
daha önce getirilen düzenlemelerin yasalaştırılması 
öngörülmektedir. Dernekler Kanunu’ndan ve Medeni 
Kanun’dan kaynaklı yukarıda sayılan bildirimlerin ve 
beyannamelerin veriliş süreleri ile derneklerin genel kurul 
toplantıları, 31 Temmuz 2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Bu 
süre, İçişleri Bakanlığı tarafından üç aya kadar uzatılabilir. 
Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği 
tarihten itibaren otuz gün içinde yapılacaktır. Mevcut organların 
görev, yetki ve sorumlulukları, erteleme süresi sonrasında 
yapılacak ilk genel kurula kadar devam edecektir.  

Türkiye Varlık Fonu’na İlişkin Yeni İstisnalar Getirildi
Torba Kanun’la getirilen en önemli değişikliklerden birisi 
Türkiye Varlık Fonu ve ilgili kuruluşlarına sağlanan ek 
muafiyetler tanınmasına yöneliktir. Buna göre, (i) Türkiye Varlık 
Fonu, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, alt fonları 
ve bu şirketin kurduğu diğer şirketler (“TVF Kurumları”) ve (ii) 
hakimiyete yönelik işlemlerde TVF Kurumları ile birlikte hareket 
eden şirketler (bağlı şirket ve iştiraklerini de içerecek şekilde), 
diğer şirketlerle veya tek başına hareket ederek diğer şirketlerin 
hakimiyetini elde etmeye yönelik işlemlerde 6362 sayılı 
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23-27 maddeleri ve söz konusu 
beş maddeye ilişkin ikincil mevzuat kapsamında yer alan 
yükümlülüklere tabi olmayacaktır. Bu düzenleme, diğer 
unsurlara ek olarak, halka açık şirketlerin hakimiyetine yönelik 
işlemlerin Sermaye Piyasası Kanunu’nun kapsamında kontrol 
elde edilmesine yönelik belirli işlemlerine tabi olduğu zorunlu 
çağrıdan da muaf olacağı anlamına gelmektedir. Buna ek 
olarak önemli nitelikteki işlemlerde azınlık ortaklarına 
ortaklıktan çıkma hakkı veren düzenlemeler ve istisnai hallerde 
söz konusu olan çoğunluk ortağı azınlık ortaklarını ortaklıktan 
çıkarma hakkına ilişkin maddeler de TVF Kurumlarına ilişkin bu 
sınırlı işlemler açısından etkisini kaybetmiştir. 

Benzer şekilde, Türk Ticaret Kanunu’nun hâkim şirketlerin 
hakimiyetini kötüye kullanmasına ilişkin 202. Maddede yer alan 
düzenleme (i) TVF Kurumları, (ii) TVF Kurumlarının tek başına 
veya başka şirketlerle birlikte hareket ederek üzeri de hakimiyet 
kurduğu şirketlere ve, (iii) TVF Kurumlarının bu işlemlerde 
birlikte hareket ettiği şirketlere  (bağlı şirket ve iştiraklerini de 
içerecek şekilde) uygulanmayacaktır. Söz konusu düzenleme 
TVF ile ilgili işlemlerde birlikte hareket eden şirketlere sadece 
söz konusu işlemle ilgili sınır olmak üzere istisna tanımaktadır.

Perakende Kanunu’na İlişkin Düzenlemeler 
Torba Kanun ile 14 Ocak 2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende 
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a (“Perakende 
Kanunu”) perakendecilik sektöründe önemli etkiler yaratacak 
ekleme ve değişiklikler getirilmiştir.

Torba Kanun ile Perakende Kanunu’na getirilen ekleme ve 
değişikliklerin esasen “Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu”nun 
kuruluşuna ve yetkilerine ilişkin düzenlemeleri içerdiği 
görülmektedir. Buna göre üretici, tedarikçi ve perakende 
işletmelerin fahiş fiyat artışları, piyasada darlık yaratıcı, piyasa 
dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetleri ile tüketicinin 
mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetleri yasaklanmış; bu 
çerçevede 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 
oluşturulmuştur. Torba Kanun’un gerekçesinden yapılan 
düzenlemeler ile özellikle son dönemde temel gıda ve ihtiyaç 
maddeleri ile temizlik ve sağlık ürünleri gibi belli ürün 
gruplarında yaşanan olağandışı talep artışı nedeniyle, 
piyasada karşılaşılan haksız fiyat artışlarının getirmiş olduğu 
mağduriyetin engellenmesinin hedeflendiği anlaşılmaktadır. 
Gerekçede ayrıca söz konusu düzenlemeler ile, COVID-19 
salgınının yarattığı olağanüstü koşullarda talebi yoğun 
ürünlerin ve bu ürünlerin üretiminde kullanılan hammadde ve 
diğer girdilerin piyasaya arzını geciktiren, erteleyen veya 
aksatan iyiniyetli olmayan uygulamaların önüne geçilmesine 
yönelik bir tedbir alındığı ifade edilmektedir.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun görevleri ve çalışma 
usul ve esaslarının yönetmelik ile belirleneceği belirtilmiştir. 
Yapılan düzenlemeler ve Torba Kanun gerekçesi sessiz kaldığı 

by the Ministry of Internal Affairs to the legislation. Accordingly, 
the deadline to submit the abovementioned notices and 
declarations as well as to hold general assembly meetings for 
associations will be postponed until 31 July 2020. The Ministry 
of Internal Affairs may also extend the postponement term for 
an additional three months. Postponed general assembly 
meetings must be convened within 30 days from the end of 
the postponement period, and the duties, powers, and 
responsibilities afforded to the current bodies of associations 
will continue until the first general assembly meeting to be 
convened after the end of the postponement term. 

New Exemptions With Respect to the Turkey Wealth Fund 
Have Been Introduced
Some of the most crucial changes brought with the Law, 
independent from the COVID-19 related measures, are the 
new exceptions introduced for the benefit of the Turkey 
Wealth Found, its affiliated entities, and other entities it 
collaborates with in acquisition transactions.  Accordingly, (i) 
the Turkey Wealth Fund, the Turkey Wealth Fund Manage-
ment Company, its sub-funds, as well as other companies 
established by the Turkey Wealth Fund Management 
Company (the “TWF Entities”) and (ii) entities (including their 
subsidiaries and affiliates) acting together with TWF Entities 
will not be subject to the requirements listed in Articles 23 to 
27 of the Capital Markets Law No. 6362 (the “CML”) and the 
applicable secondary legislation in transactions where such 
entities, either acting alone or together with third parties, 
acquire the control of another entity. This, among other 
consequences, means that the relevant transactions will not 
trigger the mandatory tender offer requirement otherwise 
applicable under the Capital Markets Law for certain transac-
tions triggering a change in control of publicly held entities. 
Furthermore, the provisions of the CML aiming to protect 
minority rights will not apply, including granting exit rights to 
minority shareholders when certain important decisions are 
made concerning the listed entity and squeeze out rights to 
majority shareholders in pre-defined limited cases.  

Similarly, the provision of the Turkish Commercial Code 
regulating the concept of abuse of a dominant position in 
group entity structures (Article 202) will no longer apply to (i) 
TWF Entities, (ii) the entities over which TWF entities, acting 
either alone or together with third parties, acquire control, and 
(iii) third party entities (including their subsidiaries and 
affiliates)  partnering with TWF entities in the acquisition of 
control over another entity. This exception only applies to 
third-party entities engaging in transactions involving TWF 
Entities. 

