleyecek 
İşyeri Kira Bedellerinin Ödenememesi Sebebiyle Kira 
Sözleşmelerinin Feshi ve Kiralananın Tahliyesi Mümkün 
Olmayacaktır.

Adli Yargı’da alınan yukarıda özetli önlemlerin yanı sıra, salgın 
sebebiyle oluşabilecek ekonomik problemler dolayısıyla 
işyerlerinin kira bedellerinin ödenmesinde temerrüde 
düşülmesi halinde kiralananın tahliyesinin önüne geçilmesi 
adına Torba Yasa kapsamında özel bir düzenlemeye gidilmiştir.

Torba Yasa’nın geçici 2. Maddesi uyarınca; 1 Mart 2020 
tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira 
bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye 
sebebi oluşturmayacaktır.

Karşılıksız Çek Düzenlenmesi Nedeniyle Mahkum 
Olanların Cezalarının İnfazı Durdurulmuştur:

Torba Yasa’nın 49. Maddesiyle 5941 sayılı Çek Kanunu’na 
getirilen yeni düzenleme uyarınca 24 Mart 2020 tarihine kadar 
işlenen karşılıksız çek suçundan dolayı mahkûm olanların 
cezalarının infazı 26 Mart 2020 tarih itibarıyla durdurulur. 
Tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde çek bedelinin 
ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmesi zorunludur. Aksi 
takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün 
infazının devamına karar verilir.  Üç aylık sürenin bitiminden 
ise, kalan kısım ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödenmesi 
durumunda ceza mahkumiyeti tüm sonuçlarıyla ortadan 
kaldırılır. Taksitleri ödememe haline bağlanan sonuçlar da 
Kanun ile düzenlenmiştir.

İşsizlik Sigortası Kanunu’nda Yapılan Değişiklik ile Kısa 
Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Koşulları 
Kolaylaştırılmıştır:

Zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin 
geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya faaliyetin 
geçici olarak durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı 
aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için İşkur 
tarafından kısa çalışma ödeneği ödenir.  COVID-19 salgını 
sebebiyle olası bir istihdam azalmasının önüne geçmek 
amacıyla Torba Yasa kısa çalışma ödeneğinden yararlanma 
koşullarını 29 Şubat 2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 
yeniden düzenlemiştir. 

Torba Yasa ile getirilen yeni düzenleme uyarınca;

- 30/6/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yeni 
koronavirüs (Covid-19) kaynaklı kısa çalışma ödeneği 
başvurusu  yapılabilmesi için, kısa çalışma başlama 
tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olan işçinin 
son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik 
sigortası primi ödenmiş olması gerekmektedir. Getirilen bu 
madde hükmüyle birlikte, kısa çalışma ödeneğinden 
yararlanma şartları işçi lehine kolaylaştırılarak, kısa çalışma 
başlama tarihinden önceki 120 güne kadar olan çalışıyor 
olma koşulu 60 güne, 600 gün olan sigortalı çalışma süresi 
de 450 güne indirilmiştir. 

Other issues regulated under Temporary Article 1 of the 
Omnibus Law include, with regards to the Law on Enforcement 
and Bankruptcy and other applicable legislation:

- If the announced sales day for products and services is 
within the suspension period, the execution and bankruptcy 
office shall determine a sale day for such products and 
services after the suspension period without the need for a 
new request,

- Payments willingly made during the suspension period shall 
be accepted and one of the parties may request to take 
actions in favor of the other party, and

- The consequences of the concordatum period for the 
creditor and the debtor will continue during the suspension 
period.

Termination of Lease Agreements and Evictions Stemming 
from the Inability to Pay Workplace Rental is not possible 
from 1 March 2020 until 30 June 2020.

In addition to the above-stated precautions taken by the 
Judiciary, the Omnibus Law presents a special regulation 
preventing the eviction of tenants for defaulting on the payment 
of workplace rentals due to financial problems that may stem 
from the pandemic.

As per Temporary Article 2 of the Omnibus Law, the inability to 
pay workplace rental from 1 March 2020 until 30 June 2020 
shall not constitute a reason to terminate the agreement or to 
evict the tenant.

