
Elektrik ve/veya Doğal Gaz Tüketim Bedellerinin Tahakkuk 
ve/veya Tahsilatlarının Süresinin ve Kapsamının 
Belirlenerek 1 Yıla Kadar Ertelenmesi Hakkında 
Cumhurbaşkanına Yetki Verilmiştir

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. 

Finansman maliyeti kapsamına girecek maliyet unsurları da 
dâhil olmak üzere bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan 
yönetmelikle belirlenecektir. Bu düzenleme, 01 Ocak 2020 
tarihinden itibaren uygulanmak üzere 26 Mart 2020 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir.

The provisions introduced under the legal arrangement can 
only be applied once for each crime.

The President is Empowered To Determine the Duration 
and Scope of the Accrual and/or Collection of Electricity 
and/or Natural Gas Consumption Fees and Defer These 
For Up To 1 Year

With additional Article 13 added to the Law numbered 7269 on 
the Aid to be Provided and Measures to be Taken Due to 
Public Disasters, the President is authorized to determine the 
duration and scope of the accrual and/or collection of 
electricity and/or natural gas consumption fees and defer 
these for up to 1 year. The President now has the discretion to 
cover financing costs of electricity and/or natural gas distribu-
tion and/or supply companies with respect to the fees not 
collected from consumers, other than the principal amount in 
question, from the budget of the Ministry of Energy and 
Natural Resources, provided that the costs to be covered 
does not exceed the default interest payment.

The procedures and principles regarding the implementation 
of this Article, including the elements that fall within the scope 
of financing costs, will be determined in a regulation to be 
enacted by the Ministry of Energy and Natural Resources after 
taking the opinion of the Ministry of Treasury and Finance. 
This regulation came into force on 26 March 2020 and is 
applicable from 01 January 2020.

Bu düzenleme, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanmak 
üzere 26 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Karşılıksız Çeklere Belirli Şartlarla Sicil Affı Getirilmiştir

Kanunun 48. Maddesi ile 5834 sayılı Karşılıksız çek ve 
Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin 
Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna eklenen 
Geçici 2. Madde Uyarınca, 

 (i) anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 24 Mart 2020
  tarihinden önce olan ve;

 (ii) kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz
  ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve
  tüzel kişilerin, 
 
 a) karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı
  ve diğer kredi borçları olan ve 
 b) ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişiler ile
  kredi müşterilerinin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi
  nezdinde tutulan kayıtları, 

söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık 
2020 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden 
yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde 
kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate 
alınmayacaktır.

Karşılıksız Çeklere İlişkin Cezaların İnfazı Belirli Şartlarla 
Durdurulmuştur

Kanunun 49. Maddesi ile 5941 sayılı Çek Kanununa eklenen 
Geçici Madde 5 ile 24 Mart 2020 tarihine kadar karşılıksız 
çekten dolayı mahkum olanların cezalarının infazı bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarih olan 26 Mart 2020 tarihi itibariyle 
durdurulmaktadır. 

Buna göre mahkeme tarafından ceza mahkûmiyetinin bütün 
sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilmesi için 
hükümlünün;
 • Tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içinde çek
  bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya
  ödemesi ve 
 •  Kalan kısmını üç aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer
  ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi gerekmektedir. 

İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç üç ay içinde çek 
bedelinin ödenmeyen kısmının onda biri ödenmediği takdirde 
alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının 
devamına karar verilecektir. 

Hükümlü, taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği 
takdirde, ödemediği bu taksit sürenin sonuna bir taksit olarak 
eklenecektir. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde 
alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının 
devamına karar verilecektir. 

Hükmün infazının durdurulması halinde ceza zamanaşımı 
işlemeyecektir. İnfazı durdurulan kişi hakkında mahkemece 
Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre adli kontrol tedbirine karar 
verilebilecektir. Verilecek kararlarda, hükmü veren icra ceza 
mahkemesi yetkilidir. 