Measures within the scope of the Retail Law 
The Omnibus Law has introduced additions and amendments 
to Law No. 6585 on the Regulation of Retail Trade dated 14 
January 2015 (the “Retail Law”) that will have important 
effects on the retail sector.

The additions and amendments introduced by the Omnibus 
Law to the Retail Law mainly consist of regulations regarding 
the establishment and powers of the "Unfair Price Assessment 
Board." Accordingly, exorbitant price increases made by 
manufacturers, suppliers, and retail businesses, activities that 
prevent consumers from accessing goods, and activities that 
narrow the market or disrupt market equilibrium and free 
competition are prohibited. In this context, the Unfair Price 
Assessment Board has been established to make arrange-
ments in regards to exorbitant price increases and stockpiling 
practices, to impose administrative fines by conducting audits 
and reviews when necessary, and to take all kinds of 
measures. It is understood that the regulations brought with 
the Omnibus Law aim to prevent the unjust suffering caused 
by unreasonable price increases made to certain product 
groups in high demand, such as basic food and necessities 
and cleaning and health products. Additionally, this regulation 
acts as a precaution to prevent ill-intentioned practices that 
delay, postpone, or hinder the supply of high-demanded 
products and raw materials and other inputs used in the 
production of these products under the extraordinary 
conditions created by the COVID-19 pandemic.

İş Hukukuna İlişkin Düzenlemeler 
Torba Kanun, COVID-19 pandemisinin, işveren-işçi ilişkilerini 
de olumsuz etkilenmesi sebebiyle ve iş güvencesini de temin 
etmek amacıyla iş sözleşmelerinin işveren tarafından 
feshedilmesi bakımından birtakım sınırlamalar öngörmektedir. 
Buna göre, Torba Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na (“İş 
Kanunu”) Geçici 10. madde eklenmiş ve Torba Kanun’un 
yürürlük tarihi olan 17 Nisan 2020 tarihi itibariyle, işverenlerin, 
işyerlerinde istihdam ettikleri çalışanlarının iş sözleşmelerini İş 
Kanunu’nun 25/II maddesi ile veya başka bir kanun hükmü ile 
öngörülen ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller 
haricindeki sebeplerle feshetmeleri üç ay süre ile 
yasaklanmıştır. Bu süre, Cumhurbaşkanı kararı ile altı aya 
kadar uzatılabilecektir. İşverenlerin, söz konusu işten çıkarma 
yasağını ihlal etmeleri halinde, işverenlerin, iş sözleşmesi 
feshedilen her bir işçi için brüt asgari ücret tutarında idari para 
cezası ödemesi söz konusu olacaktır. 

İşveren yönüyle işten çıkarma yasağının söz konusu olduğu bu 
üç aylık süre içerisinde işverenlere çalışanları kısmen veya 
tamamen ücretsiz izne gönderme hakkı tanınmaktadır. Böyle 
bir durumda, çalışanların, onayları olmaksızın ücretsiz izne 
çıkarılmaları sebebine dayanarak haklı nedenle iş 
sözleşmelerini feshetme hakları bulunmamaktadır. İşverenin 
ücretsiz izne gönderdiği çalışanları fiilen çalıştırdığının tespit 
edilmesi halinde ise, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve 
çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere brüt asgari ücret 
tutarında idari para cezası uygulanacak ve ödenen nakdi ücret 
desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile 
birlikte işverenden tahsil edilecektir.

İşveren tarafından ücretsiz izne gönderilen çalışanlar, 4447 
sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na (“İşsizlik Sigortası 
Kanunu”) eklenen Geçici 24. madde uyarınca, kısa çalışma 
ödeneğinden faydalanamıyorlar ve herhangi bir sosyal güvenlik 
kuruluşundan yaşlılık aylığı da almıyorlar ise, ücretsiz izin 
süresi boyunca günlük 39,24 TL tutarında nakdi ücret desteği 
alacaklardır. Torba Kanun ile ayrıca 15 Mart 2020 tarihinden 
sonra iş sözleşmesi İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 51. maddesi 
kapsamında feshedilen ve işsizlik ödeneğinden 
yararlanamayan işçilere de herhangi bir sosyal güvenlik 
kuruluşundan yaşlılık aylığı da almıyor olmaları koşulu ile, bu 
nakdi ücret desteğinden faydalanma hakkı tanınmıştır. 

Torba Kanun İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca kısa çalışma 
ödeneğinden faydalanmak bakımından da birtakım kolaylıklar 
sağlanmıştır. Buna göre, COVID-19 sebebiyle yapılan kısa 
çalışma başvuruları bakımından, uygunluk tespitinin 
tamamlanması beklenmeksizin, başvuruda bulunan 
işverenlerin beyanları doğrultusunda kısa çalışma ödemesi 
gerçekleştirilecektir. İşverenlerin hatalı bilgi ve belge vermesi 
sebebiyle fazla ödeme yapılması halinde ise, fazla ödemeler 
yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.  Söz konusu 
bu düzenlemenin 29 Şubat 2020 itibarıyla yürürlüğe girdiği 
kabul edilmiştir. 

Dernekler Kanunu 

Toplantı ve Bildirimlerin Ertelenmesi
Dernekler Kanunu uyarınca dernekler, yıl sonu itibarıyla 
faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını 
düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar 
mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. Ayrıca 
dernekler, genel kurul toplantılarını, yönetim ve denetim 
kurulları ile diğer organlara seçilen üyeleri, dernek adresinde 
yapılan değişikliği merkezinin bulunduğu dernekler birimine; 
dernek adına edinilen taşınmazları, yurt dışından alınan 
yardımları, derneğin temsilcilik açmasını da mülki idare 
amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

İçişleri Bakanlığı’nın 16 Mart 2020 tarihli genelgesi ile 
derneklerin genel kurul toplantıları, genelge tarihi itibariyle 
geçici olarak ertelenmiştir. Ayrıca yine Bakanlığın 3 Nisan 2020 
tarihli genelgesi ile Nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken 
dernek beyannameleri ile diğer bildirimlerin verilme süreleri 1 
Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. 
Torba Kanun’la beraber, İçişleri Bakanlığı’nın genelgeleriyle 

Measures Taken under the Labor Law Regulations 
The Omnibus Law imposes restrictions on the termination of 
employment agreements by employers due to the negative 
impact the COVID-19 pandemic may have on employer-em-
ployee relations in an effort to protect job security. In this 
respect, the Omnibus Law introduced Temporary Article 10 to 
the Labor Code (the “Labor Code”) numbered 4857 which 
stipulates that as of 17 April 2020, the effective date of the 
Omnibus Law, employers are prohibited from terminating 
employment agreements for a term of three months for any 
reason other than immoral or malicious conduct as stipulated 
under Article 25/II of the Labor Code or any other relevant law. 
The President of the Republic of Turkey may extend this 
three-month period for up to six months. If an employer is in 
breach of this restriction, an administrative fine in an amount 
equal to the gross minimum wage per employee will be 
imposed on the employer.  

