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

AZALTILMASINA YÖNELİK  
7244 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 

 

 

ÖZET : 

 

Salgının ekonomik ve sosyal hayat üzerindeki etkilerini gidermek 

amacıyla yayımlanan 7244 sayılı Kanun ile bazı düzenlemeler yapıldı:  

 

⎯ Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin 

yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik 

vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette 

bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı alınmayacaktır. 

⎯ Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin 4 ay 

süreyle Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılması 

imkânı getirilmiştir. Düzenleme 10/3/2020 tarihinden itibaren 

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

⎯ Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamındaki yetki tespitlerinin 

verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, toplu iş 

uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreler 

17/04/2020 tarihinden itibaren üç ay süreyle uzatılmıştır. 

⎯ Ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan 

ve 15/3/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen işçi için 

üç ay süre ile günlük 39,24 TL işsizlik ödeneği getirilmiştir. 

⎯ Sermaye şirketleri 30/9/2020 tarihine kadar; 2019 yılı net 

dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının 

dağıtımına karar verilebilecek, geçmiş yıl kârlarının ve serbest 

yedek akçeleri dağıtıma konu edemeyecek ve genel kurulca 

yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi 

verilemeyecektir. 
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⎯ Yeni koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları 

zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk 

tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı 

doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecektir. 

Düzenleme 29/2/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 

yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

⎯ 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10’uncu madde ile 

Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş 

veya hizmet sözleşmesi 17/04/2020 tarihinden itibaren üç ay 

süreyle ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri 

sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyecektir. 

İşveren 17/04/2020 tarihinden itibaren üç aylık süreyi geçmemek 

üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne 

ayırabilir. Madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı 

nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez. Madde 

hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya 

işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği 

tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası 

verilecektir. 

⎯ Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında el konulan ve 

bulaşıcı salgın hastalıkla mücadele ile doğrudan ilgili tıbbi cihaz 

ve malzemeler vb.nin kovuşturma evresinde mahkemeden 

tahsisi talep edilebilecektir. 

⎯ Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya 

hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamayacağına ilişkin yasal 

düzenleme yapılmıştır. Gerekli düzenlemeler yapmak, 

gerektiğinde denetim ve incelemelerde bulunarak idari para 

cezası uygulamak ve her türlü tedbiri almak amacıyla Haksız 

Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur. Ayrıca yasal 

düzenlemeye aykırı davrananlara uygulanacak idari para 

cezaları belirlenmiştir. 
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16/04/2020 tarihli ve 7244 SAYILI YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ 

EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN 

İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile salgının çalışma 

hayatı ve ekonomi üzerindeki etkilerini gidermek amacıyla bazı düzenlemeler yapılmış 

olup; Kanun 17/04/2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir.  

 

Kanun’un ekonomi ve çalışma hayatı ile ilgili önemli düzenlemeleri aşağıdaki gibidir. 

 

⎯ Ecrimisil ve benzeri ödemeler 6 aya kadar ertelenmektedir. 

⎯ Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının gelir vergisi tevkifatı 

beyan ve ödeme süreleri ile tüm sosyal sigorta prim ödemeleri 3 ay ertelenmektedir. 

⎯ Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının su tüketimine bağlı 

alacakları ertelenmektedir. 

⎯ Büyükşehir belediyeleri ile belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat 

kiralamak suretiyle çalışan gerçek ve tüzel kişilere, toplu taşıma hizmetinin 

kesintisiz olarak yürütülebilmesiyle sınırlı olacak şekilde, 17/04/2020 tarihinden 

itibaren 3 aylık süreyle sınırlı olmak üzere meclis kararıyla; gelir desteği ödemesi 

yapabilecektir 

⎯ Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve 

reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya 

faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı alınmayacaktır. 

⎯ Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden 

kaynaklanan alacaklarından (özelleştirme devir işlemleri 

sırasında TEDAŞ’a devredilmiş olan alacaklar) vadesi 1/2/2020 tarihi (bu tarih dâhil) 

itibarıyla geldiği halde maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş ve ilgili 

Kanunlar uyarınca yapılandırılmamış olan alacaklarının asılları yapılandırılmakta ve 

fer’ilerinin tahsilinden vazgeçilmektedir. 

⎯ Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin 4 ay süreyle Ar-Ge ve 

tasarım merkezleri dışında da yapılması imkanı getirilmiştir. Düzenleme 10/3/2020 

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

⎯ Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamındaki yetki tespitlerinin verilmesi, toplu iş 

sözleşmelerinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta 

ilişkin süreler 17/04/2020 tarihinden itibaren üç ay süreyle uzatılmıştır. 

https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/17688
https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/17688
https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/17688
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⎯ Ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ve 15/3/2020 

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

işsizlik ödeneği getirilmiştir. 

⎯ Yeni koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep 

gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması 

beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi 

gerçekleştirilecektir. Düzenleme 29/2/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 

yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

⎯ 4857 sayılı İş Kanununa eklenen geçici 10 uncu madde ile Kanunun kapsamında 

olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi 17/04/2020 

tarihinden itibaren üç ay süreyle ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve 

benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyecektir. 