Mahkemece verilecek tüm kararlar alacaklıya tebliğ edilecektir. 
Verilecek kararlara karşı itiraz kanun yoluna gidilebilmesi 
mümkündür. İtirazın incelenmesinde İcra ve İflas Kanunu'nun 
353/1. Maddesinde belirlenen itiraz usulü uygulanacaktır. 

Düzenleme kapsamında getirilen hükümler, her bir suç için 
ancak bir kez uygulanabilecektir. 

To implement this provision, the force majeure event must be 
known or be proved or certified by those concerned. This 
regulation came into force on 26 March 2020 and is effective 
as of 1 January 2020.

Amnesty Will be Provided for Bad Cheques Under Certain 
Conditions

According to Provisional Article 2 added to the Law on 
Omitting Records Regarding Bad Cheques and Protested Bills 
and Credit and Credit Card Debt Numbered 5834 with Article 
48 of the Law:

The Turkish Banks Association Risk Center’s records of real 
and legal persons 

 (i) whose principle payment and/or installments were due
  before 24 March 2020 and

 (ii) who delayed the payment of such principal payments,
  interest, and/or similar payments of cash and non-cash
  credits,

 a) irrespective of whether they were real persons engaged
  in commercial activities or credit customers
 b) with bad cheques, protested bills, credit card debts and
  other credit debts

will not be taken into consideration by financial institutions 
engaging in financial transactions with such persons if the 
delayed amount of the said debt is paid or restructured in full 
before 31 December 2020.

The Execution of Penalties for Bad Cheques Has Been 
Suspended Under Certain Conditions

According to the amendment made to the Cheque Law 
numbered 5941 with Article 49 of the Law, the execution of 
punishment for those convicted of writing bad cheques before 
24 March 2020 will be suspended as of 26 March 2020, the 
date the Article came into force.

Accordingly, in order for the court to eliminate the criminal 
conviction along with its consequences, the convict must:
 •  Pay one-tenth of the unpaid portion of the cheque price
  to the creditor within three months from the date of
  release, and
 •  Pay the remaining part in 15 equal installments every
  two months from the end of the three-month period.

If the convict does not pay one-tenth of the unpaid amount 
within 3 months from the date of release, the court will 
continue execution of the punishment upon the request of the 
creditor.

If the convict does not pay one of the installments over the 
period, the installment that s/he did not pay will be added as 
an installment at the end of the period. If s/he does not pay 
one of the remaining installments, the court will continue 
execution of the punishment upon the request of the creditor.

If execution of the sentence is suspended, the limitation 
periods will not run. The court may decide to extend judicial 
control over the person whose execution is suspended 
according to the Criminal Procedure Law and the enforcement 
court that rendered the decision is authorized to make this 
decision.

The court will notify the creditor of any decisions it renders. It 
is possible to object to a court’s decision through appeal, and 
the objection procedure determined by Article 353/1 of the 
Execution and Bankruptcy Law will be applied for examination 
of the objection.

HUKUK BÜLTENİ

7226 SAYILI KANUNLA COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE 
MALİ VE FİNANSAL TEDBİRLER İÇEREN YASAL 

DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR

26 Mart 2020 tarihli ve 31080 (mükerrer) Sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanan 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”) ile Covid-19 salgınının 
etkilerini azaltmak üzere önemli tedbirler içeren düzenlemeler 
yapılmıştır. Bu kapsamda:

Konaklama Vergisinin Yürürlük Tarihi Ertelenmiştir

7194 sayılı Kanun ile ihdas edilen Konaklama Vergisinin 01 
Nisan 2020 olan yürürlük tarihi 01 Ocak 2021 tarihine 
ertelenmiştir. 

Yabancı Para Cinsinden Kurulan Emeklilik Yatırım 
Fonlarından Elde Edilen Vergiye Tabi İrat Tutarının 
Tespitinde Kur Farkları Dikkate Alınmayacaktır

Kanunun 4. maddesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda 
menkul sermaye iradının tarif edildiği 75. maddeye aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir:

“Yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemelerinin 
yatırıldığı yabancı para cinsinden kurulan emeklilik yatırım 
fonlarından elde edilen irat tutarının tespitinde kur farkı dikkate 
alınmaz.”

