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KANUN

YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL
HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR KANUN

Kanun No. 7244                                                                                         Kabul Tar�h�: 16/4/2020

Bazı alacakların ertelenmes�, alınmaması veya yapılandırılması
MADDE 1 – (1) Yen� koronav�rüs (Cov�d-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçes�yle;
a) Haz�ne taşınmazlarına �l�şk�n olarak sözleşmeye �st�naden ödenmes� gereken bedeller �le ecr�m�s�l

bedeller�nden 1/4/2020 tar�h�nden �t�baren 3 aylık döneme �l�şk�n tahs�l ed�lmes� gerekenler� başvuru şartı
aranmaksızın 3 ay süreyle ertelemeye Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yetk�l�d�r. Bu süreler, b�t�m�nden �t�baren Çevre ve
Şeh�rc�l�k Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılab�l�r. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık
eş�t taks�tler hal�nde, herhang� b�r gec�kme zammı ve fa�z uygulanmadan tahs�l ed�l�r.

b) Tur�zm tes�s� maksadıyla ver�len �z�nler har�ç olmak üzere 31/8/1956 tar�hl� ve 6831 sayılı Orman Kanunu
gereğ�nce Devlet ormanlarında gerçek ve özel hukuk tüzel k�ş�ler� adına ver�len �z�nler �le Orman Genel Müdürlüğü
tarafından 8/9/1983 tar�hl� ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğ�nce k�raya ver�len mes�re yerler� ve
taşınmazlardan 1/4/2020 tar�h�nden �t�baren 3 aylık döneme �l�şk�n tahs�l ed�lmes� gereken bedeller başvuru şartı
aranmaksızın 3 ay süreyle ertelen�r. Bu süreler� b�t�m�nden �t�baren 3 aya kadar uzatmaya Tarım ve Orman Bakanı
yetk�l�d�r. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eş�t taks�tler hal�nde, herhang� b�r gec�kme
zammı ve fa�z uygulanmadan tahs�l ed�l�r. Ayrıca ver�len �z�nler�n erteleme dönem� �çer�s�nde tahakkuk eden �lk yıl
bedeller�ne karşılık banka tem�nat mektubu alınarak yer tesl�m� yapılab�l�r.

c) 9/8/1983 tar�hl� ve 2873 sayılı M�llî Parklar Kanununa tab� yerlerde 2886 sayılı Kanun hükümler�ne göre
yapılan k�ralamalardan 1/4/2020 tar�h�nden �t�baren 3 aylık döneme �l�şk�n tahs�l ed�lmes� gereken bedeller başvuru
şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelen�r. Bu süreler� b�t�m�nden �t�baren 3 aya kadar uzatmaya Tarım ve Orman
Bakanı yetk�l�d�r. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eş�t taks�tler hal�nde, herhang� b�r
gec�kme zammı ve fa�z uygulanmadan tahs�l ed�l�r.

ç) Büyükşeh�r beled�yeler�, beled�yeler, �l özel �dareler� ve bağlı kuruluşları �le bunların üyes� olduğu mahall�
�dare b�rl�kler�n�n mülk�yet�nde veya tasarrufunda olan taşınmazlara �l�şk�n olarak �lg�l� mevzuatınca yapılan satış,
ecr�m�s�l ve k�ralamadan kaynaklanan bedeller�n veya tutarların, 19/3/2020 tar�h�nden �t�baren 3 aylık döneme �l�şk�n
tahs�l ed�lmes� gereken kısımlarının 3 ay ertelenmes�ne büyükşeh�r beled�yeler�, beled�yeler, �l özel �dareler� ve
b�rl�klerde mecl�s; bağlı kuruluşlarda �se yetk�l� karar organı yetk�l�d�r. Bu süreler, b�t�m�nden �t�baren �lg�s�ne göre
Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı veya İç�şler� Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılab�l�r. Söz konusu alacaklar ertelenen
süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eş�t taks�tler hal�nde, herhang� b�r gec�kme zammı ve fa�z uygulanmadan
tahs�l ed�l�r. Faal�yetler� durdurulan veya faal�yette bulunamayan �şletmeler�n faal�yette bulunmadığı döneme �l�şk�n
olarak k�ra bedeller� tahs�l ed�lmez.

d) Büyükşeh�r beled�yeler�, beled�yeler ve bağlı kuruluşlarının gel�r verg�s� tevk�fatı beyan ve ödeme süreler�,
tüm sosyal s�gorta pr�m ödemeler� �le 3/7/1968 tar�hl� ve 1053 sayılı Beled�ye Teşk�lâtı Olan Yerleş�m Yerler�ne İçme,
Kullanma ve Endüstr� Suyu Tem�n� Hakkında Kanunun 4 üncü maddes� uyarınca Devlet Su İşler� Genel Müdürlüğüne
yaptığı yıllık taks�t ödemeler�nden, bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren 3 aylık döneme �l�şk�n tahs�l
ed�lmes� gerekenler 3 ay ertelen�r. Bu süreler, b�t�m�nden �t�baren 3 aya kadar Cumhurbaşkanı tarafından uzatılab�l�r.



