
 

   

 

 

 

 

 

 

7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve 

Sosyal Hayat Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

COVID-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla sosyal ve ekonomik hayata 

ilişkin önlemler kapsamında, “7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Salgınının Ekonomik ve 

Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik” Kanunu 

TBMM’de kabul edilerek 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 

girdi. 

Söz konusu kanunun ile yürürlüğe giren iş ve çalışma hayatı ile ilgili bazı düzenlemeler aşağıdaki 

gibidir: 

1. Dernekler ve Kooperatifler ile ilgili düzenlemeler 

4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni 

Kanununa göre dernekler tarafından verilecek; 

 Bildirim ve beyannameler, 

 Dernek genel kurul toplantıları 

Ve 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında kurulan Kooperatifler; 

 Genel kurul toplantıları 

31/7/2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Bu süre, 3 aya kadar İçişleri Bakanınca uzatılabilir. Ertelenen 

genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılır. Mevcut 

organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar 

devam eder. 

2. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile ilgili düzenlemeler 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na; Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve 

tasarım merkezlerinin ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu çerçevesinde bölge 

sınırları içinde yapılması zorunlu olan faaliyetlerin bölge dışında da yapılmasına  11.03.2020 

tarihinden itibaren 4 ay süre ile yaptırabilme yetkisi verildi. 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. 

 



 

   

 

 

 

3. 4857 Sayılı İş Kanunu ve4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu  ile ilgili 

düzenlemeler 

 İşsizlik ödeneğinden faydalanamayan işçilere (herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan 

yaşlılık aylığı almamak kaydıyla) günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilecektir. Yapılan 

ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamayacaktır, 

 İşsizlik Sigortası  Kanunu’na Geçici 23’üncü madde ile getirilen  Koranavirüs (Covıt-19) 

salgını nedeniyle Kısa Çalışma Ödeneği düzenlemesi maddesine ekleme yapılarak, “uygunluk 

tespiti yapılmadan” kısa çalışma ödeneklerinin ödeneceği düzenlemesi yapılıyor. 

29.02.2020 tarihinden itibaren Yeni Koronavirüs (Covıt-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları 

zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması 

beklenilmeden, işverenlerin beyanlarına göre kısa çalışma ödeneği ödenecektir. İşverenin 

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

işverenden tahsil edilecek, 

 Maddenin yürürlüğe gireceği tarihten itibaren 3 ay süreyle, ahlak ve iyiniyet kurallarına 

uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez. Ancak bu süre 

içerisinde işveren, işçiyi ücretsiz izne ayırabilir. Bu maddeye aykırı davranan işverenlere, 

sözleşmesi feshedilen her işçi için filin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari 

para cezası verilecek, 

 

4. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ilgili düzenlemeler 

 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenilen geçici madde 13 ile; sermaye şirketlerinin 

30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca %25’inin dağıtımına karar 

verilebileceği, geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceği, 

genel kurul tarafından yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyeceği 

hüküm altına alınmıştır, 

 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 30.09.2020 tarihine kadar ertelenir. 

 

5. Seyahat Acentaları Kanunu ile ilgili düzenlemeler 

 Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’na göre alınan yıllık aidat 2020 

yılında alınmayacak. 

 

 

 



 

   

 

 

 

6. Süre Uzatımı, Toplantı Erteleme Ve Uzaktan Çalışma ile ilgili düzenlemeler 

Yeni Koranavirüs (Covıt-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebeplerden dolayı; 

  

 Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında verilmiş olup süresi 2020 yılında 

sona erecek olan Lisansların süreleri 1 yıl uzatılmıştır, 

 Deniz Elverişlilik Belgelerinden, süreleri 11.03.2020-31.07.2020 tarihleri arasında sona 

erenlerin süreleri 01.08.2020 tarihine kadar uzatılmıştır, 

 Ticaret Gemilerinin denetimleri 01.08.2020 tarihine kadar ertelenmiştir, 

 Dernekler tarafından 10.03.2020  tarihinden itibaren verilecek bildirim ve beyannameler ile 

dernek genel kurul toplantıları 31.07.2020 tarihine kadar ertelenmiştir, 

 Kooperatiflerin 10.03.2020 tarihinden itibaren yapmaları gereken genel kurul toplantıları 

31.07.2020 tarihine kadar ertelenmiştir, 

 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Tarımsal Üretici Birlikleri 

Kanunu kapsamında 10.03.2020 tarihinden itibaren yapmaları gereken genel kurul toplantıları 

31.07.2020 tarihine kadar ertelenmiştir, 

 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 

yapılacaktır, 

 Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyeti Seçimleri 2020 yılında 

yapılmayacaktır, 

 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre öngörülen tespit 2020 yılı 

için 15 Temmuz 2020 tarihi esas alınarak gerçekleştirilir ve en geç 31 Temmuz 2020 tarihine 

kadar Bakanlığa bildirilir, 

 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında kanunun yürürlüğe gireceği tarihten 

itibaren 3 ay süreyle; toplu iş sözleşmesi yapılması, uyuşmazlıkların çözümü ile grev ve 

lokavta ilişkin süreler durduruluyor, 

 Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiralanması, trampası, arsa veya kat 

karşılığı inşaat yaptırılması ve sınırlı ayni hak tesisleri ile Devletin hüküm ve tasarrufu 

altındaki yerlerin kiralanması ve kullanma iznine yönelik ihaleler 31.07.2020 tarihine kadar 

hizmet bedeli karşılığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait teknik altyapı kullanılarak 

elektronik ortamda yapılabilecektir. 
 
 
 

Saygılarımızla.. 
 
 
 
 
 
 

 


