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YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA 

ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN BÜLTEN 

 

 

17 Nisan 2020 tarihinde 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 18 maddeden oluşan Yeni 
Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında 

Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7244 sayılı Kanun”) ile getirilen 
düzenlemeler aşağıda dikkatinize sunulmaktadır. 
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A. İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 

 

1. 4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında 

 

7244 sayılı Kanun’un 9. Maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu’na (“İş Kanunu”) geçici madde 10 
eklenmiştir. İlgili madde ile İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü iş veya hizmet 
sözleşmelerine belirlenen süre ile fesih yasağı getirilmiş, fesih yasağının istisnaları ve yasağa 

aykırılığa bağlanan idari para cezası yaptırımı düzenlenmiştir.  
 

Düzenlemeye göre işverenler 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren 3 ay süre ile iş veya hizmet 
sözleşmelerini feshedemeyecektir. İşverenin fesih yasağının istisnası, İş Kanunu’nun 25. 
maddesinin 2. fıkrasında sayılan ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık hallerinden birinin varlığı 

halinde iş sözleşmesinin feshedilebilecek olmasıdır.  
 

Düzenleme ile getirilen fesih yasağının karşısında işverene bir imkan tanınmış ve fesih yasağının 
olduğu üç aylık süreyi geçmemek üzere işverenin, işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne 
ayırabileceği düzenlenmiştir. Özünde, İş Kanunu’nda sayılan sınırlı haller dışında, tarafların 

karşılıklı kabulüne dayanması gereken ücretsiz izin, bu düzenleme kapsamında işverenin tek taraflı 
kararı ile uygulanabilecek, işçinin salt bu sebepten yani ücretsiz izne çıkartılmış olmaktan ötürü, iş 

sözleşmesini haklı nedene dayanarak fesih hakkı olmayacaktır. İşçinin, İş Kanunu’nda sayılan diğer 
fesih haklarını kullanmasına ise bir mani yoktur. 
 

17 Nisan 2020 tarihinden itibaren 3 ay sürecek olan fesih yasağına 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 verileceği düzenlenmiştir.  
 
Düzenlemede Cumhurbaşkanı, fesih yasağı ve ücretsiz izne ilişkin 3 aylık süreleri 6 aya uzatmaya 

yetkili kılınmıştır. 
 

Düzenleme kapsamında çokça sorulan sorulardan biri, işverenin fesih yasağının olduğu dönemde 
işçiyi ücretsiz izne ayırma imkanını kullanmak istemesi halinde, herhangi bir ön şarta tabi tutulup, 
tutulmadığı, daha spesifik olarak önce kısa çalışmaya başvurması gerekip, gerekmeyeceği 

sorusudur. Düzenlemenin lafzından söylenebilir ki, işveren herhangi bir şarta tabi tutulmamıştır, bu 
meyanda yine düzenlemenin lafzına göre öncesinde kısa çalışmaya başvurmuş veya diğer çareleri 

denemiş olmak zorunlu değildir. Burada işverene bırakılmış bir karar olduğu görülmektedir. 
Bununla birlikte, kanaatimiz ve daha doğru olduğunu düşündüğümüz uygulama, İş Kanunu’nun 
ruhunda yer alan ve neredeyse tamamında vurgulanan işçi lehine yorum ilkesini de gözeterek, şayet 

koşulları var ise, işverence önce kısa çalışmaya başvurulması, ardından ücretsiz izne çıkartma 
imkanının kullanılmasıdır.   

2. İşsizlik Sigortası Kanunu Kapsamında  

 

7244 sayılı Kanun’un 8. Maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici madde 
25 ile işverenler tarafından Covid-19 salgınının oluşturduğu zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan 

kısa çalışma başvurularının uygunluk denetimi tamamlanmaksızın işverenin beyanı doğrultusunda 
sonuçlandırılacağı ve kısa çalışma ödemesinin gerçekleştirileceği düzenlenmiştir. Ancak, işverenin 
hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte 

işverenden tahsil edilecektir. 
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7244 sayılı Kanun’un 7. Maddesi ile İşsizlik Sigortası Kanunu’na geçici madde 24 eklenmiştir. 
Buna göre;  

 
 a) İş Kanunu’nun geçici 10. Maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma 

ödeneğinden faydalanamayan işçiler ile, 
 b) 15 Mart 2020 tarihinden sonra İşsizlik Sigortası Kanunu 51. Madde kapsamında iş 

sözleşmesi feshedilen ve Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden 

yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak 
kaydıyla, fesih yasağı için tayin edilen süreyi geçmeyecek şekilde işsiz kaldıkları süre kadar 

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği sağlanacaktır. 
 
