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COVİD-19 SALGINININ TİCARET HUKUKU KAPSAMINDA ETKİLERİ 
 

 
Genel Kurulların Ertelenmesi 
 
7244 sayılı Kanun madde 2 fıkra 1 uyarınca, korona virüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebep 
gerekçesiyle genel kurullara ilişkin aşağıdaki düzenlemeler getirilmiştir: 
 

• 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre dernekler 
tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantıları 
31.07.2020 tarihine kadar ertelenir. 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. 
 

• 1163 sayılı Kooperatifler Kanun’u kapsamındaki genel kurul toplantıları 31.07.2020 
tarihine kadar ertelenir. Bu süre, ilgili Bakan tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. 
Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren üç ay 
içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi 
sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder. 

 
• 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 29.06.2004 tarihli 

ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları 
31.07.2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, Tarım ve Orman Bakanınca 3 aya kadar 
uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 
üç ay içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi 
sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder. 

 
 

• 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 61 inci 
maddesi gereğince 2020 yılı Mayıs ayı içinde yapılması gereken Birlik Genel Kurulu, bir 
sonraki yıl Genel Kurulu ile birlikte yapılır. 
 

Belirtilen düzenlemeler 10.03.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 7244 sayılı 
Kanun’un Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 
Kar Payı Dağıtımının Sınırlandırılması 
 
-7244 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Geçici Madde 13 eklenerek; sermaye 
şirketlerinde, 30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi 
beşine kadarının dağıtımına karar verilebileceği, geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçelerin 
dağıtıma konu edilemeyeceği, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi 
verilemeyeceği belirtilmiştir. Ancak Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel 
kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı 
olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler hakkında bu fıkra hükmü 



uygulanmaz. Bu fıkrada belirtilen süreyi üç ay uzatmaya ve kısaltmaya Cumhurbaşkanı 
yetkilidir. 
 
-Genel kurul tarafından 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı kararı alınmış ancak 
henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem 
karının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler birinci fıkrada belirtilen sürenin sonuna 
kadar ertelenir. 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. 

 
Perakende Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Yapılan Değişiklikler 
 
7244 sayılı Kanun ile 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a ek 
madde eklenerek aşağıdaki düzenlemeler getirilmiştir: 
 

• Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış 
fiyatında fahiş artış yapılamaz. 

• Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa 
dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını 
engelleyici faaliyetlerde bulunulamaz. 

• 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 amacıyla Haksız Fiyat 
Değerlendirme Kurulu oluşturulur. 
 

7244 sayılı Kanun’un 13. Maddesi uyarınca 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun’un belirtilen ek madde 1’de belirtilen fahiş fiyat artışı yasağına aykırı hareket 
edenlere on bin Türk lirasından yüz bin Türk lirasına kadar, piyasada darlık yaratıcı, piyasa 
dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici 
faaliyetlerde bulunanlar hakkında ise elli bin Türk lirasından beş yüz bin Türk lirasına kadar 
idari para cezası uygulanır. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, anılan idari para cezalarını 
uygulamaya yetkilidir. 
 
Bazı Alacakların Ertelenmesi, Alınmaması veya Yapılandırılması  
 

• Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedeller 
ile ecrimisil bedellerinden 01.04.2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil 
edilmesi gerekenleri başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelemeye Çevre ve 
Şehircilik Bakanı yetkilidir. Bu süreler, bitiminden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanı 
tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda ertelenen süre 
kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan 
tahsil edilir. 
 

• Turizm tesisi maksadıyla verilen izinler hariç olmak üzere 6831 sayılı Orman Kanunu 
gereğince Devlet ormanlarında gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri adına verilen izinler 
ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince 
kiraya verilen mesire yerleri ve taşınmazlardan 01.04.2020 tarihinden itibaren 3 aylık 



döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken bedeller başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle 
ertelenir. Bu süreleri bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatmaya Tarım ve Orman Bakanı 
yetkilidir. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler 
halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir. Ayrıca verilen 
izinlerin erteleme dönemi içerisinde tahakkuk eden ilk yıl bedellerine karşılık banka 
teminat mektubu alınarak yer teslimi yapılabilir. 