Bunlar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eş�t taks�tler hal�nde, herhang� b�r gec�kme zammı ve fa�z
uygulanmadan tahs�l ed�l�r. Erteleme süres�nce 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununda yer alan tarh ve
ceza kesme zamanaşımı süreler� �şlemez ve zamanaşımı �şlemeyen süreler kadar uzar.

e) Büyükşeh�r beled�yeler�, beled�yeler ve bağlı kuruluşlarının konutlara ve faal�yetler� durdurulan veya
faal�yette bulunamayan �şyerler�ne �l�şk�n su tüket�m�ne bağlı alacakları, bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten
�t�baren 3 aylık döneme �l�şk�n tahs�l ed�lmes� gerekenlerle sınırlı olmak üzere beled�ye mecl�s� tarafından 3 ay
erteleneb�l�r. Bu süreler, b�t�m�nden �t�baren 3 aya kadar beled�ye mecl�s�nce uzatılab�l�r. Bu alacaklar ertelenen süre
sonunda, ertelenen süre kadar aylık eş�t taks�tler hal�nde, herhang� b�r gec�kme zammı ve fa�z uygulanmadan tahs�l
ed�l�r.

f) Büyükşeh�r beled�yeler� �le beled�yeler, kend�s�nden �z�n veya ruhsat almak ya da hat k�ralamak suret�yle
çalışan gerçek ve tüzel k�ş�lere, toplu taşıma h�zmet�n�n kes�nt�s�z olarak yürütüleb�lmes�yle sınırlı olacak şek�lde, bu
madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren 3 aylık süreyle sınırlı olmak üzere mecl�s kararıyla; gel�r desteğ� ödemes�
yapab�l�r, bel�rlenen döneme tekabül eden ruhsat, �z�n, hat k�rası borçlarını fa�zs�z olarak 3 ay erteleyeb�l�r. Çevre ve
Şeh�rc�l�k Bakanı bu süreler�, b�t�m�nden �t�baren 3 aya kadar uzatmaya yetk�l�d�r. Ruhsat, �z�n, hat k�rası borçları
ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eş�t taks�tler hal�nde, herhang� b�r gec�kme zammı ve fa�z
uygulanmadan tahs�l ed�l�r.

g) Faal�yetler� durdurulan veya faal�yette bulunamayan �şletmeler�n yıllık �lan ve reklam verg�ler� �le yıllık
çevre tem�zl�k verg�ler�n�n, faal�yetler� durdurulan veya faal�yette bulunulamayan dönemlere �sabet eden kısmı
alınmaz.

ğ) 16/8/1961 tar�hl� ve 351 sayılı Yüksek Öğren�m Kred� ve Yurt H�zmetler� Kanununun 16 ncı maddes�
kapsamındak� kred� borçları, bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren 3 aylık döneme �l�şk�n tahs�l ed�lmes�
gerekenlerle sınırlı olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelen�r. Bu süreler, b�t�m�nden �t�baren
Gençl�k ve Spor Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılab�l�r. Söz konusu borçlar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre
kadar aylık taks�tler hal�nde, herhang� b�r gec�kme zammı, fa�z veya Yİ-ÜFE uygulanmadan tahs�l ed�l�r.

h) Tarım satış kooperat�fler� b�rl�kler�n�n 1/6/2000 tar�hl� ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperat�f ve B�rl�kler�
Hakkında Kanunun geç�c� 4 üncü maddes� uyarınca yen�den yapılandırılan ve yılda b�r taks�t olmak üzere ödenen
Destekleme ve F�yat İst�krar Fonu (DFİF) kaynaklı kred� borçlarının 2020 yılına a�t borç taks�t ödemes�, fa�zs�z olarak
2021 yılına ertelenm�ş, 2021 yılı dah�l daha sonrak� yıllarda ödenecek taks�t tutarları da fa�zs�z olarak b�rer yıl
ertelenm�şt�r.

ı) 14/9/1972 tar�hl� ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları B�rl�ğ� Kanununun 35 �nc�
maddes�nde düzenlenen yıllık a�dat 2020 yılında alınmaz.