Employers may resort to unpaid furlough practices during the 
three-month prohibition on terminating employment 
agreements. During this time, employees are not entitled to 
terminate their employment agreements based on just cause 
due to the establishment of unpaid furlough practices without 
prior approval from employees. If an employer obliges their 
furloughed employees to continue working, the employer will 
incur an administrative fine equal to the gross minimum wage 
per employee for each month the breach occurred. Further, 
the cash contribution made for each unpaid furlough will be 
collected from the employer together with the legal interest 
that has accrued as of the payment date. 

Furloughed employees who are not eligible for the State 
allowance offered for reduced working hours and who do not 
benefit from pension payments from any social security 
institution, are entitled to a cash contribution of TRY 39.24 per 
day during the unpaid furlough period in line with Temporary 
Article 24 introduced in the Unemployment Insurance Law 
(the “Unemployment Insurance Law”) numbered 4447. The 
Omnibus Law also allows employees whose employment 
agreements were terminated after 15 March 2020 in line with 
Article 51 of the Unemployment Insurance Law that do not 
benefit from unemployment allowance or a pension payment 
from any social security institution to also benefit from the 
aforementioned cash contribution. 

The Omnibus Law also facilitates the conditions for being 
entitled to the State allowance paid in accordance with the 
Unemployment Insurance Law for reduced working hours. In 
this respect, for applications filed due to COVID-19, employ-
ees will be paid the State allowance based on statements 
made by its employers prior to finalization of the application. In 
the event that the an employer provides false information or 
documentation, the excess payments made by the State will 
be collected from the employer together with legal interest. 
The foregoing provision entered into force on 29 February 
2020. 

Amendments to the Law of Associations 

Postponement of Meetings and Declarations
Pursuant to the Law of Associations, associations must submit 
a declaration to the local administration before the end of April 
regarding their activities, income, and expenses as of the end 
of each year. Furthermore, associations are required to notify 
the local association unit of general assembly meetings, the 
election of members to their governing or audit boards and 
other bodies, address changes, as well as any real estate 
acquired on behalf of the association, aid received from 
abroad, and the opening of new representative offices.

General assembly meetings for associations have been 
temporarily postponed with the circular dated 16 March 2020 
issued by the Ministry of Interior Affairs. Additionally, with the 
circular issued by the Ministry dated 3 April 2020, the deadline 
for declarations to be submitted before the end of April and 
other notifications are extended until 1 August 2020.
The Omnibus Law will effectively add these circulars issued 

COVİD-19 DÖNEMİNDEKİ YENİ TORBA KANUN 
DÜZENLEMELERİ

Birçok kanun nezdinde değişiklikler getiren Yeni Koronavirüs 
(Covid-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin 
Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Kanun”) 17 Nisan 2020 
tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı. Torba Kanun 
kapsamında başta iş hukuku düzenlemeleri olmak üzere çeşitli 
kanunlarda yapılan değişiklikler ile COVID-19 pandemisinin 
şirketler ve bireyler üzerinde sebep olduğu olumsuz ekonomik 
etkilerin hafifletilmesi amaçlanırken, aynı zamanda Türkiye 
Varlık Fonu’na ilişkin düzenlemeler gibi doğrudan salgın ile 
ilintili olmayan son derece önemli yeni düzenlemeler 
getirilmektedir. Getirilen değişikliklerin konu bazında özetini 
aşağıda bulabilirsiniz. 

Türk Ticaret Kanunu’na İlişkin Düzenlemeler 

Kar Dağıtımına İlişkin Geçici Sınırlama
Torba Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’na eklenen geçici bir 
madde ile sermaye şirketlerinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar 
dağıtabilecekleri nakit kar payı tutarının, 2019 yılı net dönem 
karının yüzde yirmi beşini (%25) aşamayacağını, geçmiş yıl 
karları ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu 
edilemeyeceğini ve genel kurulca yönetim kuruluna kar payı 
avansı dağıtım yetkisi verilemeyeceğini öngörmektedir. Bu 
sınırlama,

i) Devletin, il özel idaresinin, belediyelerin, köylerin ve diğer 
kamu tüzel kişilerinin, veya 
ii) Yüzde ellisinden (%50) fazlası kamuya ait fonların, 
doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden 
(%50) fazlasına sahip oldukları şirketlere uygulanmayacaktır. 

Cumhurbaşkanı, bu süreyi 30 Haziran 2020 tarihine kadar 
kısaltmaya ve 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir.
Eğer 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 (%25) aşan kısma ilişkin ödemeler, 30 Eylül 
2020 tarihinin sonuna kadar ertelenmektedir. Cumhurbaşkanı, 
bu süreyi 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısaltmaya ve 31 
Aralık 2020 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir. Torba Kanun 
yürürlüğe girmeden önce ödenen kar paylarına ilişkin herhangi 
bir düzenleme yapılmamıştır.

Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşünü 
almak suretiyle, yukarıda bahsedilen sınırlamaların kapsamına 
giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnaları ve bu sınırlamaların 
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili 
kılınmıştır.

REGULATIONS UNDER THE NEW OMNIBUS LAW DURING 
THE COVID-19 PANDEMIC

The Law on Reducing the Impact of the Novel Coronavirus 
(COVID-19) Pandemic on Economic and Social Life and the 
Law on the Amendment of Certain Laws No. 7244 (the 
“Omnibus Law”) introducing changes to various laws was 
published in the Official Gazette on 17 April 2020. While the 
legislator aims to mitigate the negative economic effects faced 
by individuals and corporations due to the COVID-19 
pandemic, the Omnibus Law also introduces other substantial 
changes that are not directly linked to the pandemic, including 
amendments related to the Turkey Wealth Fund. Below is a 
brief summary of the said amendments organized by subject 
matter. 

Amendments Concerning the Turkish Commercial Code 

Interim Restrictions on Dividend Distribution
The Omnibus Law adds an interim article to the Turkish 
Commercial Code regulating that the dividends distributed by 
corporations before 30 September 2020 cannot exceed 
twenty-five percent (25%) of the company’s net profits 
generated in the 2019 fiscal year, the previous years’ profits 
and free reserves cannot be distributed, and the general 
assembly cannot authorize the board of directors to distribute 
advance dividends. The abovementioned restrictions will not 
apply when fifty percent (50%) or more of a company’s shares 
are held, either directly or indirectly, by:

i) The state, special provincial administrations, municipalities, 
villages, and other public entities, or 
ii) Funds with state ownership of fifty percent (50%) or more.

The President may extend the abovementioned term to 31 
December 2020 or shorten the same to 30 June 2020.
If the general assemblies of the abovementioned companies 
have already resolved to distribute dividends but the dividends 
have not yet been distributed or have only been partially 
distributed, distributing dividends exceeding twenty-five 
percent (25%) of the net profits generated within the year 
2019 shall be deferred until the end of 30 September 2020. 
The President may extend this term to 31 December 2020 or 
shorten the same to 30 June 2020. There is no provision 
regarding dividends that were already paid before the 
Omnibus Law entered into effect.

The Ministry of Trade, in consultation with the Ministry of 
Treasury and Finance, is authorized to determine the 
corporations that would be exempt from the abovementioned 
restrictions, as well as the principles and procedures govern-
ing the implementation thereof.

ve henüz konuya ilişkin bir ikincil mevzuat düzenlemesi 
bulunmadığından, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 
çalışmaları ile Rekabet Kurulu’nun yetkisi dâhilinde olan 
konular arasında herhangi bir etkileşim veya örtüşme ortaya 
çıkıp çıkmayacağı hususu belirsizliğini korumaktadır.