⎯ Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında el konulan ve bulaşıcı salgın hastalıkla 

mücadele ile doğrudan ilgili tıbbi cihaz ve malzemeler vb.nin kovuşturma evresinde 

mahkemeden tahsisi talep edilebilecektir. 

⎯ Sermaye şirketleri 30/9/2020 tarihine kadar; 2019 yılı net dönem kârının yalnızca 

yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilecek, geçmiş yıl 

kârlarının ve serbest yedek akçeleri dağıtıma konu edemeyecek ve genel 

kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecektir. 

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

fiyatında fahiş artış yapılamayacağına ilişkin yasal düzenleme yapılmıştır. Gerekli 

düzenlemeler yapmak, gerektiğinde denetim ve incelemelerde bulunarak idari para 

cezası uygulamak ve her türlü tedbiri almak amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme 

Kurulu oluşturulmuştur. Ayrıca yasal düzenlemeye aykırı davrananlara 

uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir. 
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Söz konusu düzenlemelere ilişkin özet detay bilgiler aşağıdaki gibidir. 

 

 

1-) Ecrimisil ve benzeri ödemeler 6 aya kadar ertelenmesi 

 

Kanunun birinci maddesiyle;  

 

- Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken 

bedeller ile ecrimisil bedellerinden 1/4/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme 

ilişkin tahsil edilmesi gerekenleri başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle 

ertelemeye Çevre ve Şehircilik Bakanı yetki verilmektedir.  

 

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

uzatılabilecektir.  

 

Bu alacaklar ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler 

halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilecektir. 

  

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

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

gereken bedeller başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenmektedir.  

 

Bu süreleri bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatmaya Tarım ve Orman Bakanı 

yetkilidir.  

 

Bu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler 

halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilecektir. 

 

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

mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin 

olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan 

bedellerin veya tutarların, 19/3/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil 

edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesine büyükşehir belediyeleri, 

belediyeler ve birliklerde meclis; bağlı kuruluşlarda ise yetkili karar organı yetkili 

kılınmaktadır.  



 

  

  

 
 

   
 

17.04.2020/98-6 

 

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

uzatılabilir.  

 

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

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

Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette 

bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilmeyecektir. 

 

 

2-) Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının gelir 

vergisi tevkifatı beyan ve ödeme süreleri tüm sosyal sigorta prim 

ödemeleri 3 ay ertelenmesi 

 

Kanunun 1’inci maddesi ile Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının 

gelir vergisi tevkifatı 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 Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yaptığı yıllık taksit ödemeleri, maddenin yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenler 3 ay 

ertelenmektedir. 

 

Bu süreler, bitiminden itibaren 3 aya kadar Cumhurbaşkanı tarafından uzatılabilir. 

Bunlar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, 

herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir. Erteleme süresince 

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan tarh ve ceza kesme 

zamanaşımı süreleri işlemez ve zamanaşımı işlemeyen süreler kadar uzar. 
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3-) Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının su 

tüketimine bağlı alacaklarının ertelenmesi 

 

Kanunun 1’inci maddesinde yer alan düzenleme ile Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve 

bağlı kuruluşlarının konutlara ve faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan 

işyerlerine ilişkin su tüketimine bağlı alacaklarının, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerle sınırlı olmak üzere belediye 

meclisi tarafından 3 ay ertelenebilmesi yetkisi verilmektedir.  

 

Bu süreler, bitiminden itibaren 3 aya kadar belediye meclisince uzatılabilir.  

 

Bu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, 

herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir. 

 

 

4-) Toplu taşıma hizmeti verenlere gelir desteği sağlanması 

 

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

kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan gerçek ve tüzel 

kişilere, toplu taşıma hizmetinin kesintisiz olarak yürütülebilmesiyle sınırlı olacak şekilde, 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süreyle sınırlı olmak üzere meclis 

kararıyla; gelir desteği ödemesi yapabilecektir. 

 

Belirlenen döneme tekabül eden ruhsat, izin, hat kirası borçlarını faizsiz olarak 3 ay 

ertelenebilecektir. 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanı bu süreleri, bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatmaya yetkili 

kılınmıştır. 

 

Ruhsat, izin, hat kirası borçları ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit 

taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir.  
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5-) Yıllık İlan ve Reklam Vergileri İle Yıllık Çevre Temizlik Vergilerinin 

Alınmaması  

 

Kanunun 1’inci maddesinde yer alan düzenleme ile Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette 

bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, 

faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı 

alınmayacaktır. 