�) Türk�ye Elektr�k Dağıtım Anon�m Ş�rket�’n�n (TEDAŞ) elektr�k tüket�m�nden kaynaklanan alacakları
(özelleşt�rme dev�r �şlemler� sırasında TEDAŞ’a devred�lm�ş olan alacaklar) aşağıdak� hükümler uyarınca
yapılandırılır.

l) Vades� 1/2/2020 tar�h� (bu tar�h dâh�l) �t�barıyla geld�ğ� hâlde bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla
ödenmem�ş ve 23/2/2017 tar�hl� ve 6824 sayılı Bazı Alacakların Yen�den Yapılandırılması �le Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanunun 2 nc� maddes� ve geç�c� 1 �nc� maddes� uyarınca
yapılandırılmamış olan alacaklarının asıllarının tamamının, 2021 yılının Eylül ayı sonuna kadar TEDAŞ’a �let�lmek
üzere dağıtım/perakende satış ş�rketler�ne veya TEDAŞ’a yazılı başvuruda bulunulması ve ödenmes� gereken tutarın
�lk taks�t� 2021 yılının Ek�m ayının son gününe kadar ödenmek üzere ve her yıl �lk taks�t�n tekabül ett�ğ� ayda toplam
üç eş�t taks�tte ödenmes� şartıyla, bu alacakların ödenen kısmına �sabet eden fer’�ler�n�n tahs�l�nden vazgeç�l�r. Bu alt
bent hükümler�ne uygun ödeme yapıldığı takd�rde, bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten sonrak� sürelere herhang�
b�r fa�z, zam ve katsayı uygulanmaz.



2) Bu bent kapsamına g�ren alacaklarla �lg�l� olarak dava açılması ya da �cra tak�b� yapılması hâl�nde 6824
sayılı Kanunun 2 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (�), (j), (k), (l) ve (m) bentler� gereğ�nce �şlem yapılır.

3) Bu bent kapsamına g�ren tüm alacaklarla �lg�l� olarak, 1/2/2020 tar�h�nden �t�baren 2023 yılı Ek�m ayı son
gününe kadar �lg�l� kanunlarda öngörülen zamanaşımı süreler� �şlemez.

4) Bu bent kapsamına g�ren alacaklara karşılık bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce tahs�l ed�lm�ş olan
tutarların bu bent hükümler�ne dayanılarak red ve �ades� yapılmaz.

5) Bu bent kapsamında bel�rlenen ödemeler�n süres�nde gerçekleşt�r�lmemes� hal�nde bu bent hükümler�nden
yararlanma hakkı kaybed�l�r.

6) Bu bend�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar TEDAŞ tarafından bel�rlen�r.
Süre uzatımı, toplantı erteleme ve uzaktan çalışma
MADDE 2 – (1) Yen� koronav�rüs (Cov�d-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçes�yle;
a) 10/2/2005 tar�hl� ve 5300 sayılı Tarım Ürünler� L�sanslı Depoculuk Kanunu kapsamında ver�lm�ş olup 2020

yılı �ç�nde geçerl�l�k süres� dolacak olan l�sansların geçerl�l�k süres� b�r yıl uzatılmıştır.
b) 10/6/1946 tar�hl� ve 4922 sayılı Den�zde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun kapsamında t�caret

gem�ler�ne düzenlenen ve 11/3/2020 tar�h� �le 31/7/2020 tar�h� aralığında süres� dolan veya dolacak den�ze elver�şl�l�k
belgeler�n�n süres�, 1/8/2020 tar�h�ne kadar uzatılır. Bu sürey�, b�t�m�nden �t�baren 3 aya kadar uzatmaya Ulaştırma ve
Altyapı Bakanı yetk�l�d�r.

c) 4922 sayılı Kanunun 3 üncü maddes� kapsamında yapılacak denetlemeler 1/8/2020 tar�h�ne kadar ertelen�r.
Bu sürey� 3 aya kadar uzatmaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yetk�l�d�r.

ç) 4/11/2004 tar�hl� ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 22/11/2001 tar�hl� ve 4721 sayılı Türk Meden�
Kanununa göre dernekler tarafından ver�lecek b�ld�r�m ve beyannameler �le dernek genel kurul toplantıları 31/7/2020
tar�h�ne kadar ertelen�r. Bu süre, 3 aya kadar İç�şler� Bakanınca uzatılab�l�r. Ertelenen genel kurul toplantıları,
ertelemen�n sona erd�ğ� tar�hten �t�baren 30 gün �ç�nde yapılır. Mevcut organların görev, yetk� ve sorumlulukları
erteleme süres� sonrasında yapılacak �lk genel kurula kadar devam eder.

