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KAPSAM

• İşbu çalışma 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘‘7244 Sayılı Yeni
Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında
Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ kapsamında hazırlanmıştır.
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1. Giriş

• 16.04.2020 tarihinde TBMM üyeleri tarafından kabul edilen, 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik
ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun’’ ile;

➢ Bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılması (1. madde),
➢ Süre uzatımı, toplantı erteleme ve uzaktan çalışma yapılması (2. madde),
➢ Devlete ait üniversitelerin tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakültelerinin döner sermaye işletmesi

birimlerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılabilmesi (4. madde),
➢ Yaşlı ve engellilere yapılan yardımlarda 3 ay boyunca gelir ölçütü ve ağır engellilik şartlarının

aranmaması (5. madde),
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➢ Ücretsiz izne ayrılan personellere günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği sağlanması (7. madde),
➢ Kısa çalışma ödeneğine yapılan başvuruların hızlı bir şekilde sonuçlandırılması (8. madde),
➢ Geçici istihdam güvencesi kapsamında 3 ay işçi çıkarılmaması (9. madde),
➢ 30.09.2020 tarihine kadar el konulan ancak henüz tasfiyelik hale gelmeyen tıbbi malzemelerin kamu

kurumlarına tahsis edilebilmesi (11. madde),
➢ 30.09.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) sermaye şirketlerinin, 2019 yılı net kârının en çok %25’ini

dağıtabilmesi (12. madde),
➢ Perakende Ticaretin Düzenlemesi Hakkında Kanun’a ‘’Fahiş Fiyat’’ ve ‘’Stokçuluk’’ gibi tanımların

eklenmesi ve idari para cezalarının belirlenmesi (14. madde),
➢ Diğerleri,

şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.
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2. Bazı Alacakların Ertelenmesi, Alınmaması veya Yapılandırılması

• 7244 sayılı Kanun’un 1. maddesi kapsamında yeni koronavirüs (COVID-19) salgını kaynaklı zorlayıcı
sebep gerekçesiyle; bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılmasına ilişkin aşağıdaki
düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre;

➢ Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedeller ile ecrimisil
bedellerinden 01.04.2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenleri başvuru
şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelemeye Çevre ve Şehircilik Bakanı yetkilidir. Bu süreler, bitiminden
itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Bu alacaklar ertelenen süre
sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz
uygulanmadan tahsil edilir (7244 sayılı Kanun, 1-(a) maddesi),

Ertelenen Alacak Tutarı: 199 milyon TL
➢ Turizm tesisi maksadıyla verilen izinler hariç olmak üzere 31.08.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman

Kanunu gereğince Devlet ormanlarında gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri adına verilen izinler ile
Orman Genel Müdürlüğü tarafından 08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince
kiraya verilen mesire yerleri ve taşınmazlardan 01.04.2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin
tahsil edilmesi gereken bedeller başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenir. 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 edilir. Ayrıca verilen izinlerin erteleme dönemi içerisinde tahakkuk eden ilk yıl
bedellerine karşılık banka teminat mektubu alınarak yer teslimi yapılabilir (7244 sayılı Kanun, 1-(b)
maddesi),

Ertelenen Alacak Tutarı: 510 milyon TL
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➢ 09.08.1983 tarihli ve 2873 sayılı Millî Parklar Kanununa tabi yerlerde 2886 sayılı Kanun hükümlerine
göre yapılan kiralamalardan 01.04.2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi
gereken bedeller başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenir. 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 edilir (7244
sayılı Kanun, 1-(c) maddesi)

➢ Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri 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, 19.03.2020
tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesine
büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve birliklerde meclis; bağlı kuruluşlarda ise yetkili
karar organı yetkilidir. Bu süreler, bitiminden itibaren ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı veya İçişleri
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 edilmez (7244 sayılı Kanun, 1-(ç) maddesi),

Ertelenen Alacak Tutarı: 533 milyon TL
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➢ Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının konutlara ve faaliyetleri durdurulan veya
faaliyette bulunamayan işyerlerine ilişkin su tüketimine bağlı alacakları, bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerle sınırlı olmak üzere belediye meclisi
tarafından 3 ay ertelenebilir. Bu süreler, bitiminden itibaren 3 aya kadar belediye meclisince
uzatılabilir. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde,
herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir (7244 sayılı Kanun, 1-(e) maddesi),