Diğer taraftan, Kanunun 18. maddesi ile 4632 sayılı Bireysel 
Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun 5. 
maddesinde yapılan değişiklik ile Türkiye’de kanuni yerleşim 
yeri bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve 5901 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. maddesi 
kapsamındaki kişiler tarafından yabancı para cinsinden katkı 
payı ödenebileceğine dair düzenleme yapılmıştır.

3213 Sayılı Maden Kanunu Kapsamındaki Mükellefler 
Bakımından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Mücbir 
Sebep İlan Yetkisi Verilmiştir

3213 sayılı Maden Kanunu’na eklenen Ek Madde 19 ile, mücbir 
sebeplerden herhangi birinin bulunması hâlinde Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığının 
görüşü alınarak Maden Kanunu kapsamındaki mali 
yükümlülüklerin ve/veya beyanların ertelenmesi ile mali 
yükümlülüklerin taksitlendirilmesine karar verilebilecektir. 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 gerekecektir. 

CLIENT ALERT

LAW NO. 7226 HAS INTRODUCED NEW LEGAL 
PROVISIONS INCLUDING MONETARY AND FINANCIAL 

PRECAUTIONS IN RESPONSE TO THE COVID-19 
PANDEMIC 

With the Law Amending Certain Laws numbered 7226 ("Law") 
published in the Official Gazette Numbered 31080 (bis) and 
dated 26 March 2020, new legal provisions including 
important financial precautions have been implemented to 
reduce the effects of the COVID-19 pandemic. In this context:

The Effective Date for Accommodation Tax Has Been 
Postponed

The effective date for Accommodation Tax introduced by Law 
numbered 7194, which was initially set for 1 April 2020, has 
been postponed until 1 January 2021.

Exchange Rate Differences will not be Considered in the 
Determination of Earnings Subject to Tax Derived from 
Pension Mutual Funds Established in Foreign Currency

With Article 4 of the Law, the following clause has been added 
to Article 75 of the Income Tax Law Numbered 193, which 
describes earnings derived from movable assets:

“Exchange rate differences are not taken into consideration in 
determining the amount of earnings obtained from pension 
investment funds established in foreign currency where 
contribution payments in foreign currency are deposited.”

Additionally, the changes made by Article 18 of the Law to 
Article 5 of Law Numbered 4632 on the Private Pension 
Savings and Investment System state that citizens of the 
Turkish Republic that do not have a legal settlement in Turkey 
and individuals within the scope of Article 28 of the Turkish 
Citizenship Law Numbered 5901 will be able to pay contribu-
tions in foreign currency.

The Ministry of Energy and Natural Resources Has Been Given 
the Authority To Declare Force Majeure for Tax Purposes 
Within the Scope of the Mining Law numbered 3213

With Additional Article 19 added to the Mining Law numbered 
3213, in the event that a force majeure event exists, the 
Ministry of Energy and Natural Resources, after taking the 
opinion of the Ministry of Treasury and Finance, may decide to 
postpone the financial obligations and/or declarations to be 
made under the Mining Law and make financial obligations 
due payable on an installment plan. In this context, the 
limitation periods related to financial liabilities will be suspend-
ed and the period of prescription will not run during the 
adjournment period.
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only be applied once for each crime.

The President is Empowered To Determine the Duration 
and Scope of the Accrual and/or Collection of Electricity 
and/or Natural Gas Consumption Fees and Defer These 
For Up To 1 Year

With additional Article 13 added to the Law numbered 7269 on 
the Aid to be Provided and Measures to be Taken Due to 
Public Disasters, the President is authorized to determine the 
duration and scope of the accrual and/or collection of 
electricity and/or natural gas consumption fees and defer 
these for up to 1 year. The President now has the discretion to 
cover financing costs of electricity and/or natural gas distribu-
tion and/or supply companies with respect to the fees not 
collected from consumers, other than the principal amount in 
question, from the budget of the Ministry of Energy and 
Natural Resources, provided that the costs to be covered 
does not exceed the default interest payment.

