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Merhaba öncelikle sağlıklı günler dileriz.
COVID-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla ülkemizde ve dünya genelinde sosyal ve
ekonomik hayata ilişkin birtakım tedbirler alınmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 18.03.2020 tarihinde
salgına karşı (Korona virüs) açıklanan ekonomi paketinin özetini 2020-23 nolu sirkülerimiz ile sizlerle
paylaşmıştık. Bu pakete dair önemli mali ve hukuksal düzenlemeleri de içeren 7226 sayılı Kanun, 25.03.2020
tarihinde TBMM Genel Kurul’unda kabul edilmiş olup, 26.03.2020 tarih 31080 mükerrer sayılı Resmî Gazete
de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Çok önemli düzenlemeler öngören bu Kanun ile ilgili olarak da 2020-31
sayılı bültenimiz ile Türkçe ve İngilizce olarak sizlere bilgi sunmuştuk.
Bu defa salgına ilişkin olarak ikinci önlem paketi olarak 62 maddelik bir Kanun Taslağı Meclise sevk edilmek
üzere hazırlanmıştır. Kanun maddelerini ve gerekçelerini özetlediğimiz tablomuzu paylaşmak isteriz.
Bu Kanun Taslağında çok çeşitli kanunlarda sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla alınan tedbirler, geçici
istihdam güvencesi olarak ödenecek olan günlük 39,24TL ödenek verilmesi, yaşlı ve engelliler yardımlar
yapılması, çok çeşitli kanunlarda öngörülen bildirim, toplantı, genel kurul gibi mükellefiyetlerin ertelenmesi
konusunda ilgili Bakanlıklara yetki verilmesi, Ar-Ge, tasarım merkezleri ve teknokentler için bu yerlere
gelmeden çalışılan dönemlerde de teşviklerden yararlanılmaya devam edilmesi, elektrik borçları, kredi yurtlar
ödemeleri, bazı aidatların ödemelerinin ertelenmesi, çeşitli kamu arazilerinin kullanımlarına ilişkin bedellerin
faizsiz olarak ertelenebilmesi, sermaye şirketleri için genel kurul tarihinin Mayıs ayı olarak belirlenmesi ve
genel kurul yapmayan A.Ş. ve Ltd. Şti.’lere ceza verilmesi, 2019 yılı karlarının 2020 yılı sonuna kadar
dağıtılamaması, öğretmenlere telafi çalışma yaptırılması, esnaf ve sanatkarların rahatlatılması için alınan ilave
önlemler, et, süt ürünleri ve hızlı tüketim mallarına ilişkin ödemelerin 30 gün içinde yapılması, fahiş fiyat ve
stokçuluğun düzenlenmesi, internet ve sosyal ağ sağlayıcıları ile ilgili toplam 35 Kanunda düzenleme
yapılmaktadır.
Kanun Taslağı ile değişiklik yapılan Kanunlar şunlardır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununu
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
4857 sayılı İş Kanunu
4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
5393 sayılı Belediye Kanunu
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun
351 sayılı Yükseköğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu
3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu
5411 sayılı Bankacılık Kanunu
5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu
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13. 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu
14. 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasina Dair Kanun
15. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
16. 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu
17. 5253 sayılı Dernekler Kanunu
18. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
19. 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu
20. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
21. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
22. 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
23. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
24. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
25. 6831 sayılı Orman Kanunu
26. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu
27. 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun
28. 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu
29. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu
30. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
31. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
32. 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
33. 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun
34. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
35. 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu
Kanunun ruhuna ve genel gerekçesine baktığımızda göze çarpan hususları ise şu şekilde özetleyebiliriz.
•

COVID-19 salgını nedeniyle müşterilerin şubelere gitmeksizin bankacılık hizmetlerine erişebilmesi ve
bankalar ile uzaktan sözleşme ilişkinin kurulabilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, söz
konusu düzenleme değişiklikleri ile muhtelif aksaklıkların giderilmesi ve uzaktan iletişim yöntemleri
de dahil olmak üzere günün teknolojisine uygun yöntemlerle sözleşme ilişkisinin kurulabilmesine
imkan sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaca matuf bazı kanunlarda düzenlemeler öngörülmektedir.

•

4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi gereğince ticaret
gemilerinin tekne, makine, kazan, genel donanım, can kurtarma, yangından korunma ve yangın
söndürme ve sair araç ve teferruatının yönetmeliği yılda en az bir defa denetleneceği, yolcu
gemilerinden başka ticaret gemilerinin sualtı denetlemelerinin ise iki yılda bir yapılacağı hüküm altına
alınmıştır. Söz konusu denetimler neticesinde de ticaret gemilerine denize elverişlilik belgesi
düzenlenmektedir. Ancak yaşanan gelişmeler doğrultusunda söz konusu gemilerin denetimi idare
açısından da gemi sahipleri açısından da güç bir hale gelmiştir. Yapılan düzenlemeyle, söz konusu
denetimlerin gerçekleştirilmemesi ve süresi dolan denize elverişlilik belgesine ilişkin gemi sahiplerinin
başvuru yapmamaları amacıyla söz konusu denize elverişlilik belgelerinin süresinin maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay süreyle uzatılması amaçlanmaktadır. Ayrıca söz konusu ticaret
gemilerine yapılacak denetlemelerin süresinin yönetmelikle belirlenmesi amacıyla da düzenleme
yapılmıştır.
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•

