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Istanbul, 21 Nisan 2020 

 

 

7244 sayılı Torba Kanun Hakkında Değerlendirme 

 

Kar payı dağıtımı, iş sözleşmelerinin feshi ve diğer bir çok önemli hususta mevzuat 

değişikliği getiren 7244 sayılı kanuna ilişkin değerlendirmelerimiz, değiştirilen ka-

nun hükümlerinin tam halleri ile birlikte aşağıda dikkatinize sunulmuştur. 

 

Anonim şirket ve limited şirketlerde kâr payı (temettü) dağıtımına sınırlama 

(7244 sayılı Kanun 12.madde) 

Değerlendirme İlgili Mevzuat ve Değişiklik 

7244 sayılı Kanun’dan önce; TOBB’nin 

tüm oda ve borsalara gönderdiği 

01.04.2020 tarihli yazısında, geçmiş yıl 

kârlarının dağıtıma konu edilme-

mesi, dağıtım tutarının 2019 yılı net 

dönem karının %25’ini aşmaması ve 

yönetim kuruluna kâr payı avansı dağı-

tımı yetkisi verilmemesi” hususları be-

lirtilmiştir. Kâr payı dağıtımına getirilen 

bu sınırlamaya 7244 sayılı Kanun ile hu-

kuki dayanak getirilmiştir. 

 

Buna göre anonim ve limited şirketler 

2019 yılına ilişkin olarak karının en 

fazla %25’ini dağıtabilecekler, geçmiş 

yıl karlarını dağıtamayacaklar ve kar 

payı avansı ödemesi yapılamayacaktır. 

Kanundan önce tam dağıtım kararı al-

mış ve kâr payı dağıtımı yapmamış şir-

ketler ise %25’i aşan kısmını fiilen öde-

meyi ertelemek durumundadırlar. 

 

Söz konusu sınırlamalar 30 Eylül 2020 

tarihine kadar geçerli olmakla birlikte, 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na aşa-

ğıdaki geçici madde eklenmiştir. 

 

Geçici Madde 13 - (1) Sermaye şirket-

lerinde, 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 serma-

yesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya 

ait fonların, doğrudan veya dolaylı ola-

rak sermayesinin yüzde ellisinden faz-

lasına sahip olduğu şirketler hakkında 

bu fıkra hükmü uygulanmaz. Bu fıkrada 

belirtilen süreyi üç ay uzatmaya ve kı-

saltmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. 

 

(2) Genel kurulca 2019 yılı hesap döne-

mine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı 

alınmış ancak henüz pay sahiplerine 
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Cumhurbaşkanı tarafından sürenin 3 ay 

uzatılma imkân ve ihtimali bulunmak-

tadır. 

ödeme yapılmamışsa veya kısmi 

ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem 

kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma 

ilişkin ödemeler birinci fıkrada belirti-

len sürenin sonuna kadar ertelenir. 

 

(3) Bu maddenin kapsamına giren ser-

maye şirketlerine ilişkin istisnalar ile 

uygulamaya dair usul ve esasları belir-

lemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığının 

görüşünü almak suretiyle Ticaret Ba-

kanlığı yetkilidir. 

İşten çıkarma yasağı ve tek taraflı ücretsiz izin uygulaması 

(7244 sayılı Kanun 9.madde) 

Değerlendirme İlgili Mevzuat ve Değişiklik 

7244 sayılı Kanunla İş Kanunu’nda ge-

çici madde yoluyla yapılan değişiklik 

uyarınca, işverenin haklı nedenle der-

hal fesih hakları arasında sayılan “ahlak 

ve iyi niyet kurallarına uymayan haller 

ve benzerleri” saklı kalmak kaydıyla 17 

Nisan 2020 ile 17 Temmuz 2020 tarih-

leri arasında iş sözleşmesinin işveren 

tarafından feshedilmesinin önüne ge-

çilmiştir. 

 

Buna karşılık, karşılıklı uyuşma ile ka-

rarlaştırılabilen ücretsiz izin uygulaması 

ise gene bu süre boyunca işverenin tek 

taraflı tasarrufuna bırakılmıştır. 

 

Özetle, 17 Temmuz 2020 (Cumhurbaş-

kanı tarafından uzatılması halinde 17 

Ekim 2020) tarihine kadar işverenler 

yukarıda sayılan istisna dışında çalışan-

larla olan iş sözleşmelerini 

4857 sayılı İş Kanunu’na aşağıdaki ge-

çici madde eklenmiştir. 

 

Geçici Madde 10 - Bu Kanunun kapsa-

mında olup olmadığına bakılmaksızın 

her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihten iti-

baren 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 dı-

şında işveren tarafından feshedilemez. 

 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren üç aylık süreyi geçmemek 

üzere işveren işçiyi tamamen veya kıs-

men ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde 

kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, iş-

çiye haklı nedene dayanarak sözleş-

meyi fesih hakkı vermez. 
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feshedemeyecekler ancak tek taraflı 

olarak ücretsiz izin uygulamasına gide-

bileceklerdir.  

 

Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş 

sözleşmesini fesheden işveren veya iş-

veren 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. 

Ücretsiz izne ayrılan kişilere devlet tarafından yapılacak ödeme 

(7244 sayılı Kanun 7.madde) 

Değerlendirme İlgili Mevzuat ve Değişiklik 

İş Kanunu’na eklenen geçici madde 

kapsamında işverenin tek taraflı tasar-

rufuyla ücretsiz izne ayrılan kişilere, İş-

sizlik Sigortası Kanunu’na getirilen ge-

çici madde ile bir finansal koruma sağ-

lanmıştır. 

 

Buna göre, ücretsiz izne ayrılan ve kısa 

çalışma ödeneğinden, başka bir işsizlik 

ödeneğinden veya emekli aylığı ödene-

ğinden yararlanmayan çalışanlara üc-

retsiz izinde oldukları süre boyunca 

günlük 39,24 TL tutarında bir ücret 

desteği verilecektir. 

İşsizlik Sigortası Kanunu’na aşağıdaki 

yeni geçici madde eklenmiştir. 

 

Geçici Madde 24 - Bu maddenin yürür-

lüğe girdiği tarihte iş sözleşmesi bulun-

makla birlikte 4857 sayılı Kanunun ge-

çici 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 sözleş-

mesi 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 ücret-

siz izinde bulundukları veya işsiz kaldık-

ları süre kadar, Fondan günlük 39,24 

Türk lirası nakdi ücret desteği verilir. 
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Yapılan ödemelerden damga vergisi 

hariç herhangi bir kesinti yapılamaz. 

 

Birinci fıkra kapsamında ücretsiz izne 

ayrılarak nakdi ücret desteğinden ya-

rarlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının 

tespiti halinde işverene, bu şekilde ça-

lıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay 

için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği 

tarihteki 4857 sayılı Kanunun 39 uncu 

maddesince belirlenen aylık brüt asgari 

ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il 

müdürlüklerince idari para cezası uygu-

lanır ve ödenen nakdi ücret desteği 

ödeme tarihinden itibaren işleyecek 

kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil 

edilir. 