 

 

6-) (TEDAŞ)’ın elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakları 

yapılandırılması  

 

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan 

alacaklarından (özelleştirme devir işlemleri sırasında TEDAŞ’a devredilmiş olan alacaklar) 

vadesi 1/2/2020 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla geldiği maddenin yürürlüğe girdiği tarih 

itibarıyla ödenmemiş ve ilgili Kanunlar uyarınca yapılandırılmamış olan alacaklarının 

asıllarının tamamının, 2021 yılının Eylül ayı sonuna kadar TEDAŞ’a iletilmek üzere 

dağıtım/perakende satış şirketlerine veya TEDAŞ’a yazılı başvuruda bulunulması ve 

ödenmesi gereken tutarın ilk taksiti 2021 yılının Ekim ayının son gününe kadar ödenmek 

üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam üç eşit taksitte ödenmesi şartıyla, bu 

alacakların ödenen kısmına isabet eden fer’ilerinin tahsilinden vazgeçilmektedir. 

 

Uygun ödeme yapıldığı takdirde, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki sürelere 

herhangi bir faiz, zam ve katsayı uygulanmayacaktır. 

 

 

7-) Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin 4 ay süreyle 

Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılabilmesi  

 

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

Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım 

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

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Bölge sınırları içinde 

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

süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebilecektir. 
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Bu süre, bitiminden itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanınca 3 aya kadar uzatılabilir. İzin 

verilmesi durumunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, 5746 

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

yararlanmaya devam edilir. 

 

Düzenleme 10/3/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. 

 

 

8-) Üç ay süreyle, toplu iş sözleşmesinin yapılması, toplu iş 

uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreçlerin 

uzatılması  

 

Kanunun 2’nci maddesinde yer alan düzenleme ile 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 maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle uzatılmıştır. 

 

Cumhurbaşkanı, bu bentte yer alan üç aylık süreyi bitiminden itibaren üç aya kadar 

uzatmaya yetkili kılınmıştır. 

 

 

9-) Ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ve 

15/3/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen işçi için üç ay süre 

ile günlük 39,24 TL işsizlik ödeneği ödenmesi 

 

Kanunun 7’nci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 24 üncü 

madde uyarınca; 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından 

ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 

tarihinden sonra 51 inci madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve İşsizlik Sigortası 

Kanununun 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 
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içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, Fondan günlük 39,24 

Türk Lirası nakdi ücret desteği verilecektir. 

 

 

10-) Kısa çalışma ödeneği için başvuran herkese uygunluk tespiti 

tamamlanmadan ödeme yapılması  

 

Kanunun 8’inci maddesi ile 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 25’inci madde ile yeni 

koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa 

çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin 

beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecektir. 

 

Düzenleme 29/2/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. 

 

 

11-) Üç ay süre ile işten çıkarma yasaklanması  

 

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

uyarınca Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet 

sözleşmesi Kanunun 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 feshedilemeyecektir. 

 

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

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

haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez. 

 

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

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

idari para cezası verilir. 
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12-) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında el konulan ve bulaşıcı 

salgın hastalıkla mücadele ile doğrudan ilgili tıbbi cihaz ve malzemeler 

vb.nin kovuşturma evresinde mahkemeden tahsisinin talep edilebilmesi  

 

Kanunun 11 uncu maddesi ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa eklenecek 

geçici 13 üncü madde uyarınca30/9/2020 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 edilebilecektir.  

 

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.  

 

 

13-) 2019 yılı karının dağıtılmasına 30.09.2020 tarihine kadar sınır 

getirilmesi  

 

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

ile sermaye şirketlerinde 30/9/2020 tarihine kadar; 

 

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

karar verilebileceği,  

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

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

 

hüküm altına alınmaktadır.  
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Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak 

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

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

sürenin sonuna kadar ertelenecektir. 

 

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

esasları belirlemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle Ticaret 

Bakanlığı yetkili kılınmaktadır. 

 

 

14-) Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya 

hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamaması 

 

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

Kanuna eklenen Ek Madde 1 aşağıdaki gibidir. 

 

“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. 

 (2) Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa 

dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını 

engelleyici faaliyetlerde bulunulamaz. 

 (3) 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 oluşturulur. Başkanlığı, İç Ticaret Genel Müdürü tarafından 

yürütülen Kurul; 

a) Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi 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 tarafından görevlendirilen birer Genel Müdür, 

ç) İlgili İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı, 

d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu 

tarafından görevlendirilen birer üye, 

e) Üretici ve tüketici örgütleri ile perakende sektörünü temsilen birer üye, 
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olmak üzere on üç üyeden oluşur. 

(4) Kurul ihtiyaç halinde Başkanın çağrısı üzerine; Başkan dâhil en az yedi üye ile 

toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde 

Başkanın oy kullandığı tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilir. Kurulun kararları 

Bakanlıkça uygulanır. 

(5) Kurulun sekretarya hizmetleri İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. 

(6) Kurulun oluşumu, görevleri, çalışma usul ve esasları, sekretarya hizmetleri ve 

Kurula ilişkin diğer hususlar yönetmelik ile belirlenir.” 

 

Ayrıca yasal düzenlemeye aykırı davrananlara uygulanacak idari para cezaları 

belirlenmiştir. 

 

Saygılarımızla… 

 

 

 

“7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayat 

Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun” tam metni…>>> 
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