The procedures and principles regarding the implementation 
of this Article, including the elements that fall within the scope 
of financing costs, will be determined in a regulation to be 
enacted by the Ministry of Energy and Natural Resources after 
taking the opinion of the Ministry of Treasury and Finance. 
This regulation came into force on 26 March 2020 and is 
applicable from 01 January 2020.

Bu düzenleme, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanmak 
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Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna eklenen 
Geçici 2. Madde Uyarınca, 

 (i) anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 24 Mart 2020
  tarihinden önce olan ve;

 (ii) kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz
  ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve
  tüzel kişilerin, 
 
 a) karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı
  ve diğer kredi borçları olan ve 
 b) ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişiler ile
  kredi müşterilerinin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi
  nezdinde tutulan kayıtları, 

söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık 
2020 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden 
yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde 
kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate 
alınmayacaktır.

Karşılıksız Çeklere İlişkin Cezaların İnfazı Belirli Şartlarla 
Durdurulmuştur

Kanunun 49. Maddesi ile 5941 sayılı Çek Kanununa eklenen 
Geçici Madde 5 ile 24 Mart 2020 tarihine kadar karşılıksız 
çekten dolayı mahkum olanların cezalarının infazı bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarih olan 26 Mart 2020 tarihi itibariyle 
durdurulmaktadır. 

Buna göre mahkeme tarafından ceza mahkûmiyetinin bütün 
sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilmesi için 
hükümlünün;
 • Tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içinde çek
  bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya
  ödemesi ve 
 •  Kalan kısmını üç aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer
  ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi gerekmektedir. 

İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç üç ay içinde çek 
bedelinin ödenmeyen kısmının onda biri ödenmediği takdirde 
alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının 
devamına karar verilecektir. 

Hükümlü, taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği 
takdirde, ödemediği bu taksit sürenin sonuna bir taksit olarak 
eklenecektir. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde 
alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının 
devamına karar verilecektir. 

Hükmün infazının durdurulması halinde ceza zamanaşımı 
işlemeyecektir. İnfazı durdurulan kişi hakkında mahkemece 
Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre adli kontrol tedbirine karar 
verilebilecektir. Verilecek kararlarda, hükmü veren icra ceza 
mahkemesi yetkilidir. 

Mahkemece verilecek tüm kararlar alacaklıya tebliğ edilecektir. 
Verilecek kararlara karşı itiraz kanun yoluna gidilebilmesi 
mümkündür. İtirazın incelenmesinde İcra ve İflas Kanunu'nun 
353/1. Maddesinde belirlenen itiraz usulü uygulanacaktır. 

Düzenleme kapsamında getirilen hükümler, her bir suç için 
ancak bir kez uygulanabilecektir. 

To implement this provision, the force majeure event must be 
known or be proved or certified by those concerned. This 
regulation came into force on 26 March 2020 and is effective 
as of 1 January 2020.

Amnesty Will be Provided for Bad Cheques Under Certain 
Conditions

According to Provisional Article 2 added to the Law on 
Omitting Records Regarding Bad Cheques and Protested Bills 
and Credit and Credit Card Debt Numbered 5834 with Article 
48 of the Law:

The Turkish Banks Association Risk Center’s records of real 
and legal persons 

 (i) whose principle payment and/or installments were due
  before 24 March 2020 and

 (ii) who delayed the payment of such principal payments,
  interest, and/or similar payments of cash and non-cash
  credits,

 a) irrespective of whether they were real persons engaged
  in commercial activities or credit customers
 b) with bad cheques, protested bills, credit card debts and
  other credit debts

will not be taken into consideration by financial institutions 
engaging in financial transactions with such persons if the 
delayed amount of the said debt is paid or restructured in full 
before 31 December 2020.