 

Bu madde kapsamında nakdi ücret 

desteğinden yararlananlardan 5510 sa-

yılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı 

veya genel sağlık sigortalısının bak-

makla yükümlü olduğu kişi kapsamına 

girmeyenler, aynı Kanunun 60 ıncı 

maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi 

kapsamında genel sağlık sigortalısı sayı-

lırlar ve genel sağlık sigortasına ilişkin 

primleri Fondan karşılanır. 

 

Bakanlık, nakdi ücret desteğine ilişkin 

ödeme usul ve esaslarını belirlemeye 

ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin 

ortaya çıkabilecek tereddütleri gider-

meye yetkilidir. 

Kısa çalışma ödeneğine ilişkin incelemenin süresinin kısaltılması ve kısa çalışma 

ödeneği sisteminin kolaylaştırılması 
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(7244 sayılı Kanun 6. ve 8.maddeler) 

Değerlendirme İlgili Mevzuat ve Değişiklik 

Covid-19 salgını nedeniyle bir çok işlet-

menin başvurduğu kısa çalışma öde-

neği desteği kapsamında başvuruların 

sayısı ile bunları değerlendirmede ya-

şanan zorlukları azaltabilmek adına, 

denetimden ziyade beyana dayalı bir 

sisteme geçilerek, işverenler tarafından 

bu konuda verilen beyan esas sayılmış 

ve buna göre kısa çalışma ödeneği te-

sisi kararının çok daha hızlı şekilde veri-

lebilmesinin önü açılmıştır. Bu kap-

samda verilen beyanın hatalı olması se-

bebiyle ödenen kısa çalışma ödeneği 

yapılan inceleme sonucunda faizi ile 

birlikte işverenden talep edilebilecek-

tir. 

İşsizlik Sigortası Kanunu 

 

Geçici Madde 23 - 30/6/2020 tarihine 

kadar geçerli olmak üzere, yeni koro-

navirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı se-

bep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma 

başvuruları için, ek 2 nci maddenin 

üçüncü fıkrasında işçinin kısa çalışma 

ödeneğine hak kazanabilmesi için ön-

görülen hizmet akdinin feshi hariç işsiz-

lik sigortası hak etme koşullarını yerine 

getirmesi hükmü, kısa çalışma başlama 

tarihinden önceki son 60 gün hizmet 

akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 

450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik 

sigortası primi ödenmiş olması şeklinde 

uygulanır. Bu koşulu taşımayanlar, kısa 

çalışma süresini geçmemek üzere son 

işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan 

süre kadar kısa çalışma ödeneğinden 

yararlanmaya devam eder. 

Bu madde kapsamında kısa çalışma uy-

gulamasından yararlanabilmek için, iş 

yerinde kısa çalışma uygulanan dö-

nemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (II) numa-

ralı bendinde yer alan sebepler hariç 

olmak kaydıyla işveren tarafından işçi 

çıkarılmaması gerekir. Bu madde kap-

samında yapılan başvurular, uygunluk 

tespitleri hariç olmak üzere başvuru ta-

rihinden itibaren 60 gün içinde sonuç-

landırılır. 
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Bu madde kapsamında yapılan başvuru 

tarihini 31/12/2020 tarihine kadar 

uzatmaya ve birinci fıkrada belirlenen 

günleri farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı 

yetkilidir. 

 

İşsizlik Sigortası Kanunu’na aşağıdaki 

yeni geçici madde eklenmiştir. 

 

Geçici Madde 25 - Yeni koronavirüs 

(Covid-19) sebebiyle işverenlerin yap-

tıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa ça-

lışma başvuruları için, uygunluk tespiti-

nin tamamlanması beklenmeksizin, iş-

verenlerin beyanı doğrultusunda kısa 

çalışma ödemesi gerçekleştirilir. İşvere-

nin hatalı bilgi ve belge vermesi nede-

niyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler, 

yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil 

edilir. 

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk faaliyetlerinin engellenmesi ve idari para cezaları 

getirilmesi 

(7244 sayılı Kanun 13. ve 14.maddeler) 

Değerlendirme İlgili Mevzuat ve Değişiklik 

Covid-19 salgını sürecinde perakende 

ticarette karşılaşılan fahiş fiyat artışları-

nın ve stokçuluk faaliyetlerinin önüne 

geçilebilmek için Perakende Ticaretin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da ya-

pılan değişiklikler ile bu yönde hareket 

eden işletmelere 10.000 TL ile 500.000 

TL arasında idari para cezası getirilmiş-

tir. 

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzen-

lenmesi Hakkında Kanun’a aşağıdaki ek 

madde eklenmiştir. 

 

"Fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve Haksız 

Fiyat Değerlendirme Kurulu" 

 

Ek Madde 1 - (1) Üretici, tedarikçi ve 

perakende işletmeler tarafından bir 

mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş 

artış yapılamaz. 
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(2) Üretici, tedarikçi ve perakende iş-

letmeler tarafından piyasada darlık ya-

ratıcı, piyasa dengesini ve serbest reka-

beti bozucu faaliyetler ile tüketicinin 

mallara ulaşmasını engelleyici faaliyet-

lerde bulunulamaz. 

 

(3) Üretici, tedarikçi ve perakende iş-

letmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk 

uygulamalarına yönelik düzenlemeler 

yapmak, gerektiğinde denetim ve ince-

lemelerde bulunarak idari para cezası 

uygulamak ve her türlü tedbiri almak 

amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme 

Kurulu oluşturulur. Başkanlığı, İç Tica-

ret Genel Müdürü tarafından yürütü-

len Kurul; 

a) Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gö-

zetimi Genel Müdürü, 

b) Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik 

Genel Müdürü, 

c) Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye 

Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafın-

dan görevlendirilen birer Genel Müdür, 

ç) İlgili İç Ticaret Genel Müdür Yardım-

cısı, 

d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfede-

rasyonu tarafından görevlendirilen bi-

rer üye, 

e) Üretici ve tüketici örgütleri ile pera-

kende sektörünü temsilen birer üye, 

olmak üzere on üç üyeden oluşur. 
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(4) Kurul ihtiyaç halinde Başkanın çağ-

rısı üzerine; Başkan dâhil en az yedi 

üye ile toplanır ve toplantıya katılanla-

rın salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların 

eşit olması halinde Başkanın oy kullan-

dığı tarafın çoğunluğu sağladığı kabul 

edilir. Kurulun kararları Bakanlıkça uy-

gulanır. 

 

(5) Kurulun sekretarya hizmetleri İç Ti-

caret Genel Müdürlüğü tarafından ye-

rine getirilir. 

