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           İZMİR   
                  17.04.2020  
Sayı  : YMM.03.2020-42 
Konu: Covid-19 salgının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirler içeren 7244 sayılı kanun Resmi 
Gazetede yayımlandı. 
   
  

 
 
 
 

Muhasebe Müdürlüğüne, 
 

17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede “7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal 
Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 
yayınlanmıştır. 

 
Kanunda yapılan düzenlemeler kısaca aşağıdaki gibidir. 

 
1) Sermaye Şirketlerinde kar dağıtımına sınırlama getirilmiştir. 

 
Daha evvel Ticaret Bakanlığının TOBB’ a gönderdiği, kar dağıtımına ait yazı ile gündeme gelen, sermaye şirketlerinin 

2019 ve önceki dönem karlarının dağıtımı, 2020 yılında avans kar dağıtımı yönetim kuruluna yetkisi verilemeyeceği hususu, 
7244 sayılı kanunun 12. Maddesi ile Ticaret Kanununa eklenen geçici 13. Madde ile yasal olarak düzenlemiş bulunmaktadır. 

 
Düzenlemeye göre şirketler maddenin yürürlük tarihi olan 17.4.2020 ile 30.09.2020 tarihleri arasında 2019 yılı 

karının %25 ine kadar kısmının dağıtımını yapabilecekleri, geçmiş yıl karları ya da serbest yedek akçeleri dağıtıma konu 
edemeyecekleri, ayrıca genel kurulun avans kar dağıtım yetkisi veremeyecekleri düzenlenmiştir. 

 
30.9.2020 tarihine kadar olan bu sınırlamayı Cumhurbaşkanın 3 ay uzatmaya ve kısaltmaya yetkili olduğu 

belirtilmiştir. 
 
2019 yılı genel kurulu yapılmış ve 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz 

ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının %25 ini aşan kısma ilişkin ödemeler kanunda 
belirtilen 30.9.2020 ne kadar erteleneceği yine aynı madde de belirtilmiştir. 

 
17.4.2020 tarihinden önce genel kurul yapılmış ve kar dağıtımına ilişkin ödemeler yapılmış ise, yukarıdaki 

düzenlemeye tabi olmadığı ortaya çıkmaktadır. 
 

2) Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da 

yapılması, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge 
dışında da yürütülmesi. 

 

Kanunun 2. Maddesi (ğ) bendi ile; 
 
- 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 verilebileceği belirtilmiştir. 

 
Bu 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 edileceği kanunda düzenlenmiştir. 

 
 
 
 

http://www.pkfizmir.com/


 

 

SUN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 
Atatürk Cad. Mayıs İş Mrk. Ekim Apt. No:174/1  Pasaport-İzmir 

Hürriyet Bulvarı Musullugil İşhanı No:5/1 Kat:6 D:601-602-603 Çankaya-İzmir 

Tel: (232) 483 99 67    Faks: (232) 445 13 05 

e-mail:info@pkfizmir.com web: http://www.pkfizmir.com 

  

 

 

 2 

3) Bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması ve yapılandırılması hakkında düzenlemeler ve verilen 

yetkiler: 
 
Kanunun 1. Maddesinde; 
 
- Hazineye ait taşınmazlara ilişkin ecrimisil (kullanım bedeli) bedelleri 1.4.2020 den itibaren 3 ay ertelemeye, 

sürelerin uzatılması Çevre ve Şehircilik Banaklığına yetki verilmiştir. Ertelenen tutarlar erteleme sonunda ertelenen süre 
kadar eşit taksitlerde faizsiz tahsil edileceği, 

-Turizm alanı olarak tahsis edilenler hariç devlet ormanlarında verilen izinler ve mesire yerlerine ait bedeller 
ile milli parklarda yapılan kiralamalar 1.4.2020 tarihinden itibaren 3 ay erteleneceği, ertelemenin 3 ay daha uzatmaya 
ilgili Bakanlığın yetkili olduğu, 

-Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri 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, il özel idareleri ve 
birliklerde meclis; bağlı kuruluşlarda ise yetkili karar organı yetkili olduğu, 3 ay uzatma ile Çevre ve Şehircilik Banaklığına 
yetkili bulunduğu, 

- Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının gelir vergisi tevkifatı beyan ve ödeme süreleri, 
tüm sosyal sigorta prim ödemeleri ile 1053 Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yaptığı 
yıllık taksit ödemelerinden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenler 
3 ay erteleneceği, 3 ay uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olduğu, 

- 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 ertelenebileceği, süre 
bitiminden itibaren 3 ay uzatmaya yine belediye meclislerinin yetkili olduğu, 

- 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 alınmayacağı, 

- 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 erteleneceği, bu süreler, bitiminden itibaren Gençlik ve Spor Bakanı tarafından 3 aya kadar 
uzatılabileceği, 

Yanında bazı alacaklarda yapılandırmalara ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 

 
4)Süre Uzatımı, toplantı erteleme ile ilgili düzenlemeler: 

 
Kanunun 2. Maddesinde Yeni koronavirüs salgını nedeniyle;  
-Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında verilmiş olup 2020 yılı içinde geçerlilik süresi dolacak olan 

lisansların geçerlilik süresi bir yıl uzatılmış,  
-11/3/2020 tarihi ile 31/7/2020 tarihi aralığında süresi dolan veya dolacak denize elverişlilik belgelerinin süresi, 

1/8/2020 tarihine kadar uzatılmış,  
- Dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine 

kadar ertelenmiş, bu süre, 3 aya kadar İçişleri Bakanlığına yetki verilmiş, 
-Yine aynı madde de kooperatiflerin genel kurul yapmalarının ertelenmesi, mevcut organların erteleme sonuna 

kadar görevlerinin uzaması, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu uyarınca 2020 yılı Mayıs ayı 
içinde yapılması gereken Birlik Genel Kurulu, bir sonraki yıl Genel Kurulu ile birlikte yapılacağı 

Gibi düzenlemeler yapılmıştır. 
 

5)Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusunda kolaylık getirilmiştir. Ücretsiz izne çıkartılan işçiler için günlük 

39,24 TL destek verilmesi, işçi çıkarmalarının üç ay süreyle yasaklanması, 
 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası  Kanununun  geçici 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesine “başvurular,” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “uygunluk tespitleri hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiştir. Başvurular belgeler üzerinden 
sonuçlandırılacaktır. Yürürlük maddesi gereği 29.2.2020 tarihinden sonra başvurularda uygunluk belgesi olmadan 
başvuruların sonuçlandırılması gerekmektedir. 

  
4447 sayılı kanuna eklenen geçici 24. Madde ile ücretsiz izne çıkartılanlar ile 15.3.2020 tarihinden sonra işten 

çıkartılanlar KÇÖ yararlanmayan, işsizlik ödeneği yada yaşlılık maaşı almamak kaydıyla ücretsiz izinde bulundukları veya 
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işsiz kaldıkları süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verileceği, yapılan ödemelerden damga vergisi 
hariç herhangi bir kesinti yapılmayacağı düzenleniştir. 

 

Yine kanunun 9. Maddesiyle iş kanununa eklenen geçici 9. Madde ile üç ay süreyle ahlak ve iyi niyet kurallarına 

uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedileceği, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 

üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceği, ücretsiz izne ayrılmak, işçiye 

haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyeceği düzenlemesi yapılmıştır. 

 

6) Fahiş Fiyat Artışı ve Stokçuluğun Önlenmesine Yönelik Tedbirler: 

  
 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna;  
 
 - üretici, tedarikçi ve perakendeci işletmelerin; mal ve hizmet satışlarında fahiş fiyat artışı yapmalarını,  
 - piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını 
engelleyici faaliyetlerde bulunmalarını yasaklayan hükümler eklenmiştir.  
 
 Bu konuda düzenleme, denetim, inceleme yapmak, tedbiralmak, ceza uygulamak yetkileriyle Haksız Fiyat 
Değerlendirme Kurulu oluşturulacaktır. 
 
 Saygılarımızla. 

 
 
 
 
 
Sun Bağımsız Denetim ve 
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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