Ertelenen Alacak Tutarı: 2.67 milyar TL
➢ 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 alınmaz (7244 sayılı Kanun, 1-(g) maddesi),

Ertelenen Alacak Tutarı: 103 milyon TL
➢ 16.08.1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununun 16 ncı maddesi

kapsamındaki kredi borçları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık döneme ilişkin
tahsil edilmesi gerekenlerle sınırlı olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenir. Bu
süreler, bitiminden itibaren Gençlik ve Spor Bakanı tarafından 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 edilir (7244 sayılı Kanun, 1-(ğ)maddesi),

Ertelenen Alacak Tutarı: 550 milyon TL
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➢ 14.09.1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 35 inci
maddesinde düzenlenen yıllık aidat 2020 yılında alınmaz (7244 sayılı Kanun, 1-(ı)maddesi),

Ertelenen Alacak Tutarı: 40 milyon TL
şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.

• 7244 sayılı Kanun’un 1. maddesi ile yapılan düzenlemeler özetle;
➢ Hazine taşınmazlarına ilişkin sözleşmeye istinaden yapılan ödemeler ve ecrimisil bedellerinin

ertelenmesi,
➢ Devlet ormanlarında verilen izinler ile Orman Genel Müdürlüğünce kiralanan taşınmazlara ilişkin

bedellerin ertelenmesi,
➢ Milli Parklar Kanunu’na tabi yerlerde yapılan kiralamalarda kira bedellerinin ertelenmesi,
➢ Belediyelere ait taşınmazlara ilişkin satış, ecrimisil ve kira bedellerinin ertelenmesi,
➢ Konutlara ve faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işyerlerine ilişkin su tüketimine

bağlı alacakların ertelenmesi,
➢ Faaliyeti durdurulan işletmelerin ilan ve reklam vergisi ile çevre temizlik vergisinin ödenmemesi,
➢ Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu kapsamındaki kredi borçlarının tahsilinin

ertelenmesi,
➢ Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’na göre düzenlenen yıllık aidatın alınmaması,

şeklinde sıralanabilecektir.

Yürürlük Tarihi: 17.04.2020

*Ertelenen alacak tutarları, Dünya Gazetesi’nin 17.04.2020 tarihli sayısında yayımlanmıştır. Yukarıda yer alan ertelenen alacak tutarlarına ilave
olarak; Tarım Satış Kooperatifi alacakları (38 milyon 361 TL) ve belediyelerin gelir vergisi tevkifatı beyan ve ödeme süreleri ile sigorta prim
ödemeleri kaynaklı alacakları (3.8 milyar TL) ile beraber 7244 sayılı Kanun ile ertelenen alacak tutarı toplamı 10 milyar 140 milyon TL’dir.
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3. Süre uzatımı, toplantı erteleme ve uzaktan çalışma yapılması

• 7244 sayılı Kanun’un 2. maddesi kapsamında yeni koronavirüs (COVID-19) salgını kaynaklı zorlayıcı
sebep gerekçesiyle; süre uzatımı, toplantı erteleme ve uzaktan çalışma yapılmasına ilişkin aşağıdaki
düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre;

➢ 28.02.2008 tarihli ve 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; 26.6.2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Kanunu kapsamında Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışında da yürütülmesine
11.03.2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından
izin verilebilir. 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
(7244 sayılı Kanun, 2-(ğ)maddesi),

Yürürlük Tarihi: 10.03.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 17.04.2020
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➢ 18.10.2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamındaki yetki
tespitlerinin verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve
lokavta ilişkin süreler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle uzatılmıştır.
Cumhurbaşkanı, bu bentte yer alan üç aylık süreyi bitiminden itibaren üç aya kadar uzatmaya yetkilidir
(7244 sayılı Kanun, 2-(ı)maddesi),
şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.