Islah amaçlı yetiştirici birlikleri ve merkez birliklerinin genel kurul toplantılarına ilişkin usul ve
esasların yer aldığı 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda olağan
toplantının dört yılda bir, mali toplantının iki yılda bir yapılması hüküm altına alınmıştır. Diğer taraftan
birlikler genel kurul toplantısını dört yılda bir, mali toplantının ise iki yılda bir en geç Nisan ayının
sonuna kadar yapılacağı ve 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise merkez birliklerinin en geç Ekim
ayının sonuna kadar yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Ancak, deprem, salgın hastalık, savaş hali gibi
önceden öngörülmesi imkânı bulunmayan mücbir sebepler ortaya çıktığında, birliklerin Nisan ayının,
merkez birliklerinin ise Ekim ayının sonuna kadarlık süre içinde genel kurul toplantılarını
yapamamaları ihtimali bulunmakta ve ayrıca bu zaman zarfında süresi sona eren yönetim, denetim ve
tasfiye kurulu üyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin belirsizlikler ortaya çıkmaktadır.
Kanuna eklenen maddeyle, bu belirsizliklerin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

•

Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcının, Kurum,
Birlik, adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gönderilebilmesi ve
gereğinin yerine getirilmesi ile kişiler tarafından 5651 sayılı Kanun kapsamında yapılacak başvuruların
cevaplandırılması amacıyla ülkemizde temsilci bulundurması amaçlanmış ve Sosyal ağ sağlayıcıya
düzenlenen madde kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde uygulanacak
yaptırımlar düzenlenmiştir.

•

Şebekeler üstü hizmet veya OTT (Over The Top) olarak isimlendirilen uygulamalar yaygın olarak
kullanılmakla birlikte, ilgili mevzuat çerçevesinde yetkilendirilen şirketlerle, yetkilendirmeye tabi
olmadan yurtdışından benzer hizmet sunan bu şirketler arasındaki eşitsizliğin giderilmesi, halihazırda
kullanım hakkı kapsamındaki yetkilendirmeler için süre belirlenmiş olmakla birlikte bildirim
kapsamındaki yetkilendirmeler için herhangi bir süre belirlenmediği için buna ilişkin bir düzenleme
yapılması, sektörün dijitalleşmesi ile abonelik sözleşmelerinin yalnızca kâğıt ortamında değil tüketici
hak ve menfaatlerine uygun olarak elektronik ortamda da kurulabilmesinin ve feshinin sağlanması
amaçlanmıştır.

Bültenlerimizden faydalandığınızı umuyor saygılar sunuyoruz. (Sadece Türkçe/İngilizce aylık veya 10 günlük
özetler almak istiyorsanız bize bilgi vermeniz yeterlidir.)
Söz konusu Kanun Taslağıyla ilgili diğer gelişmeleri de sizlere duyurmaya devam ediyor olacağız.
Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla,
Şaban Küçük
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BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI

Eklenen /
Değiştirilen
Madde

Kanun Madde
No

Değiştirilen İlgili Kanun

Madde-1

4688 sayılı Kamu
Görevlileri Sendikaları
ve Toplu Sözleşme
Kanunu

Geçici Madde 16

30’uncu maddesinin öngörülen üye sayısı tespitlerinin ve bu kapsamda yapılacak toplantıların 2020 yılı için
15 Temmuz 2020 tarihi esas alınarak gerçekleştirilmesi düzenlenmektedir. Bu kapsamda, her yıl Temmuz
ayının ilk haftasında yayımlanan üye sayıları istatistiğinin 2020 yılı için Eylül ayının ilk haftasında Resmi
Gazete’de yayımlanması da ayrıca düzenlenmiştir.

Madde-2

2828 sayılı Sosyal
Hizmetler Kanununu

Ek 10 uncu
Madde

Salgın hastalıklar, deprem, doğal afet gibi olağanüstü hallerde ve acil durumlarda, bu maddenin
uygulanmasına ilişkin gelir ölçütleri dikkate alınmadan bakım hizmetlerine ihtiyaç duyan yaşlılara bakım
hizmeti verilebilir ve bakım ücreti ödemesi yapılabilir.

Madde-3

2828 sayılı Sosyal
Hizmetler Kanununu

Ek 7 nci Madde

“Salgın hastalıklar, deprem, doğal afet gibi olağanüstü hallerde ve acil durumlarda, bu maddenin
uygulanmasına ilişkin gelir ölçütleri ve engellilik durumları dikkate alınmadan bakım hizmetlerine ihtiyaç
duyanlara bakım hizmeti verilebilir ve bakım ücreti ve sosyal yardım ödemesi yapılabilir.”

