
 

 

 

 

MEVZUAT BİLGİ BÜLTENİ 

2020/MEV/019 

Ankara, 19.04.2020 

 

BÜLTEN KONUSU: : KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ 

EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASINA 

YÖNELİK 7244 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 

BÜLTEN ÖZETİ   : 17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 7244 

sayılı Torba Yasa ile; 

1- Ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ve 15/3/2020 tarihinden sonra 

iş sözleşmesi feshedilen işçi için üç ay süre ile günlük 39,24 TL işsizlik ödeneği ödenmesi, 

2- Kısa Çalışma Ödeneği İçin Başvuran Herkese Uygunluk Tespiti Tamamlanmadan Ödeme 

Yapılması,  

3- Üç Ay Süre İle İşten Çıkarma Yasaklanması,  

4- 2019 Yılı Karının Dağıtılmasına 30.09.2020 Tarihine Kadar Sınır Getirilmesi, 

5- Üretici, Tedarikçi ve Perakende İşletmeler Tarafından Bir Mal veya Hizmetin Satış Fiyatında 

Fahiş Artış Yapılamaması, 

6- Ecrimisil ve Benzeri Ödemeler 6 Aya Kadar Ertelenmesi, 

7- Büyükşehir Belediyeleri,  Belediyeler ve Bağlı Kuruluşlarının Su Tüketimine Bağlı 

Alacaklarının Ertelenmesi, 

8- Faaliyetleri Durdurulan veya Faaliyette Bulunamayan İşletmeler için Yıllık İlan ve Reklam 

Vergileri ile Yıllık Çevre Temizlik Vergilerinin Alınmaması,  

9- Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Yürütülen Faaliyetlerin 4 Ay Süreyle Ar-Ge ve Tasarım 

Merkezleri Dışında da Yapılabilmesi, 

10- Dernekler Tarafından Verilecek Bildirim ve Beyannameler ile Dernek Genel Kurul Toplantıları 

31/7/2020 Tarihine Kadar Ertelenmesi, 

11- Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar 

ertelenmesi sağlanmıştır. 

 

Mevzuat Bilgi Bülteni içeriği Üyemiz Mehmet DUMAN (www.dumanglobal.com) tarafından sağlanmaktadır. 

 

http://www.dumanglobal.com/


 

 

 

17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7244 sayılı Torba Yasa ile 

salgının ekonomik ve sosyal etkisinin azaltılmasına yönelik aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. 

1- Ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya 15/3/2020 

tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen işçi için üç ay süre ile günlük 39,24 TL 

işsizlik ödeneği ödenmesi 

7244 sayılı Kanunun 7’nci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 

24 üncü madde uyarınca;  

- 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne 

ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler, 

- 15/3/2020 tarihinden sonra 51 inci madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve 

İşsizlik Sigortası Kanununun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden 

yararlanamayan işçiler,  

herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 4857 sayılı 

Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu 

süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, İşsizlik Fonundan 

günlük 39,24 Türk Lirası nakdi ücret desteği verilecektir.  

Söz konusu düzenlemeden nasıl faydalanılacağına dair herhangi bir açıklama yapılmamış 

olup, açıklama yapıldığında ayrıca bilgi verilecektir.  

2- Kısa Çalışma Ödeneği İçin Başvuran Herkese Uygunluk Tespiti 

Tamamlanmadan Ödeme Yapılması  

Kanunun 8’inci maddesi ile4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 25’inci madde ile 

yenikoronavirüs  (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli 

kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, 

işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecektir.  Düzenleme 

29/2/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

3- Üç Ay Süre İle İşten Çıkarma Yasaklanması  

Kanunun 9 uncu maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10’uncu madde 

uyarınca Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet 

sözleşmesi 17/04/2020 – 17/07/2020 tarihleri arasında (25’inci maddenin birinci 



 

 

fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve  

iyi  niyet  kurallarına  uymayan  haller  ve  benzeri  sebepler  dışında )  işveren tarafından 

feshedilemeyecektir. 

17/04/2020 tarihinden itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen 

veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye 

haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.   

Madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, 

sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında 

idari para cezası verilir. 

4- 2019 Yılı Karının Dağıtılmasına 30.09.2020 Tarihine Kadar Sınır Getirilmesi 

Kanunun 12 inci maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen geçici madde 13 

ile sermaye şirketlerinde 30/9/2020 tarihine kadar; 

⎯2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar 

verilebileceği,  

⎯Geçmiş yıl kârlarının ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceği,  

⎯Genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyeceği,  

hüküm altına alınmaktadır. 

Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak 

henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net 

dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler birinci fıkrada belirtilen 

sürenin sonuna kadar ertelenecektir. 

Madde kapsamına giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ile uygulamaya dair usul ve 

esasları belirlemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle Ticaret 

Bakanlığı yetkili kılınmaktadır. 

5- Üretici, Tedarikçi ve Perakende İşletmeler Tarafından Bir Mal veya Hizmetin 

Satış Fiyatında Fahiş Artış Yapılamaması 

7244 sayılı Kanunun 14’üncü maddesi ile 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi 

Hakkında Kanuna eklenen Ek Madde 1 ile aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır; 

- Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış 

fiyatında fahiş artış yapılamaz. 