• 7244 sayılı Kanun’un 2. maddesi ile yapılan düzenlemeler özetle;
➢ Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösterenlerin söz konusu

alanların dışında çalışmaları durumunda belirli şartları sağlaması koşuluyla; indirim, istisna, teşvik ve
desteklerden yararlanabilmesi,

➢ Yetki tespitlerinin verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile
grev ve lokavta ilişkin sürelerin ertelenmesi,
şeklinde sıralanabilecektir.

Yürürlük Tarihi: 17.04.2020
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4. Devlete Ait Üniversitelerin Tıp Fakülteleri ve Diş Hekimliği Fakültelerinin Döner Sermaye İşletmesi
Birimlerine Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçesinden Kaynak Aktarılabilmesi

7244 sayılı Kanun’un 4. maddesi ile ‘’2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’’na Ek Madde 45 eklenmiştir. Söz
konusu madde; ‘’Devlete ait üniversitelerin tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık
uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitülerin döner
sermaye işletmesi birimlerinden, borç karşılama yüzdeleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilecek
oranın altında kalanlara Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılabilir.
Birinci fıkraya ilişkin usul ve esaslar Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü alınarak Hazine ve Maliye
Bakanlığınca belirlenir ve yapılacak harcamalara ilişkin iş ve işlemler Hazine ve Maliye Bakanlığı denetim
elemanları tarafından denetlenir. Denetimlerde, aktarılan tutarların belirlenen esaslar çerçevesinde ve
amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı ayrıntılı olarak değerlendirilir’’ şeklinde olup, devlete ait
üniversitelerin tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakültelerinin döner sermaye işletmesi birimlerine Hazine ve
Maliye Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılabilmesinin önü açılmıştır.

Yürürlük Tarihi: 17.04.2020
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5. Yaşlı ve Engellilere Yapılan Yardımlarda 3 Ay Boyunca Gelir Ölçütü ve Ağır Engellilik Şartlarının
Aranmaması

• 7244 sayılı Kanun’un 5. maddesi ile ‘’2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’’na Geçici Madde 18
eklenmiştir. Söz konusu madde; ‘‘Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep
gerekçesiyle; a) Bakım merkezlerinde bakım hizmeti sunulabilmesi için ek 7 nci maddenin birinci
fıkrasında yer alan gelir ölçütü ve ağır engellilik şartları, b) Hizmet alımıyla bakım hizmeti sunulabilmesi
için ek 10 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan gelir ölçütü şartı, bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren üç ay süreyle aranmaz. Cumhurbaşkanı bu süreyi bir yıla kadar uzatmaya yetkilidir’’
şeklinde olup, yapılan düzenleme ile yaşlı ve engellilere yapılan yardımlarda 3 ay boyunca gelir ölçütü
ve ağır engellilik şartlarının aranmaması söz konusudur.

Yürürlük Tarihi: 17.04.2020
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6. Ücretsiz İzne Ayrılan Personellere Günlük 39,24 TL Nakdi Ücret Desteği Sağlanması

• 7244 sayılı Kanun’un 7. maddesi ile ‘’4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’’na Geçici Madde 24
eklenmiştir. Söz konusu madde; ‘‘Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte iş sözleşmesi bulunmakla
birlikte 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve
kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 51 inci madde
kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve bu Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden
yararlanamayan işçilere, 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, Fondan günlük 39,24 Türk
lirası nakdi ücret desteği verilir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti
yapılamaz…’’ şeklinde düzenlenmiştir.

• Bu kapsamda;
➢ 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici onuncu maddesi çerçevesinde ücretsiz izne ayrılan işçilere,
➢ 15.03.2020 tarihinden sonra işten çıkarılmış olup, Kanun’un diğer hükümlerine göre işsizlik

ödeneğinden istifade edemeyen işçilere,
➢ Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaması koşuluyla,

4857 sayılı İş Kanununun geçici 10’uncu maddesi çerçevesinde belirlenen fesih yasağı süresince İşsizlik
Sigortası Fonu’ndan her gün için 39,24 Türk Lirası nakdi ücret desteği verilmesi düzenlenmiştir.