Aynı madde içinde nakdi ücret desteğinden yararlanan işçilerin fiilen çalıştırıldığının tespit edilmesi 

halinde, işverene idari para cezası yaptırımı uygulanacağı düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre, 
ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden faydalanan işçinin fiilen çalıştırıldığı tespit edildiği 

takdirde, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin 
işlendiği tarihteki İş Kanunu’nun 39. maddesince belirlenen aylık brüt asgari ücret tutarında 

idari para cezası uygulanacaktır. Ödenen nakdi ücret desteği, ödeme tarihinden itibaren işleyecek 

kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir. 
 

B. TÜRK TİCARET KANUNU’NA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 

 

7244 sayılı Kanun’un 12. Maddesi ile Türk Ticaret Kanunu’na geçici madde 13 eklenmiştir. 

Böylece, sermaye şirketlerinin kâr dağıtımına ilişkin bir düzenleme getirilmiştir. 
 

Düzenlemeye göre, sermaye şirketlerinde 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının 
yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilecek, geçmiş yıl kârları ve serbest 
yedek akçeler kâr dağıtımına konu edilemeyecektir. Bununla birlikte, genel kurulca yönetim 

kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi de verilemeyecektir. Ayrıca, geçici madde 13 ile 30 Eylül 
2020 olarak öngörülen süreyi üç ay uzatmaya ve kısaltmaya Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştır. 

 
Ancak, devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde 
ellisinden fazlası kamuya ait fonların doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden 

fazlasına sahip olduğu şirketler hakkında yukarıda bahsedilen kâr payı dağıtımına ilişkin düzenleme 
uygulanmayacaktır. 

 
Genel kurul tarafından 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 de 30 Eylül 2020 tarihine kadar 
ertelenecektir. 

 
C. PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN’A İLİŞKİN  

DÜZENLEMELER 

 

7244 sayılı Kanun ile Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 18. Maddesinde 

değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden ilki koronavirüs salgını sebebiyle bireylerin perakende 
sektöründe karşılaştığı haksız fiyat artışları ve stokçuluk uygulamaları ile rekabet ortamının 
korunmasına ilişkindir.  
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7244 sayılı Kanun’un 14. Maddesi ile Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a 
eklenen “fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu” başlıklı ek madde 1 ile 
üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış 

yapılamayacağı düzenlenmiştir. Ek madde 1’in ikinci fıkrasında ise üretici, tedarikçi ve perakende 
işletmelerin piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile 

tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunamayacağı düzenlenmiştir. 
 
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 başkanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 

yürütülecek olan on üç üyeli bir Haksız Fiyat Değerlendirme Kurul’u (“Kurul”) oluşturulmuştur.  
 
7244 sayılı Kanun ile Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a getirilen bir diğer 

değişiklik ise fahiş fiyata ve stokçuluğa ilişkin düzenlemelere aykırı davranılması halinde 
uygulanacak olan idari para cezasına ilişkindir. Buna göre, fahiş fiyat hükmüne aykırı hareket 

edenler hakkında on bin Türk Lirasından yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası 
uygulanacaktır. Piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile 
tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlar hakkında ise elli bin Türk 

Lirasından beş yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanacaktır. 
 

D. BAZI ALACAKLARIN ERTELENMESİ, ALINMAMASI VEYA 

YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 

 

Covid-19 salgın hastalığının ekonomik ve sosyal hayatta oluşturduğu zorlayıcı sebep gerekçesiyle 
birtakım alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılması 7244 sayılı Kanun’un 1. 