 

(6) Kurulun oluşumu, görevleri, çalışma 

usul ve esasları, sekretarya hizmetleri 

ve Kurula ilişkin diğer hususlar yönet-

melik ile belirlenir. 

 

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzen-

lenmesi Hakkında Kanun’un 18. mad-

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Madde 18 - (1) Diğer kanunlara göre 

daha ağır bir cezayı gerektirmediği tak-

dirde, bu Kanunun; 

a) 6 ncı maddesine aykırı hareket 

edenlere, her bir mağaza ya da şube-

sindeki her bir aykırılık için haksız ola-

rak alınan prim ve bedel tutarında, 

b) 8 inci maddesinin birinci fıkrasına 

aykırı hareket eden büyük mağaza ve 

zincir mağazalara, her bir mağaza ya da 

şubesindeki her bir ürün grubu için on 

bin Türk lirası, 

c) 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 

10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına 
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aykırı hareket edenlere beş bin Türk li-

rası, 

ç) 11 inci maddesinin birinci fıkrasına 

aykırı hareket edenlere, ayrılması gere-

ken alandan ayrılmayan her bir metre-

kare için yirmi bin Türk lirası, aykırılığın 

otuz günden az olmamak üzere Bakan-

lıkça verilen süre içinde giderilmemesi 

halinde bu tutarın iki katı, 

d) 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına 

aykırı hareket edenlere, her bir aykırılık 

için elli bin Türk lirası, aykırılığın otuz 

günden az olmamak üzere Bakanlıkça 

verilen süre içinde giderilmemesi ha-

linde bu tutarın iki katı, 

e) 12 nci maddesinin birinci ve ikinci 

fıkralarına aykırı hareket eden alışveriş 

merkezlerine, ayrılması gereken yer-

den ayrılmayan her bir metrekare için 

metrekare başına düşen rayiç kira be-

deli tutarında, aykırılığın otuz günden 

az olmamak üzere Bakanlıkça verilen 

süre içinde giderilmemesi halinde bu 

tutarın iki katı, 

f) 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasına 

aykırı hareket edenlere, her bir mağa-

zası ya da şubesi için yirmi bin Türk li-

rası, aykırılığın otuz günden az olma-

mak üzere Bakanlıkça verilen süre 

içinde giderilmemesi halinde bu tutarın 

iki katı, 

g) 13 üncü maddesine göre belirlenen 

çalışma saatlerine aykırı hareket eden-

lere bin Türk lirası, 

ğ) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının 

(b) bendine istinaden belirlenen 
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davranış kurallarına ve yapılan düzen-

lemelere aykırı hareket edenlere üç bin 

Türk lirası, 

h) Bu Kanun çerçevesinde Bakanlıkça 

alınan tedbirlere ve yapılan ikincil dü-

zenlemelere uymayanlara ve denetime 

yetkili olanlarca istenilen defter, belge 

ve diğer kayıtlar ile bunlara ilişkin bilgi-

leri vermeyenlere veya eksik verenlere 

ya da denetim elemanlarının görevle-

rini yapmalarını engelleyenlere iki bin 

Türk lirası, 

ı) Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasına 

aykırı hareket edenlere on bin Türk li-

rasından yüz bin Türk lirasına kadar; 

ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 

ise elli bin Türk lirasından beş yüz bin 

Türk lirasına kadar, 

idari para cezası verilir. 

 

(2) Birinci fıkranın (c), (ğ) ve (h) bentle-

rinde öngörülen cezalar; fiilin büyük 

mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve 

özel yetkili işletme tarafından işlenmesi 

halinde beş katı, alışveriş merkezi tara-

fından işlenmesi halinde ise on katı uy-

gulanır. 

 

(3) Birinci fıkranın (g) bendinde öngö-

rülen ceza; fiilin büyük mağaza, zincir 

mağaza, bayi işletme ve özel yetkili iş-

letme tarafından işlenmesi halinde 

yirmi katı, alışveriş merkezi tarafından 

işlenmesi halinde ise elli katı uygulanır. 
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(4) Birinci fıkranın (h) bendinde öngö-

rülen idari para cezalarını Bakanlık, di-

ğer idari para cezalarını ise doğrudan 

veya Bakanlığın talebi üzerine yetkili 

idareler uygulamaya yetkilidir. İdari 

para cezası uygulama yetkisi Bakanlıkta 

İç Ticaret Genel Müdürlüğüne devredi-

lebilir. 

 

(4) Bu maddenin birinci fıkrasının (ı) 

bendinde öngörülen idari para cezala-

rını uygulama yetkisi Haksız Fiyat De-

ğerlendirme Kuruluna, bu maddede 

öngörülen diğer idari para cezalarını 

uygulama yetkisi ise Bakanlığa aittir. 

Bakanlığa ait olan idari para cezası uy-

gulama yetkisi taşra birimlerine devre-

dilebilir. 

 

(5) Bu maddenin birinci fıkrasının (a), 

(b), (c), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde belir-

tilen idari para cezalarının verilmesini 

gerektirir fiilin bir takvim yılı içinde tek-

rarı halinde, her bir tekrar için iki katı 

idari para cezası uygulanır. 

 

(6) Bu Kanuna göre verilen idari para 

cezaları, tebliğ tarihinden itibaren bir 

ay içinde ödenir. 

Bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılması 

(7244 sayılı Kanun 1.madde) 

Değerlendirme İlgili Mevzuat ve Değişiklik 

Hazine taşınmazlarına ilişkin bedeller; 

Orman Kanunu’na göre tahsis edilen 

yerlere ilişkin bedeller; Milli Parklar Ka-

nunu’na göre tahsis edilen yerlere 

7244 sayılı kanunla getirilmiş yeni bir 

düzenlemedir. 

 



 
 

 
12 / 32 

Ilhanli/Baser Hukuk Bürosu 

Ataturk Cad. N.35/9 Kadikoy – 
Istanbul – Türkiye 
 
T +90(216)4071777 
F +90(216)4071778 
www.ilhanlibaser.com  

ilişkin bedeller; büyükşehir belediye-

leri, belediyeler, il özel idareleri ve 

bağlı kuruluşlarına ait taşınmazlara iliş-

kin bedeller; su ve elektrik ücretlerine 

ilişkin bedellerde ve diğer bazı borç-

larda 3 aylık erteleme düzenlemesi ge-

tirilmiştir. 

1) Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını 

kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle; 

a) Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak 

sözleşmeye istinaden ödenmesi gere-

ken bedeller ile ecrimisil bedellerinden 

1/4/2020 tarihinden itibaren 3 aylık 

döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken-

leri başvuru şartı aranmaksızın 3 ay sü-

reyle ertelemeye Çevre ve Şehircilik 

Bakanı yetkilidir. Bu süreler, bitiminden 

itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanı tara-

fından 3 aya kadar uzatılabilir. Bu ala-

caklar ertelenen süre sonunda ertele-

nen süre kadar aylık eşit taksitler ha-

linde, herhangi bir gecikme zammı ve 

faiz uygulanmadan tahsil edilir. 

b) Turizm tesisi maksadıyla verilen izin-

ler hariç olmak üzere 31/8/1956 tarihli 

ve 6831 sayılı Orman Kanunu gere-

ğince Devlet ormanlarında gerçek ve 

özel hukuk tüzel kişileri adına verilen 

izinler ile Orman Genel Müdürlüğü ta-

rafından 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanunu gereğince kiraya 

verilen mesire yerleri ve taşınmazlar-

dan 1/4/2020 tarihinden itibaren 3 ay-

lık döneme ilişkin tahsil edilmesi gere-

ken bedeller başvuru şartı aranmaksı-

zın 3 ay süreyle ertelenir. Bu süreleri 

bitiminden itibaren 3 aya kadar uzat-

maya 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. Ay-

rıca verilen izinlerin erteleme dönemi 
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içerisinde tahakkuk eden ilk yıl bedelle-

rine karşılık banka teminat mektubu 

alınarak yer teslimi yapılabilir. 

c) 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Millî 

Parklar Kanununa tabi yerlerde 2886 

sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan 

kiralamalardan 1/4/2020 tarihinden iti-

baren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edil-

mesi gereken bedeller başvuru şartı 

aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenir. Bu 

süreleri bitiminden itibaren 3 aya ka-

dar uzatmaya Tarım ve Orman Bakanı 

yetkilidir. Bu alacaklar ertelenen süre 

sonunda, ertelenen süre kadar aylık 

eşit taksitler halinde, herhangi bir ge-

cikme zammı ve faiz uygulanmadan 

tahsil edilir. 

ç) Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, 

il özel idareleri ve bağlı kuruluşları ile 

bunların üyesi olduğu mahalli idare bir-

liklerinin mülkiyetinde veya tasarru-

funda olan taşınmazlara ilişkin olarak il-

gili 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 erte-

lenmesine büyükşehir belediyeleri, be-

lediyeler, il özel idareleri ve birliklerde 

meclis; bağlı kuruluşlarda ise yetkili ka-

rar organı yetkilidir. Bu süreler, biti-

minden itibaren ilgisine göre Çevre ve 

Şehircilik Bakanı veya İçişleri Bakanı ta-

rafından 3 aya kadar uzatılabilir. Söz 

konusu alacaklar ertelenen süre so-

nunda, ertelenen süre kadar aylık eşit 
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taksitler halinde, herhangi bir gecikme 

zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edi-

lir. Faaliyetleri durdurulan veya faali-

yette bulunamayan işletmelerin faali-

yette bulunmadığı döneme ilişkin ola-

rak kira bedelleri tahsil edilmez. 

d) Büyükşehir belediyeleri, belediyeler 

ve bağlı kuruluşlarının gelir vergisi tev-

kifatı beyan ve ödeme süreleri, tüm 

sosyal sigorta prim ödemeleri ile 

3/7/1968 tarihli ve 1053 sayılı Belediye 

Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, 

Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hak-

kında Kanunun 4 üncü maddesi uya-

rınca Devlet Su İşleri Genel Müdürlü-

ğüne yaptığı yıllık taksit ödemelerin-

den, bu maddenin yürürlüğe girdiği ta-

rihten itibaren 3 aylık döneme ilişkin 

tahsil edilmesi gerekenler 3 ay ertele-

nir. Bu süreler, bitiminden itibaren 3 

aya kadar Cumhurbaşkanı tarafından 

uzatılabilir. Bunlar ertelenen süre so-

nunda, ertelenen süre kadar aylık eşit 

taksitler halinde, herhangi bir gecikme 

zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edi-

lir. Erteleme süresince 4/1/1961 tarihli 

ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer 

alan tarh ve ceza kesme zamanaşımı 

süreleri işlemez ve zamanaşımı işleme-

yen süreler kadar uzar. 

e) Büyükşehir belediyeleri, belediyeler 

ve bağlı kuruluşlarının konutlara ve faa-

liyetleri durdurulan veya faaliyette bu-

lunamayan işyerlerine ilişkin su tüketi-

mine bağlı alacakları, bu maddenin yü-

rürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık 
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döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken-

lerle sınırlı olmak üzere belediye mec-

lisi tarafından 3 ay ertelenebilir. Bu sü-

reler, bitiminden itibaren 3 aya kadar 

belediye meclisince uzatılabilir. Bu ala-

caklar ertelenen süre sonunda, ertele-

nen süre kadar aylık eşit taksitler ha-

linde, herhangi bir gecikme zammı ve 

faiz uygulanmadan tahsil edilir. 

f) Büyükşehir belediyeleri ile belediye-

ler, kendisinden izin veya ruhsat almak 

ya da hat kiralamak suretiyle çalışan 

gerçek ve tüzel kişilere, toplu taşıma 

hizmetinin kesintisiz olarak yürütülebil-

mesiyle sınırlı olacak şekilde, bu mad-

denin yürürlüğe girdiği tarihten itiba-

ren 3 aylık süreyle sınırlı olmak üzere 

meclis kararıyla; gelir desteği ödemesi 

yapabilir, belirlenen döneme tekabül 

eden ruhsat, izin, hat kirası borçlarını 

faizsiz olarak 3 ay erteleyebilir. Çevre 

ve Şehircilik Bakanı bu süreleri, bitimin-

den itibaren 3 aya kadar uzatmaya yet-

kilidir. Ruhsat, izin, hat kirası borçları 

ertelenen süre sonunda, ertelenen 

süre kadar aylık eşit taksitler halinde, 

herhangi bir gecikme zammı ve faiz uy-

gulanmadan tahsil edilir. 

g) Faaliyetleri durdurulan veya faali-

yette bulunamayan işletmelerin yıllık 

ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre 

temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdu-

rulan veya faaliyette bulunulamayan 

dönemlere isabet eden kısmı alınmaz. 

ğ) 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yük-

sek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri 
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Kanununun 16 ncı maddesi kapsamın-

daki kredi borçları, bu maddenin yürür-

lüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık dö-

neme ilişkin tahsil edilmesi gereken-

lerle 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 ertele-

nen süre sonunda, ertelenen süre ka-

dar aylık taksitler halinde, herhangi bir 

gecikme zammı, faiz veya Yİ-ÜFE uygu-

lanmadan tahsil edilir. 

h) Tarım satış kooperatifleri birlikleri-

nin 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Ta-

rım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hak-

kında Kanunun geçici 4 üncü maddesi 

uyarınca yeniden yapılandırılan ve yılda 

bir taksit olmak üzere ödenen Destek-

leme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kay-

naklı kredi borçlarının 2020 yılına ait 

borç taksit ödemesi, faizsiz olarak 2021 

yılına ertelenmiş, 2021 yılı dahil daha 

sonraki yıllarda ödenecek taksit tutar-

ları da faizsiz olarak birer yıl ertelen-

miştir. 