Madde-4

4447 sayılı İşsizlik
Sigortası Kanu

Değişikliğin Konusu & Kapsamı & Getiriliş Amacı

Kanunun geçici 10. maddesi çerçevesinde ücretsiz izne ayrılan işçilere ve 15/3/2020 tarihinden sonra işten
çıkarılmış olup, Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden istifade edemeyen işçilere, 4857 sayılı
Geçici Madde 24
İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi çerçevesinde belirlenen fesih yasağı süresince Fondan her gün için
39,24 Türk Lirası nakdi ücret desteği verilir. Bu madde kapsamında verilecek nakdi ücret desteğinden
yararlanma süresini altı ay süreyle uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Şirketlere maliyeti yok.
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Madde-5

4857 sayılı İş Kanunu

Madde-6

2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu

Bu Kanun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin iş sözleşmesi, COVİD-19 salgın hastalık
neticesinde kamu yararının gerektirmesi nedeni ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay
Geçici Madde 10
süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının ikinci bendinde gösterilen sebepler dışında işveren tarafından
Geçici İstihdam
feshedilemez. Birinci fıkra çerçevesinde fesih yasağı uygulanan hallerde işveren işçiyi ücretsiz izne ayırabilir.
Güvencesi
Bu madde kapsamında belirlenen fesih yasağı süresini altı aya kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.
Ücretsiz izin durumunda şirkete maliyeti yok.

Madde 8/A
Mücbir Sebepler

Mücbir sebepler sayılarak süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere
Kanunda yer alan durumlara ilişkin mücbir sebep unsurunun hangi durumlarda geçerli olacağı da
belirtilmiştir.

Madde-7

2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu

74 ncü Madde

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, üzerlerinde sınırlı ayni hak kurulması, kiraya
verilmesi ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi işlemlerine ilişkin esasların
Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirlenmesi. Belediyeden ve diğer idarelerden kiralanan
yerlerle ilgili iştirakleri ilgilendirebilir.

Madde-8

4706 sayılı Hazineye Ait
Taşınmaz Malların
Değerlendirilmesi ve
Katma Değer Vergisi
Kanununda Değişiklik
Yapılması Hakkında
Kanun

Ek Madde 7
Mücbir sebep
hallerinde
yapılacak
işlemler

Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken (satış, kira, ön izin, irtifak hakkı,
kullanma izni, hasılat payı vb.) bedeller ile ecrimisil bedellerinin mücbir sebep halinin devamı süresince
alınmaması, erteleme, indirim, taksitlendirme yapılması, bu işlemlere ilişkin faiz alınmaması veya
yürürlükteki faiz oranından daha düşük faiz oranının uygulanması konularında düzenleme yapılması.

5393 sayılı Belediye
Kanunu

Ek Madde 4
Mücbir sebep
hallerinde
yapılacak
işlemler

Madde-9

5393 sayılı Belediye Kanununa ek madde eklenerek küresel salgın olan COVID-19 virüsüne karşı belediye
meclisinde, encümeninde veya ihtisas komisyonlarında çalışanlarının sağlını korumak için Kanunla toplantı
yapılması zorunluluğuna ilişkin düzenleme yapılması amaçlanmaktadır.
*Aynı zamanda; salgın nedeniyle gelir kaybına uğrayan gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik kayıplarını
gidermek ve doğal afet ve salgın hastalık gibi durumlar süresince ekonomik açıdan zor duruma düşülmesini
engellemek amacıyla maddede sayılan yükümlülüklerin ertelenmesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.
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Madde-10

2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu

Ek Madde 1

Yapılacak satış, kira, trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi işlemlerine ilişkin ihalelerin elektronik
ortamda gerçekleştirilmesi ve bu ihalelere ilişkin dosyaların hazırlanması ve verilmesi, ilanı, katılıma ilişkin
belgelerin sunulması, tekliflerin hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesi, ihalenin karara bağlanması ve
onaylanması, kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi ve sözleşmenin imzalanması gibi hususlarda sosyal
izolasyona ve teknolojiye uygun düzenlemeler yapılması.

Madde-11

6446 sayılı Elektrik
Piyasası Kanunu

-

*Gelişen enerji piyasası içerisinde EPDK’ya enerji üretim tesisi yapmak için başvuran fakat değişen enerji
koşulları ve ekonomik koşullar neticesinde tesisi yapılabilme imkânları ortadan kalkan ancak 27/05/2017
tarihinde yürürlüğe giren Geçici 21 inci maddeden o dönem için yapılmış olan harcamalar ve ilerlemeler
nedeni ile vazgeçme kararı verememiş olan özellikle ithal kaynaklı yatırımcılara, kendilerine ayrılan
tahsisatların (iletim sistemi ve trafolarda ayrılan kapasiteler) kaldırılarak yerli ve yenilenebilir kaynaklara
daha fazla imkan sağlamak adına bir kez daha sonlandırma hakkı verilmesi;
-ayrıca yerli kömürden elektrik üretilmesi amacı ile yapılan termik santral kurulum şartlı rodövans ihaleleri
çerçevesinde yapılan ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Termik Santral kurulumu
tamamlanmayan sözleşmeler ile 6446 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında
özelleştirme ihalesi yapılan ve maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle devam eden yenilenebilir enerji
kaynakları veya yerli kömüre dayalı elektrik üretim tesisi kurulması amacıyla yapılmış Devir Sözleşmeleri ve
Elektrik Satış Anlaşmalarının feshedilebilmesine imkan tanınması amaçlanmaktadır.

