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ERK YMM SİRKÜLER 

                               
 

Sirküler Tarih: 17.04.2020 

Sirküler No     : 2020.67 

 

 

Konu : 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının 

Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında 

Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 

17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete`de 

yayınlanmıştır. 
 

Özet : 7244 Kanunda özetle aşağıdaki konular, ön plana 

çıkmaktadır. 
 

 İzne ayrılan kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan 

veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak 

kazanamayan işçilere günlük 39,24 lira destek 

sağlanacak, 

 Kısa çalışma ödemelerine ilişkin başvurular hızlı şekilde 

sonuçlandırılacak, 

 İşveren, her türlü iş veya hizmet sözleşmesini, ahlak ve 

iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında 3 

ay süreyle feshedemeyecek, 

 Sermaye şirketlerinde, 30 Eylül 2020 tarihine kadar 

dağıtılabilecek kâr tutarının, 2019 yılı net dönem kârının 

yüzde 25'i ile sınırlandırılması,  

 Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat 

artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik her türlü 

tedbiri almak amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme 

Kurulu oluşturulacak, 

 Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerden, bir mal 

veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapanlara 10 bin 

liradan 100 bin liraya kadar; piyasada darlık yaratıcı, 

piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetlerde 

bulunanlara ise 50 bin liradan 500 bin liraya 
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Bu sirkülerde yer verilen 

açıklamalarımız, konuya ilişkin 

genel bilgiler içermektedir. 

Ayrıntılı açıklamalar için bu 

sirkülerde yer alan ilgili mevzuata 

veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar 

bulunmaktadır. 

 

mailto:info@erkymm.com
http://www.erkymm.com/


A: Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok.No:1 Flora Residence K.11 D.141-142  34750           Ataşehir /İSTANBUL  

T: 0.216.340 00 86    F: 0.216.340 00 87   E: info@erkymm.com     www.erkymm.com   Sayfa 2 

kadar idari para cezası verilecek. 

 Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme 

bölgelerinde yürütülen faaliyetlerin, destek ve teşvikler 

devam edecek şekilde, geçici süreyle bölge dışından 

yürütülmesine izin verilebilmesi, 

 Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan 

işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre 

temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya 

faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden 

kısımlarının alınmaması, 

 Belediyelerin gelir vergisi stopajı ödemeleri ile sosyal 

sigorta prim ödemelerinin 3 ay süreyle ertelenmesi,  

 Hazine ve belediye taşınmazları ile milli parklar ve 

Orman Genel Müdürlüğü taşınmazlarına ve izinlerine ait 

borçların üç ay süreyle ertelenmesi konusunda yetkili 

kurum veya organların yetkilendirilmesi, 

 TEDAŞ'ın elektrik tüketiminden kaynaklanan 

alacaklarının yapılandırılması. 

 

7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik 

ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun metnine 

bu adresten ulaşmak mümkün bulunmaktadır. 

 

 

 

1. Çalışma hayatına yönelik düzenleme ve yeni teşvikler getirilmiştir. 

7244 sayılı Kanun’un 7. Maddesi ile 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 24. madde eklenmiştir. 

Yapılan düzenlemeyle;  

 Ücretsiz izne ayrılan işçilere ve 15/3/2020 tarihinden sonra işten çıkarılmış olup, işsizlik 

ödeneğinden istifade edemeyen işçilere, İşsizlik Fonundan her gün için 39,24 Türk Lirası 

nakdi ücret desteği verilecektir. Ücretsiz izne ayrılarak ücret desteğinden yararlanan işçinin 

işveren tarafından fiilen çalıştırılmaya devam ettiğinin tespiti halinde 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 nci maddesinde belirlenen idari para 

cezaları dört katı olarak uygulanacaktır. Bu kapsamda verilecek nakdi ücret desteğinden 

yararlanma süresini 6 ay süreyle Cumhurbaşkanı uzatabilecektir. 

 

7244 sayılı Kanun’un 6. Maddesi ile 4447 sayılı  İşsizlik  Sigortası   Kanununun   geçici  23 üncü 

maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesine “başvurular,” ibaresinden sonra gelmek üzere 

“uygunluk tespitleri hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiş ve 7244 sayılı Kanun’un 8. Maddesi ile 

4447 sayılı Kanuna geçici 25. madde eklenmiştir. Yapılan düzenlemelerle;   

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

kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, 

işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 

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

faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir. Düzenleme 29/2/2020 tarihinden itibaren 

uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. 