ı) 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seya-

hat Acentaları ve Seyahat Acentaları 

Birliği Kanununun 35 inci maddesinde 

düzenlenen yıllık aidat 2020 yılında 

alınmaz. 

i) Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şir-

keti’nin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden 

kaynaklanan alacakları (özelleştirme 

devir işlemleri sırasında TEDAŞ’a 



 
 

 
17 / 32 

Ilhanli/Baser Hukuk Bürosu 

Ataturk Cad. N.35/9 Kadikoy – 
Istanbul – Türkiye 
 
T +90(216)4071777 
F +90(216)4071778 
www.ilhanlibaser.com  

devredilmiş olan alacaklar) aşağıdaki 

hükümler uyarınca yapılandırılır. 

l) Vadesi 1/2/2020 tarihi (bu tarih 

dâhil) itibarıyla geldiği hâlde bu mad-

denin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 

ödenmemiş ve 23/2/2017 tarihli ve 

6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Ya-

pılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci mad-

desi ve geçici 1 inci maddesi uyarınca 

yapılandırılmamış olan alacaklarının 

asıllarının tamamının, 2021 yılının Eylül 

ayı sonuna kadar TEDAŞ’a iletilmek 

üzere dağıtım/perakende satış şirketle-

rine veya TEDAŞ’a yazılı başvuruda bu-

lunulması ve ödenmesi gereken tutarın 

ilk taksiti 2021 yılının Ekim ayının son 

gününe kadar ödenmek üzere ve her 

yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda top-

lam üç eşit taksitte ödenmesi şartıyla, 

bu alacakların ödenen kısmına isabet 

eden fer’ilerinin tahsilinden vazgeçilir. 

Bu alt bent hükümlerine uygun ödeme 

yapıldığı takdirde, bu maddenin yürür-

lüğe girdiği tarihten sonraki sürelere 

herhangi bir faiz, zam ve katsayı uygu-

lanmaz. 

2) Bu bent kapsamına giren alacaklarla 

ilgili olarak dava açılması ya da icra ta-

kibi yapılması hâlinde 6824 sayılı Kanu-

nun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının 

(i), (j), (k), (l) ve (m) bentleri gereğince 

işlem yapılır. 

3) Bu bent kapsamına giren tüm ala-

caklarla ilgili olarak, 1/2/2020 
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tarihinden itibaren 2023 yılı Ekim ayı 

son gününe kadar ilgili kanunlarda ön-

görülen zamanaşımı süreleri işlemez. 

4) Bu bent kapsamına giren alacaklara 

karşılık bu maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihten önce tahsil edilmiş olan tutar-

ların bu bent hükümlerine dayanılarak 

red ve iadesi yapılmaz. 

5) Bu bent kapsamında belirlenen öde-

melerin süresinde gerçekleştirilmemesi 

halinde bu bent hükümlerinden yarar-

lanma hakkı kaybedilir. 

6) Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul 

ve esaslar TEDAŞ tarafından belirlenir. 

Teknokent çalışanlarının uzaktan çalışması; dernekler, kooperatifler ve odaların 

genel kurulları, toplu sözleşmelerdeki tespitler 

(7244 sayılı Kanun 2.madde) 

Değerlendirme İlgili Mevzuat ve Değişiklik 

Teknokentlerde yürütülen ve AR-GE ve 

tasarım merkezi teşviklerden yararlan-

mak için gerekli olan fiilen teknokent 

içerisinde çalışma zorunluluğu 

11.03.2020 tarihinden itibaren 4 ay bo-

yunca Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nın iz-

nine tabi olarak kaldırılmıştır. 

 

Dernekler, kooperatifler, odalar ve 

benzeri kurum ve kuruluşların genel 

kurul toplantıları 3 ay süreyle ertelen-

miştir. 

 

Toplu sözleşmelere ilişkin tespitler üç 

ay süreyle ertelenmiştir. 

 

 

7244 sayılı kanunla getirilmiş yeni bir 

düzenlemedir. 

 

(1) Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını 

kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle; 

a) 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Ta-

rım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu 

kapsamında verilmiş olup 2020 yılı 

içinde geçerlilik süresi dolacak olan li-

sansların geçerlilik süresi bir yıl uzatıl-

mıştır. 

b) 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı De-

nizde Can ve Mal Koruma Hakkında Ka-

nun kapsamında ticaret gemilerine dü-

zenlenen ve 11/3/2020 tarihi ile 

31/7/2020 tarihi aralığında süresi do-

lan veya dolacak denize elverişlilik bel-

gelerinin süresi, 1/8/2020 tarihine 
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kadar uzatılır. Bu süreyi, bitiminden iti-

baren 3 aya kadar uzatmaya Ulaştırma 

ve Altyapı Bakanı yetkilidir. 

c) 4922 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi 

kapsamında yapılacak denetlemeler 

1/8/2020 tarihine kadar ertelenir. Bu 

süreyi 3 aya kadar uzatmaya Ulaştırma 

ve Altyapı Bakanı yetkilidir. 

ç) 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Der-

nekler Kanunu ve 22/11/2001 tarihli ve 

4721 sayılı Türk Medeni Kanununa 

göre dernekler tarafından verilecek bil-

dirim ve beyannameler ile dernek ge-

nel kurul toplantıları 31/7/2020 tari-

hine kadar ertelenir. Bu süre, 3 aya ka-

dar İçişleri Bakanınca uzatılabilir. Erte-

lenen genel kurul toplantıları, ertele-

menin sona erdiği tarihten itibaren 30 

gün içinde yapılır. Mevcut organların 

görev, yetki ve sorumlulukları erteleme 

süresi sonrasında yapılacak ilk genel 

kurula kadar devam eder. 

d) 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Koo-

peratifler Kanunu kapsamındaki genel 

kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine 

kadar ertelenir. Bu süre, ilgili Bakan ta-

rafından 3 aya kadar uzatılabilir. Ertele-

nen genel kurul toplantıları, erteleme-

nin sona erdiği tarihten itibaren üç ay 

içinde yapılır. Mevcut organların görev, 

yetki ve sorumlulukları erteleme süresi 

sonrasında yapılacak ilk genel kurula 

kadar devam eder. 

e) YÜRÜRLÜK 11/6/2010 tarihli ve 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki 

Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 
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29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarım-

sal Üretici Birlikleri Kanunu kapsamın-

daki genel kurul toplantıları 31/7/2020 

tarihine kadar ertelenir. Bu süre, Tarım 

ve Orman Bakanınca 3 aya kadar uzatı-

labilir. Ertelenen genel kurul toplantı-

ları, ertelemenin sona erdiği tarihten 

itibaren üç ay içinde yapılır. Mevcut or-

ganların görev, yetki ve sorumlulukları 

erteleme süresi sonrasında yapılacak 

ilk genel kurula kadar devam eder. 

f) 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Tür-

kiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar 

ve Borsalar Kanununun 61 inci mad-

desi uyarınca 2020 yılı Mayıs ayı içinde 

yapılması gereken Birlik Genel Kurulu, 

bir sonraki yıl Genel Kurulu ile birlikte 

yapılır. 

g) 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Ma-

halli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları 

ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında 

Kanunun 33 üncü maddesine göre ya-

pılması gereken seçimler 2020 yılında 

yapılmaz. 