Maddesinde düzenlenmiştir.  Söz konusu alacaklar ve alacaklara ilişkin düzenlemeler aşağıda tablo 
halinde gösterilmektedir.   
 

Alacak Türü Erteleme 

Süresi 

Erteleme 

Süresinin 

Uzatılması 

Ertelenen 

Alacakların 

Tahsili 

Ertelemeye ve Süre 

Uzatmaya Yetkili 

Kamu Otoritesi 

Ecrimisil bedelleri ile hazine 
taşınmazlarına ilişkin 
sözleşmeye istinaden 
ödenmesi gereken bedellerden 
01.04.2020 tarihinden itibaren 
3 aylık döneme ilişkin tahsil 
edilmesi gereken bedeller

1
 

3 ay 3 aylık süre, 
bitiminden 
itibaren tekrar 3 
aya kadar 
uzatılabilir. 

Ertelenen alacaklar 
erteleme süresinin 
sonunda erteleme 
süresi kadar aylık 
eşit taksitler 
halinde herhangi 
bir gecikme zammı 
ve faiz 
uygulanmaksızın 
tahsil edilecektir. 

Çevre ve Şehircilik 
Bakanı 

                                                 
1
 Söz konusu bedellere ilişkin erteleme yapılabilmesi için başvuru şartı aranmamaktadır. 
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Turizm tesisi için verilen 
izinler hariç, Orman Kanunu 
gereğince devlet ormanlarında 
gerçek ve özel hukuk tüzel 
kişileri adına verilen izinler ile 
Orman Genel Müdürlüğü 
tarafından Devlet İhale 
Kanunu gereğince kiraya 
verilen mesire yerleri ve 
taşınmazlardan 01.04.2020 
tarihinden itibaren 3 aylık 
döneme ilişkin tahsil edilmesi 
gereken bedeller

2
 

3 ay 3 aylık süre, 
bitiminden 
itibaren tekrar 3 
aya kadar 
uzatılabilir. 

Ertelenen alacaklar 
erteleme süresinin 
sonunda erteleme 
süresi kadar aylık 
eşit taksitler 
halinde herhangi 
bir gecikme zammı 
ve faiz 
uygulanmaksızın 

 tahsil edilecektir.
3

 

Tarım ve Orman 
Bakanı 

Milli Parklar Kanunu’na tabi 
yerlerde 2886 sayılı Kanun 
hükümlerine göre yapılan 
kiralamalardan 01.04.2020 
tarihinden itibaren 3 aylık 
döneme ilişkin tahsil edilmesi 
gereken bedeller

4
 

3 ay 3 aylık süre, 
bitiminden 
itibaren tekrar 3 
aya kadar 
uzatılabilir. 

Ertelenen alacaklar 
erteleme süresinin 
sonunda erteleme 
süresi kadar aylık 
eşit taksitler 
halinde herhangi 
bir gecikme zammı 
ve faiz 
uygulanmaksızın 
tahsil edilecektir. 

Tarım ve Orman 
Bakanı 

Büyükşehir belediyeleri, 
belediyeler, il özel idareleri ve 
bağlı kuruluşları ile bunların 
üyesi olduğu mahalli idari 
birliklerinin mülkiyetinde veya 
tasarrufunda olan taşınmazlara 
ilişkin yapılan satış, ecrimisil 
ve kiralamadan kaynaklanan 
bedel ve tutarların 19 Mart 
2020 tarihinden itibaren 3 
aylık döneme ilişkin tahsil 
edilmesi gereken kısımları 

3 ay 3 aylık süre, 
bitiminden 
itibaren tekrar 3 
aya kadar 
uzatılabilir. 

Ertelenen alacaklar 
erteleme süresinin 
sonunda erteleme 
süresi kadar aylık 
eşit taksitler 
halinde herhangi 
bir gecikme zammı 
ve faiz 
uygulanmaksızın 
tahsil edilecektir. 

Ertelemeye, 
büyükşehir 
belediyeleri, 
belediyeler, il özel 
idareleri ve birliklerde 
meclis; bağlı 
kuruluşlarda ise yetkisi 
karar organı yetkilidir. 
Süre uzatımına ilgisine 
göre Çevre ve 
Şehircilik Bakanı veya 
İçişleri Bakanı 
yetkilidir. 