Punishment for Those Convicted of Writing Bad Cheques 
Has Been Suspended:

According to the amendment made to the Cheque Law No. 
5941 with Article 49 of the Omnibus Law, executing the 
punishment of those convicted for writing bad cheques before 
24 March 2020 will be suspended as of 26 March 2020. 
One-tenth of the unpaid amount of the cheque must be paid 
within 3 months of the date of release, otherwise,  the court will 
continue the punishment upon the request of the creditor. If the 
remaining amount of the cheque is paid in five equal 
installments every two months following the three-month 
period, the conviction decision will be abolished with its 
consequences.  The consequences for the convict’s 
non-payment of the installments is also regulated by the 
Omnibus Law

The Requirements to Qualify for Short-Term Working 
Allowance Have Been Simplified by the Amendment Made 
to the Unemployment Insurance Law: 

If working hours are temporarily decreased by at least a 
one-third or if work is temporarily terminated, insured workers 
will be paid a short-term working allowance by İşkur up to three 
months. In order to prevent a possible decline in employment 
due to the COVID-19 pandemic, the Omnibus Law has 
reconstituted the requirements to benefit from short-term 
working allowances, effective as of 29 February 2020.

In accordance with the new regulation implemented in the 
Omnibus Law:

- Until 30 June 2020, in order to make an application for 
short-term work allowance due to the effects of the 
COVID-19 pandemic, workers must have been subject to a 
service agreement for 60 days prior to the date of 
commencement of the short-term work and must have 
worked for 450 days with insurance and have had his/her 
unemployment insurance premium paid in the last three 
years. The requirements to benefit from short-term working 
allowance have been simplified in favor of the employee by 
this provision, decreasing the requirement from 120 days 

7226 SAYILI “BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN” 26 MART 2020 TARİHİNDE 

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 25 Mart 2020 tarihinde 
kabul edilen 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Yasa”) mükerrer 31080 sayılı 
ve 26 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. Torba Yasa ile COVID-19 salgın hastalığının 
ülkemizde görülmüş olması sebebiyle adli yargı alanında hak 
kayıplarının önlenmesi ve işyeri kiralarında tahliyelerin önüne 
geçilmesine ilişkin alınan önlemler dahil olmak üzere bir çok 
yeni düzenleme getirilmiştir.

Adli Yargıda 30 Nisan 2020 Tarihine Kadar Süreler 
Durdurulmuştur:

Torba Yasa’nın Geçici 1. maddesi uyarınca;

- Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, 
ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, bir hakkın 
doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler, 
usul hükmü içeren süreler ve arabuluculuk ve uzlaştırma 
kurumlarındaki süreler 13 Mart 2020 (bu tarih dâhil) 
tarihinden,

- İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer 
kanunlarda belirlenen süreler, nafaka alacaklarına ilişkin icra 
takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, yeni icra 
ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının 
icra ve infazına ilişkin işlemler 22 Mart 2020 (bu tarih dâhil) 
tarihinden, itibaren 30 Nisan 2020 (bu tarih dâhil) tarihine 
kadar durdurulmuştur.

Torba Yasa kapsamına,

- Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve 
tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı 
süreleri,

- Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenen koruma 
tedbirlerine ilişkin süreler ve

- Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen ihtiyati tedbiri  
tamamlayan işlemlere ilişkin süreler

dahil edilmeyerek, bu nevi iş ve işlemlerde kanuni sürelerin 
işlemeye devam etmesi öngörülmüştür.

Bu kapsamda, Torba Yasa’da belirtilen istisnai iş ve işlemler 
haricinde ilgili kanunlarda zamanaşımı ve hak düşürücü 
sürelerin öngörüldüğü tüm dava ve takip işlemleri için 
öngörülen süreler 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuş 
bulunmaktadır.