Nitekim Perakende Kanunu’na eklenen maddeler ile idari para 
cezasına bağlanan fahiş fiyat ve stokçuluk ya da yasaklanan 
diğer davranışlar olan piyasada darlık yaratıcı, piyasa 
dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetleri ile tüketicinin 
mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetleri şartları yerine 
geldiğinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında 
Kanun’un ihlali niteliğini taşıyabilmektedir. Bilindiği üzere hâkim 
durumdaki üretici ya da satıcıların aşırı fiyat uygulamaları, mal 
vermeyi reddetmeleri ya da bir grup üretici ya da satıcının 
anlaşarak fiyat artırmaları, boykot uygulamaları, arzı 
kısıtlamaları gibi davranış ve uygulamalar Rekabet Hukukunun 
mutat uygulama alanlarıdır. 

Bu düzenlemeler, son dönemde görülen olağandışı fiyat 
artışları ile ilgili Rekabet Kurumunun 23 ile 25 Mart 2020 
tarihlerinde yayınlamış olduğu iki açıklama metnini 
hatırlatmıştır. Bu bildiriler ile yaş meyve ve sebze piyasası 
başta olmak üzere gıda piyasasında görülen fahiş fiyat 
artışlarının önüne geçmek için rekabet mevzuatı kapsamında 
mümkün olan en ağır idari para cezasının uygulanacağı 
duyurulmuştur 

Ar-Ge ve Teknoloji Geliştirme Faaliyetlerinde Devlet 
Teşviklerinin Devamı 
5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 4691 sayılı Teknoloji 
Geliştirme Kanununa ek madde eklenerek, söz konusu 
kanunlar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin olağanüstü 
haller nedeniyle faaliyetlerin 11 Mart 2020 tarihinden itibaren 
dört ay süreyle tahsis edilmiş merkez ve bölgeler dışında da 
gerçekleştirileceği ve bu hallerde de söz konusu Devlet 
teşviklerinin devam edeceği yönünde düzenleme getirilmiştir. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı bu dört aylık süreyi süre bitiminden 
itibaren üç ay daha uzatmaya yetkili kılınmıştır.

Seyahat Acentası İşletme Belgelerinin Devri 
Torba Kanun, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat 
Acentaları Birliği Kanunu’nun 4. maddesine dair değişiklikler 
içermektedir. Mevcut mevzuat uyarınca bir işletmeye mahsus 
olmak ürere tüzel kişilere verilen işletme belgelerinin 
devredilmesi mümkün değildi. Ancak planlanan bu değişiklik, 
işletme belgesinin acenta unvanından bağımsız olarak başka 
bir tüzel kişiliğe devredilmesine imkân tanınmaktadır. Değişiklik 
sonrasında, işletme belgesinin devrinin de aşağıdaki neticeleri 
ortaya çıkaracağı kabul edilmektedir:

i) Devir edilen acentanın unvanı veya iltibasa yol açacak bir 
unvan on yıl içerisinde başka bir seyahat acentasına 
kullandırılmaz.

ii) Devir eden tüzel kişiliğe devri takip eden üç yıl içerisinde 
yeniden işletme belgesi verilmez.

The duties and working procedures and principles of the 
Unfair Price Assessment Board will be determined in second-
ary legislation. Since the regulations and justification for the 
Omnibus Law remain silent and there is no secondary 
legislation on the subject as of yet, it remains uncertain 
whether there will be any interaction or overlap between the 
works of the Unfair Price Assessment Board and the matters 
within the authority of the Competition Board.

With the articles added to the Retail Law, in addition to the 
administrative fines imposed on companies engaged in 
exorbitant price increases, stockpiling, activities that create a 
narrowness in the market and disrupt market equilibrium and 
free competition, or activities that prevent the consumer from 
accessing goods, such companies may also be in violation of 
Law No. 4054 on the Protection of Competition under certain 
conditions. It is well known that behavior and practices such 
as exorbitant price increases, refusal to supply goods, and 
agreements made among a group of manufacturers or sellers 
to increase prices, boycott practices, or restrict supply often 
fall within the purview of Competition Law.

These arrangements remind us of the two declarations made 
by the Competition Authority on the 23 and 25 March 2020 
regarding the unusual price increases that have been seen 
recently. With these declarations, it was announced that the 
highest possible administrative fines under the competition 
legislation would be imposed in order to prevent exorbitant 
price increases in the food sector, especially in the fresh fruit 
and vegetable sector1.

Incentives for R&D and Technology Development 
Activities Will Continue 
The Omnibus Law allows for activities falling within the scope 
of Law No. 5746 on Support for Research, Development, and 
Design Activities and Law No. 4691 on Technological 
Development Zones to be performed outside of  the pre-de-
signed zones for a term of up to four months as of 11 March 
2020 and affirms the continuity of state incentives attributed to 
the parties/activities during this exceptional term. The Minister 
of Industry and Technology is authorized to extend the initial 
four-month term for another three months as of the end of the 
initial term.

Transfer of Travel Agency Operations Licenses 
The Omnibus Law includes amendments to Article 4 of Law 
No. 1618 on Travel Agencies and the Association of Travel 
Agencies. As per the existing legislation, legal entities were 
prohibited from transferring operation licenses granted 
exclusively for an enterprise. However, this contemplated 
amendment now provides the opportunity for legal entities to 
transfer operation licenses to other legal entities, irrespective 
of the title of the agency. After the amendment, transfers of 
operation certificates will be subject to the following 
limitations:

i) Other travel agencies cannot use the title of the transferee 
or any other title that may cause confusion for the duration of 
ten years.

ii) The transferor is not entitled to obtain an operation license 
within three years following the transfer. 



daha önce getirilen düzenlemelerin yasalaştırılması 
öngörülmektedir. Dernekler Kanunu’ndan ve Medeni 
Kanun’dan kaynaklı yukarıda sayılan bildirimlerin ve 
beyannamelerin veriliş süreleri ile derneklerin genel kurul 
toplantıları, 31 Temmuz 2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Bu 
süre, İçişleri Bakanlığı tarafından üç aya kadar uzatılabilir. 
Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği 
tarihten itibaren otuz gün içinde yapılacaktır. Mevcut organların 
görev, yetki ve sorumlulukları, erteleme süresi sonrasında 
yapılacak ilk genel kurula kadar devam edecektir.  

Türkiye Varlık Fonu’na İlişkin Yeni İstisnalar Getirildi
Torba Kanun’la getirilen en önemli değişikliklerden birisi 
Türkiye Varlık Fonu ve ilgili kuruluşlarına sağlanan ek 
muafiyetler tanınmasına yöneliktir. Buna göre, (i) Türkiye Varlık 
Fonu, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, alt fonları 
ve bu şirketin kurduğu diğer şirketler (“TVF Kurumları”) ve (ii) 
hakimiyete yönelik işlemlerde TVF Kurumları ile birlikte hareket 
eden şirketler (bağlı şirket ve iştiraklerini de içerecek şekilde), 
diğer şirketlerle veya tek başına hareket ederek diğer şirketlerin 
hakimiyetini elde etmeye yönelik işlemlerde 6362 sayılı 
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23-27 maddeleri ve söz konusu 
beş maddeye ilişkin ikincil mevzuat kapsamında yer alan 
yükümlülüklere tabi olmayacaktır. Bu düzenleme, diğer 
unsurlara ek olarak, halka açık şirketlerin hakimiyetine yönelik 
işlemlerin Sermaye Piyasası Kanunu’nun kapsamında kontrol 
elde edilmesine yönelik belirli işlemlerine tabi olduğu zorunlu 
çağrıdan da muaf olacağı anlamına gelmektedir. Buna ek 
olarak önemli nitelikteki işlemlerde azınlık ortaklarına 
ortaklıktan çıkma hakkı veren düzenlemeler ve istisnai hallerde 
söz konusu olan çoğunluk ortağı azınlık ortaklarını ortaklıktan 
çıkarma hakkına ilişkin maddeler de TVF Kurumlarına ilişkin bu 
sınırlı işlemler açısından etkisini kaybetmiştir. 