d) 24/4/1969 tar�hl� ve 1163 sayılı Kooperat�fler Kanunu kapsamındak� genel kurul toplantıları 31/7/2020
tar�h�ne kadar ertelen�r. Bu süre, �lg�l� Bakan tarafından 3 aya kadar uzatılab�l�r. Ertelenen genel kurul toplantıları,
ertelemen�n sona erd�ğ� tar�hten �t�baren üç ay �ç�nde yapılır. Mevcut organların görev, yetk� ve sorumlulukları
erteleme süres� sonrasında yapılacak �lk genel kurula kadar devam eder.

e) 11/6/2010 tar�hl� ve 5996 sayılı Veter�ner H�zmetler�, B�tk� Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu �le 29/6/2004
tar�hl� ve 5200 sayılı Tarımsal Üret�c� B�rl�kler� Kanunu kapsamındak� genel kurul toplantıları 31/7/2020 tar�h�ne
kadar ertelen�r. Bu süre, Tarım ve Orman Bakanınca 3 aya kadar uzatılab�l�r. Ertelenen genel kurul toplantıları,
ertelemen�n sona erd�ğ� tar�hten �t�baren üç ay �ç�nde yapılır. Mevcut organların görev, yetk� ve sorumlulukları
erteleme süres� sonrasında yapılacak �lk genel kurula kadar devam eder.

f) 18/5/2004 tar�hl� ve 5174 sayılı Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� �le Odalar ve Borsalar Kanununun 61
�nc� maddes� uyarınca 2020 yılı Mayıs ayı �ç�nde yapılması gereken B�rl�k Genel Kurulu, b�r sonrak� yıl Genel Kurulu
�le b�rl�kte yapılır.

g) 18/1/1984 tar�hl� ve 2972 sayılı Mahall� İdareler �le Mahalle Muhtarlıkları ve İht�yar Heyetler� Seç�m�
Hakkında Kanunun 33 üncü maddes�ne göre yapılması gereken seç�mler 2020 yılında yapılmaz.

ğ) 28/2/2008 tar�hl� ve 5746 sayılı Araştırma, Gel�şt�rme ve Tasarım Faal�yetler�n�n Desteklenmes� Hakkında
Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezler�nde yürütülen faal�yetler�n Ar-Ge ve tasarım merkezler� dışında da
yapılmasına; 26/6/2001 tar�hl� ve 4691 sayılı Teknoloj� Gel�şt�rme Bölgeler� Kanunu kapsamında Bölge sınırları
�ç�nde yürütülen faal�yetler�n Bölge dışında da yürütülmes�ne 11/3/2020 tar�h�nden �t�baren 4 ay süreyle sınırlı olmak
üzere, Sanay� ve Teknoloj� Bakanı tarafından �z�n ver�leb�l�r. Bu süre, b�t�m�nden �t�baren Sanay� ve Teknoloj�
Bakanınca 3 aya kadar uzatılab�l�r. İz�n ver�lmes� durumunda, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığının b�lg�lend�r�lmes�



kaydıyla, 5746 sayılı Kanun �le 4691 sayılı Kanun kapsamındak� �nd�r�m, �st�sna, destek ve teşv�klerden yararlanmaya
devam ed�l�r.

h) 25/6/2001 tar�hl� ve 4688 sayılı Kamu Görevl�ler� Send�kaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 30 uncu
maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (a) bend�nde öngörülen tesp�t 2020 yılı �ç�n 15 Temmuz 2020 tar�h� esas alınarak
gerçekleşt�r�l�r ve en geç 31 Temmuz 2020 tar�h�ne kadar A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığına gönder�l�r.
Aynı fıkranın (b) bend� uyarınca yapılacak tesp�t �se 15 Temmuz 2020 tar�h� esas alınarak yapılır ve Eylül ayının �lk
haftasında Resm� Gazetede yayımlanır. Bu süreler� 15 Mayıs 2021 tar�h�ne kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetk�l�d�r.

ı) 18/10/2012 tar�hl� ve 6356 sayılı Send�kalar ve Toplu İş Sözleşmes� Kanunu kapsamındak� yetk�
tesp�tler�n�n ver�lmes�, toplu �ş sözleşmeler�n�n yapılması, toplu �ş uyuşmazlıklarının çözümü �le grev ve lokavta
�l�şk�n süreler bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren üç ay süreyle uzatılmıştır. Cumhurbaşkanı, bu bentte yer
alan üç aylık sürey� b�t�m�nden �t�baren üç aya kadar uzatmaya yetk�l�d�r.