LAW NO. 7226 ON THE AMENDMENT OF CERTAIN 
LAWS WAS PUBLISHED IN THE OFFICIAL GAZETTE 

ON 26 MARCH 2020

The Grand National Assembly of Turkey adopted Law No. 7226 
on the Amendment of Certain Laws on 25 March 2020 
(“Omnibus Law”), which was published in the Official Gazette 
dated 26 March 2020 numbered 31080 (bis). The Omnibus 
Law introduced many protective measures including the 
prevention of forfeiture and precautions against rental payment 
related evictions from workplaces in an effort to ease the 
difficulties caused by the spread of the COVID-19 pandemic in 
Turkey.

All Judiciary Periods will be Suspended Until 30 April 2020:

As per Temporary Article 1 of the Omnibus Law:

- All legal periods regarding the establishment, exercise, or 
abolishment of a right, periods for filing lawsuits, the initiation 
of execution proceedings, applications, objections, 
notifications, submissions, and periods of limitation, as well 
as all procedural periods and periods for mediation and 
conciliation have been suspended from 13 March 2020 
(included) until 30 April 2020 (included).

- Except for execution proceedings for maintenance credits, 
periods regulated under the Law on Execution and 
Bankruptcy and other laws regulating execution proceedings 
as well as all execution and bankruptcy proceedings, 
acceptance of requests for new execution and bankruptcy 
proceedings, and operations regarding the exercise and 
enforcement of provisional attachment decisions, have been 
suspended from 22 March 2020 (included) until 30 April 
2020 (included). 

The Omnibus Law seeks to ensure the continuation of judiciary 
periods in the actions and proceedings listed below by 
excluding them from the scope of the legislation:

- Periods of limitation on crime and punishment, 
misdemeanors and administrative sanctions, and 
disciplinary and preventive detentions,

- Protection measures regulated under the Law on Criminal 
Procedure, and 

- Actions complementary to provisional injunctions regulated 
under the Law on Civil Procedure.

In this regard, save for the actions and proceedings specified in 
the Omnibus Law, all periods for lawsuits and proceedings for 
which limitation periods and time lapses have been regulated 
under the relevant legislation are suspended until 30 April 
2020.

Konaklama Vergisi Ertelenmiştir:

7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun ile getirilen konaklama vergisinin 
yürürlük tarihi 1 Nisan 2020 iken COVID-19 salgın hastalığına 
karşı alınan ekonomik önlemler kapsamında 1 Ocak 2021 
olarak değiştirilmiştir. 

İşverenlerce Ödenen Primler Bakımından Kolaylıklar 
Getirilmiştir:

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile 2020 
yılının başından itibaren bazı işverenlerce yapılması gereken 
prim ödemelerinden İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak 
olan miktarlar hakkında düzenlemeler getirilmiştir. 

Torba Yasa ile getirilen önemli düzenlemeler yukarıda 
özetlenmiş olmakla birlikte, bunların yanında başta İmar 
Kanunu, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi 
Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun Elektrik Piyasası 
Kanunu, Turizmi Teşvik Kanunu, Maden Kanunu, Dernekler 
Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu Nakdi Tazminat ve Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun, Vakıflar Kanunu, Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hakkında olmak üzere pek 
çok yasa değişikliği de getirilmiştir. 

Payment Flexibility is Provided for those who Have Bad  
Credit History

As per Temporary Article 2 added to Law No. 5834 on Omitting 
Records Regarding Bad Cheques and Protested Bills and 
Credit and Credit Card Debt, within the scope of the new 
regulation,  the records of persons who have failed to make 
payments regarding bad cheques, protested bills, credit card 
debt, and other credit debt which were due before 24 March 
2020 and were reported to the Turkish Banks Association Risk 
Center, will not be taken into consideration if the delayed 
amount of the said debt is paid before 31 December 2020 or is 
restructured. 

Accommodation Tax has been Postponed:

The effective date of the Accommodation Tax introduced by 
Law No. 7194 on the Digital Service Tax and the Amendment of 
Certain Laws and Decree Law No. 375 that entered into force 
on 1 April 2020 has been postponed until 1 January 2021 within 
the scope of the financial precautions taken against the 
COVID-19 pandemic. 