Benzer şekilde, Türk Ticaret Kanunu’nun hâkim şirketlerin 
hakimiyetini kötüye kullanmasına ilişkin 202. Maddede yer alan 
düzenleme (i) TVF Kurumları, (ii) TVF Kurumlarının tek başına 
veya başka şirketlerle birlikte hareket ederek üzeri de hakimiyet 
kurduğu şirketlere ve, (iii) TVF Kurumlarının bu işlemlerde 
birlikte hareket ettiği şirketlere  (bağlı şirket ve iştiraklerini de 
içerecek şekilde) uygulanmayacaktır. Söz konusu düzenleme 
TVF ile ilgili işlemlerde birlikte hareket eden şirketlere sadece 
söz konusu işlemle ilgili sınır olmak üzere istisna tanımaktadır.

Perakende Kanunu’na İlişkin Düzenlemeler 
Torba Kanun ile 14 Ocak 2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende 
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a (“Perakende 
Kanunu”) perakendecilik sektöründe önemli etkiler yaratacak 
ekleme ve değişiklikler getirilmiştir.

Torba Kanun ile Perakende Kanunu’na getirilen ekleme ve 
değişikliklerin esasen “Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu”nun 
kuruluşuna ve yetkilerine ilişkin düzenlemeleri içerdiği 
görülmektedir. Buna göre üretici, tedarikçi ve perakende 
işletmelerin fahiş fiyat artışları, piyasada darlık yaratıcı, piyasa 
dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetleri ile tüketicinin 
mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetleri yasaklanmış; bu 
çerçevede 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 
oluşturulmuştur. Torba Kanun’un gerekçesinden yapılan 
düzenlemeler ile özellikle son dönemde temel gıda ve ihtiyaç 
maddeleri ile temizlik ve sağlık ürünleri gibi belli ürün 
gruplarında yaşanan olağandışı talep artışı nedeniyle, 
piyasada karşılaşılan haksız fiyat artışlarının getirmiş olduğu 
mağduriyetin engellenmesinin hedeflendiği anlaşılmaktadır. 
Gerekçede ayrıca söz konusu düzenlemeler ile, COVID-19 
salgınının yarattığı olağanüstü koşullarda talebi yoğun 
ürünlerin ve bu ürünlerin üretiminde kullanılan hammadde ve 
diğer girdilerin piyasaya arzını geciktiren, erteleyen veya 
aksatan iyiniyetli olmayan uygulamaların önüne geçilmesine 
yönelik bir tedbir alındığı ifade edilmektedir.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun görevleri ve çalışma 
usul ve esaslarının yönetmelik ile belirleneceği belirtilmiştir. 
Yapılan düzenlemeler ve Torba Kanun gerekçesi sessiz kaldığı 

by the Ministry of Internal Affairs to the legislation. Accordingly, 
the deadline to submit the abovementioned notices and 
declarations as well as to hold general assembly meetings for 
associations will be postponed until 31 July 2020. The Ministry 
of Internal Affairs may also extend the postponement term for 
an additional three months. Postponed general assembly 
meetings must be convened within 30 days from the end of 
the postponement period, and the duties, powers, and 
responsibilities afforded to the current bodies of associations 
will continue until the first general assembly meeting to be 
convened after the end of the postponement term. 

New Exemptions With Respect to the Turkey Wealth Fund 
Have Been Introduced
Some of the most crucial changes brought with the Law, 
independent from the COVID-19 related measures, are the 
new exceptions introduced for the benefit of the Turkey 
Wealth Found, its affiliated entities, and other entities it 
collaborates with in acquisition transactions.  Accordingly, (i) 
the Turkey Wealth Fund, the Turkey Wealth Fund Manage-
ment Company, its sub-funds, as well as other companies 
established by the Turkey Wealth Fund Management 
Company (the “TWF Entities”) and (ii) entities (including their 
subsidiaries and affiliates) acting together with TWF Entities 
will not be subject to the requirements listed in Articles 23 to 
27 of the Capital Markets Law No. 6362 (the “CML”) and the 
applicable secondary legislation in transactions where such 
entities, either acting alone or together with third parties, 
acquire the control of another entity. This, among other 
consequences, means that the relevant transactions will not 
trigger the mandatory tender offer requirement otherwise 
applicable under the Capital Markets Law for certain transac-
tions triggering a change in control of publicly held entities. 
Furthermore, the provisions of the CML aiming to protect 
minority rights will not apply, including granting exit rights to 
minority shareholders when certain important decisions are 
made concerning the listed entity and squeeze out rights to 
majority shareholders in pre-defined limited cases.  

Similarly, the provision of the Turkish Commercial Code 
regulating the concept of abuse of a dominant position in 
group entity structures (Article 202) will no longer apply to (i) 
TWF Entities, (ii) the entities over which TWF entities, acting 
either alone or together with third parties, acquire control, and 
(iii) third party entities (including their subsidiaries and 
affiliates)  partnering with TWF entities in the acquisition of 
control over another entity. This exception only applies to 
third-party entities engaging in transactions involving TWF 
Entities. 

Measures within the scope of the Retail Law 
The Omnibus Law has introduced additions and amendments 
to Law No. 6585 on the Regulation of Retail Trade dated 14 
January 2015 (the “Retail Law”) that will have important 
effects on the retail sector.

The additions and amendments introduced by the Omnibus 
Law to the Retail Law mainly consist of regulations regarding 
the establishment and powers of the "Unfair Price Assessment 
Board." Accordingly, exorbitant price increases made by 
manufacturers, suppliers, and retail businesses, activities that 
prevent consumers from accessing goods, and activities that 
narrow the market or disrupt market equilibrium and free 
competition are prohibited. In this context, the Unfair Price 
Assessment Board has been established to make arrange-
ments in regards to exorbitant price increases and stockpiling 
practices, to impose administrative fines by conducting audits 
and reviews when necessary, and to take all kinds of 
measures. It is understood that the regulations brought with 
the Omnibus Law aim to prevent the unjust suffering caused 
by unreasonable price increases made to certain product 
groups in high demand, such as basic food and necessities 
and cleaning and health products. Additionally, this regulation 
acts as a precaution to prevent ill-intentioned practices that 
delay, postpone, or hinder the supply of high-demanded 
products and raw materials and other inputs used in the 
production of these products under the extraordinary 
conditions created by the COVID-19 pandemic.