The Execution of Penalties for Bad Cheques Has Been 
Suspended Under Certain Conditions

According to the amendment made to the Cheque Law 
numbered 5941 with Article 49 of the Law, the execution of 
punishment for those convicted of writing bad cheques before 
24 March 2020 will be suspended as of 26 March 2020, the 
date the Article came into force.

Accordingly, in order for the court to eliminate the criminal 
conviction along with its consequences, the convict must:
 •  Pay one-tenth of the unpaid portion of the cheque price
  to the creditor within three months from the date of
  release, and
 •  Pay the remaining part in 15 equal installments every
  two months from the end of the three-month period.

If the convict does not pay one-tenth of the unpaid amount 
within 3 months from the date of release, the court will 
continue execution of the punishment upon the request of the 
creditor.

If the convict does not pay one of the installments over the 
period, the installment that s/he did not pay will be added as 
an installment at the end of the period. If s/he does not pay 
one of the remaining installments, the court will continue 
execution of the punishment upon the request of the creditor.

If execution of the sentence is suspended, the limitation 
periods will not run. The court may decide to extend judicial 
control over the person whose execution is suspended 
according to the Criminal Procedure Law and the enforcement 
court that rendered the decision is authorized to make this 
decision.

The court will notify the creditor of any decisions it renders. It 
is possible to object to a court’s decision through appeal, and 
the objection procedure determined by Article 353/1 of the 
Execution and Bankruptcy Law will be applied for examination 
of the objection.
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kapsamındaki kişiler tarafından yabancı para cinsinden katkı 
payı ödenebileceğine dair düzenleme yapılmıştır.

3213 Sayılı Maden Kanunu Kapsamındaki Mükellefler 
Bakımından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Mücbir 
Sebep İlan Yetkisi Verilmiştir

3213 sayılı Maden Kanunu’na eklenen Ek Madde 19 ile, mücbir 
sebeplerden herhangi birinin bulunması hâlinde Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığının 
görüşü alınarak Maden Kanunu kapsamındaki mali 
yükümlülüklerin ve/veya beyanların ertelenmesi ile mali 
yükümlülüklerin taksitlendirilmesine karar verilebilecektir. 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 gerekecektir. 

CLIENT ALERT

LAW NO. 7226 HAS INTRODUCED NEW LEGAL 
PROVISIONS INCLUDING MONETARY AND FINANCIAL 

PRECAUTIONS IN RESPONSE TO THE COVID-19 
PANDEMIC 

With the Law Amending Certain Laws numbered 7226 ("Law") 
published in the Official Gazette Numbered 31080 (bis) and 
dated 26 March 2020, new legal provisions including 
important financial precautions have been implemented to 
reduce the effects of the COVID-19 pandemic. In this context:

The Effective Date for Accommodation Tax Has Been 
Postponed

The effective date for Accommodation Tax introduced by Law 
numbered 7194, which was initially set for 1 April 2020, has 
been postponed until 1 January 2021.

Exchange Rate Differences will not be Considered in the 
Determination of Earnings Subject to Tax Derived from 
Pension Mutual Funds Established in Foreign Currency

With Article 4 of the Law, the following clause has been added 
to Article 75 of the Income Tax Law Numbered 193, which 
describes earnings derived from movable assets:

“Exchange rate differences are not taken into consideration in 
determining the amount of earnings obtained from pension 
investment funds established in foreign currency where 
contribution payments in foreign currency are deposited.”

Additionally, the changes made by Article 18 of the Law to 
Article 5 of Law Numbered 4632 on the Private Pension 
Savings and Investment System state that citizens of the 
Turkish Republic that do not have a legal settlement in Turkey 
and individuals within the scope of Article 28 of the Turkish 
Citizenship Law Numbered 5901 will be able to pay contribu-
tions in foreign currency.