Employers Have Been Provided With Simplifications 
Regarding Premiums:

The Omnibus Law has introduced amendments made to the 
Social Insurances and General Health Insurance Law dated 
31/5/2006 and Numbered 5510 regarding the amounts to be 
covered by the Unemployment Insurance Fund from the 
premium payments that some employers must make as of the 
beginning of 2020.

The Omnibus Law also made amendments to the provisions on 
several other laws, particularly Construction Law, Law on the 
Use of Renewable Energy Supplies for the Production of 
Electricity, Electricity Market Law, Law on the 
Encouragement of Tourism, Mining Law, Law of 
Associations, Income Tax Law, Law on Compensation in 
Cash and Allowance, Law of Foundations, Law on Trade 
Unions and Collective Employment Agreements. 



- Başvuruyu işveren yapar. Bu düzenlemeden 
yararlanabilmek için işverenin, ahlak iyi niyet kurallarına 
aykırılık sebebiyle haklı sebep uyarınca işten çıkarmalar 
hariç, işyerinden işçi çıkarmamış olması şartı getirilmiştir. 

Cumhurbaşkanı bu madde kapsamında yapılan başvuru 
tarihini 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatmaya ve gün 
sayılarını değiştirmeye yetkili kılınmıştır.

Telafi Çalışma Süresi 2 Aydan 4 Aya Çıkartılmıştır:

Torba Yasa ile 4857 sayılı İş Kanununun 64 üncü maddesinde 
düzenlenen telafi çalışması hükümleri de değiştirilmiştir. 

Yeni düzenlemeye göre 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 işverenlere tanınan iki ay telafi çalışma yaptırma 
hakkı Torba Yasa ile 4 aya çıkarılmış bulunmakla, bu sürenin iki 
katına kadar artırılması hususunda da Cumhurbaşkanı’na yetki 
verilmiştir.

Kredi Garantisi Veren Kredi Kurumlarına Aktarılacak 
Kaynağın Azami Tutarı 25 Milyar TL’den 50 Milyar TL’ye 
Çıkartılmıştır:

Bilindiği üzere 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 
Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un Geçici 20. 
maddesi ile finansman imkanlarını geliştirmek ve kredi 
sisteminin etkin işlemesine katkı sağlamak amacıyla firmalara 
kredi garantisi veren kredi garanti kurumlarına 25 milyar Türk 
lirasına kadar nakit kaynak aktarımı hususunda Hazine ve 
Maliye Bakanı yetkili kılınmış idi. 

Torba Yasa’nın getirdiği yeni düzenleme uyarınca bu 
düzenlemede yer alan “firmalara” ibaresi “gerçek ve tüzel kişiler 
ile ticari işletmelere” şeklinde netleştirilmiş ve kaynak 
aktarımının azami sınırı 25 Milyar TL’den 50 Milyar TL’ye 
çıkarılmış bulunmaktadır. 

Turizm Yatırımcılarının Kira, İrtifak Hakkı, Kullanma İzni, 
Ecrimisil vb. Ödemeleri Altı Ay Süreyle Ertelenmiştir:

Yeni düzenlemeye göre, kendilerine kamu arazisi tahsis edilen 
Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcı ve işletmelerin 
1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasındaki dönemde 
ödemesi gereken kira, kesin tahsis ve izin, irtifak hakkı 
kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat 
payları ile Hazine taşınmazlarının izinsiz kullanımından dolayı 
ödenmesi gereken ecrimisillerin ödemeleri 6 ay süre ile 
ertelenmiştir. 

Bu erteleme için başvuru şartı aranmamaktadır. 

Bu alacaklar ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam 
veya faiz uygulanmadan tahsil edilir. Çevre ve Şehircilik  
Bakanlığı bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye yetkili kılınmıştır.