Madde-12

6824 Sayılı Bazı
Alacakların Yeniden
Yapılandırılmasına Dair
Kanun

Geçici Madde 3

Vatandaşların TEDAŞ’a olan geçmiş dönem elektrik tüketiminden kaynaklanan borçlarına ilişkin
yapılandırma imkanı sağlanarak tarımsal, ticari ve sınai faaliyetlerin canlandırılması hedeflenmektedir.

Madde-13

351 sayılı
Yükseköğrenim Kredi
ve Yurt Hizmetleri
Kanunu

Madde 16

Kredi borçlarında salgının mücbir sebep etkisi maddeye yansıtılmaktadır.
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Madde-14

3289 sayılı Gençlik ve
Geçici Madde 13
Spor Hizmetleri Kanunu

"Olimpik sporculara yardım"

Madde-15

351 sayılı
Yükseköğrenim Kredi
ve Yurt Hizmetleri
Kanunu

-

Öğrenci kredisi hesabında “TEFE” ibareleri “Yİ-ÜFE” uygulanacaktır.

Madde-16

5411 sayılı Bankacılık
Kanunu

76 ncı Madde

Bireysel ya da ticari/ kurumsal tüm müşteriler ile fiziki bulunma zorunluluğuna gerek kalmadan sözleşme
düzenlenebilme imkanı getirilmiştir.
Sözleşme süreci dijital olarak başlayıp, dijital olarak tamamlanabilecektir.

Madde-17

5464 sayılı Banka
Kartları ve Kredi
Kartları Kanunu

24 ncü Madde

Kredi kartı sözleşmelerinin bankalar ile müşteriler arasında uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla
kurulabilmesine imkan tanınıyor.

Madde-18

6361 sayılı Finansal
Kiralama, Faktoring ve
Finansman Şirketleri
Kanunu

38 nci Madde

Madde 18 ve 19’da, Finansal Kiralama, faktöring ve finansman şirketlerinin müşterileri ile arasındaki
sözleşmelerin uzaktan iletişim araçları ile kurulabileceği,
fiziki belge ve imzanın (ıslak imzaya) yerine BDDK tarafından belirlediği yöntemlerin kabul edileceği
belirtiliyor.

Madde-19

6361 sayılı Finansal
Kiralama, Faktoring ve
Finansman Şirketleri
Kanunu

39 nci Madde

Üst Maddeye bakınız.

Madde-20

6741 sayılı Türkiye
Varlık Fonu Yönetimi
Anonim Şirketinin
Kurulması İle Bazı
Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasina Dair Kanun

6 ncı Madde

Türkiye Varlık Fonu’nun konsolide mali tablolarının hazırlanması esnasında özellikle Fon’a devredilen
Şirketlerin yurtdışı iştiraklerinin raporlarının yurtdışından gelişlerinin
Ağustos başını bulabilmektedir. Bu da denetim raporunun gecikmesine sebep olmaktadır. Devlet Denetleme
Kurumundan da gelen talep neticesinde Türkiye Varlık Fonu Türkiye Varlık Fonu Yönetim A.Ş. ve Şirket
tarafından kurulacak diğer şirketler ile alt Fonlarının sağlıklı bir biçimde denetlenmesinin sağlanabilmesi için
tarihin Eylül olarak değiştirilmesi gerekmektedir.
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Türkiye Varlık Fonu Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. alt fonlar ve bunlar tarafından kurulacak Şirketlere
6741 sayılı Kanun ile çeşitli muafiyetler sağlanırken gözetilen şey Anayasa Mahkemesinin de kabul ettiği
üzere bu Kanunla amaçlanan hedef ve beklentileri yerine getirirken yapacağı işlemlerde piyasa
ekonomisinin gerektirdiği hız ve reaksiyon kabiliyetine sahip olmasıdır. Bu hız ve reaksiyona sahip olabilme
işlemin tarafında 6362 sayılı muafiyetten yararlanması ile mümkün olacağından anılan muafiyet işlemle
ilgili işlemin taraflarına da tanınmıştır.
Madde-21

6471 Sayılı Kanun

8 nci Madde

Madde-22

2803 sayılı Jandarma
Teşkilat, Görev ve
Yetkileri Kanunu

19 nci Madde

Salgın hastalıkları da içeren mücbir sebep durumlarında diğer kamu kurumları ve kuruluşlarına hibe edilen
malzemeleri de kapsaması.

Madde-23

4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu

3 ncü Madde

Salgın hastalıkları da içeren mücbir sebep durumlarında acil ihtiyaç kapsamındaki mal, hizmet ve yapım
işlerine ilişkin tedariklerin ivedilikle gerçekleştirilebilmesi amaçlanmıştır.

5253 sayılı Dernekler
Kanunu

Ek Madde 3
Toplantı ve
Bildirimlerin
Ertelenmesi

Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar, ağır ekonomik bunalım veya olağanüstü hal ilan edilmesi gibi
durumlarda derneklerin işleyişlerinde de çeşitli aksaklıklar yaşanmaktadır. Yine bu durumlarda derneklerin
mevzuattan kaynaklı idareye vermek zorunlu oldukları bildirimlerin verilişinde ve genel kurullarının
yapılışında gecikmelerin yaşandığı gözlenmektedir. Bu gecikmeler sebebiyle dernekler idari para cezaları ve
hatta fesih edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Yapılan düzenleme ile derneklerin yukarıda
belirtilen durumlarda ortaya çıkan mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlanmaktadır.