�) Haz�nen�n özel mülk�yet�ndek� taşınmazların satışı, k�raya ver�lmes�, trampası, arsa veya kat karşılığı �nşaat
yaptırılması ve sınırlı ayn� hak tes�s� �şlemler� �le Devlet�n hüküm ve tasarrufu altındak� yerler�n k�raya ver�lmes� ve
kullanma �zn� ver�lmes� �haleler�, 31/7/2020 tar�h�ne kadar h�zmet bedel� karşılığında Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığının
bağlı ve �lg�l� kuruluşları �le bunların �şt�rakler�ne a�t tekn�k altyapı kullanılmak suret�yle elektron�k ortamda
yapılab�l�r. Bu süre Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanınca 3 aya kadar uzatılab�l�r. Bu �halelere �l�şk�n usul ve esaslar Çevre ve
Şeh�rc�l�k Bakanlığı tarafından bel�rlen�r.

MADDE 3 – 14/9/1972 tar�hl� ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları B�rl�ğ� Kanununun 4
üncü maddes�n�n üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“İşletme belges� b�r �şletmeye mahsus olmak üzere tüzel k�ş�lere ver�l�r. Bakanlıktan �z�n almak kaydıyla
�şletme belges� acenta unvanından bağımsız olarak başka b�r tüzel k�ş�l�ğe devred�leb�l�r ve dev�r Bakanlık s�c�l�ne
�şlend�ğ� tar�hte hüküm �fade eder. Devred�len �şletme belges�nde yer alan acenta unvanı veya �lt�basa yol açacak
unvan on yıl �çer�s�nde h�çb�r seyahat acentasına kullandırılmaz. İşletme belges�n� devreden tüzel k�ş�l�ğe üç yıl
�çer�s�nde yen�den �şletme belges� ver�lmez. Belge devr�ne �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlıkça bel�rlen�r.”

MADDE 4 – 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununa aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.
“EK MADDE 45 – Devlete a�t ün�vers�teler�n tıp fakülteler� ve d�ş hek�ml�ğ� fakülteler� �le bunlara bağlı

sağlık uygulama ve araştırma merkez� b�r�mler� �le rektörlükler�ne bağlı sağlık h�zmet� sunan enst�tüler�n döner
sermaye �şletmes� b�r�mler�nden, borç karşılama yüzdeler� Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığınca tesp�t ed�lecek oranın
altında kalanlara Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı bütçes�nden kaynak aktarılab�l�r.

B�r�nc� fıkraya �l�şk�n usul ve esaslar Stratej� ve Bütçe Başkanlığının görüşü alınarak Haz�ne ve Mal�ye
Bakanlığınca bel�rlen�r ve yapılacak harcamalara �l�şk�n �ş ve �şlemler Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı denet�m elemanları
tarafından denetlen�r. Denet�mlerde, aktarılan tutarların bel�rlenen esaslar çerçeves�nde ve amacına uygun olarak
kullanılıp kullanılmadığı ayrıntılı olarak değerlend�r�l�r.”

MADDE 5 – 24/5/1983 tar�hl� ve 2828 sayılı Sosyal H�zmetler Kanununa aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 18 – Yen� koronav�rüs (Cov�d-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçes�yle;
a) Bakım merkezler�nde bakım h�zmet� sunulab�lmes� �ç�n ek 7 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında yer alan gel�r

ölçütü ve ağır engell�l�k şartları,
b) H�zmet alımıyla bakım h�zmet� sunulab�lmes� �ç�n ek 10 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasında yer alan gel�r

ölçütü şartı,
bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren üç ay süreyle aranmaz. Cumhurbaşkanı bu sürey� b�r yıla kadar

uzatmaya yetk�l�d�r.”
MADDE 6 – 25/8/1999 tar�hl� ve 4447 sayılı İşs�zl�k S�gortası  Kanununun  geç�c� 23 üncü maddes�n�n �k�nc�

fıkrasının son cümles�ne “başvurular,” �bares�nden sonra gelmek üzere “uygunluk tesp�tler� har�ç olmak üzere” �bares�
eklenm�şt�r.



MADDE 7 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 24 – Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte �ş sözleşmes� bulunmakla b�rl�kte 4857 sayılı

Kanunun geç�c� 10 uncu maddes� uyarınca �şveren tarafından ücrets�z �zne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğ�nden
yararlanamayan �şç�ler �le 15/3/2020 tar�h�nden sonra 51 �nc� madde kapsamında �ş sözleşmes� feshed�len ve bu
Kanunun d�ğer hükümler�ne göre �şs�zl�k ödeneğ�nden yararlanamayan �şç�lere, herhang� b�r sosyal güvenl�k
kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 4857 sayılı Kanunun geç�c� 10 uncu maddes�nde yer alan fes�h
yapılamayacak sürey� geçmemek üzere, bu süre �ç�nde ücrets�z �z�nde bulundukları veya �şs�z kaldıkları süre kadar,
Fondan günlük 39,24 Türk l�rası nakd� ücret desteğ� ver�l�r. Yapılan ödemelerden damga verg�s� har�ç herhang� b�r
kes�nt� yapılamaz.