Kredi Borcu Sebebiyle Oluşturulan Risk Kayıtlarının 
Dikkate Alınmaması İçin Ödeme Kolaylığı Sağlanmıştır

Yeni getirilen düzenleme kapsamında 5834 sayılı Karşılıksız 
Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına 
İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun’a 
eklenen Geçici 2. Madde uyarınca, karşılıksız çıkan çek, 
protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına 
ilişkin ödeme tarihi 24 Mart 2020 tarihinden önce olup da 
ödemelerini zamanında yapamadıkçarı için Türkiye Bankalar 
Birliği Risk Merkezi’ne bildirilen kişilerin kayıtları, ilgili borcun  
31 Aralık 2020 tarihine kadar ödenmesi ya da yeniden 
yapılandırılması halinde dikkate alınmayacaktır. 

prior to the date of commencement of the short-term work to 
60 days and decreasing the requirement to have worked for 
600 days with insurance to 450 days.

- The employer will make the application for short-term work 
allowance, and in order to benefit from this regulation, the 
employer must not have dismissed the worker, except for 
rightful dismissals due to breaches of moral principles and 
good faith.

The President has been authorized to extend the application 
date within the scope of this Article until 31 December 2020 and 
may amend the number of days.

 
The Period for Compensatory Work Has Been Extended 
From 2 Months to 4 Months:

The Omnibus Law has also amended Article 64 of the Labor 
Law with respect to compensatory work.

According to the new regulation in the Omnibus Law, if work is 
paused for compulsory reasons, the workplace is closed before 
or after national holidays and general holidays or, due to the 
similar reasons, if the time worked has been considerably lower 
than normal working hours or if work has been completely 
suspended or if employees are granted leave days upon 
his/her own request, the 2 months period applicable for 
compensatory work granted for employers has been extended 
to 4 months. The President has also been authorized to extend 
this period up to two additional times. 

The Maximum Amount of Funds that the Minister for 
Treasury Can Provide to Credit Institutions Providing 
Credit Guarantees  Has Increased From TRY 25 Billion to 
TRY 50 Billion:

As known, Temporary Article 20 of Law Numbered 4749 on 
Public Finance and Debt Management Finance authorized the 
Minister for Treasury to provide cash funds of up to TRY 25 
Billion to credit institutions providing credit guarantees to 
companies in order to enhance financing opportunities and 
contribute to the effective operation of the credit system. 

According to the new regulation under the Omnibus Law, the 
term “companies” in the provision has been redefined as “real 
and legal persons and commercial businesses” and the 
maximum amount of funds to be transferred has been 
increased from TRY 25 Billion to TRY 50 Billion.

The Payment of Rent, Easement, Usage, Adequate pay, etc. 
By Tourism Investors Has Been Postponed for Six Months:

As per the new regulation, the payment periods for rent, final 
assignment and permit procurements, rights to use  servitude, 
utilization rights, additional utilization costs, and revenue 
shares that should be collected from investors and managers 
certified by the Ministry of Culture and Tourism, and payments 
that must be collected due to use of the Treasury’s Property 
without permission, during the period between 1 April 2020 and 
30 June 2020 shall be postponed for six months without the 
need for an application. 

No application is required for this postponement. 

These payments will be collected after postponement has 
ceased without applying any increase or interest. The Ministry 
of Environment and Urban Planning has been authorized to 
determine the procedure and terms for the enforcement of this 
provision. 

Yine Torba Yasa’nın Geçici 1. maddesi uyarınca öngörülen bir 
diğer husus ise İcra ve İflas Kanunu ile ilgili diğer kanunlar 
kapsamında;

- 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 verileceği,

- Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edileceği 
ve taraflardan birinin, diğer tarafın lehine olan işlemlerin 
yapılmasını talep edebileceği,

- Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından 
sonuçlarının durma süresince devam edeceğidir.

1 Mart 2020’den 30 Haziran 2020 Tarihine Kadar İşleyecek 
İşyeri Kira Bedellerinin Ödenememesi Sebebiyle Kira 
Sözleşmelerinin Feshi ve Kiralananın Tahliyesi Mümkün 
Olmayacaktır.

Adli Yargı’da alınan yukarıda özetli önlemlerin yanı sıra, salgın 
sebebiyle oluşabilecek ekonomik problemler dolayısıyla 
işyerlerinin kira bedellerinin ödenmesinde temerrüde 
düşülmesi halinde kiralananın tahliyesinin önüne geçilmesi 
adına Torba Yasa kapsamında özel bir düzenlemeye gidilmiştir.