ğ) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araş-

tırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetle-

rinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 

kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkez-

lerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve 

tasarım merkezleri dışında da yapılma-

sına; 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 

kapsamında Bölge sınırları içinde yürü-

tülen faaliyetlerin Bölge dışında da yü-

rütülmesine 11/3/2020 tarihinden iti-

baren 4 ay süreyle sınırlı olmak üzere, 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından 

izin verilebilir. Bu süre, bitiminden iti-

baren Sanayi ve Teknoloji Bakanınca 3 

aya kadar uzatılabilir. İzin verilmesi du-

rumunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-

ğının bilgilendirilmesi kaydıyla, 5746 

sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun kap-

samındaki indirim, istisna, destek ve 

teşviklerden yararlanmaya devam edi-

lir. 

h) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı 

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu 

Sözleşme Kanununun 30 uncu madde-

sinin ikinci fıkrasının (a) bendinde ön-

görülen 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 yapı-

lır ve Eylül ayının ilk haftasında Resmi 

Gazetede yayımlanır. Bu süreleri 15 

Mayıs 2021 tarihine kadar uzatmaya 

Cumhurbaşkanı yetkilidir. 

ı) 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sen-

dikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 

kapsamındaki yetki tespitlerinin veril-

mesi, toplu iş sözleşmelerinin yapıl-

ması, toplu iş uyuşmazlıklarının çö-

zümü 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. 
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i) Hazinenin özel mülkiyetindeki taşın-

mazların satışı, kiraya verilmesi, tram-

pası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptı-

rılması ve sınırlı ayni hak tesisi işlemleri 

ile Devletin hüküm ve tasarrufu altın-

daki yerlerin kiraya verilmesi ve kul-

lanma izni verilmesi ihaleleri, 

31/7/2020 tarihine kadar hizmet bedeli 

karşılığında Çevre ve Şehircilik Bakanlı-

ğının bağlı ve ilgili kuruluşları ile bunla-

rın iştiraklerine ait teknik altyapı kulla-

nılmak suretiyle elektronik ortamda ya-

pılabilir. Bu süre Çevre ve Şehircilik Ba-

kanınca 3 aya kadar uzatılabilir. Bu iha-

lelere ilişkin usul ve esaslar Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı tarafından belirle-

nir. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı bilişim sistemlerinin çalışmaması ve mücbir sebep ne-

deniyle  halinde yaptırımların uygulanmaması 

(7244 sayılı Kanun 10.madde) 

Değerlendirme İlgili Mevzuat ve Değişiklik 

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu’na getirilen ek madde 

ile mücbir sebep (deprem, yangın, sel 

gibi doğal afetler ile salgın hastalıklar) 

ve Hazine ve Maliye Bakanlığı bilişim 

sistemlerinin çalışmaması durumunda 

bunlar üzerinden yürütülen işlemlerde 

yaşanabilecek gecikme nedeniyle faiz, 

gecikme zammı ve ceza gibi yaptırımla-

rın uygulanmayacağı hükme bağlan-

mıştır. 

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu’na aşağıdaki ek madde 

eklenmiştir. 

 

"Mücbir sebep" 

Ek Madde 7 - Deprem, yangın, sel gibi 

doğal afetler ile salgın hastalık veya Ha-

zine ve Maliye Bakanlığı bilişim sistem-

lerinin herhangi bir nedenle çalışma-

ması gibi mücbir sebep hallerinde; veri, 

bilgi ve belgelerin oluşturulması, kay-

dedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ib-

razına ilişkin yöntemler Hazine ve Ma-

liye Bakanlığınca belirlenir. 
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Mücbir sebep hallerinde, Hazine ve 

Maliye Bakanlığı bilişim sistemleri üze-

rinden yürütülen işlemlerde yaşanabi-

lecek gecikme nedeniyle ilgililere, ge-

cikme faizi, gecikme zammı ve ceza gibi 

yaptırımlar uygulanmaz. 

Seyahat acentalarının işletme belgelerinin devredilebilmesine ilişkin düzenleme 

(7244 sayılı Kanun 3.madde) 

Değerlendirme İlgili Mevzuat ve Değişiklik 

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seya-

hat Acentaları Birliği Kanunu’nun 

4.maddesinde yapılan değişiklikle, ön-

ceden devri mümkün olmayan seyahat 

acentalığı işletme belgesinin devredil-

mesinin önü açılmıştır. İşletme belge-

sini devreden tüzel kişi üç yıl boyunca 

yeniden işletme belgesi alamayacaktır. 

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seya-

hat Acentaları Birliği Kanunu’nun 

4.maddesi aşağıdaki şekilde tadil edil-

miştir. 

 

Madde 4 - Türkiye'de seyahat acenta-

lığı faaliyeti göstermek için Bakanlıktan 

işletme belgesi almak zorunludur. 

 

İşletme belgesi almak isteyenlerin baş-

vurularına ilişkin usul ve esaslar yönet-

melikle belirlenir. 

 

İşletme belgeleri bir işletmeye mahsus 

olmak üzere tüzel kişilere verilir. İş-

letme belgeleri devredilemez. 

 

İşletme belgesi bir işletmeye mahsus 

olmak üzere tüzel kişilere verilir. Ba-

kanlıktan izin almak kaydıyla işletme 

belgesi acenta unvanından bağımsız 

olarak başka bir tüzel kişiliğe devredile-

bilir ve devir Bakanlık siciline işlendiği 

tarihte hüküm ifade eder. Devredilen 

işletme belgesinde yer alan acenta un-

vanı veya iltibasa yol açacak unvan on 

yıl içerisinde hiçbir seyahat acentasına 
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kullandırılmaz. İşletme belgesini devre-

den tüzel kişiliğe üç yıl içerisinde yeni-

den işletme belgesi verilmez. Belge 

devrine ilişkin usul ve esaslar Bakan-

lıkça belirlenir. 

 

Yurt dışında ve/veya yurt içinde yolcu 

taşımacılığı yapan otobüs işletmeleri-

nin hizmetleri nakliyecilik hizmeti nite-

liğinde olup, bu Kanun hükümlerine 

tabi değildir. 

 

Seyahat acentaları, işletme belgesi al-

mak sureti ile seyahat acentalığı faali-

yeti yapabilirler. 6762 sayılı Türk Tica-

ret Kanunu hükümleri saklıdır. 