The Ministry of Energy and Natural Resources Has Been Given 
the Authority To Declare Force Majeure for Tax Purposes 
Within the Scope of the Mining Law numbered 3213

With Additional Article 19 added to the Mining Law numbered 
3213, in the event that a force majeure event exists, the 
Ministry of Energy and Natural Resources, after taking the 
opinion of the Ministry of Treasury and Finance, may decide to 
postpone the financial obligations and/or declarations to be 
made under the Mining Law and make financial obligations 
due payable on an installment plan. In this context, the 
limitation periods related to financial liabilities will be suspend-
ed and the period of prescription will not run during the 
adjournment period.



Elektrik ve/veya Doğal Gaz Tüketim Bedellerinin Tahakkuk 
ve/veya Tahsilatlarının Süresinin ve Kapsamının 
Belirlenerek 1 Yıla Kadar Ertelenmesi Hakkında 
Cumhurbaşkanına Yetki Verilmiştir

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. 

Finansman maliyeti kapsamına girecek maliyet unsurları da 
dâhil olmak üzere bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan 
yönetmelikle belirlenecektir. Bu düzenleme, 01 Ocak 2020 
tarihinden itibaren uygulanmak üzere 26 Mart 2020 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir.

The provisions introduced under the legal arrangement can 
only be applied once for each crime.

The President is Empowered To Determine the Duration 
and Scope of the Accrual and/or Collection of Electricity 
and/or Natural Gas Consumption Fees and Defer These 
For Up To 1 Year

With additional Article 13 added to the Law numbered 7269 on 
the Aid to be Provided and Measures to be Taken Due to 
Public Disasters, the President is authorized to determine the 
duration and scope of the accrual and/or collection of 
electricity and/or natural gas consumption fees and defer 
these for up to 1 year. The President now has the discretion to 
cover financing costs of electricity and/or natural gas distribu-
tion and/or supply companies with respect to the fees not 
collected from consumers, other than the principal amount in 
question, from the budget of the Ministry of Energy and 
Natural Resources, provided that the costs to be covered 
does not exceed the default interest payment.

The procedures and principles regarding the implementation 
of this Article, including the elements that fall within the scope 
of financing costs, will be determined in a regulation to be 
enacted by the Ministry of Energy and Natural Resources after 
taking the opinion of the Ministry of Treasury and Finance. 
This regulation came into force on 26 March 2020 and is 
applicable from 01 January 2020.
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Bu düzenleme, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanmak 
üzere 26 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Karşılıksız Çeklere Belirli Şartlarla Sicil Affı Getirilmiştir

Kanunun 48. Maddesi ile 5834 sayılı Karşılıksız çek ve 
Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin 
Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna eklenen 
Geçici 2. Madde Uyarınca, 

 (i) anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 24 Mart 2020
  tarihinden önce olan ve;

 (ii) kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz
  ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve
  tüzel kişilerin, 
 
 a) karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı
  ve diğer kredi borçları olan ve 
 b) ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişiler ile
  kredi müşterilerinin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi
  nezdinde tutulan kayıtları, 

söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık 
2020 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden 
yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde 
kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate 
alınmayacaktır.

Karşılıksız Çeklere İlişkin Cezaların İnfazı Belirli Şartlarla 
Durdurulmuştur

Kanunun 49. Maddesi ile 5941 sayılı Çek Kanununa eklenen 
Geçici Madde 5 ile 24 Mart 2020 tarihine kadar karşılıksız 
çekten dolayı mahkum olanların cezalarının infazı bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarih olan 26 Mart 2020 tarihi itibariyle 
durdurulmaktadır. 

Buna göre mahkeme tarafından ceza mahkûmiyetinin bütün 
sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilmesi için 
hükümlünün;
 • Tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içinde çek
  bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya
  ödemesi ve 
 •  Kalan kısmını üç aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer
  ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi gerekmektedir. 

İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç üç ay içinde çek 
bedelinin ödenmeyen kısmının onda biri ödenmediği takdirde 
alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının 
devamına karar verilecektir. 