İş Hukukuna İlişkin Düzenlemeler 
Torba Kanun, COVID-19 pandemisinin, işveren-işçi ilişkilerini 
de olumsuz etkilenmesi sebebiyle ve iş güvencesini de temin 
etmek amacıyla iş sözleşmelerinin işveren tarafından 
feshedilmesi bakımından birtakım sınırlamalar öngörmektedir. 
Buna göre, Torba Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na (“İş 
Kanunu”) Geçici 10. madde eklenmiş ve Torba Kanun’un 
yürürlük tarihi olan 17 Nisan 2020 tarihi itibariyle, işverenlerin, 
işyerlerinde istihdam ettikleri çalışanlarının iş sözleşmelerini İş 
Kanunu’nun 25/II maddesi ile veya başka bir kanun hükmü ile 
öngörülen ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller 
haricindeki sebeplerle feshetmeleri üç ay süre ile 
yasaklanmıştır. Bu süre, Cumhurbaşkanı kararı ile altı aya 
kadar uzatılabilecektir. İşverenlerin, söz konusu işten çıkarma 
yasağını ihlal etmeleri halinde, işverenlerin, iş sözleşmesi 
feshedilen her bir işçi için brüt asgari ücret tutarında idari para 
cezası ödemesi söz konusu olacaktır. 

İşveren yönüyle işten çıkarma yasağının söz konusu olduğu bu 
üç aylık süre içerisinde işverenlere çalışanları kısmen veya 
tamamen ücretsiz izne gönderme hakkı tanınmaktadır. Böyle 
bir durumda, çalışanların, onayları olmaksızın ücretsiz izne 
çıkarılmaları sebebine dayanarak haklı nedenle iş 
sözleşmelerini feshetme hakları bulunmamaktadır. İşverenin 
ücretsiz izne gönderdiği çalışanları fiilen çalıştırdığının tespit 
edilmesi halinde ise, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve 
çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere brüt asgari ücret 
tutarında idari para cezası uygulanacak ve ödenen nakdi ücret 
desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile 
birlikte işverenden tahsil edilecektir.

İşveren tarafından ücretsiz izne gönderilen çalışanlar, 4447 
sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na (“İşsizlik Sigortası 
Kanunu”) eklenen Geçici 24. madde uyarınca, kısa çalışma 
ödeneğinden faydalanamıyorlar ve herhangi bir sosyal güvenlik 
kuruluşundan yaşlılık aylığı da almıyorlar ise, ücretsiz izin 
süresi boyunca günlük 39,24 TL tutarında nakdi ücret desteği 
alacaklardır. Torba Kanun ile ayrıca 15 Mart 2020 tarihinden 
sonra iş sözleşmesi İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 51. maddesi 
kapsamında feshedilen ve işsizlik ödeneğinden 
yararlanamayan işçilere de herhangi bir sosyal güvenlik 
kuruluşundan yaşlılık aylığı da almıyor olmaları koşulu ile, bu 
nakdi ücret desteğinden faydalanma hakkı tanınmıştır. 

Torba Kanun İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca kısa çalışma 
ödeneğinden faydalanmak bakımından da birtakım kolaylıklar 
sağlanmıştır. Buna göre, COVID-19 sebebiyle yapılan kısa 
çalışma başvuruları bakımından, uygunluk tespitinin 
tamamlanması beklenmeksizin, başvuruda bulunan 
işverenlerin beyanları doğrultusunda kısa çalışma ödemesi 
gerçekleştirilecektir. İşverenlerin hatalı bilgi ve belge vermesi 
sebebiyle fazla ödeme yapılması halinde ise, fazla ödemeler 
yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.  Söz konusu 
bu düzenlemenin 29 Şubat 2020 itibarıyla yürürlüğe girdiği 
kabul edilmiştir. 

Dernekler Kanunu 

Toplantı ve Bildirimlerin Ertelenmesi
Dernekler Kanunu uyarınca dernekler, yıl sonu itibarıyla 
faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını 
düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar 
mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. Ayrıca 
dernekler, genel kurul toplantılarını, yönetim ve denetim 
kurulları ile diğer organlara seçilen üyeleri, dernek adresinde 
yapılan değişikliği merkezinin bulunduğu dernekler birimine; 
dernek adına edinilen taşınmazları, yurt dışından alınan 
yardımları, derneğin temsilcilik açmasını da mülki idare 
amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

İçişleri Bakanlığı’nın 16 Mart 2020 tarihli genelgesi ile 
derneklerin genel kurul toplantıları, genelge tarihi itibariyle 
geçici olarak ertelenmiştir. Ayrıca yine Bakanlığın 3 Nisan 2020 
tarihli genelgesi ile Nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken 
dernek beyannameleri ile diğer bildirimlerin verilme süreleri 1 
Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. 
Torba Kanun’la beraber, İçişleri Bakanlığı’nın genelgeleriyle 

Measures Taken under the Labor Law Regulations 
The Omnibus Law imposes restrictions on the termination of 
employment agreements by employers due to the negative 
impact the COVID-19 pandemic may have on employer-em-
ployee relations in an effort to protect job security. In this 
respect, the Omnibus Law introduced Temporary Article 10 to 
the Labor Code (the “Labor Code”) numbered 4857 which 
stipulates that as of 17 April 2020, the effective date of the 
Omnibus Law, employers are prohibited from terminating 
employment agreements for a term of three months for any 
reason other than immoral or malicious conduct as stipulated 
under Article 25/II of the Labor Code or any other relevant law. 
The President of the Republic of Turkey may extend this 
three-month period for up to six months. If an employer is in 
breach of this restriction, an administrative fine in an amount 
equal to the gross minimum wage per employee will be 
imposed on the employer.  

Employers may resort to unpaid furlough practices during the 
three-month prohibition on terminating employment 
agreements. During this time, employees are not entitled to 
terminate their employment agreements based on just cause 
due to the establishment of unpaid furlough practices without 
prior approval from employees. If an employer obliges their 
furloughed employees to continue working, the employer will 
incur an administrative fine equal to the gross minimum wage 
per employee for each month the breach occurred. Further, 
the cash contribution made for each unpaid furlough will be 
collected from the employer together with the legal interest 
that has accrued as of the payment date. 

Furloughed employees who are not eligible for the State 
allowance offered for reduced working hours and who do not 
benefit from pension payments from any social security 
institution, are entitled to a cash contribution of TRY 39.24 per 
day during the unpaid furlough period in line with Temporary 
Article 24 introduced in the Unemployment Insurance Law 
(the “Unemployment Insurance Law”) numbered 4447. The 
Omnibus Law also allows employees whose employment 
agreements were terminated after 15 March 2020 in line with 
Article 51 of the Unemployment Insurance Law that do not 
benefit from unemployment allowance or a pension payment 
from any social security institution to also benefit from the 
aforementioned cash contribution. 

The Omnibus Law also facilitates the conditions for being 
entitled to the State allowance paid in accordance with the 
Unemployment Insurance Law for reduced working hours. In 
this respect, for applications filed due to COVID-19, employ-
ees will be paid the State allowance based on statements 
made by its employers prior to finalization of the application. In 
the event that the an employer provides false information or 
documentation, the excess payments made by the State will 
be collected from the employer together with legal interest. 
The foregoing provision entered into force on 29 February 
2020. 