                                                 
2
 Söz konusu bedellere ilişkin erteleme yapılabilmesi için başvuru şartı aranmamaktadır. 

3
 Ayrıca, verilen izin lerin erteleme dönemi içerisinde tahakkuk eden ilk yıl bedellerine karşılık banka teminat mektubu 

alınarak yer teslimi yapılabilecektir. 
4
 Söz konusu bedellere ilişkin erteleme yapılabilmesi için başvuru şartı aranmamaktadır. 
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Büyükşehir belediyeleri, 
belediyeler ve bağlı 
kuruluşların gelir vergisi 
tevkifatı beyan ve ödeme 
süreleri, tüm sosyal sigorta 
prim ödemeleri ile Belediye 
Teşkilatı Olan Yerleşim 
Yerlerine İçme, Kullanma ve 
Endüstri Suyu Temini 
Hakkında Kanun’un 4. M-
maddesi uyarınca Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü’ne 
yaptığı yıllık taksit 
ödemelerinden, 17 Nisan 
2020’den itibaren 3 aylık 
döneme ilişkin tahsil edilmesi 
gereken bedeller 

3 ay  3 aylık süre, 
bitiminden 
itibaren tekrar 3 
aya kadar 
uzatılabilir. 

Ertelenen alacaklar 
erteleme süresinin 
sonunda erteleme 
süresi kadar aylık 
eşit taksitler 
halinde herhangi 
bir gecikme zammı 
ve faiz 
uygulanmaksızın 
tahsil edilecektir.

5
 

Cumhurbaşkanı 

17 Nisan 2020’den itibaren 3 
aylık döneme ilişkin tahsil 
edilmesi gerekenlerle sınırlı 
olmak üzere, Büyükşehir 
belediyeleri, belediyeler ve 
bağlı kuruluşların konutlara ve 
faaliyetleri durdurulan veya 
faaliyette bulunamayan 
işyerlerine ilişkin su 
tüketimine bağlı alacakları 

3 ay 3 aylık süre, 
bitiminden 
itibaren tekrar 3 
aya kadar 
uzatılabilir. 

Ertelenen alacaklar 
erteleme süresinin 
sonunda erteleme 
süresi kadar aylık 
eşit taksitler 
halinde herhangi 
bir gecikme zammı 
ve faiz 
uygulanmaksızın 
tahsil edilecektir. 

Belediye Meclisi 

17 Nisan 2020’den itibaren 3 
aylık döneme ilişkin tahsil 
edilmesi gerekenlerle sınırlı 
olmak üzere, Yükseköğretim 
Kredi ve Yurt Hizmetleri 
Kanunu’nun 16. maddesi 
kapsamındaki kredi borçları 

3 ay 3 aylık süre, 
bitiminden 
itibaren tekrar 3 
aya kadar 
uzatılabilir. 

Söz konusu borçlar 
ertelenen süre 
sonunda, ertelenen 
süre kadar aylık 
taksitler halinde, 
herhangi bir 
gecikme zammı, 
faiz veya Yİ-ÜFE 
uygulanmadan 
tahsil edilecektir. 

Gençlik ve Spor 
Bakanı 

                                                 
5
 Erteleme süresince Vergi Usul Kanunu’nda yer alan tarh ve ceza kesme zamanaşımı süreleri işlemez ve zamanaşımı 

işlemeyen süreler kadar uzar. 
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Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre 
temizlik verilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı 
alınmayacaktır. 

Tarım satış kooperatifleri birliklerinin Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun’un geçici 4. maddesi 
uyarınca yeniden yapılandırılan ve yılda bir takdir olmak üzere ödenen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu 
kaynaklı kredi borçlarının 2020 yılına ait borç taksit ödemesi, faizsiz olarak 2021 yılına ertelenmiş, 2021 yılı 
dahil daha sonraki yıllarda ödenecek taksit tutarları da faizsiz olarak birer yıl ertelenmiştir.  

Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun 35. maddesinde düzenlenen yıllık aidat 2020 
yılında alınmayacaktır. 