Madde-24

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 195 vd. maddelerinde yer alan şirketler topluluğuna ilişkin hükümlerin
getiriliş amacı ile Şirketin kurulması arasındaki bir bağlantı bulunmaması sebebiyle Türkiye Varlık Fonu ve
Şirket ile alt fonlar ve Şirket tarafından kurulan diğer şirketlere uygulanmaması gerekmektedir. Keza Türkiye
Varlık Fonu ve Şirket ile alt fonlar ve Şirket tarafından kurulan diğer şirketler tarafından doğrudan ya da
dolaylı olarak hakimiyet edinilen şirketlere ve bu hakimiyetin tesisine ilişkin işlemlerle sınırlı olmak üzere
işlem taraflarına uygulanması 6741 sayılı Kanun ile sağlanan amaca uygun olacağından bu madde ilave
edilmiştir.
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50 nci Madde

Ülkemizde güvenli elektronik imza kullanımının yaygın olmaması sebebiyle yıllık ortalama yapılan 7,5
milyon adres bildiriminin yalnızca 22 bin adedi güvenli elektronik imza ile yapılmaktadır. Bu nedenle
yapılacak mevzuat değişikliği ile güvenli elektronik imzanın yanı sıra, kişilerin e-devlet kapısının sunduğu
diğer kimlik doğrulama yöntemleri ile de adres beyanında bulunabilmelerinin önü açılarak salgının
yayılımının azaltılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Madde-26

1618 sayılı Seyahat
Acentaları ve Seyahat
Acentaları Birliği
Kanunu

4 ncü Madde

“İşletme belgesi bir işletmeye mahsus olmak üzere tüzel kişilere verilir. İşletme belgesi acenta unvanından
bağımsız olarak başka bir tüzel kişiliğe devredilebilir. Devir edilen acentanın unvanı veya iltibasa yol açacak
bir unvan on yıl içerisinde başka bir seyahat acentasına kullandırılmaz ve devir eden tüzel kişiliğe üç yıl
içerisinde yeniden işletme belgesi verilmez.”

Madde-27

1618 sayılı Seyahat
Acentaları ve Seyahat
Acentaları Birliği
Kanunu

35 nci Madde

Yıllık aidatın, Birliğin gerekçeli talebi ve Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde ilgili yıl için tahsilatının
ertelenmesi, oranının azaltılması veya muafiyet sağlanması amaçlanmıştır.

Madde-28

222 sayılı İlköğretim ve
Eğitim Kanunu

43 ncü Madde

Öğretmenlerin izin haklarının düzenlendiği 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu hükmü, tüm öğretmenleri
kapsamadığından bahsi geçen hususun aşağıda geçen 1739 sayılı Kanunda düzenlenmesi amaçlanmıştır.

Madde 50/A
Öğretmenlerin
izin ve tatilleri

Rehberlik öğretmenlerinin öğrencilerin tercihlerine yardım etmeleri için yaz tatilinde görevlendirilebilmeleri
amaçlanmıştır. Ülkemizde meydana gelen deprem, salgın hastalık ve elverişsiz hava koşulları gibi olağan dışı
hallerde eğitim öğretim faaliyetlerine uzun süreli ara verilmesi gerekebilmektedir. Bu tür eğitim öğretime
ara verilen durumlarda telafi amacıyla yapılacak eğitimlerin ders yılında tamamlanamaması durumunda yaz
tatilinde eğitim öğretime devam edilebilmesi veya telafi eğitimi yapılabilmesi amaçlanmıştır. Yapılan
görevlendirmelerle yüz yüze eğitim yapmayan öğretmenlerin yıllık izinlerini diğer memurlar gibi kullanması
amaçlanmıştır.

Madde-25

5490 Sayılı Nüfus
Hizmetleri Kanunu

Madde-29

1739 sayılı Milli Eğitim
Temel Kanunu

Independent Advisors & Accountants

Madde-30

Madde-31

Madde-32

Madde-33

5746 sayılı Araştırma,
Geliştirme ve Tasarım
Faaliyetlerinin
Desteklenmesi
Hakkında Kanun

4691 sayılı Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri
Kanunu

3 ncü Madde

Geçici 2 nci
Madde

Madde 10/G
Mücbir
5996 sayılı Veteriner
sebeplerle genel
Hizmetleri, Bitki Sağlığı,
kurul
Gıda ve Yem Kanunu
toplantılarının
ertelenmesi

6831 sayılı Orman
Kanunu

Geçici Madde 13
Geçici Madde 14

Ülkede meydana gelen deprem, sel, doğal afet, salgın hastalık gibi mücbir sebep sayılabilecek hallerin
ortaya çıkması durumunda, bu Kanun çerçevesinde Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin
Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri dışında da yapılmasına Cumhurbaşkanı tarafından izin verilebilir. Bu süreçte
Kanun çerçevesinde tanınan indirim, istisna, destek ve teşviklerin uygulanmasına devam edilir. Bakanlık
uygulamaya ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir. Bu kapsamda teşvikten yararlanılması için Bakanlığın
bilgilendirilmesi zorunludur. ARGE merkezlerindekiler de evden çalışabilecek.