Yürürlük Tarihi: 17.04.2020
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7. Kısa Çalışma Ödeneğine Yapılan Başvuruların Hızlı Bir Şekilde Sonuçlandırılması

• 7244 sayılı Kanun’un 8. maddesi ile ‘’4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’’na Geçici Madde 25
eklenmiştir. Söz konusu madde; ‘‘Yeni koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı
sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin,
işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilir. İşverenin hatalı bilgi ve belge
vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir’’
şeklinde olup, kısa çalışma ödeneğine yapılan başvuruların hızlı bir şekilde sonuçlandırılması
amaçlanmaktadır.

Yürürlük Tarihi: 29.02.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 17.04.2020
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8. Geçici İstihdam Güvencesi Kapsamında 3 Ay İşçi Çıkarılmaması

7244 sayılı Kanun’un 9. maddesi ile ‘’4857 sayılı İş Kanunu’’na Geçici Madde 10 eklenmiştir. Söz konusu
madde; ‘’Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 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 feshedilemez. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 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. Bu
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.
Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.’’
şeklinde düzenlenmiştir.
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• Bu kapsamda; İş Kanunu kapsamında olsun veya olmasın her türlü işçinin iş sözleşmesi, 17.04.2020
tarihinden itibaren 3 ay süreyle ‘’Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri’’ dışında
işveren tarafından feshedilmeyecektir. Fesih yasağı uygulanan hallerde işveren, işçiyi ücretsiz izne
yollayabilecektir.

• İşverenin işçiyi ücretsiz izne yollaması durumunda işçinin aylık (39,24 TL*30=) 1.177,20 TL’lik nakdi
ücret desteği alması mümkündür. Oysa, işveren kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilse, işçi asgari
olarak ayda 1.752,40 TL gelir elde edebilecektir. Bu durumda, işçinin ücretsiz izne gönderilmesi
durumunda gelir kaybı en (1.752,40-1.177,20=) 575,20 TL olacaktır.

• Konuya ilişkin başka bir değerlendirme yapılacak olursa; işçinin ücretsiz izne gönderilmesi yerine işçinin
işten çıkarılmasına izin verilmiş olsaydı, işçi 6 ile 10 ay süreyle 1.177,20 ile 2.354,40 TL tutarında işsizlik
ödeneği alabilecek ve işten çıkarıldığı için tazminat hakkı doğabilecekti.

Yürürlük Tarihi: 17.04.2020
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9. 30.09.2020 Tarihine Kadar El Konulan Ancak Henüz Tasfiyelik Hale Gelmeyen Tıbbi Malzemelerin
Kamu Kurumlarına Tahsis Edilebilmesi

• 7244 sayılı Kanun’un 11. maddesi ile ‘’5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’’na Geçici Madde 13
eklenmiştir. Söz konusu madde; ‘‘(1) 30/9/2020 tarihine kadar bu Kanun kapsamında el konulan ve
bulaşıcı salgın hastalıkla mücadele ile doğrudan ilgili tıbbi cihaz ve malzemeler, test materyali, plazma,
etil alkol, izopropil alkol, gliserol, maske, eldiven, tulum, galoş, kolonya, dezenfektan, dezenfeksiyon
cihazları, solunum cihazı, yoğun bakım malzemesi, ilaç, aşı, ilk yardım araç-gereçleri ve bunların
üretiminde kullanılan cihaz ve malzemeler, delil olarak saklanmasına gerek bulunmaması halinde yeteri
kadar numune alındıktan, bunun mümkün olmaması halinde her türlü ayırt edici özelliği tespit
edildikten sonra, el koyan idare veya ilgili kamu kurumu tarafından soruşturma evresinde hâkim veya
kovuşturma evresinde mahkemeden tahsisi talep edilebilir. Talep üzerine verilen kararlara karşı itiraz
edilebilir. Hakim veya mahkemece tahsisi uygun bulunan eşyanın soruşturma veya kovuşturma sonunda
iadesine karar verildiği takdirde eşyanın rayiç değerinden varsa gümrük vergileri ve para cezaları
ayrıldıktan sonra kalan tutar, tahsis yapılan kurum tarafından eşya sahibine ödenir. (2) Cumhurbaşkanı
birinci fıkrada yer alan süreyi 3 aya kadar uzatmaya yetkilidir’’ şeklinde olup, 30.09.2020 tarihine kadar
el konulan ancak henüz tasfiyelik hale gelmeyen tıbbi malzemelerin kamu kurumlarına tahsis
edilebilmesinin önü açılmıştır.