TEDAŞ elektrik üretiminden kaynaklanan alacakları (özelleştirme devir işlemleri sırasında TEDAŞ’a 
devredilmiş olan alacaklar) aşağıdaki hükümler uyarınca yapılandırılacaktır. 

 

E. SÜRE UZATIMI, TOPLANTI ERTELEME VE UZAKTAN ÇALIŞMAYA İLİŞKİN  

DÜZENLEMELER 

 
7244 sayılı Kanun’un 2. maddesi ile aşağıda belirtilen kanunlar kapsamında süre uzatımı, toplantı 
erteleme ve uzaktan çalışmaya ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. 

 
 a) Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında verilmiş olup 2020 yılı içinde 

geçerlilik süresi dolacak olan lisansların geçerlilik süresi bir yıl uzatılmıştır. 
 

 b) Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun kapsamında ticaret gemilerine düzenlenen ve 

11 Mart 2020 ile 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında süresi dolan veya dolacak olan denize 
elverişlilik belgelerinin süresi 1 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. 1 Ağustos 2020 

olarak öngörülen süre bitiminden itibaren 3 aya kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
tarafından uzatılabilir. 

 

 c) Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun kapsamında yapılacak denetlemeler 1 
Ağustos 2020 tarihine kadar ertelenir. 1 Ağustos 2020 olarak öngörülen süre bitiminden 

itibaren 3 aya kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanı tarafından uzatılabilir. 
 

 d) Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’na göre dernekler tarafından verilecek bildirim 

ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantıları 31 Temmuz 2020 tarihine kadar 
ertelenir. 31 Temmuz 2020 olarak öngörülen süre 3 aya kadar İçişleri Bakanı tarafından 

 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. 

 
 e) Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları 31 Temmuz 2020 tarihine kadar 

ertelenir. 31 Temmuz 2020 olarak öngörülen 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. 
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 f) Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Tarımsal Üretici Birlikleri 

Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları 31 Temmuz 2020 tarihine kadar ertelenir. 31 

Temmuz 2020 olarak öngörülen süre Tarım ve Orman Bakanı 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. 

 

 g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 61. maddesi uyarınca 
2020 yılı Mayıs ayı içinde yapılması gereken Birlik Genel Kurulu, bir sonraki yıl Genel 

Kurulu ile birlikte yapılır. 
 

 h) Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 

33. maddesine göre yapılması gereken seçimler 2020 yılında yapılmaz. 
 

 i) Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 
kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım 
merkezleri dışında da yapılmasına Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında 

Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışında da yürütülmesine 11 Mart 2020 
tarihinden itibaren 4 ay süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından 

izin verilebilir. 4 ay olarak öngörülen süre, bitiminden itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. İzin verilmesi durumunda, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, sözü geçen kanunlar kapsamındaki indirim, istisna, 

destek ve teşviklerden yararlanmaya devam edilir. 
 

 j) Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 30. maddesinin ikinci 
fıkrasının (a) bendinde öngörülen tespit 2020 yılı için 15 Temmuz 2020 tarihi esas alınarak 
gerçekleştirilir ve en geç 31 Temmuz 2020 tarihine kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığına gönderilir. Aynı fıkranın (b) bendi uyarınca yapılacak tespit ise 15 Temmuz 
2020 tarihi esas alınarak yapılır ve Eylül ayının ilk haftasında Resmi Gazetede yayımlanır. 

Bu süreleri 15 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. 
 

 k) Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamındaki yetki tespitlerinin verilmesi, toplu 

iş sözleşmelerinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin 
süreler 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren üç ay süreyle uzatılmıştır. Cumhurbaşkanı, bu 

bentte yer alan üç aylık süreyi bitiminden itibaren üç aya kadar uzatmaya yetkilidir. 
Belirtmek gerekir ki bir erteleme değil, uzatmadır, dolayısıyla bu dönem içinde de 
görüşmelere devam etmek mümkündür.  

 
 l) Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiraya verilmesi, trampası, arsa veya kat 

karşılığı inşaat yaptırılması ve sınırlı ayni hak tesisi işlemleri ile Devletin hüküm ve 
tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi ve kullanma izni verilmesi ihaleleri, 31 Temmuz 
2020 tarihine kadar hizmet bedeli karşılığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bağlı ve 

ilgili kuruluşları ile bunların iştiraklerine ait teknik altyapı kullanılmak suretiyle elektronik 
ortamda yapılabilir. Bu süre Çevre ve Şehircilik Bakanınca 3 aya kadar uzatılabilir. Bu 

ihalelere ilişkin usul ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenir. 
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F. SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU’NA 

İLİŞKİN DÜZENLEMELER 

 

7244 sayılı Kanun’un 3. Maddesi ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun 
işletme belgelerini düzenleyen 4. Maddesi değiştirilmiştir.  