 
• 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu’na tabi yerlerde 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre 

yapılan kiralamalardan 01.04.2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil 
edilmesi gereken bedeller başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenir. Bu süreleri 
bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatmaya Tarım ve Orman Bakanı yetkilidir. Bu 
alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, 
herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir. 

 
• 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 yetkilidir. Bu süreler, bitiminden itibaren ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı 
veya İçişleri Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Söz konusu alacaklar ertelenen 
süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme 
zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette 
bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri 
tahsil edilmez. 

 
• Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının gelir vergisi tevkifatı beyan 

ve ödeme süreleri, tüm sosyal sigorta prim ödemeleri ile 1053 sayılı Belediye Teşkilâtı 
Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında 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 ertelenir. Bu süreler, bitiminden itibaren 3 aya kadar 
Cumhurbaşkanı tarafından uzatılabilir. Bunlar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre 
kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan 
tahsil edilir. Erteleme süresince 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yer alan tarh ve ceza 
kesme zamanaşımı süreleri işlemez ve zamanaşımı işlemeyen süreler kadar uzar. 
 

• 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 ertelenebilir. 
Bu süreler, bitiminden itibaren 3 aya kadar belediye meclisince uzatılabilir. Bu alacaklar 
ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir 
gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir. 

 



• Büyükşehir belediyeleri ile belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat 
kiralamak suretiyle çalışan gerçek ve tüzel kişilere, toplu taşıma hizmetinin kesintisiz 
olarak yürütülebilmesiyle sınırlı olacak şekilde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 3 aylık süreyle sınırlı olmak üzere meclis kararıyla; gelir desteği ödemesi 
yapabilir, belirlenen döneme tekabül eden ruhsat, izin, hat kirası borçlarını faizsiz 
olarak 3 ay erteleyebilir. Çevre ve Şehircilik Bakanı bu süreleri, bitiminden itibaren 3 
aya kadar uzatmaya yetkilidir. Ruhsat, izin, hat kirası borçları ertelenen süre sonunda, 
ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz 
uygulanmadan tahsil edilir. 

 
• 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 alınmaz. 

 
• 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nun 16. 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 ertelenir. Bu süreler, bitiminden itibaren Gençlik ve Spor 
Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Söz konusu borçlar ertelenen süre sonunda, 
ertelenen süre kadar aylık taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı, faiz veya Yİ-
ÜFE uygulanmadan tahsil edilir. 

 
• Tarım satış kooperatifleri birliklerinin 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri 

Hakkında Kanunun geçici 4. maddesi uyarınca yeniden yapılandırılan ve yılda bir taksit 
olmak üzere ödenen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklı kredi borçlarının 
2020 yılına ait borç taksit ödemesi, faizsiz olarak 2021 yılına ertelenmiş, 2021 yılı dahil 
daha sonraki yıllarda ödenecek taksit tutarları da faizsiz olarak birer yıl ertelenmiştir. 

 
• 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun 35. 

maddesinde düzenlenen yıllık aidat 2020 yılında alınmaz. 
 

• Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan 
alacakları (özelleştirme devir işlemleri sırasında TEDAŞ’a devredilmiş olan alacaklar) 
aşağıdaki hükümler uyarınca yapılandırılır. 

 
Vadesi 01.02.2020 tarihi itibarıyla geldiği hâlde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 
ödenmemiş ve 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2. maddesi ve geçicİ 1. 
maddesi uyarınca yapılandırılmamış olan alacaklarının asıllarının tamamının, 2021 yılının Eylül 
ayı sonuna kadar TEDAŞ’a iletilmek üzere dağıtım/perakende satış şirketlerine veya TEDAŞ’a 
yazılı başvuruda bulunulması ve ödenmesi gereken tutarın ilk taksiti 2021 yılının Ekim ayının 
son gününe kadar ödenmek üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam üç eşit 
taksitte ödenmesi şartıyla, bu alacakların ödenen kısmına isabet eden fer’ilerinin tahsilinden 
vazgeçilir. Bu alt bent hükümlerine uygun ödeme yapıldığı takdirde, bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten sonraki sürelere herhangi bir faiz, zam ve katsayı uygulanmaz. 
 