Ülkede meydana gelen deprem, sel, doğal afet, salgın hastalık gibi mücbir sebep sayılabilecek hallerin
ortaya çıkması durumunda, bu Kanun çerçevesinde bölge sınırları içinde yapılması zorunlu olan faaliyetlerin
bölge dışında da yapılmasına Cumhurbaşkanı tarafından izin verilebilir. Bu süreçte Kanun çerçevesinde
tanınan indirim, istisna, destek ve teşviklerin uygulanmasına devam edilir. Bakanlık uygulamaya ilişkin
düzenleme yapmaya yetkilidir. Bu kapsamda teşvikten yararlanılması için Bakanlığın bilgilendirilmesi
zorunludur.

Genel kurul toplantılarının deprem, salgın hastalık, savaş hali gibi mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde
Bakanlıkça ertelenebileceğine ve bu hususa yönelik usul ve esasların yine anılan Bakanlıkça belirleneceğine
dair düzenleme öngörülmektedir.

Yaşanan bu küresel felaket karşısında Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
gereğince kiraya verilen mesire yeri ve taşınmazlar ile Özel Şahıs ve Şirketler adına 6831 sayılı Orman
Kanunu gereğince Devlet ormanlarında verilen izinlerden turizm izinleri hariç olmak üzere diğer izinlerden
1/4/2020 tarihi ve 30/6/2020 (dahil) tarihi arasındaki dönemde her ne ad altında olursa olsun alınacak tüm
bedellerin başvuru şartı aranmaksızın üç ay süreyle ertelenmesi ve bu alacaklara ertelenen süre sonuna
kadar herhangi bir gecikme zammı veya faizi uygulanmadan tahsil edilmesi.
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Madde-34

1163 sayılı
Kooperatifler Kanunu

45 nci Madde

Kooperatiflerde olağan genel kurul toplantılarının her hesap devresi sonundan itibaren altı ay içinde
yapılmasına ilişkin hüküm yer almaktadır. Ancak, deprem, salgın hastalık, savaş hali gibi önceden
öngörülmesi imkânı bulunmayan mücbir sebepler ortaya çıktığında, kooperatif ve üst kuruluşlarının bu altı
aylık süre içinde genel kurul toplantılarını yapamamaları ihtimali veya yapmalarının kamu menfaati
açısından olumsuz sonuçları ortaya çıkabilecektir. Ayrıca, ertelenen genel kurullar nedeniyle görevi sona
eren ancak yerlerine yenileri seçilemeyen kooperatiflerin icra organlarının yetki ve görevlerinin ne olacağı,
erteleme süresi sonrasında genel kurulların hangi süre içinde ve ne şekilde yapılacağı gibi konularda ilgili
Bakanlık tarafından düzenleme yapılması öngörülerek uygulamada boşluk bulunmaması ön görülmüştür.

Madde-35

4572 sayılı Tarım Satış
Kooperatif ve Birlikleri
Hakkında Kanun

Geçici Madde 8

Yapılan düzenlemeyle, üretimin ve üreticinin desteklenmesi adına tarım satış kooperatifleri birliklerinin
2020 yılında ödenecek DFİF borç tutarlarının ertelenmesi hedeflenmiştir.

Madde-36

5300 sayılı Tarım
Ürünleri Lisanslı
Depoculuk Kanunu

13 ncü Madde

Düzenlemeyle verilen bu yetkiyle olağanüstü durumlarda lisans yenileme işlemi başlatılmaksızın mahallinde
inceleme yapılmadan mevcut lisansların geçerlilik süresi bir yıl uzatılabilmesi imkânı getirilmiştir.

Madde-37

5362 sayılı Esnaf ve
Sanatkârlar Meslek
Kuruluşları Kanunu

13 ncü Madde

Resmi ve özel kuruluşlarla yapılabilecek protokoller göz önüne alınarak, talep edilecek bilgi ve belgelerin
Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanı (ESBİS) üzerinden elektronik ortamda temin edebileceği hususu
eklenerek, bürokrasinin azaltılması, esnaf ve sanatkârların zaman ve masraf kaybının önüne geçilmesi
amaçlanmıştır.

61 nci Madde

Maddede yapılan değişiklikle esnaf ve sanatkârın yükünün hafifletilmesi amaçlanmıştır.

68 nci Madde

Maddede yapılan değişiklikle esnaf ve sanatkârın yükünün hafifletilmesi amaçlanmıştır.

69 ncu Madde

Maddede yapılan değişiklikle esnaf ve sanatkârın yükünün hafifletilmesi amaçlanmıştır.

Madde-38

Madde-39

Madde-40

5362 sayılı Esnaf ve
Sanatkârlar Meslek
Kuruluşları Kanunu
5362 sayılı Esnaf ve
Sanatkârlar Meslek
Kuruluşları Kanunu
5362 sayılı Esnaf ve
Sanatkârlar Meslek
Kuruluşları Kanunu
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Madde-41

5607 sayılı Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu

Ek Madde 1

Doğal afetler, salgın hastalık gibi olağanüstü durumlarda, 5607 sayılı Kanun çerçevesinde el konulan ancak
tasfiyelik hale henüz gelmemiş olan ve olağanüstü durum ile doğrudan bağlantılı eşyanın bekletilmeyerek
ilgili kamu kurumuna tahsisine imkan tanınmış, tahsis edilen eşyanın kovuşturma sonucunda iadesine karar
verilmesi halinde ise, eşyanın rayiç bedelinden varsa gümrük vergileri ve para cezaları ayrıldıktan sonra
kalan tutarın tahsis yapılan kamu kurumunca eşya sahibine ödenmesi hususu düzenlenmiştir.