Torba Yasa’nın geçici 2. Maddesi uyarınca; 1 Mart 2020 
tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira 
bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye 
sebebi oluşturmayacaktır.

Karşılıksız Çek Düzenlenmesi Nedeniyle Mahkum 
Olanların Cezalarının İnfazı Durdurulmuştur:

Torba Yasa’nın 49. Maddesiyle 5941 sayılı Çek Kanunu’na 
getirilen yeni düzenleme uyarınca 24 Mart 2020 tarihine kadar 
işlenen karşılıksız çek suçundan dolayı mahkûm olanların 
cezalarının infazı 26 Mart 2020 tarih itibarıyla durdurulur. 
Tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde çek bedelinin 
ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmesi zorunludur. Aksi 
takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün 
infazının devamına karar verilir.  Üç aylık sürenin bitiminden 
ise, kalan kısım ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödenmesi 
durumunda ceza mahkumiyeti tüm sonuçlarıyla ortadan 
kaldırılır. Taksitleri ödememe haline bağlanan sonuçlar da 
Kanun ile düzenlenmiştir.

İşsizlik Sigortası Kanunu’nda Yapılan Değişiklik ile Kısa 
Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Koşulları 
Kolaylaştırılmıştır:

Zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin 
geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya faaliyetin 
geçici olarak durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı 
aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için İşkur 
tarafından kısa çalışma ödeneği ödenir.  COVID-19 salgını 
sebebiyle olası bir istihdam azalmasının önüne geçmek 
amacıyla Torba Yasa kısa çalışma ödeneğinden yararlanma 
koşullarını 29 Şubat 2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 
yeniden düzenlemiştir. 

Torba Yasa ile getirilen yeni düzenleme uyarınca;

- 30/6/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yeni 
koronavirüs (Covid-19) kaynaklı kısa çalışma ödeneği 
başvurusu  yapılabilmesi için, kısa çalışma başlama 
tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olan işçinin 
son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik 
sigortası primi ödenmiş olması gerekmektedir. Getirilen bu 
madde hükmüyle birlikte, kısa çalışma ödeneğinden 
yararlanma şartları işçi lehine kolaylaştırılarak, kısa çalışma 
başlama tarihinden önceki 120 güne kadar olan çalışıyor 
olma koşulu 60 güne, 600 gün olan sigortalı çalışma süresi 
de 450 güne indirilmiştir. 

Other issues regulated under Temporary Article 1 of the 
Omnibus Law include, with regards to the Law on Enforcement 
and Bankruptcy and other applicable legislation:

- If the announced sales day for products and services is 
within the suspension period, the execution and bankruptcy 
office shall determine a sale day for such products and 
services after the suspension period without the need for a 
new request,

- Payments willingly made during the suspension period shall 
be accepted and one of the parties may request to take 
actions in favor of the other party, and

- The consequences of the concordatum period for the 
creditor and the debtor will continue during the suspension 
period.

Termination of Lease Agreements and Evictions Stemming 
from the Inability to Pay Workplace Rental is not possible 
from 1 March 2020 until 30 June 2020.

In addition to the above-stated precautions taken by the 
Judiciary, the Omnibus Law presents a special regulation 
preventing the eviction of tenants for defaulting on the payment 
of workplace rentals due to financial problems that may stem 
from the pandemic.

As per Temporary Article 2 of the Omnibus Law, the inability to 
pay workplace rental from 1 March 2020 until 30 June 2020 
shall not constitute a reason to terminate the agreement or to 
evict the tenant.