Hükümlü, taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği 
takdirde, ödemediği bu taksit sürenin sonuna bir taksit olarak 
eklenecektir. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde 
alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının 
devamına karar verilecektir. 

Hükmün infazının durdurulması halinde ceza zamanaşımı 
işlemeyecektir. İnfazı durdurulan kişi hakkında mahkemece 
Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre adli kontrol tedbirine karar 
verilebilecektir. Verilecek kararlarda, hükmü veren icra ceza 
mahkemesi yetkilidir. 

Mahkemece verilecek tüm kararlar alacaklıya tebliğ edilecektir. 
Verilecek kararlara karşı itiraz kanun yoluna gidilebilmesi 
mümkündür. İtirazın incelenmesinde İcra ve İflas Kanunu'nun 
353/1. Maddesinde belirlenen itiraz usulü uygulanacaktır. 

Düzenleme kapsamında getirilen hükümler, her bir suç için 
ancak bir kez uygulanabilecektir. 

To implement this provision, the force majeure event must be 
known or be proved or certified by those concerned. This 
regulation came into force on 26 March 2020 and is effective 
as of 1 January 2020.

Amnesty Will be Provided for Bad Cheques Under Certain 
Conditions

According to Provisional Article 2 added to the Law on 
Omitting Records Regarding Bad Cheques and Protested Bills 
and Credit and Credit Card Debt Numbered 5834 with Article 
48 of the Law:

The Turkish Banks Association Risk Center’s records of real 
and legal persons 

 (i) whose principle payment and/or installments were due
  before 24 March 2020 and

 (ii) who delayed the payment of such principal payments,
  interest, and/or similar payments of cash and non-cash
  credits,

 a) irrespective of whether they were real persons engaged
  in commercial activities or credit customers
 b) with bad cheques, protested bills, credit card debts and
  other credit debts

will not be taken into consideration by financial institutions 
engaging in financial transactions with such persons if the 
delayed amount of the said debt is paid or restructured in full 
before 31 December 2020.

The Execution of Penalties for Bad Cheques Has Been 
Suspended Under Certain Conditions

According to the amendment made to the Cheque Law 
numbered 5941 with Article 49 of the Law, the execution of 
punishment for those convicted of writing bad cheques before 
24 March 2020 will be suspended as of 26 March 2020, the 
date the Article came into force.

Accordingly, in order for the court to eliminate the criminal 
conviction along with its consequences, the convict must:
 •  Pay one-tenth of the unpaid portion of the cheque price
  to the creditor within three months from the date of
  release, and
 •  Pay the remaining part in 15 equal installments every
  two months from the end of the three-month period.

If the convict does not pay one-tenth of the unpaid amount 
within 3 months from the date of release, the court will 
continue execution of the punishment upon the request of the 
creditor.

If the convict does not pay one of the installments over the 
period, the installment that s/he did not pay will be added as 
an installment at the end of the period. If s/he does not pay 
one of the remaining installments, the court will continue 
execution of the punishment upon the request of the creditor.

If execution of the sentence is suspended, the limitation 
periods will not run. The court may decide to extend judicial 
control over the person whose execution is suspended 
according to the Criminal Procedure Law and the enforcement 
court that rendered the decision is authorized to make this 
decision.

The court will notify the creditor of any decisions it renders. It 
is possible to object to a court’s decision through appeal, and 
the objection procedure determined by Article 353/1 of the 
Execution and Bankruptcy Law will be applied for examination 
of the objection.

HUKUK BÜLTENİ

7226 SAYILI KANUNLA COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE 
MALİ VE FİNANSAL TEDBİRLER İÇEREN YASAL 

DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR

26 Mart 2020 tarihli ve 31080 (mükerrer) Sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanan 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”) ile Covid-19 salgınının 
etkilerini azaltmak üzere önemli tedbirler içeren düzenlemeler 
yapılmıştır. Bu kapsamda:

Konaklama Vergisinin Yürürlük Tarihi Ertelenmiştir

7194 sayılı Kanun ile ihdas edilen Konaklama Vergisinin 01 
Nisan 2020 olan yürürlük tarihi 01 Ocak 2021 tarihine 
ertelenmiştir. 