B�r�nc� fıkra kapsamında ücrets�z �zne ayrılarak nakd� ücret desteğ�nden yararlanan �şç�n�n f��len
çalıştırıldığının tesp�t� hal�nde �şverene, bu şek�lde çalıştırılan her �şç� ve çalıştırıldığı her ay �ç�n ayrı ayrı olmak üzere
f��l�n �şlend�ğ� tar�htek� 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddes�nce bel�rlenen aylık brüt asgar� ücret tutarında çalışma
ve �ş kurumu �l müdürlükler�nce �dar� para cezası uygulanır ve ödenen nakd� ücret desteğ� ödeme tar�h�nden �t�baren
�şleyecek kanun� fa�z� �le b�rl�kte �şverenden tahs�l ed�l�r.

Bu madde kapsamında nakd� ücret desteğ�nden yararlananlardan 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık
s�gortalısı veya genel sağlık s�gortalısının bakmakla yükümlü olduğu k�ş� kapsamına g�rmeyenler, aynı Kanunun 60
ıncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (g) bend� kapsamında genel sağlık s�gortalısı sayılırlar ve genel sağlık s�gortasına
�l�şk�n pr�mler� Fondan karşılanır.

Bakanlık, nakd� ücret desteğ�ne �l�şk�n ödeme usul ve esaslarını bel�rlemeye ve bu madden�n uygulanmasına
�l�şk�n ortaya çıkab�lecek tereddütler� g�dermeye yetk�l�d�r.”

MADDE 8 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 25 – Yen� koronav�rüs (Cov�d-19) sebeb�yle �şverenler�n yaptıkları zorlayıcı sebep

gerekçel� kısa çalışma başvuruları �ç�n, uygunluk tesp�t�n�n tamamlanması beklenmeks�z�n, �şverenler�n beyanı
doğrultusunda kısa çalışma ödemes� gerçekleşt�r�l�r. İşveren�n hatalı b�lg� ve belge vermes� neden�yle yapılan fazla ve
yers�z ödemeler, yasal fa�z� �le b�rl�kte �şverenden tahs�l ed�l�r.”

MADDE 9 – 22/5/2003 tar�hl� ve 4857 sayılı İş Kanununa aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 10 – Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü �ş veya h�zmet

sözleşmes�, bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren üç ay süreyle 25 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (II)
numaralı bend�nde ve d�ğer kanunların �lg�l� hükümler�nde yer alan ahlak ve �y� n�yet kurallarına uymayan haller ve
benzer� sebepler dışında �şveren tarafından feshed�lemez.

Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren üç aylık sürey� geçmemek üzere �şveren �şç�y� tamamen veya
kısmen ücrets�z �zne ayırab�l�r. Bu madde kapsamında ücrets�z �zne ayrılmak, �şç�ye haklı nedene dayanarak
sözleşmey� fes�h hakkı vermez.

Bu madde hükümler�ne aykırı olarak �ş sözleşmes�n� fesheden �şveren veya �şveren vek�l�ne, sözleşmes�
feshed�len her �şç� �ç�n f��l�n �şlend�ğ� tar�htek� aylık brüt asgar� ücret tutarında �dar� para cezası ver�l�r.

Cumhurbaşkanı b�r�nc� ve �k�nc� fıkrada yer alan üç aylık süreler� altı aya kadar uzatmaya yetk�l�d�r.”
MADDE 10 – 10/12/2003 tar�hl� ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönet�m� ve Kontrol Kanununa aşağıdak� ek

madde eklenm�şt�r.
“Mücb�r sebep
EK MADDE 7 – Deprem, yangın, sel g�b� doğal afetler �le salgın hastalık veya Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı

b�l�ş�m s�stemler�n�n herhang� b�r nedenle çalışmaması g�b� mücb�r sebep haller�nde; ver�, b�lg� ve belgeler�n
oluşturulması, kayded�lmes�, �let�lmes�, muhafazası ve �brazına �l�şk�n yöntemler Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığınca
bel�rlen�r.



Mücb�r sebep haller�nde, Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı b�l�ş�m s�stemler� üzer�nden yürütülen �şlemlerde
yaşanab�lecek gec�kme neden�yle �lg�l�lere, gec�kme fa�z�, gec�kme zammı ve ceza g�b� yaptırımlar uygulanmaz.”

MADDE 11 – 21/3/2007 tar�hl� ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aşağıdak� geç�c� madde
eklenm�şt�r.