Gümrüklerde el konulan ve bulaşıcı hastalıkla mücadeleyle ilgili tıbbi cihaz ve 

malzemelerin doğrudan kullanımı 

(7244 sayılı Kanun 11.madde) 

Değerlendirme İlgili Mevzuat ve Değişiklik 

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Ka-

nunu’na eklenen geçici madde ile güm-

rüklerde el konulan ve bulaşıcı salgın 

hastalıkla mücadele ile doğrudan ilgili 

tıbbi cihaz ve malzemeler, test mater-

yali, plazma, etil alkol, izopropil alkol, 

gliserol, maske, eldiven, tulum, galoş, 

kolonya, dezenfektan, dezenfeksiyon 

cihazları, solunum cihazı, yoğun bakım 

malzemesi, ilaç, aşı, ilk yardım araç-ge-

reçleri ve bunların üretiminde kullanı-

lan cihaz ve malzemelerin ilgili idare ve 

kamu kurumlarının talebi üzerinde ve 

hakim veya mahkeme kararıyla doğru-

dan tahsisi mümkün kılınmıştır. Böy-

lece sağlık kurumlarında acilen ihtiyaç 

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Ka-

nunu’na aşağıdaki geçici madde eklen-

miştir. 

 

Geçici Madde 13 - (1) 30/9/2020 tari-

hine kadar bu Kanun kapsamında el ko-

nulan ve bulaşıcı salgın hastalıkla mü-

cadele 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 malze-

mesi, ilaç, aşı, ilk yardım araç-gereçleri 

ve bunların üretiminde kullanılan cihaz 

ve malzemeler, delil olarak 
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duyulan bu ürünlerin hızlıca kullanıla-

bilmesinin önü açılmıştır. 

saklanmasına gerek bulunmaması ha-

linde yeteri kadar numune alındıktan, 

bunun mümkün olmaması halinde her 

türlü ayırt edici özelliği tespit edildik-

ten sonra, el koyan idare veya ilgili 

kamu kurumu tarafından soruşturma 

evresinde hâkim veya kovuşturma ev-

resinde mahkemeden tahsisi talep edi-

lebilir. Talep üzerine verilen kararlara 

karşı itiraz edilebilir. Hakim veya mah-

kemece tahsisi uygun bulunan eşyanın 

soruşturma veya kovuşturma sonunda 

iadesine karar verildiği takdirde eşya-

nın rayiç değerinden varsa gümrük ver-

gileri ve para cezaları ayrıldıktan sonra 

kalan tutar, tahsis yapılan kurum tara-

fından eşya sahibine ödenir. 

 

(2) Cumhurbaşkanı birinci fıkrada yer 

alan süreyi 3 aya kadar uzatmaya yetki-

lidir. 

Bakım merkezleri ve bakım hizmetlerinde aranan şartların geçici olarak kolaylaş-

tırılması 

(7244 sayılı Kanun 5.madde) 

Değerlendirme İlgili Mevzuat ve Değişiklik 

Covid-19 salgını kapsamında, bakım 

hizmetlerine ilişkin olarak hane içinde 

kişi başına düşen ortalama aylık gelir 

tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 

2/3’ünden daha az olma şartı 3 ay sü-

reyle aranmayacaktır. 

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’na 

aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

 

Geçici Madde 18 - Yeni koronavirüs 

(Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı se-

bep gerekçesiyle; 

 

a) Bakım merkezlerinde bakım hizmeti 

sunulabilmesi için ek 7 nci maddenin 

birinci fıkrasında yer alan gelir ölçütü 

ve ağır engellilik şartları, 
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b) Hizmet alımıyla bakım hizmeti sunu-

labilmesi için ek 10 uncu maddenin bi-

rinci fıkrasında yer alan gelir ölçütü 

şartı, 

 

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren üç ay süreyle aranmaz. Cum-

hurbaşkanı bu süreyi bir yıla kadar 

uzatmaya yetkilidir. 

Devlete ait üniversitelerin tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakülteleri ile diğer sağlık 

birimlerine kaynak aktarımı 

(7244 sayılı Kanun 4.madde) 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na 

getirilen ek madde ile döner sermaye 

gelirleri yeterli olmayan devlete ait üni-

versitelerin tıp fakülteleri ve diş hekim-

liği fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık 

uygulama ve araştırma merkezi birim-

leri ile rektörlüklerine bağlı sağlık hiz-

meti sunan enstitülere Hazine ve Ma-

liye Bakanlığı bütçesinden doğrudan 

kaynak aktarımının ve dolayısıyla sal-

gınla mücadelede ek kaynak sağlanma-

sının önü açılmıştır. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na 

aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

 

Ek Madde 45 - Devlete ait üniversitele-

rin tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakül-

teleri ile bunlara bağlı sağlık uygulama 

ve araştırma merkezi birimleri ile rek-

törlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan 

enstitülerin döner sermaye işletmesi 

birimlerinden, borç karşılama yüzdeleri 

Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit 

edilecek oranın altında kalanlara Ha-

zine 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 iliş-

kin iş ve işlemler Hazine ve Maliye Ba-

kanlığı denetim elemanları tarafından 

denetlenir. Denetimlerde, aktarılan tu-

tarların belirlenen esaslar çerçevesinde 
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ve amacına uygun olarak kullanılıp kul-

lanılmadığı ayrıntılı olarak değerlendiri-

lir. 

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin denetim raporunun ertelenmesi 

(7244 sayılı Kanun 15. ve 16.maddeler) 

Değerlendirme İlgili Mevzuat ve Değişiklik 

6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yöne-

timi Anonim Şirketinin Kurulması ile 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun’da yapılan değişiklikle Tür-

kiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şir-

keti’nin yıllık denetim raporunun Cum-

hurbaşkanına sunulması haziran ayın-

dan ağustos ayının sonuna kadar öte-

lenmiştir. 

6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yöne-

timi Anonim Şirketinin Kurulması ile 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun’un 6.maddesi aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir. 

 

Madde 6 - (1) Şirket, Şirket tarafından 

kurulacak diğer şirketler, Türkiye Varlık 

Fonu ve Türkiye Varlık Fonu bünye-

sinde kurulacak alt fonlar bağımsız de-

netime tabidir. Şirket, 6362 sayılı Ka-

nun kapsamında kurumsal yönetim dü-

zenlemelerine uyar. 

