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COVİD-19 SALGINI SEBEBİYLE ALINACAK YENİ TEDBİRLERE 

İLİŞKİN HAZIRLANAN TORBA KANUN RESMİ GAZETEDE 

YAYIMLANDI. 

17 Nisan 2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “7244 sayılı Yeni 

Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayat Etkilerinin 

Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun” kapsamında bazı tedbirler alınmıştır. 

1. Ücretsiz İzine Ayrılanlara Günlük 39,24 TL Destek Verilecektir.  

Aşağıda şartları sağlayan işçilere Fondan günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği 

verilecektir. 

 Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte iş sözleşmesi bulunmakla birlikte 4857 sayılı 

Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan 

ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler, 

 15 Mart 2020 tarihinden sonra 51 inci madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen 

ve bu Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan 

işçiler, 

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alanlar bu destekten 

faydalanamayacaktır. 

Nakdi ücret desteği 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih 

yapılamayacak süreyi (3 ayı) geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde 

bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar sağlanacaktır. 

Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmayacaktır. 

Nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde;  

 İşverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak 

üzere fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası 

uygulanacak, 

 Ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile 

birlikte işverenden tahsil edilecektir. 

Nakdi ücret desteğinden yararlananlardan genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık 

sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, genel sağlık 

sigortalısı sayılacak ve genel sağlık sigortasına ilişkin primleri Fondan karşılanacaktır. 
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2. Kısa Çalışma Ödemesi Uygunluk Tespitinin Tamamlanması 

Beklenmeksizin Gerçekleştirilecektir.  

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

başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı 

doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecektir.  

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

faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir. 

Düzenleme 29 Şubat 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 

yürürlüğe girecektir. 

3. Geçici İstihdam Güvencesi –  3 Ay Süreyle İşçi Çıkarılamayacaktır.  

4857 sayılı Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet 

sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay süreyle ahlak ve iyi 

niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından 

feshedilemeyecektir.  

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süreyi geçmemek üzere işveren 

işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecektir. Bu şekilde ücretsiz izne ayrılmak, 

işçiye geçerli sebebe dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyecektir.  

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. 

Cumhurbaşkanı 3 aylık süreleri 6 aya kadar uzatmaya yetkilidir. 

4. 2019 Yılı Kârının %25’inden Fazlası Dağıtıma Konu 

Edilemeyecektir. 

Sermaye şirketlerinde, 30 Eylül 2020 tarihine kadar;  

 2019 yılı net dönem kârının en fazla %25’ine kadarının dağıtımına karar 

verilebilecek, 

 Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecek,  

 Genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecektir.  

Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin 

%50’sinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin 

%50’sinden fazlasına sahip olduğu şirketler bu düzenleme kapsamı dışındadır.  

Bu fıkrada belirtilen süreyi 3 ay uzatmaya ve kısaltmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. 
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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 %25’ini aşan kısma ilişkin ödemeler 30 Eylül 2020 tarihinin sonuna kadar 

ertelenecektir. 

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. 

5. Ar-Ge Merkezi ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Dışındaki Zorunlu 

Çalışmalar Da Teşvik Kapsamına Alınmıştır. 

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

Bakanı tarafından aşağıda yer alan işlemlere izin verilebilecektir. 

 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen 

faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılması 

 4691 sayılı Kanun kapsamında Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge 

dışında da yürütülmesi 

4 aylık süre, bitiminden itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanınca 3 aya kadar 

uzatılabilecektir.  

İzin verilmesi durumunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi 

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

ve teşviklerden yararlanmaya devam edilecektir. 

Düzenleme 10 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 

yürürlüğe girecektir. 

6. Fahiş Fiyat Artışı ve Stokçuluk Konularında Uygulanacak Yasaklar 

ile Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Oluşturulmasına İlişkin 

Düzenleme Yasalaştı.  

6.1. Fahiş Fiyat Artış Yasağı 

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

fahiş artış yapılamayacaktır. 

Yukarıda belirtilen yasak faaliyetlerde bulunanlara 10.000 TL’den 100.000 TL kadar idari 

para cezası uygulanacaktır. 
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6.2. Stokçuluk Yasağı 

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından aşağıda sayılan faaliyetlerde 

bulunulması yasaktır. 

 Piyasada darlık yaratıcı,  

 Piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler,  

 Tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetler, 

Yukarıda belirtilen yasak faaliyetlerde bulunanlara 50.000 Türk lirasından 500.000 Türk 

lirasına kadar idari para cezası uygulanacaktır. 

6.3. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu  

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu görev ve yetkileri aşağıda yer almaktadır.  

 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  

Başkanlığı, İç Ticaret Genel Müdürü tarafından yürütülen Kurul aşağıda sayılan 13 üyeden 

oluşacaktır. 

 Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü, 

 Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü, 

 Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım 

ve Orman Bakanlığı tarafından görevlendirilen birer Genel Müdür, 

 İlgili İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı, 

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu 

tarafından görevlendirilen birer üye, 

 Üretici ve tüketici örgütleri ile perakende sektörünü temsilen birer üye, 

Kurul ihtiyaç halinde Başkanın çağrısı üzerine; Başkan dâhil en az 7 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. 

7. Seyahat Acentalarına Ait İşletme Belgelerinin Devrine İlişkin 

Düzenleme Yasalaştı.  

İşletme belgesi bir işletmeye mahsus olmak üzere tüzel kişilere verilmektedir.  

Bakanlıktan izin almak kaydıyla işletme belgesi acenta unvanından bağımsız olarak başka 

bir tüzel kişiliğe devredilebilir ve devir Bakanlık siciline işlendiği tarihte hüküm ifade eder.  

Devredilen işletme belgesinde yer alan acenta unvanı veya iltibasa yol açacak unvan 10 yıl 

içerisinde hiçbir seyahat acentasına kullandırılmayacaktır.  
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İşletme belgesini devreden tüzel kişiliğe 3 yıl içerisinde yeniden işletme belgesi 

verilmeyecektir.  
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