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COVİD-19 SALGINI SEBEBİYLE PLANLANAN YENİ TEDBİRLERE 

İLİŞKİN HAZIRLANAN TORBA KANUN TEKLİFİ GÜNCELLENDİ. 

1. GİRİŞ 

COVID-19 salgını sebebiyle planlanan tedbirler 2020-48 nolu sirkülerimiz ile duyurulmuştu. Söz 

konusu tedbirler kanun teklifi olarak 14.04.2020 tarihinde TBMM’ye sunulmuştur.  

Sunulan kanun teklifinde 2020-48 nolu sirkülerde yer alan konulardan sadece COVID-19 salgını ile 

ilgili düzenlemelerin öncelikle kanunlaştırılması teklif edilmektedir.  

Değişiklikler özetle; 

a- 6102 sayılı kanuna ilişkin düzenlemeler Kanun teklifinde yer almamıştır. Genel kurulların 

5.ayın sonuna kadar yapılması düzenlemesi kanun teklifinde yer almamaktadır. 

b- Sermaye şirketlerinin 31.12.2020 tarihine kadar Kâr dağıtımının kısıtlanması 30.09.2020 

olarak değiştirilmiştir. 

c- Kredi kuruluşları ile müşterilerinin uzaktan iletişim araçlarıyla sözleşme yapabilmesi 

düzenlemesi kanun teklifinde yer almamaktadır. 

2. 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 işverene, bu 

şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği 

tarihteki 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesince belirlenen aylık brüt asgari ücret tutarında 

Sosyal Güvenlik Kurumunca idari para cezası uygulanır ve ödenen nakdi ücret desteği ödeme 

tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir. 
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Bu madde kapsamında nakdi ücret desteğinden yararlananlardan 5510 sayılı Kanuna göre genel 

sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına 

girmeyenler, aynı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel 

sağlık sigortalısı sayılırlar ve genel sağlık sigortasına ilişkin primleri Fondan karşılanacaktır. 

Bakanlık, nakdi ücret desteğine ilişkin ödeme usul ve esaslarını belirlemeye ve bu maddenin 

uygulanmasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye yetkilidir. 

2. Kısa Çalışma Ödemesi Uygunluk Tespitinin Tamamlanması 

Beklenmeksizin Gerçekleştirilecektir.  

Yeni koronavirüs (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. 

İlgili madde 29 Şubat 2020 tarihinden itibaren uygulanmak 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.  

Belirtilen 3 aylık süre içerisinde 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 süreyi 6 aya kadar uzatmaya yetkilidir. 
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4. Kâr Dağıtımı Kanun Yoluyla Sınırlandırılıyor.  

Sermaye şirketlerinde;  

 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca %25’inin 

dağıtımına karar verilebilecek,  

 Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecek,  

 Genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecektir.  

Aşağıda sayılanların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip 

olduğu şirketler hakkında bu kapsamda değildir.  

 Devlet,  

 İl özel idaresi,  

 Belediye,  

 Köy ile diğer kamu tüzel kişileri,  

 Sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait fonlar,  

Bu fıkrada belirtilen süreleri 3 ay uzatmaya ve kısaltmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. 

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. 

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

Çalışmalar Da Teşvik Kapsamına Alınıyor.  

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. 

 

 