Yürürlük Tarihi: 17.04.2020
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10. 30.09.2020 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dahil) Sermaye Şirketlerinin, 2019 Yılı Net Kârının En Çok
%25’ini Dağıtabilmesi

• 7244 sayılı Kanun’un 12. maddesi ile ‘‘6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’’na GeçiciMadde 13 eklenmiştir.
Söz konusu madde; ‘’(1) Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının
yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek
akçeler dağıtıma konu edilemez, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi
verilemez. 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 bu fıkra hükmü uygulanmaz. Bu fıkrada belirtilen süreyi üç ay
uzatmaya ve kısaltmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. (2) 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 ertelenir. (3) Bu maddenin kapsamına giren sermaye şirketlerine ilişkin
istisnalar ile uygulamaya dair usul ve esasları belirlemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü
almak suretiyle Ticaret Bakanlığı yetkilidir.’’ şeklindedir.
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• 7244 sayılı Kanun’un 12. maddesi ile yapılan düzenleme özetle;
➢ Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin pay sahibi olduğu şirketler hariç

olmak üzere; sermaye şirketlerinin, 30.09.2020 tarihine kadar dağıtabilecekleri nakit kâr payı tutarı
2019 yılı net dönem kârının %25’ini aşamayacağı,

➢ Geçmiş yıl kârları ve serbest yedeklerin dağıtılamayacağı,
➢ Genel kurul tarafından yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyeceği,
➢ Ayrıca, 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 %25’ini aşan kısma ilişkin ödemelerin 30.09.2020 tarihinin sonuna kadar erteleneceği,
şeklinde sıralanabilecektir.

Yürürlük Tarihi: 17.04.2020
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11. Perakende Ticaretin Düzenlemesi Hakkında Kanun’a ‘’Fahiş Fiyat’’ ve ‘’Stokçuluk’’ Gibi Tanımların
Eklenmesi ve İdari Para Cezalarının Belirlenmesi

• 7244 sayılı Kanun’un 14. maddesi ile ‘‘6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında
Kanun’’a ‘’Fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’’ başlıklı Ek Madde 1
eklenmiştir. Söz konusu madde ile fahiş fiyat; ‘‘(1) Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından
bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamaz. (2) Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler
tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile
tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamaz.’’ şeklinde düzenlenmiş olup;
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 oluşturulacağından
bahsedilmektedir.
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• Ayrıca, 7244 sayılı Kanun’un 13. maddesi ile 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında
Kanun’un;

➢ Ek 1’inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere on bin Türk lirasından yüz bin Türk
lirasına kadar,

➢ Ek 1’inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere ise elli bin Türk lirasından beş yüz bin
Türk lirasına kadar,
idari para cezası verileceği düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra, idari para cezalarını uygulama yetkisinin

Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna, bu maddede öngörülen diğer idari para cezalarını uygulama
yetkisinin ise Ticaret Bakanlığı’na verildiğinden ve Ticaret Bakanlığı’na ait olan idari para cezası uygulama
yetkisinin taşra birimlerine devredilebileceğinden bahsedilmiştir.

Yürürlük Tarihi: 17.04.2020
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12. Diğer Düzenlemeler

➢ Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarının
yeniden yapılandırılması (7244 sayılı Kanun, 1-(l) maddesi),

Ertelenen Alacak Tutarı: 1.677 milyar TL

Yürürlük Tarihi: 17.04.2020

➢ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında verilmiş olup 2020 yılı içinde geçerlilik süresi
dolacak olan lisansların geçerlilik süresinin bir yıl uzatılması (7244 sayılı Kanun, 2-(a) maddesi),

Yürürlük Tarihi: 17.04.2020

➢ Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda yapılan değişiklikle, seyahat acentası
belgesinin Kültür ve Turizm Bakanlığından izin almak kaydıyla işletme belgesi acenta unvanından
bağımsız olarak başka bir tüzel kişiliğe devredilebilmesi (7244 sayılı Kanun, 3. maddesi),