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


A: Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok.No:1 Flora Residence K.11 D.141-142  34750           Ataşehir /İSTANBUL  

T: 0.216.340 00 86    F: 0.216.340 00 87   E: info@erkymm.com     www.erkymm.com   Sayfa 3 

7244 sayılı Kanun’un 9. Maddesi ile 4857 sayılı İş Kanununa aşağıdaki geçici 10. madde 

eklenmiştir.  

“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.” Yapılan düzenlemeyle;  

 

 Bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin iş sözleşmesi, bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle işveren tarafından feshedilemeyecektir. 

(Sağlık nedenleriyle veya ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzer haller 

nedeniyle fesih hariç). Fesih yasağı uygulanan hallerde işveren işçiyi ücretsiz izne 

ayırabilecektir. Fesih yasağı süresini 6 aya kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili 

olacaktır. 

 

2. Fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve haksız fiyat artışını önlemeye yönelik düzenlemeler 

getirilmiştir. 

 Fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu kurulmuştur.  

 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin 

birinci fıkrasına bent eklenmiş ve dördüncü fıkrası değiştirilmiştir. Buna göre; Perakende 

Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin Ek 1 inci maddesinin 

birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere on bin Türk lirasından yüz bin Türk lirasına kadar; 

ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere ise elli bin Türk lirasından beş yüz bin Türk lirasına 

idari para cezalarını uygulanacaktır. 

 Öngörülen idari para cezalarını uygulama yetkisi Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna, 

bu maddede öngörülen diğer idari para cezalarını uygulama yetkisi ise Bakanlığa aittir. 

Bakanlığa ait olan idari para cezası uygulama yetkisi taşra birimlerine devredilebilir. 

 

3. Sermaye şirketlerinin kâr dağıtımına sınırlama getirilmiştir. 

7244 sayılı Kanun’un 12. maddesiyle Türk Ticaret Kanunu’na eklenen geçici 13. maddede yapılan 

düzenlemeyle,  

Sermaye şirketlerinin, 30.09.2020 tarihine kadar; 

 2019 yılı net dönem kârının yalnızca %25’ine kadarının dağıtımına karar verilebilmesi, 

 Geçmiş yıl kârları ve serbest yedeklerin dağıtılamaması, 

 Genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilememesi, 



A: Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok.No:1 Flora Residence K.11 D.141-142  34750           Ataşehir /İSTANBUL  

T: 0.216.340 00 86    F: 0.216.340 00 87   E: info@erkymm.com     www.erkymm.com   Sayfa 4 

 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 hükmünün uygulanmayacağı, 

hükme bağlanmış, yukarıda belirtilen süreyi üç ay uzatma ve kısaltma konusunda 

Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir. 

Halka açık ya da kapalı, limited ya da anonim şirket ayrımı yapılmaksızın bütün sermaye şirketleri 

bu düzenlemeden etkilenmektedir. Ancak, kar dağıtımı sınırı kapsamına giren sermaye şirketlerine 

ilişkin istisnalar ile uygulamaya dair usul ve esasları belirlemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığının 

görüşünü almak suretiyle Ticaret Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 

 

4. Hazine taşınmazlarına ilişkin sözleşmeye istinaden yapılan ödemeler ve ecrimisil 

bedellerinin ertelenmesi 

7244 sayılı Kanun’un 1. maddesinin 1-a bendinde yapılan düzenlemeyle; 

 Koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle, Hazine taşınmazlarına ilişkin 

olarak sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken satış, kira, ön izin, irtifak hakkı, kullanma 

izni, hasılat payı ve benzeri bedeller ile ecrimisil bedellerinden 1 Nisan 2020 tarihinden 

itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenleri, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay 

süreyle erteleme konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanına yetki verilmesi ve bu sürelerin, 

bitiminden itibaren Bakan tarafından 3 aya kadar uzatılabilmesi, 

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

herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesi, 

öngörülmüştür. 

 

5. Devlet ormanlarında verilen izinler ile Orman Genel Müdürlüğünce kiralanan 

taşınmazlara ilişkin bedellerin ertelenmesi 

7244 sayılı Kanun’un 1. maddesinin 1-b bendinde yapılan düzenlemeyle; 

 Turizm tesisi maksadıyla verilen izinler hariç Orman Kanunu gereğince Devlet 

ormanlarında verilen izinler ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından Devlet İhale Kanunu 

gereğince kiraya verilen mesire yerleri ve taşınmazlardan 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren 

3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken bedellerin başvuru şartı aranmaksızın 3 ay 

süreyle ertelenmesi, 

 Bu süreleri bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatma konusunda Tarım ve Orman Bakanına 

yetki verilmesi, 

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

herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesi, 

hükme bağlanmıştır. 