Madde-42

6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu

Madde 40

Ticaret sicili işlemleri, 238 ticaret sicili müdürlüğü nezdinde yürütülmektedir. Bu minvalde, imza beyanı
yükümlülüğünün daha kolay ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesini teminen, ticaret sicili müdürlüklerinin
yanı sıra noterlerde de imza beyanında bulunulmasına imkan tanınmaktadır. Diğer taraftan, tacirin ya da
temsile yetkili kişinin Devlet veri tabanında imzasının bulunması halinde, ayrıca ticaret sicili müdürlüğüne
gidilmesi gerekliliğini ortadan kaldıracak ve işlemlerin tamamen elektronik ortamda yürütülmesine imkân
tanınması hedeflenmiştir.

Madde-43

6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu

Madde 399

Olağan genel kurul toplantılarının faaliyet dönemini izleyen beşinci ayın sonuna kadar yapılması
öngörüldüğünden denetçinin seçimine ilişkin süre de uyum sağlanması amaçlanmıştır.

Madde-44

6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu

Madde 409

Anonim şirketlerin genel kurullarının faaliyet döneminin ilk beş ayı içerisinde yapılabilme imkânı
getirilmiştir. Düzenleme ile genel kurul hazırlık işlemleri ile finansal tabloların ve denetim raporlarının
hazırlanmasında ticaret şirketlerimize işlem yoğunluğunun yaşanmaması anlamında kolaylık sağlanması
hedeflenmiştir.

Madde-45

6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu

Madde 562

Kanunda öngörülen sürede olağan genel kurulu toplantıya çağırmayan yönetim kurulu üyeleri ile limited
şirket müdürleri hakkında idari para cezası öngörülmüştür.

Madde-46

6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu

Madde 617

Anonim şirketlerde olduğu gibi limitetd şirketlerde de genel kurullarının faaliyet döneminin ilk beş ayı
içerisinde yapılabilme imkanı getirilmiştir.
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Madde-47

(1)Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin pay sahibi olduğu şirketler hariç olmak
üzere; sermaye şirketlerinin, 31/12/2020 tarihine kadar dağıtabilecekleri nakit kâr payı tutarı 2019 yılı net
dönem kârının yüzde yirmi beşini aşamaz, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi
verilemez.
6102 sayılı Türk Ticaret
(2) Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay
Geçici Madde 13
Kanunu
sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi
beşini aşan kısma ilişkin ödemeler birinci fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar ertelenir.
Bu çerçevede, ihtiyatlılık politikası gereği olarak, şirket kaynaklarının nakit kâr dağıtımı yapılmak suretiyle
azaltılmaması, şirketlerimizin mevcut öz kaynak yapılarının korunması ve ilave finansman ihtiyacının
doğmaması amaçlanmıştır.

Madde-48

6585 sayılı Perakende
Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun

Madde 7

Günümüz dünyasında, temel gıda maddelerinin tedarik sürecinin aksamaması hayati bir önem kazanmıştır.
Bu nedenle, perakendeci ile tedarikçi ve üretici arasındaki ödeme ilişkilerinin üretimin devamlılığında
aksaklıklara neden olmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda, maddede
yapılan değişiklikle; perakende işletmelerin üretici ve tedarikçilerle arasındaki ödeme ilişkilerine dair
mevcut düzenleme, tüm tarafların birbirleri arasındaki ödeme ilişkilerini de içerecek şekilde genişletilmiş,
borçlunun büyük ölçekli işletme olduğu durumlarda, üretim tarihinden itibaren otuz gün içinde bozulabilen
hızlı tüketim malları ile birlikte et ve süt ürünleri için de ödeme süresinin otuz günü aşmaması kuralı
getirilmiş ve otuz günlük ödeme süresinde alıcının küçük ölçekte olması kuralı kaldırılmıştır. Halk Ekmek
etkilenebilir.

Madde-49

6585 sayılı Perakende
Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun

Madde 18

Yapılan düzenlemelere uymayanlar hakkında, işlenen fiilin ağırlığına göre idari yaptırım uygulanabilmesine
ve bu yetkinin merkez veya taşra birimleri tarafından da kullanılabilmesine imkân sağlanmıştır.

Madde-50

6585 sayılı Perakende
Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun

Ek Madde 1Fahiş fiyat
Ek Madde 2Stokçuluk

Piyasanın olağan akışını bozarak piyasa aksaklıklarına sebep olan ve kamunun genel menfaatine uygun
olmayan haksız ve rekabeti bozucu faaliyetlere yönelik idari ve hukuki tedbirlerin ivedilikle uygulamaya
konulması için ilave yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur.
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Madde-51

4922 sayılı Denizde Can
ve Mal Koruma
Hakkında Kanun

3 ncü Madde

Ticaret gemilerinin tekne, makine, kazan, genel donanım, can kurtarma, yangından korunma ve yangın
söndürme ve sair araç ve teferruatının sörveyi ile su altı sörveylerinin süresinin kanun yerine yönetmelikle
düzenlenmesi amaçlanmıştır.