Punishment for Those Convicted of Writing Bad Cheques 
Has Been Suspended:

According to the amendment made to the Cheque Law No. 
5941 with Article 49 of the Omnibus Law, executing the 
punishment of those convicted for writing bad cheques before 
24 March 2020 will be suspended as of 26 March 2020. 
One-tenth of the unpaid amount of the cheque must be paid 
within 3 months of the date of release, otherwise,  the court will 
continue the punishment upon the request of the creditor. If the 
remaining amount of the cheque is paid in five equal 
installments every two months following the three-month 
period, the conviction decision will be abolished with its 
consequences.  The consequences for the convict’s 
non-payment of the installments is also regulated by the 
Omnibus Law

The Requirements to Qualify for Short-Term Working 
Allowance Have Been Simplified by the Amendment Made 
to the Unemployment Insurance Law: 

If working hours are temporarily decreased by at least a 
one-third or if work is temporarily terminated, insured workers 
will be paid a short-term working allowance by İşkur up to three 
months. In order to prevent a possible decline in employment 
due to the COVID-19 pandemic, the Omnibus Law has 
reconstituted the requirements to benefit from short-term 
working allowances, effective as of 29 February 2020.

In accordance with the new regulation implemented in the 
Omnibus Law:

- Until 30 June 2020, in order to make an application for 
short-term work allowance due to the effects of the 
COVID-19 pandemic, workers must have been subject to a 
service agreement for 60 days prior to the date of 
commencement of the short-term work and must have 
worked for 450 days with insurance and have had his/her 
unemployment insurance premium paid in the last three 
years. The requirements to benefit from short-term working 
allowance have been simplified in favor of the employee by 
this provision, decreasing the requirement from 120 days 

7226 SAYILI “BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN” 26 MART 2020 TARİHİNDE 

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 25 Mart 2020 tarihinde 
kabul edilen 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Yasa”) mükerrer 31080 sayılı 
ve 26 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. Torba Yasa ile COVID-19 salgın hastalığının 
ülkemizde görülmüş olması sebebiyle adli yargı alanında hak 
kayıplarının önlenmesi ve işyeri kiralarında tahliyelerin önüne 
geçilmesine ilişkin alınan önlemler dahil olmak üzere bir çok 
yeni düzenleme getirilmiştir.

Adli Yargıda 30 Nisan 2020 Tarihine Kadar Süreler 
Durdurulmuştur:

Torba Yasa’nın Geçici 1. maddesi uyarınca;

- Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, 
ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, bir hakkın 
doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler, 
usul hükmü içeren süreler ve arabuluculuk ve uzlaştırma 
kurumlarındaki süreler 13 Mart 2020 (bu tarih dâhil) 
tarihinden,

- İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer 
kanunlarda belirlenen süreler, nafaka alacaklarına ilişkin icra 
takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, yeni icra 
ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının 
icra ve infazına ilişkin işlemler 22 Mart 2020 (bu tarih dâhil) 
tarihinden, itibaren 30 Nisan 2020 (bu tarih dâhil) tarihine 
kadar durdurulmuştur.

Torba Yasa kapsamına,

- Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve 
tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı 
süreleri,

- Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenen koruma 
tedbirlerine ilişkin süreler ve

- Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen ihtiyati tedbiri  
tamamlayan işlemlere ilişkin süreler

dahil edilmeyerek, bu nevi iş ve işlemlerde kanuni sürelerin 
işlemeye devam etmesi öngörülmüştür.

Bu kapsamda, Torba Yasa’da belirtilen istisnai iş ve işlemler 
haricinde ilgili kanunlarda zamanaşımı ve hak düşürücü 
sürelerin öngörüldüğü tüm dava ve takip işlemleri için 
öngörülen süreler 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuş 
bulunmaktadır.

LAW NO. 7226 ON THE AMENDMENT OF CERTAIN 
LAWS WAS PUBLISHED IN THE OFFICIAL GAZETTE 

ON 26 MARCH 2020

The Grand National Assembly of Turkey adopted Law No. 7226 
on the Amendment of Certain Laws on 25 March 2020 
(“Omnibus Law”), which was published in the Official Gazette 
dated 26 March 2020 numbered 31080 (bis). The Omnibus 
Law introduced many protective measures including the 
prevention of forfeiture and precautions against rental payment 
related evictions from workplaces in an effort to ease the 
difficulties caused by the spread of the COVID-19 pandemic in 
Turkey.