 
Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun değişiklikten önceli hali ile işletme 
belgelerinin devredilmesi mümkün değildi. Ancak, 7244 sayılı Kanun’un getirdiği yeni düzenleme 

ile Bakanlıktan izin almak kaydıyla işletme belgesinin acenta unvanından bağımsız olarak başka bir 
tüzel kişiliğe devredilebilmesi mümkün hale gelmiştir. İşletme belgelerinin devri Bakanlık siciline 

işlendiği tarihte hüküm ifade edecektir.  
 
Ek olarak, devredilen işletme belgesinde yer alan acenta unvanı veya iltibasa yol açacak unvan on 

yıl içerisinde hiçbir seyahat acentasına kullandırılmayacağı ve işletme belgesini devreden tüzel 
kişiliğe üç̧ yıl içerisinde yeniden işletme belgesi verilmeyeceği düzenlenmiştir. İşletme belgesi 

devrine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenecektir. 
 

G. YÜSEKÖĞRETİM KANUNU’NA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 

 
7244 sayılı Kanun’un 4. Maddesi ile Yükseköğretim Kanunu’na eklenen ek madde 45’e göre 

devlete ait üniversitelerin tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık 
uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitülerin 
döner sermaye işletmesi birimlerinden borç karşılama yüzdeleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca 

tespit edilecek oranın altında kalanlara Hazine ve Maliyet Bakanlığı bütçesinden kaynak 
aktarılabilecektir. 

 
Yapılacak harcamalara ilişkin iş ve işlemler Hazine ve Maliye Bakanlığı denetim elemanlarınca 
denetlenecektir. Denetimlerde, aktarılan tutarların belirlenen esaslar çerçevesinde ve amacına uygun 

olarak kullanılıp kullanılmadığı ayrıntılı olarak değerlendirilecektir. 
 

H. SOSYAL HİZMETLER KANUNU’NA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 

 
7244 sayılı Kanun’un 5. Maddesi ile Sosyal Hizmetler Kanunu’na eklenen geçici madde 18’e göre, 

Covid-19 salgın hastalığının oluşturduğu zorlayıcı sebep gerekçesiyle bakım hizmeti sunulabilmesi 
için kanunda öngörülen bazı şartlar 17 Nisan 2020’den itibaren 3 ay süre boyunca aranmayacaktır. 

 
Böylece, bakım merkezlerinde bakım hizmeti sunulabilmesi için Sosyal Hizmetler Kanunu’nun ek 
7. maddesinde yer alan gelir ölçütü ve ağır engellilik şartları ile hizmet alımıyla bakım hizmeti 

sunulabilmesi için Sosyal Hizmetler Kanunu’nun ek 10. maddesinde yer alan gelir ölçütü şartları 17 
Nisan 2020’den tarihinden itibaren 3 ay boyunca aranmayacaktır. Ayrıca, bu sürenin 

Cumhurbaşkanı tarafından bir yıla kadar uzatılması mümkündür. 
 

İ. KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU’NA İLİŞKİN  

DÜZENLEMELER  

 

7244 sayılı Kanun’un 10. Maddesiyle Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na eklenen “mücbir 
sebep” başlıklı ek madde 7 ile deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile salgın hastalık veya Hazine 
ve Maliye Bakanlığı bilişim sistemlerinin herhangi bir nedenle çalışmaması gibi mücbir sebep 
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hallerinde veri, bilgi ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazına 
ilişkin yöntemlerin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirleneceği düzenlenmiştir. 
 