“GEÇİCİ MADDE 13 – (1) 30/9/2020 tar�h�ne kadar bu Kanun kapsamında el konulan ve bulaşıcı salgın
hastalıkla mücadele �le doğrudan �lg�l� tıbb� c�haz ve malzemeler, test materyal�, plazma, et�l alkol, �zoprop�l alkol,
gl�serol, maske, eld�ven, tulum, galoş, kolonya, dezenfektan, dezenfeks�yon c�hazları, solunum c�hazı, yoğun bakım
malzemes�, �laç, aşı, �lk yardım araç-gereçler� ve bunların üret�m�nde kullanılan c�haz ve malzemeler, del�l olarak
saklanmasına gerek bulunmaması hal�nde yeter� kadar numune alındıktan, bunun mümkün olmaması hal�nde her türlü
ayırt ed�c� özell�ğ� tesp�t ed�ld�kten sonra, el koyan �dare veya �lg�l� kamu kurumu tarafından soruşturma evres�nde
hâk�m veya kovuşturma evres�nde mahkemeden tahs�s� talep ed�leb�l�r. Talep üzer�ne ver�len kararlara karşı �t�raz
ed�leb�l�r. Hak�m veya mahkemece tahs�s� uygun bulunan eşyanın soruşturma veya kovuşturma sonunda �ades�ne karar
ver�ld�ğ� takd�rde eşyanın ray�ç değer�nden varsa gümrük verg�ler� ve para cezaları ayrıldıktan sonra kalan tutar, tahs�s
yapılan kurum tarafından eşya sah�b�ne öden�r.

(2) Cumhurbaşkanı b�r�nc� fıkrada yer alan sürey� 3 aya kadar uzatmaya yetk�l�d�r.”
MADDE 12 – 13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk T�caret Kanununa aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 13 – (1) Sermaye ş�rketler�nde, 30/9/2020 tar�h�ne kadar 2019 yılı net dönem kârının

yalnızca yüzde y�rm� beş�ne kadarının dağıtımına karar ver�leb�l�r, geçm�ş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma
konu ed�lemez, genel kurulca yönet�m kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetk�s� ver�lemez. Devlet, �l özel �dares�,
beled�ye, köy �le d�ğer kamu tüzel k�ş�ler�n�n ve sermayes�n�n yüzde ell�s�nden fazlası kamuya a�t fonların, doğrudan
veya dolaylı olarak sermayes�n�n yüzde ell�s�nden fazlasına sah�p olduğu ş�rketler hakkında bu fıkra hükmü
uygulanmaz. Bu fıkrada bel�rt�len sürey� üç ay uzatmaya ve kısaltmaya Cumhurbaşkanı yetk�l�d�r.

(2) Genel kurulca 2019 yılı hesap dönem�ne �l�şk�n kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay
sah�pler�ne ödeme yapılmamışsa veya kısm� ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde y�rm� beş�n� aşan
kısma �l�şk�n ödemeler b�r�nc� fıkrada bel�rt�len süren�n sonuna kadar ertelen�r.

(3) Bu madden�n kapsamına g�ren sermaye ş�rketler�ne �l�şk�n �st�snalar �le uygulamaya da�r usul ve esasları
bel�rlemeye, Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığının görüşünü almak suret�yle T�caret Bakanlığı yetk�l�d�r.”

MADDE 13 – 14/1/2015 tar�hl� ve 6585 sayılı Perakende T�caret�n Düzenlenmes� Hakkında Kanunun 18 �nc�
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aşağıdak� bent eklenm�ş ve dördüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“ı) Ek 1 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aykırı hareket edenlere on b�n Türk l�rasından yüz b�n Türk l�rasına
kadar; �k�nc� fıkrasına aykırı hareket edenlere �se ell� b�n Türk l�rasından beş yüz b�n Türk l�rasına kadar,”

“(4) Bu madden�n b�r�nc� fıkrasının (ı) bend�nde öngörülen �dar� para cezalarını uygulama yetk�s� Haksız F�yat
Değerlend�rme Kuruluna, bu maddede öngörülen d�ğer �dar� para cezalarını uygulama yetk�s� �se Bakanlığa a�tt�r.
Bakanlığa a�t olan �dar� para cezası uygulama yetk�s� taşra b�r�mler�ne devred�leb�l�r.”