 

(2) Şirket, Şirket tarafından kurulacak 

diğer şirketler, Türkiye Varlık Fonu ve 

Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurula-

cak alt fonların bağımsız denetimden 

geçmiş yıllık mali tabloları ile faaliyet-

leri, Cumhurbaşkanı tarafından görev-

lendirilecek sermaye piyasaları, finans, 

ekonomi, maliye, bankacılık, kalkınma 

alanlarında uzman en az üç merkezi 

denetim elemanı tarafından bağımsız 

denetim standartları çerçevesinde de-

netlenir. Denetim sonucunda hazırla-

nacak rapor her yıl haziran ağustos ayı 

sonuna kadar Cumhurbaşkanına sunu-

lur. 
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(3) Şirket, Şirket tarafından kurulacak 

diğer şirketler, Türkiye Varlık Fonu ve 

Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurula-

cak alt fonların bir önceki yıla ait mali 

tabloları ile faaliyetleri, her yıl ekim 

ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından, 

birinci ve ikinci fıkralar kapsamında ha-

zırlanan ve Cumhurbaşkanlığı tarafın-

dan gönderilen denetim raporları üze-

rinden görüşülerek denetlenir. 

 

Madde 8 - (1) Bu Kanuna göre kurulan 

Şirket ve Türkiye Varlık Fonu ile Şirket 

tarafından kurulacak şirketler ve alt 

fonlar gelir ve kurumlar vergisinden 

muaftır. Bu muafiyet, bunların kazanç 

ve iratları üzerinden 31/12/1960 tarihli 

ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 

13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurum-

lar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak 

vergi kesintilerini de kapsar. 

(2) Şirket ve Türkiye Varlık Fonu ile Şir-

ket tarafından kurulacak şirketler ve alt 

fonlar, elektrik ve havagazı tüketim 

vergisi ve yangın sigortası vergisi hariç 

olmak üzere 26/5/1981 tarihli ve 2464 

sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gere-

ğince alınan vergi, harç, katılma payı ile 

tasdik ücretlerinden, sahip olduğu ta-

şınmazlar dolayısıyla emlak vergisin-

den, satın alınan ve satılan taşınmazlar 

ile ilgili olarak tapu ve kadastro döner 

sermaye bedellerinden ve her türlü 

dava ve icra işlemlerinde teminat ya-

tırma mükellefiyetlerinden muaftır. 
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(3) Şirket ve Türkiye Varlık Fonu ile Şir-

ket tarafından kurulacak şirketler ve alt 

fonların kuruluş ve tescil işlemleri ile 

esas sözleşmesinin tescil ve ilan işlem-

leri de dahil olmak üzere faaliyetleri 

kapsamında gerçekleştirdikleri işlem-

lerle ilgili düzenlenen tüm kağıtlar 

damga vergisinden, tüm iş ve işlemleri 

her türlü harçtan, her ne nam adı al-

tında olursa olsun nakden veya hesa-

ben banka ve sigorta muameleleri ver-

gisi mükelleflerine ödedikleri tutarlar 

ile her ne nam adı altında olursa olsun 

nakden veya hesaben lehe aldıkları pa-

ralar banka ve sigorta muameleleri ver-

gisinden, her türlü kredi kullanım iş-

lemleri kaynak kullanımını destekleme 

fonundan istisnadır. 

(4) Şirket ve Türkiye Varlık Fonu ile Şir-

ket tarafından kurulacak şirketler ve alt 

fonlar, kamu iktisadi teşebbüsleri de 

dahil, sermayesinin yarısından fazlası 

kamuya ait olan veya özel kanunla ku-

rulan kamu kurum, kuruluş ve ortaklık-

larına uygulanan mevzuat, uygulama 

ve kısıtlamalara tabi değildir. 

(5) 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sa-

yıştay Kanunu, 6362 sayılı Kanun ile bu 

Kanun uyarınca yürürlüğe konulan ikin-

cil mevzuat, 8/6/1984 tarihli ve 233 sa-

yılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hak-

kında Kanun Hükmünde Kararname, 

22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İk-

tisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin 

Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hük-

münde Kararnamenin Bazı 
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Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılma-

sına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu, 4/7/2001 tarihli ve 

631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Gö-

revlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında 

Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname, 13/12/1983 tarihli ve 190 

sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname, 

18/5/1994 tarihli ve 527 sayılı Memur-

lar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-

namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Hükmünde Kararname, 

10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcı-

rah Kanunu, 2/4/1987 tarihli ve 3346 

sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile 

Fonların Türkiye Büyük Millet Mecli-

since Denetlenmesinin Düzenlenmesi 

Hakkında Kanun, 4/1/2002 tarihli ve 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 

5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu 

İhale Sözleşmeleri Kanunu, 8/9/1983 

tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Ka-

nunu, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Ta-

şıt Kanunu, 9/11/1983 tarihli ve 2946 

sayılı Kamu Konutları Kanunu, 

2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Basın-İlan 

Kurumu Teşkiline Dair Kanun, 

7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Reka-

betin Korunması Hakkında Kanun, 

24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özel-

leştirme Uygulamaları Hakkında Kanun 
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ile bunların ek ve değişikliklerine ilişkin 

hükümler Türkiye Varlık Fonu ve Şirket 

ile alt fonlar ve Şirket tarafından kuru-

lan diğer şirketler hakkında uygulan-

maz. Türkiye Varlık Fonunun, Şirketin, 

alt fonların ve Şirketin kurduğu şirket-

lerin, diğer şirketler üzerinde üçüncü 

kişilerle birlikte veya tek başlarına 

kontrolünü sağlayacak işlemlerinde, iş-

lemlerin tarafları, onların doğrudan ve 

dolaylı ortakları, iştirakleri, bağlı ortak-

lıkları ile kontrol sağlanan şirketlere de 

bu işlemlerle sınırlı olmak üzere 6362 

sayılı Kanunun 23 ila 27 nci maddeleri 

ile bu Kanun kapsamında yürürlüğe ko-

nan ilgili ikincil mevzuat uygulanmaz. 

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ti-

caret Kanununun 202 nci maddesi; 

Türkiye Varlık Fonu, Şirket ile alt fonlar 

ve Şirketin 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 ortaklıklarına uygulanmaz. 

Kamu kurum ve kuruluşlarına personel 

alınmasına dair ilgili mevzuat hüküm-

leri Şirket tarafından istihdam edilecek 

personel hakkında uygulanmaz. 

(6) Şirket tarafından kurulacak varlık ki-

ralama şirketleri 28/3/2002 tarihli ve 

4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 

Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında 
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Kanunun 7/A maddesi çerçevesinde 

kurulan varlık kiralama şirketlerine ta-

nınan tüm hak, istisna, indirim ve mua-

fiyetlerden yararlanır. Bu madde uya-

rınca kurulan varlık kiralama şirketleri, 

ihraç etmiş oldukları menkul kıymet-

lere ilişkin, ihraççıların tabi olduğu 

Borsa İstanbul Anonim Şirketine öden-

mesi gereken kayıt ücreti ve kotasyon 

ücretinden muaftır. 

 

Konuya ilişkin her türlü sorunuz için Av. Emir Ali Başer ile eab@ilhanlibaser.com e-

posta adresi veya 0 (532) 343 19 77 numaralı telefon ve Av.Benan İlhanlı ile  

benan@ilhanlibaser.com e-posta adresi veya 0 (533) 655 1390 numaralı telefon 

üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
 