Ek olarak, mücbir sebep hallerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı bilişim sistemleri üzerinden 
yürütülen işlemlerde yaşanabilecek gecikme nedeniyle ilgililere gecikme faizi, gecikme zammı ve 

ceza gibi yaptırımlar uygulanmayacağı belirtilmiştir. 
 

J. KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU’NA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 

 
7244 sayılı Kanun’un 11. Maddesi ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na geçici madde 13 

eklenmiştir. İlgili maddeye göre 30 Eylül 2020 tarihine kadar, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 
kapsamında el konulan ve bulaşıcı salgın hastalıkla mücadele ile doğrudan ilgili olan bazı tıbbi araç, 
cihaz ve malzemelerin delil olarak saklanmasına gerek bulunmaması halinde yeteri kadar numune 

alındıktan sonra, bunun mümkün olmaması halinde ise her türlü ayırt edici özelliği tespit edildikten 
sonra, el koyan idare veya ilgili kamu kurumu tarafından soruşturma evresinde hakim veya 

kovuşturma evresinde mahkemeden tahsisi talep edilebilecektir. Cumhurbaşkanı, 30 Eylül 2020 
olarak öngörülen süreyi 3 aya kadar uzatmaya yetkili kılınmıştır. 
 

Talep üzerine verilen kararlara karşı itiraz edilmesi mümkündür. Tahsis edilen eşyanın soruşturma 
veya kovuşturma sonunda iadesine karar verildiği takdirde, eşyanın rayiç değeri üzerinden varsa 

gümrük vergileri ve para cezaları ayrıldıktan sonra kalan tutar eşya sahibine ödenecektir.  
 

K. TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE 

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’A İLİŞKİN  

DÜZENLEMELER 

 
7244 sayılı Kanun’un 15. maddesi ile Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin (“Şirket”) 
Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“6741 sayılı Kanun”) 6. 

maddesinde değişiklik yapılmıştır.  
 

İlgili düzenleme ile Şirket’in, Şirket tarafından kurulacak diğer Şirketler’in, Türkiye Varlık Fonu ve 
Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak alt fonların bağımsız denetimden geçmiş yıllık mali 
tabloları ile faaliyetlerine ilişkin yapılan denetim sonucunda hazırlanacak rapor her yıl Ağustos 

ayına kadar Bakanlar Kurulu’na sunulacaktır. Önceki düzenlemede ilgili raporun Haziran ayında 
Bakanlar Kurulu’na sunulması öngörülmekteydi. 

 
7244 sayılı Kanun’un 16. maddesi ile 6741 sayılı Kanun’un 8. Maddesinde değişiklik yapılmıştır. 
Düzenlemeye göre, Türkiye Varlık Fonu’nun, Şirket’in, alt fonların ve Şirket’in kurduğu şirketlerin 

diğer şirketler üzerinde üçüncü kişilerle birlikte veya tek başlarına kontrolünü sağlayacak 
işlemlerinde, işlemlerin tarafları onların doğrudan ve dolaylı ortakları, iştirakleri, bağlı ortaklıkları 

ile kontrol sağlanan şirketlere de, bu işlemlerle sınırlı olmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu’nun 
23 ila 27. Maddeleri ve Kanun kapsamında yürürlüğe konan ikincil mevzuat uygulanmayacaktır. 
 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 202. Maddesi Türkiye Varlık Fonu, Şirket ile alt fonları ve 
Şirket’in kurduğu diğer şirketlere tek başlarına veya üçüncü kişilerle birlikte doğrudan ya da dolaylı 

olarak bunlar lehine üzerinde hakimiyet tesis edilen şirketlere ve bu hakimiyetin tesisine ilişkin 
işlemlerle sınırlı olmak üzere bu işlemlerin taraflarına, onların doğrudan ya da dolaylı ortaklarına, 
iştiraklerine ve bağlı ortaklarına uygulanmayacaktır. 
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Bilgilerinize sunarız.  
Saygılarımızla, 

 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 
 

 

* Bültenimizde yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi mercilerin  

kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler gerçekleştirilmeden 

evvel tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer verilen açıklamalar temel 

alınarak yapılacak işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak Avukatlık Büromuz sorumlu tutulamaz. 