Yabancı Para Cinsinden Kurulan Emeklilik Yatırım 
Fonlarından Elde Edilen Vergiye Tabi İrat Tutarının 
Tespitinde Kur Farkları Dikkate Alınmayacaktır

Kanunun 4. maddesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda 
menkul sermaye iradının tarif edildiği 75. maddeye aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir:

“Yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemelerinin 
yatırıldığı yabancı para cinsinden kurulan emeklilik yatırım 
fonlarından elde edilen irat tutarının tespitinde kur farkı dikkate 
alınmaz.”

Diğer taraftan, Kanunun 18. maddesi ile 4632 sayılı Bireysel 
Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun 5. 
maddesinde yapılan değişiklik ile Türkiye’de kanuni yerleşim 
yeri bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve 5901 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. maddesi 
kapsamındaki kişiler tarafından yabancı para cinsinden katkı 
payı ödenebileceğine dair düzenleme yapılmıştır.

3213 Sayılı Maden Kanunu Kapsamındaki Mükellefler 
Bakımından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Mücbir 
Sebep İlan Yetkisi Verilmiştir

3213 sayılı Maden Kanunu’na eklenen Ek Madde 19 ile, mücbir 
sebeplerden herhangi birinin bulunması hâlinde Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığının 
görüşü alınarak Maden Kanunu kapsamındaki mali 
yükümlülüklerin ve/veya beyanların ertelenmesi ile mali 
yükümlülüklerin taksitlendirilmesine karar verilebilecektir. 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 gerekecektir. 

CLIENT ALERT

LAW NO. 7226 HAS INTRODUCED NEW LEGAL 
PROVISIONS INCLUDING MONETARY AND FINANCIAL 

PRECAUTIONS IN RESPONSE TO THE COVID-19 
PANDEMIC 

With the Law Amending Certain Laws numbered 7226 ("Law") 
published in the Official Gazette Numbered 31080 (bis) and 
dated 26 March 2020, new legal provisions including 
important financial precautions have been implemented to 
reduce the effects of the COVID-19 pandemic. In this context:

The Effective Date for Accommodation Tax Has Been 
Postponed

The effective date for Accommodation Tax introduced by Law 
numbered 7194, which was initially set for 1 April 2020, has 
been postponed until 1 January 2021.

Exchange Rate Differences will not be Considered in the 
Determination of Earnings Subject to Tax Derived from 
Pension Mutual Funds Established in Foreign Currency

With Article 4 of the Law, the following clause has been added 
to Article 75 of the Income Tax Law Numbered 193, which 
describes earnings derived from movable assets:

“Exchange rate differences are not taken into consideration in 
determining the amount of earnings obtained from pension 
investment funds established in foreign currency where 
contribution payments in foreign currency are deposited.”

Additionally, the changes made by Article 18 of the Law to 
Article 5 of Law Numbered 4632 on the Private Pension 
Savings and Investment System state that citizens of the 
Turkish Republic that do not have a legal settlement in Turkey 
and individuals within the scope of Article 28 of the Turkish 
Citizenship Law Numbered 5901 will be able to pay contribu-
tions in foreign currency.

The Ministry of Energy and Natural Resources Has Been Given 
the Authority To Declare Force Majeure for Tax Purposes 
Within the Scope of the Mining Law numbered 3213

With Additional Article 19 added to the Mining Law numbered 
3213, in the event that a force majeure event exists, the 
Ministry of Energy and Natural Resources, after taking the 
opinion of the Ministry of Treasury and Finance, may decide to 
postpone the financial obligations and/or declarations to be 
made under the Mining Law and make financial obligations 
due payable on an installment plan. In this context, the 
limitation periods related to financial liabilities will be suspend-
ed and the period of prescription will not run during the 
adjournment period.