Amendments to the Law of Associations 

Postponement of Meetings and Declarations
Pursuant to the Law of Associations, associations must submit 
a declaration to the local administration before the end of April 
regarding their activities, income, and expenses as of the end 
of each year. Furthermore, associations are required to notify 
the local association unit of general assembly meetings, the 
election of members to their governing or audit boards and 
other bodies, address changes, as well as any real estate 
acquired on behalf of the association, aid received from 
abroad, and the opening of new representative offices.

General assembly meetings for associations have been 
temporarily postponed with the circular dated 16 March 2020 
issued by the Ministry of Interior Affairs. Additionally, with the 
circular issued by the Ministry dated 3 April 2020, the deadline 
for declarations to be submitted before the end of April and 
other notifications are extended until 1 August 2020.
The Omnibus Law will effectively add these circulars issued 

COVİD-19 DÖNEMİNDEKİ YENİ TORBA KANUN 
DÜZENLEMELERİ

Birçok kanun nezdinde değişiklikler getiren Yeni Koronavirüs 
(Covid-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin 
Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Kanun”) 17 Nisan 2020 
tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı. Torba Kanun 
kapsamında başta iş hukuku düzenlemeleri olmak üzere çeşitli 
kanunlarda yapılan değişiklikler ile COVID-19 pandemisinin 
şirketler ve bireyler üzerinde sebep olduğu olumsuz ekonomik 
etkilerin hafifletilmesi amaçlanırken, aynı zamanda Türkiye 
Varlık Fonu’na ilişkin düzenlemeler gibi doğrudan salgın ile 
ilintili olmayan son derece önemli yeni düzenlemeler 
getirilmektedir. Getirilen değişikliklerin konu bazında özetini 
aşağıda bulabilirsiniz. 

Türk Ticaret Kanunu’na İlişkin Düzenlemeler 

Kar Dağıtımına İlişkin Geçici Sınırlama
Torba Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’na eklenen geçici bir 
madde ile sermaye şirketlerinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar 
dağıtabilecekleri nakit kar payı tutarının, 2019 yılı net dönem 
karının yüzde yirmi beşini (%25) aşamayacağını, geçmiş yıl 
karları ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu 
edilemeyeceğini ve genel kurulca yönetim kuruluna kar payı 
avansı dağıtım yetkisi verilemeyeceğini öngörmektedir. Bu 
sınırlama,

i) Devletin, il özel idaresinin, belediyelerin, köylerin ve diğer 
kamu tüzel kişilerinin, veya 
ii) Yüzde ellisinden (%50) fazlası kamuya ait fonların, 
doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden 
(%50) fazlasına sahip oldukları şirketlere uygulanmayacaktır. 

Cumhurbaşkanı, bu süreyi 30 Haziran 2020 tarihine kadar 
kısaltmaya ve 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir.
Eğer 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 (%25) aşan kısma ilişkin ödemeler, 30 Eylül 
2020 tarihinin sonuna kadar ertelenmektedir. Cumhurbaşkanı, 
bu süreyi 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısaltmaya ve 31 
Aralık 2020 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir. Torba Kanun 
yürürlüğe girmeden önce ödenen kar paylarına ilişkin herhangi 
bir düzenleme yapılmamıştır.

Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşünü 
almak suretiyle, yukarıda bahsedilen sınırlamaların kapsamına 
giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnaları ve bu sınırlamaların 
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili 
kılınmıştır.

REGULATIONS UNDER THE NEW OMNIBUS LAW DURING 
THE COVID-19 PANDEMIC

The Law on Reducing the Impact of the Novel Coronavirus 
(COVID-19) Pandemic on Economic and Social Life and the 
Law on the Amendment of Certain Laws No. 7244 (the 
“Omnibus Law”) introducing changes to various laws was 
published in the Official Gazette on 17 April 2020. While the 
legislator aims to mitigate the negative economic effects faced 
by individuals and corporations due to the COVID-19 
pandemic, the Omnibus Law also introduces other substantial 
changes that are not directly linked to the pandemic, including 
amendments related to the Turkey Wealth Fund. Below is a 
brief summary of the said amendments organized by subject 
matter. 

Amendments Concerning the Turkish Commercial Code 

Interim Restrictions on Dividend Distribution
The Omnibus Law adds an interim article to the Turkish 
Commercial Code regulating that the dividends distributed by 
corporations before 30 September 2020 cannot exceed 
twenty-five percent (25%) of the company’s net profits 
generated in the 2019 fiscal year, the previous years’ profits 
and free reserves cannot be distributed, and the general 
assembly cannot authorize the board of directors to distribute 
advance dividends. The abovementioned restrictions will not 
apply when fifty percent (50%) or more of a company’s shares 
are held, either directly or indirectly, by:

i) The state, special provincial administrations, municipalities, 
villages, and other public entities, or 
ii) Funds with state ownership of fifty percent (50%) or more.

The President may extend the abovementioned term to 31 
December 2020 or shorten the same to 30 June 2020.
If the general assemblies of the abovementioned companies 
have already resolved to distribute dividends but the dividends 
have not yet been distributed or have only been partially 
distributed, distributing dividends exceeding twenty-five 
percent (25%) of the net profits generated within the year 
2019 shall be deferred until the end of 30 September 2020. 
The President may extend this term to 31 December 2020 or 
shorten the same to 30 June 2020. There is no provision 
regarding dividends that were already paid before the 
Omnibus Law entered into effect.

The Ministry of Trade, in consultation with the Ministry of 
Treasury and Finance, is authorized to determine the 
corporations that would be exempt from the abovementioned 
restrictions, as well as the principles and procedures govern-
ing the implementation thereof.

ve henüz konuya ilişkin bir ikincil mevzuat düzenlemesi 
bulunmadığından, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 
çalışmaları ile Rekabet Kurulu’nun yetkisi dâhilinde olan 
konular arasında herhangi bir etkileşim veya örtüşme ortaya 
çıkıp çıkmayacağı hususu belirsizliğini korumaktadır.

Nitekim Perakende Kanunu’na eklenen maddeler ile idari para 
cezasına bağlanan fahiş fiyat ve stokçuluk ya da yasaklanan 
diğer davranışlar olan piyasada darlık yaratıcı, piyasa 
dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetleri ile tüketicinin 
mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetleri şartları yerine 
geldiğinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında 
Kanun’un ihlali niteliğini taşıyabilmektedir. Bilindiği üzere hâkim 
durumdaki üretici ya da satıcıların aşırı fiyat uygulamaları, mal 
vermeyi reddetmeleri ya da bir grup üretici ya da satıcının 
anlaşarak fiyat artırmaları, boykot uygulamaları, arzı 
kısıtlamaları gibi davranış ve uygulamalar Rekabet Hukukunun 
mutat uygulama alanlarıdır. 

Bu düzenlemeler, son dönemde görülen olağandışı fiyat 
artışları ile ilgili Rekabet Kurumunun 23 ile 25 Mart 2020 
tarihlerinde yayınlamış olduğu iki açıklama metnini 
hatırlatmıştır. Bu bildiriler ile yaş meyve ve sebze piyasası 
başta olmak üzere gıda piyasasında görülen fahiş fiyat 
artışlarının önüne geçmek için rekabet mevzuatı kapsamında 
mümkün olan en ağır idari para cezasının uygulanacağı 
duyurulmuştur 

Ar-Ge ve Teknoloji Geliştirme Faaliyetlerinde Devlet 
Teşviklerinin Devamı 
5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 4691 sayılı Teknoloji 
Geliştirme Kanununa ek madde eklenerek, söz konusu 
kanunlar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin olağanüstü 
haller nedeniyle faaliyetlerin 11 Mart 2020 tarihinden itibaren 
dört ay süreyle tahsis edilmiş merkez ve bölgeler dışında da 
gerçekleştirileceği ve bu hallerde de söz konusu Devlet 
teşviklerinin devam edeceği yönünde düzenleme getirilmiştir. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı bu dört aylık süreyi süre bitiminden 
itibaren üç ay daha uzatmaya yetkili kılınmıştır.

