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17.04.2020 tarihli 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 Sayılı Kanun ile Yeni 

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla 

düzenlemeler yapılmıştır. 

Yapılan düzenlemeler maddeler halinde özetlenmiştir. 

 

 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 24 üncü madde ile iş sözleşmesi 

bulunmakla birlikte işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden 

yararlanamayan işçiler ile 15.03.2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ve 

işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik 

kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 4857 Sayılı İş Kanununa göre fesih 

yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya 

işsiz kaldıkları süre kadar günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilecektir.  

 

Bu çerçevede ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen 

çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu şekilde çalıştırılan 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 Sosyal Güvenlik Kurumunca 

idari para cezası uygulanacak ve ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihinden itibaren 

işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir. 

 

Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamayacaktır. 

 

 Torba Kanun’un 9. maddesi ile 4857 sayılı İş Kanununa eklenen Geçici 10 uncu madde 

ile İş Kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın Her türlü iş veya hizmet 

sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği 17.04.2020 tarihinden  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. 

 

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 verilecektir. 

 

Cumhurbaşkanına söz konusu 3 aylık süreleri 6 aya kadar uzatma konusunda yetki 

verilmiştir. 
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 Torba Kanun’un 8. maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa 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 

gerçekleştirilir. Torba Kanun’un 6. maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası 

Kanunu’nun geçici 23. maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesine “başvurular,” 

ibaresinden sonra gelmek üzere “uygunluk tespitleri hariç olmak üzere” ibaresi 

eklenmiş ve bu suretle, başvuruların 60 gün içerinde sonuçlandırılacağı ancak uygunluk 

denetimlerinin ayrıca sonraki bir tarihte yapılacağı hüküm altına alınmıştır.  

İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal 

faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir Uygunluk denetimlerinin daha sonraki bir tarihte 

yapılacağı öngörüldüğünden bu aşamada işçilere ödenen kısa çalışma ödeneğinin 

işverenin hatalı veya eksik beyanı üzerine fazla ve yersiz yere ödendiği sonradan tespit 

edilir ise işverenden yasal faizi ile birlikte tahsil edilebileceği düzenlenmiştir.  

Bu düzenleme, 29.02.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. İşbu madde 29.02.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 

yürürlüğe girmiş olduğundan hâlihazırda sonuçlanmış başvurular açısından uygunluk 

denetimlerinin de ileri bir tarihte yapılabileceği sonucuna varılmaktadır.  

 7244 sayılı Kanun’un 12’nci maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa eklenen 

Geçici 13 üncü madde kapsamında sermaye şirketlerinde, 30.09.2020 tarihine kadar 

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

verilebilecektir. 

 

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 30.09.2020 tarihine kadar 

ertelenecektir. 

 

Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecektir. 

 

Genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecektir. 
  

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.” 

 

 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. 
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 Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri 

dışında da yapılmasına; 26.06.2001 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 verilebilecektir. 

 

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

İzin verilmesi durumunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, 

5746 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve 

teşviklerden yararlanmaya devam edilir. 

 

 Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının gelir vergisi tevkifatı beyan 

ve ödeme süreleri, tüm sosyal sigorta prim ödemeleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenler 3 ay ertelenecektir. 

 

 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 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan tarh ve ceza 

kesme zamanaşımı süreleri işlemez ve zamanaşımı işlemeyen süreler kadar uzar. 

 

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

uzatmaya yetkilidir. 

 

 

Diğer Düzenlemeler 

 

 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.  

 

 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 uzatılabilecektir. 

 

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

herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilecektir. 
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 Turizm tesisi maksadıyla verilen izinler hariç olmak üzere Orman Kanunu gereğince 

Devlet ormanlarında gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri adına verilen izinler ile Orman 

Genel Müdürlüğü tarafından Devlet İhale Kanunu gereğince kiraya verilen mesire 

yerleri ve taşınmazlardan 01.04.2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil 

edilmesi gereken bedeller başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenecektir. 

 

 

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. 

 

 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 ertelenecektir  

 

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. 

 

 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. 

 

 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, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren 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. 

 

 

 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. 

 

 Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununa göre düzenlenen yıllık aidat 

2020 yılında alınmayacaktır. 
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 Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda yapılan değişiklikle, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı iziniyle işletme belgesi acenta unvanından bağımsız olarak 

başka bir tüzel kişiliğe devredilebilecektir. 

 

 

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

kaynaklanan alacakları kanun hükümleri uyarınca yeniden yapılandırılacaktır. 

 

 

 Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında verilmiş olup 2020 yılı içinde 

geçerlilik süresi dolacak olan lisansların geçerlilik süresinin bir yıl uzatılmıştır. 

 

 

17.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 Sayılı Kanun’a bu bağlantı aracılığıyla 

ulaşabilirsiniz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan dolayı tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem 

tesis etmeden önce tarafımıza bilgi verilmesini rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak 

gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu 

olmayacağını hatırlatmak isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi vergi@universalpartners.com.tr 

adresine gönderebilirsiniz. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200417-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200417-2.htm