Madde-52

4922 sayılı Denizde Can
ve Mal Koruma
Hakkında Kanun

Geçici Madde 4

Yaşanan gelişmeler doğrultusunda denize elverişlilik belgesi düzenlenmesi amacıyla denetlenmesi gereken
ticaret gemilerinin denetimi idare açısından da
gemi sahipleri açısından da güç bir hale gelmiştir. Belgesi bulunmayan gemilere Liman Çıkış Belgesi de
verilememekte ve söz konusu gemiler ticaret yapamamaktadırlar. Söz konusu denetimlerin
gerçekleştirilmemesi ve süresi dolan denize elverişlilik belgesine ilişkin gemi sahiplerinin başvuru
yapmamaları amacıyla denize elverişlilik belgelerinin süresinin maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
3 ay süreyle uzatılması amaçlanmaktadır.

Madde-53

5651 sayılı İnternet
Ortamında Yapılan
Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu
Yayınlar Yoluyla İşlenen
Suçlarla Mücadele
Edilmesi Hakkında
Kanun

2 nci Madde

Kullanıcıların, internet ortamında sosyal etkileşim amacıyla metin, görüntü, ses, konum gibi içerik, bilgi veya
veriyi oluşturmalarına, paylaşmalarına veya görüntülemelerine olanak sağlayan gerçek veya tüzel kişiler,
sosyal ağ sağlayıcı olarak tanımlanmıştır.

3 ncü Madde

Verilen idari para cezalarının muhatabının yurt dışında bulunması halinde, tebligat aşamasında yaşanan
sorunların çözülmesi amacıyla Kanunun ruhuna da uygun olacak şekilde tebligatın nasıl yapılacağına ilişkin
özel bir usul getirilmiştir.

5 nci Madde

Yer sağlayıcının yükümlülüklerine açıklık getirilmekte ve yer sağlayıcının yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediğinin tespiti amacıyla denetlenmesi.

Madde-54

Madde-55

5651 sayılı İnternet
Ortamında Yapılan
Yayınların Düzenlenmesi
ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele
Edilmesi Hakkında Kanun
5651 sayılı İnternet
Ortamında Yapılan
Yayınların Düzenlenmesi
ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele
Edilmesi Hakkında Kanun
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Madde-56

5651 sayılı İnternet
Ortamında Yapılan
Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu
Yayınlar Yoluyla İşlenen
Suçlarla Mücadele
Edilmesi Hakkında
Kanun

Ek Madde 4

Madde-57

5809 sayılı Elektronik
Haberleşme Kanunu

3 ncü Madde

Şebekeler üstü hizmet veya OTT (Over The Top) olarak isimlendirilen
uygulamanın tanımlanması

9 uncu Madde

Türkiye’deki herhangi bir mevzuata tabi tutulmadan sunulan ve Şebekeler Üstü Hizmetler (OTT –OverThe
Top- Şebekeler Üstü) olarak da ifade edilebilen bazı hizmetler, bildirimle yetkilendirme ve kullanım hakkı
verilmesi yoluyla yetkilendirme, elektronik haberleşme altyapılarının da Kuruma veya Kurumun göstereceği
kuruluşa devri gibi teknik konularda düzenleme yapılmaktadır.

49 uncu Madde

Sektörün dijitalleşmesi ile abonelik sözleşmelerinin yalnızca kâğıt ortamında değil tüketici hak ve
menfaatlerine uygun olarak elektronik ortamda da kurulabilmesinin sağlanması için bu Kanunun 49 uncu
maddesi ikinci fıkrasında yer alan “abonelik sözleşmesi imzalanırken” ifadesinin “abonelik sözleşmesi
yapılırken” olarak değiştirilmektedir.

Sosyal medyada yer alan hukuka aykırı içeriğin kaldırılması veya içeriğe erişimin engellenmesi
hususunda içerik veya yer sağlayıcılar bakımından ilave bazı düzenlemeler yapılması.
Hukuka aykırılığı hâkim veya mahkeme kararı ile tespit edilen içerik, sosyal ağ sağlayıcıya bildirilebilir.
Bildirime rağmen 24 saat içinde içeriği çıkarmayan veya içeriğe erişimi engellemeyen sosyal ağ sağlayıcı,
doğan zararların tazmin edilmesinden sorumludur düzenlemesi ile yargı merci tarafından hukuka aykırılığı
tespit edilen içeriklerden sosyal ağ sağlayıcının da sorumlu tutulması öngörülmüştür.

Madde-58

5809 sayılı Elektronik
Haberleşme Kanunu

Madde-59

5809 sayılı Elektronik
Haberleşme Kanunu

Madde-60

5809 sayılı Elektronik
Haberleşme Kanunu

50 nci Madde

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartlarının açık anahtar altyapısı teknolojisini kabiliyeti ile mühürlenecek dijital
belgelerin bütünlüğü, inkâr edilmezliği ve kimlik tanıması garanti altına alınabilecektir. Dördüncü fıkra
değişikliğine ilişkin olarak; abonelik sözleşmesinin feshinde yazılılık şartı kaldırılmaktadır.

Madde-61
Madde-62

Bu Kanun
Bu Kanun

-

Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