 

6. Milli Parklar Kanunu’na tabi yerlerde yapılan kiralamalarda kira bedellerinin 

ertelenmesi 

7244 sayılı Kanun’un 1. maddesinin 1-c bendinde yapılan düzenlemeyle; 
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 Milli Parklar Kanunu’na tabi yerlerde yapılan kiralamalardan 1 Nisan 2020 tarihinden 

itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken bedellerin başvuru şartı 

aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenmesi, 

 Bu süreleri bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatma konusunda Tarım ve Orman Bakanına 

yetki verilmesi, 

 Bu alacakların da ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, 

herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesi, 

öngörülmüştür. 

 

7. Belediyelere ait taşınmazlara ilişkin satış, ecrimisil ve kira bedellerinin ertelenmesi 

7244 sayılı Kanun’un 1. maddesinin 1-ç bendinde yapılan düzenlemeyle; 

o 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 Mart 2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken 

kısımlarının 3 ay ertelenmesi konusunda ilgili organlara yetki verilmekte, 

o Bu süreleri, bitiminden itibaren üç ay uzatma konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanına 

yetki verilmesi, 

o Söz konusu alacakların ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler 

halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesi, 

o Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı 

döneme ilişkin olarak kira bedellerinin tahsil edilmemesi, 

öngörülmüştür. 

 

8. Faaliyeti durdurulan işletmelerin ilan ve reklam vergisi ile çevre temizlik vergisinin 

ödenmemesi, Konut ve faaliyette bulunamayan işyerlerine ilişkin su tüketimine bağlı 

alacakların, 3 ay tahsil edilmemesi 

7244 sayılı Kanun’un 1. maddesinin e bendinde yapılan düzenlemeyle,  

o 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’un 1. maddesinin g bendinde yapılan düzenlemeyle, faaliyetleri durdurulan 

veya faaliyette bulunamayan işletmelerin; 

o Yıllık ilan ve reklam vergileri ile 

o Yıllık çevre temizlik vergilerinin, 

faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmının alınmaması 

öngörülmüştür. 
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9. Belediyelerin gelir vergisi stopajı ve sigorta primlerinin ertelenmesi 

7244 sayılı Kanun’un 1. maddesinin 1-d bendinde yapılan düzenlemeyle; 

o Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının gelir vergisi tevkifatı beyan ve 

ödeme sürelerinin ve 

o Tüm sosyal sigorta prim ödemelerinden, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 

aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerin, 

 

3 ay ertelenmesi öngörülmüştür. 

 

Düzenlemeye göre; bu süreler, bitiminden itibaren 3 aya kadar Cumhurbaşkanı tarafından 

uzatılabilecek, ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi 

bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilecektir. 

 

10. Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri dışında yapılan 

faaliyetlerin teşviklerden yararlandırılması 

7244 sayılı Kanun’un 2. maddesinin 2-ğ bendinde yapılan düzenlemeyle; 

o Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 

kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım 

merkezleri dışında da yapılmasına ve 

o Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bölge sınırları içinde yürütülen 

faaliyetlerin bölge dışında da yürütülmesine, 

11 Mart 2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

tarafından izin verilebilmesi öngörülmüştür. 

Düzenlemeye göre; 

Bu süre, bitiminden itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanınca 3 aya kadar uzatılabilecek, izin 

verilmesi durumunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, indirim, 

istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaya devam edilecektir. 

Düzenleme 10.03.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 

girecektir. 

 

11. Hazine ve Maliye Bakanlığı bilişim sistemlerinin çalışmaması halinde yapılacak 

uygulama 

7244 sayılı Kanun’un 10. maddesiyle Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na eklenen ek 7. 

maddeyle; 

o Deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile salgın hastalık veya Hazine ve Maliye Bakanlığı 

bilişim sistemlerinin herhangi bir nedenle çalışmaması gibi mücbir sebep hallerinde; veri, 

bilgi ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazına ilişkin 

yöntemlerin Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenmesi, 

o Mücbir sebep hallerinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı bilişim sistemleri üzerinden 

yürütülen işlemlerde yaşanabilecek gecikme nedeniyle ilgililere, gecikme faizi, gecikme 

zammı ve ceza gibi yaptırımların uygulanmaması, 

hükme bağlanmıştır. 
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12. Diğer Hususlar 

7244 sayılı Kanun’la, yukarıda özetlenen düzenlemeler yanında, ayrıca; 

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

alacaklarının yeniden yapılandırılması, 

o Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’na göre düzenlenen yıllık aidatın 

2020 yılında ödenmemesi, 

o Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında verilmiş olup 2020 yılı içinde 

geçerlilik süresi dolacak olan lisansların geçerlilik süresinin bir yıl uzatılması, 

o 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, 

hükme bağlanmıştır. 

 

Saygılarımızla. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 

açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 

 

 