All Judiciary Periods will be Suspended Until 30 April 2020:

As per Temporary Article 1 of the Omnibus Law:

- All legal periods regarding the establishment, exercise, or 
abolishment of a right, periods for filing lawsuits, the initiation 
of execution proceedings, applications, objections, 
notifications, submissions, and periods of limitation, as well 
as all procedural periods and periods for mediation and 
conciliation have been suspended from 13 March 2020 
(included) until 30 April 2020 (included).

- Except for execution proceedings for maintenance credits, 
periods regulated under the Law on Execution and 
Bankruptcy and other laws regulating execution proceedings 
as well as all execution and bankruptcy proceedings, 
acceptance of requests for new execution and bankruptcy 
proceedings, and operations regarding the exercise and 
enforcement of provisional attachment decisions, have been 
suspended from 22 March 2020 (included) until 30 April 
2020 (included). 

The Omnibus Law seeks to ensure the continuation of judiciary 
periods in the actions and proceedings listed below by 
excluding them from the scope of the legislation:

- Periods of limitation on crime and punishment, 
misdemeanors and administrative sanctions, and 
disciplinary and preventive detentions,

- Protection measures regulated under the Law on Criminal 
Procedure, and 

- Actions complementary to provisional injunctions regulated 
under the Law on Civil Procedure.

In this regard, save for the actions and proceedings specified in 
the Omnibus Law, all periods for lawsuits and proceedings for 
which limitation periods and time lapses have been regulated 
under the relevant legislation are suspended until 30 April 
2020.

Konaklama Vergisi Ertelenmiştir:

7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun ile getirilen konaklama vergisinin 
yürürlük tarihi 1 Nisan 2020 iken COVID-19 salgın hastalığına 
karşı alınan ekonomik önlemler kapsamında 1 Ocak 2021 
olarak değiştirilmiştir. 

İşverenlerce Ödenen Primler Bakımından Kolaylıklar 
Getirilmiştir:

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile 2020 
yılının başından itibaren bazı işverenlerce yapılması gereken 
prim ödemelerinden İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak 
olan miktarlar hakkında düzenlemeler getirilmiştir. 

Torba Yasa ile getirilen önemli düzenlemeler yukarıda 
özetlenmiş olmakla birlikte, bunların yanında başta İmar 
Kanunu, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi 
Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun Elektrik Piyasası 
Kanunu, Turizmi Teşvik Kanunu, Maden Kanunu, Dernekler 
Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu Nakdi Tazminat ve Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun, Vakıflar Kanunu, Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hakkında olmak üzere pek 
çok yasa değişikliği de getirilmiştir. 

Payment Flexibility is Provided for those who Have Bad  
Credit History

As per Temporary Article 2 added to Law No. 5834 on Omitting 
Records Regarding Bad Cheques and Protested Bills and 
Credit and Credit Card Debt, within the scope of the new 
regulation,  the records of persons who have failed to make 
payments regarding bad cheques, protested bills, credit card 
debt, and other credit debt which were due before 24 March 
2020 and were reported to the Turkish Banks Association Risk 
Center, will not be taken into consideration if the delayed 
amount of the said debt is paid before 31 December 2020 or is 
restructured. 

Accommodation Tax has been Postponed:

The effective date of the Accommodation Tax introduced by 
Law No. 7194 on the Digital Service Tax and the Amendment of 
Certain Laws and Decree Law No. 375 that entered into force 
on 1 April 2020 has been postponed until 1 January 2021 within 
the scope of the financial precautions taken against the 
COVID-19 pandemic. 

Employers Have Been Provided With Simplifications 
Regarding Premiums:

The Omnibus Law has introduced amendments made to the 
Social Insurances and General Health Insurance Law dated 
31/5/2006 and Numbered 5510 regarding the amounts to be 
covered by the Unemployment Insurance Fund from the 
premium payments that some employers must make as of the 
beginning of 2020.

The Omnibus Law also made amendments to the provisions on 
several other laws, particularly Construction Law, Law on the 
Use of Renewable Energy Supplies for the Production of 
Electricity, Electricity Market Law, Law on the 
Encouragement of Tourism, Mining Law, Law of 
Associations, Income Tax Law, Law on Compensation in 
Cash and Allowance, Law of Foundations, Law on Trade 
Unions and Collective Employment Agreements. 
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