MADDE 14 – 6585 sayılı Kanuna aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.
“Fah�ş f�yat artışı, stokçuluk ve Haksız F�yat Değerlend�rme Kurulu
EK MADDE 1 – (1) Üret�c�, tedar�kç� ve perakende �şletmeler tarafından b�r mal veya h�zmet�n satış f�yatında

fah�ş artış yapılamaz.
(2) Üret�c�, tedar�kç� ve perakende �şletmeler tarafından p�yasada darlık yaratıcı, p�yasa denges�n� ve serbest

rekabet� bozucu faal�yetler �le tüket�c�n�n mallara ulaşmasını engelley�c� faal�yetlerde bulunulamaz.
(3) Üret�c�, tedar�kç� ve perakende �şletmeler�n fah�ş f�yat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönel�k

düzenlemeler yapmak, gerekt�ğ�nde denet�m ve �ncelemelerde bulunarak �dar� para cezası uygulamak ve her türlü
tedb�r� almak amacıyla Haksız F�yat Değerlend�rme Kurulu oluşturulur. Başkanlığı, İç T�caret Genel Müdürü
tarafından yürütülen Kurul;



a) Tüket�c�n�n Korunması ve P�yasa Gözet�m� Genel Müdürü,
b) Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperat�fç�l�k Genel Müdürü,
c) Adalet Bakanlığı, Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı �le Tarım ve Orman

Bakanlığı tarafından görevlend�r�len b�rer Genel Müdür,
ç) İlg�l� İç T�caret Genel Müdür Yardımcısı,
d) Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� �le Türk�ye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu tarafından

görevlend�r�len b�rer üye,
e) Üret�c� ve tüket�c� örgütler� �le perakende sektörünü tems�len b�rer üye,
olmak üzere on üç üyeden oluşur.
(4) Kurul �ht�yaç hal�nde Başkanın çağrısı üzer�ne; Başkan dâh�l en az yed� üye �le toplanır ve toplantıya

katılanların salt çoğunluğu �le karar alır. Oyların eş�t olması hal�nde Başkanın oy kullandığı tarafın çoğunluğu
sağladığı kabul ed�l�r. Kurulun kararları Bakanlıkça uygulanır.

(5) Kurulun sekretarya h�zmetler� İç T�caret Genel Müdürlüğü tarafından yer�ne get�r�l�r.
(6) Kurulun oluşumu, görevler�, çalışma usul ve esasları, sekretarya h�zmetler� ve Kurula �l�şk�n d�ğer hususlar

yönetmel�k �le bel�rlen�r.”
MADDE 15 – 19/8/2016 tar�hl� ve 6741 sayılı Türk�ye Varlık Fonu Yönet�m� Anon�m Ş�rket�n�n Kurulması

�le Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanunun 6 ncı maddes�n�n �k�nc� fıkrasının son cümles�nde yer alan
“haz�ran” �bares� “ağustos” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 16 – 6741 sayılı Kanunun 8 �nc� maddes�n�n beş�nc� fıkrasına b�r�nc� cümles�nden sonra gelmek
üzere aşağıdak� cümleler eklenm�şt�r.
“Türk�ye Varlık Fonunun, Ş�rket�n, alt fonların ve Ş�rket�n kurduğu ş�rketler�n, d�ğer ş�rketler üzer�nde üçüncü
k�ş�lerle b�rl�kte veya tek başlarına kontrolünü sağlayacak �şlemler�nde, �şlemler�n tarafları, onların doğrudan ve
dolaylı ortakları, �şt�rakler�, bağlı ortaklıkları �le kontrol sağlanan ş�rketlere de bu �şlemlerle sınırlı olmak üzere 6362
sayılı Kanunun 23 �la 27 nc� maddeler� �le bu Kanun kapsamında yürürlüğe konan �lg�l� �k�nc�l mevzuat uygulanmaz.
13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk T�caret Kanununun 202 nc� maddes�; Türk�ye Varlık Fonu, Ş�rket �le alt fonlar ve
Ş�rket�n kurduğu d�ğer ş�rketlere, tek başlarına veya üçüncü k�ş�lerle b�rl�kte doğrudan ya da dolaylı olarak bunlar
leh�ne üzer�nde hak�m�yet tes�s ed�len ş�rketlere ve bu hak�m�yet�n tes�s�ne �l�şk�n �şlemlerle sınırlı olmak üzere bu
�şlemler�n taraflarına, onların doğrudan ya da dolaylı ortaklarına, �şt�rakler�ne ve bağlı ortaklıklarına uygulanmaz.”

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Kanunun;
a) 2 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ç), (d), (e) ve (ğ) bentler� 10/3/2020 tar�h�nden �t�baren geçerl� olmak

üzere yayımı tar�h�nde,
b) 8 �nc� maddes� 29/2/2020 tar�h�nden �t�baren uygulanmak üzere yayımı tar�h�nde,
c) D�ğer maddeler� yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Kanun hükümler�n� Cumhurbaşkanı yürütür.
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