 

 

- Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa 

dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile  tüketicinin  mallara  ulaşmasını 

engelleyici faaliyetlerde bulunulamaz. 

- Üretici,  tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş  fiyat  artışı  ve  stokçuluk 

uygulamalarına  yönelik  düzenlemeler  yapmak,  gerektiğinde  denetim  ve  

incelemelerde bulunarak idari para cezası uygulamak ve her türlü tedbiri almak 

amacıyla “Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu”  oluşturulmuştur.  

6- Ecrimisil ve Benzeri Ödemeler 6 Aya Kadar Ertelenmesi  

7244 sayılı Sayılı Kanunun birinci maddesiyle;  

- Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak sözleşmeye istinaden ödenmesi  gereken bedeller ile 

ecrimisil bedellerinden 1/4/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin  tahsil  edilmesi  

gerekenleri  başvuru  şartı  aranmaksızın  3  ay  süreyle ertelemeye Çevre ve Şehircilik 

Bakanı yetki verilmektedir. Bu süreler, bitiminden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanı 

tarafından 3 aya kadar uzatılabilecektir. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda ertelenen süre  

kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil 

edilecektir. 

- Millî Parklar Kanununa tabi yerlerde 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan 

kiralamalardan 1/4/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken 

bedeller başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenmektedir. Bu süreleri bitiminden 

itibaren 3 aya kadar uzatmaya Tarım ve Orman Bakanı yetkilidir. Bu alacaklar ertelenen 

süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı 

ve faiz uygulanmadan tahsil edilecektir. 

- Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli 

idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili 

mevzuatınca yapılan satış,  ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya 

tutarların, 19/3/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken 

kısımlarının  3  ay  ertelenmesine büyükşehir  belediyeleri, belediyeler   ve  birliklerde  

meclis; bağlı kuruluşlarda ise yetkili karar organı yetkili kılınmaktadır.  

Bu süreler, bitiminden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından 3 aya kadar 

uzatılabilir. Söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit 

taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir. 



 

 

Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette 

bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilmeyecektir  

7- Büyükşehir Belediyeleri,  Belediyeler ve Bağlı Kuruluşlarının Su Tüketimine 

Bağlı Alacaklarının Ertelenmesi 

7244 sayılı Kanunun 1’inci maddesinde yer alan düzenleme ile Büyükşehir belediyeleri, 

belediyeler ve bağlı kuruluşlarının konutlara ve faaliyetleri durdurulan veya faaliyette  

bulunamayan işyerlerine ilişkin su tüketimine bağlı alacaklarının, maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerle 

sınırlı olmak üzere belediye meclisi tarafından 3 ay ertelenebilmesi yetkisi 

verilmektedir.  

Bu süreler, bitiminden itibaren 3 aya kadar belediye meclisince uzatılabili r. Bu alacaklar 

ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir 

gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir. 

8- Faaliyetleri Durdurulan veya Faaliyette Bulunamayan İşletmeler için Yıllık 

İlan ve Reklam Vergileri ile Yıllık Çevre Temizlik Vergilerinin Alınmaması  

7244 sayılı Kanunun 1’inci maddesinde yer alan düzenleme ile Faaliyetleri durdurulan 

veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre 

temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere  

isabet  eden  kısmı alınmayacaktır. 

9- Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Yürütülen Faaliyetlerin 4 Ay Süreyle Ar-Ge 

ve Tasarım Merkezleri Dışında da Yapılabilmesi 

7244 sayılı Kanunun 2’nci maddesinde yer alan düzenleme ile 5746 sayılı Araştırma, 

Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar -Ge 

ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da 

yapılmasına;  

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri  Kanunu  kapsamında  Bölge  sınırları  içinde 

yürütülen faaliyetlerin Bölge dışında da yürütülmesine 11/3/2020 tarihinden itibaren  4  

ay süreyle sınırlı olmak üzere,  

Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebilecektir. 



 

 

Bu süre, bitiminden itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanınca 3 aya kadar uzatılabilir. İzin 

verilmesi durumunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, 5746 

sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden 

yararlanmaya devam edilir. Düzenleme 10/3/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 

yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir 

10- Dernekler Tarafından Verilecek Bildirim ve Beyannameler ile Dernek Genel 

Kurul Toplantıları 31/7/2020 Tarihine Kadar Ertelenmiştir. 

7244 sayılı Kanunun 2/ç maddesine göre; 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler 

Kanunu ve 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre dernekler 

tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantıları 31/7/2020 

tarihine kadar ertelenir.  

Bu süre, 3 aya kadar İçişleri Bakanınca uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları, 

ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılır. Mevcut organların görev, 

yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam 

eder. 

11- Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları 31/7/2020 

tarihine kadar ertelenmiştir.  

24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul 

toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, ilgili Bakan tarafından 3 aya 

kadar uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten 

itibaren üç ay içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme 

süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder.  

Önemli Not:  

Bültenlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından 

ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu bülten, tavsiye veya hizmet 

sunma amacı taşımamaktadır. İşlenen konular hakkında, profesyonel destek alınması gerekebilir. Bültenler ve 

içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan 

kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir.  "Angiad" ve bu 

hizmeti sağlayan “Duman&Global”, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalde dahil olmak üzere) sözleşmesel bir 

dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı 

sorumlu tutulamaz. 

Saygılarımızla, 

 