Yürürlük Tarihi: 17.04.2020
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➢ Ticaret gemilerine düzenlenen denize elverişlilik belgelerinin geçerlilik süresinin 01.08.2020 tarihine
uzatılması (7244 sayılı Kanun, 2-(b) maddesi),

Yürürlük Tarihi: 17.04.2020

➢ Hazine ve Maliye Bakanlığı bilişim sistemleri üzerinden yürütülen işlemlerde yaşanabilecek gecikme
nedeniyle ilgililere, gecikme faizi, gecikme zammı ve ceza gibi yaptırımlar uygulanmaması (7244 sayılı
Kanun, 10. maddesi),

Yürürlük Tarihi: 17.04.2020
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➢ Bilindiği üzere, 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8. maddesinin 5. fıkrası kapsamında, Türkiye Varlık Fonu birçok
Kanun’un uygulanmasından muaf tutulmuştur. Söz konusu muafiyetlere, 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında yeni muafiyetlerin eklenmesi (7244 sayılı
Kanun, 16. maddesi),

Yürürlük Tarihi: 17.04.2020

• Türkiye Varlık Fonu’na ilişkin yapılan söz konusu düzenlemeler ile ekonomik açıdan zor durumda
bulunan şirketlerin Türkiye Varlık Fonu ile kurtarılmasının önü açılmıştır. Türkiye Varlık Fonu, devralma
ve birleşme işlemleri gibi 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile düzenlenen bazı kısıtlamalardan muaf
tutularak; 2018 yılında başlayan döviz krizi ve ardından 2020 yılı başlarında cereyan eden salgın krizi ile
ekonomik açıdan zor durumda bulunan; büyük ölçekli kamu ihaleleri alan, çeşitli imtiyazlar sağlanan
altyapı ve enerji şirketleri gibi stratejik konumda bulunan şirketlere nakit aktarımı yapabilecektir.
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• Ayrıca; 10.04.2020 tarihinde Thomson Reuters haber ajansında müşterilere özel haber bülteni olarak
yayınlanan ve Ekonomist Fatih Keresteci ile Kurucu Ortağımız ve Yöneticimiz olan Yeminli Mali Müşavir
Cumhur İnan BİLEN tarafından yazılan ‘’Korona Virüsün Ekonomi Üzerindeki Olumsuz Etkileri ile
Mücadelede Alternatif Çözüm Önerileri ‘’Virüse Karşı Tam Saha Pres’’’’ başlıklı raporunda krizden
çıkışı hızlandırmak, ekonominin rekabet gücünü artırmak için en hızlı şekilde Türkiye Varlık Fonu
bünyesinde kurulacak kamusal bir girişim sermayesi şirketi aracılığıyla “venture capital” mantığıyla,
sabıka kaydı olmayan-geçmişte herhangi bir suça bulaşmamış, her dünya görüşünden girişimcilere açık,
projesi olan ancak projesini hayata geçirme noktasında kaynak sıkıntısı yaşayan sağlık sektörü başta
olmak üzere bilgi işlem, tarım, savunma sanayi, elektrikli otomotiv, yenilenebilir enerji sektörlerinde
yer alan, inovasyon kapasitesi olan ve üretim, ara malı tedariki, teknolojik dönüşüm, dijital dönüşüm,
Endüstri 4.0 gibi konularda sektöre öncülük edebilecek, unicorn olma potansiyeli taşıyan start-uplara
yönelik start-up yatırımları konusunda deneyimli tabir caizse damdan düşmüş kişilerin içinde
bulunacağı jürinin yatırım yapılacak projeler konusunda karar alıcı ana organ olacağı, söz konusu jüri
içinde kamusal üyelerinde bulunacağı ancak çoğunluğun kamuoyunun iyi tanıdığı objektifliğine ve
bilgisine güvenilen özel sektör kökenli jüri üyelerinden oluşacak ve işleyişi siyasi müdahalelere
olabildiğince kapalı olacak şekilde dizayn edilmiş bir Proje Seçim Komitesi oluşturulması önerilmiştir.

• 7244 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemede Proje Seçim Komitesi oluşturulmasa da krizden çıkışı
hızlandırmak adına Türkiye Varlık Fonu eli ile stratejik konumda olan şirketlere nakit akışı
yapılabilmesinin önü açılmıştır.

* Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.
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