Seyahat Acentası İşletme Belgelerinin Devri 
Torba Kanun, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat 
Acentaları Birliği Kanunu’nun 4. maddesine dair değişiklikler 
içermektedir. Mevcut mevzuat uyarınca bir işletmeye mahsus 
olmak ürere tüzel kişilere verilen işletme belgelerinin 
devredilmesi mümkün değildi. Ancak planlanan bu değişiklik, 
işletme belgesinin acenta unvanından bağımsız olarak başka 
bir tüzel kişiliğe devredilmesine imkân tanınmaktadır. Değişiklik 
sonrasında, işletme belgesinin devrinin de aşağıdaki neticeleri 
ortaya çıkaracağı kabul edilmektedir:

i) Devir edilen acentanın unvanı veya iltibasa yol açacak bir 
unvan on yıl içerisinde başka bir seyahat acentasına 
kullandırılmaz.

ii) Devir eden tüzel kişiliğe devri takip eden üç yıl içerisinde 
yeniden işletme belgesi verilmez.

The duties and working procedures and principles of the 
Unfair Price Assessment Board will be determined in second-
ary legislation. Since the regulations and justification for the 
Omnibus Law remain silent and there is no secondary 
legislation on the subject as of yet, it remains uncertain 
whether there will be any interaction or overlap between the 
works of the Unfair Price Assessment Board and the matters 
within the authority of the Competition Board.

With the articles added to the Retail Law, in addition to the 
administrative fines imposed on companies engaged in 
exorbitant price increases, stockpiling, activities that create a 
narrowness in the market and disrupt market equilibrium and 
free competition, or activities that prevent the consumer from 
accessing goods, such companies may also be in violation of 
Law No. 4054 on the Protection of Competition under certain 
conditions. It is well known that behavior and practices such 
as exorbitant price increases, refusal to supply goods, and 
agreements made among a group of manufacturers or sellers 
to increase prices, boycott practices, or restrict supply often 
fall within the purview of Competition Law.

These arrangements remind us of the two declarations made 
by the Competition Authority on the 23 and 25 March 2020 
regarding the unusual price increases that have been seen 
recently. With these declarations, it was announced that the 
highest possible administrative fines under the competition 
legislation would be imposed in order to prevent exorbitant 
price increases in the food sector, especially in the fresh fruit 
and vegetable sector1.

Incentives for R&D and Technology Development 
Activities Will Continue 
The Omnibus Law allows for activities falling within the scope 
of Law No. 5746 on Support for Research, Development, and 
Design Activities and Law No. 4691 on Technological 
Development Zones to be performed outside of  the pre-de-
signed zones for a term of up to four months as of 11 March 
2020 and affirms the continuity of state incentives attributed to 
the parties/activities during this exceptional term. The Minister 
of Industry and Technology is authorized to extend the initial 
four-month term for another three months as of the end of the 
initial term.

Transfer of Travel Agency Operations Licenses 
The Omnibus Law includes amendments to Article 4 of Law 
No. 1618 on Travel Agencies and the Association of Travel 
Agencies. As per the existing legislation, legal entities were 
prohibited from transferring operation licenses granted 
exclusively for an enterprise. However, this contemplated 
amendment now provides the opportunity for legal entities to 
transfer operation licenses to other legal entities, irrespective 
of the title of the agency. After the amendment, transfers of 
operation certificates will be subject to the following 
limitations:

i) Other travel agencies cannot use the title of the transferee 
or any other title that may cause confusion for the duration of 
ten years.

ii) The transferor is not entitled to obtain an operation license 
within three years following the transfer. 



daha önce getirilen düzenlemelerin yasalaştırılması 
öngörülmektedir. Dernekler Kanunu’ndan ve Medeni 
Kanun’dan kaynaklı yukarıda sayılan bildirimlerin ve 
beyannamelerin veriliş süreleri ile derneklerin genel kurul 
toplantıları, 31 Temmuz 2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Bu 
süre, İçişleri Bakanlığı tarafından üç aya kadar uzatılabilir. 
Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği 
tarihten itibaren otuz gün içinde yapılacaktır. Mevcut organların 
görev, yetki ve sorumlulukları, erteleme süresi sonrasında 
yapılacak ilk genel kurula kadar devam edecektir.  

Türkiye Varlık Fonu’na İlişkin Yeni İstisnalar Getirildi
Torba Kanun’la getirilen en önemli değişikliklerden birisi 
Türkiye Varlık Fonu ve ilgili kuruluşlarına sağlanan ek 
muafiyetler tanınmasına yöneliktir. Buna göre, (i) Türkiye Varlık 
Fonu, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, alt fonları 
ve bu şirketin kurduğu diğer şirketler (“TVF Kurumları”) ve (ii) 
hakimiyete yönelik işlemlerde TVF Kurumları ile birlikte hareket 
eden şirketler (bağlı şirket ve iştiraklerini de içerecek şekilde), 
diğer şirketlerle veya tek başına hareket ederek diğer şirketlerin 
hakimiyetini elde etmeye yönelik işlemlerde 6362 sayılı 
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23-27 maddeleri ve söz konusu 
beş maddeye ilişkin ikincil mevzuat kapsamında yer alan 
yükümlülüklere tabi olmayacaktır. Bu düzenleme, diğer 
unsurlara ek olarak, halka açık şirketlerin hakimiyetine yönelik 
işlemlerin Sermaye Piyasası Kanunu’nun kapsamında kontrol 
elde edilmesine yönelik belirli işlemlerine tabi olduğu zorunlu 
çağrıdan da muaf olacağı anlamına gelmektedir. Buna ek 
olarak önemli nitelikteki işlemlerde azınlık ortaklarına 
ortaklıktan çıkma hakkı veren düzenlemeler ve istisnai hallerde 
söz konusu olan çoğunluk ortağı azınlık ortaklarını ortaklıktan 
çıkarma hakkına ilişkin maddeler de TVF Kurumlarına ilişkin bu 
sınırlı işlemler açısından etkisini kaybetmiştir. 

Benzer şekilde, Türk Ticaret Kanunu’nun hâkim şirketlerin 
hakimiyetini kötüye kullanmasına ilişkin 202. Maddede yer alan 
düzenleme (i) TVF Kurumları, (ii) TVF Kurumlarının tek başına 
veya başka şirketlerle birlikte hareket ederek üzeri de hakimiyet 
kurduğu şirketlere ve, (iii) TVF Kurumlarının bu işlemlerde 
birlikte hareket ettiği şirketlere  (bağlı şirket ve iştiraklerini de 
içerecek şekilde) uygulanmayacaktır. Söz konusu düzenleme 
TVF ile ilgili işlemlerde birlikte hareket eden şirketlere sadece 
söz konusu işlemle ilgili sınır olmak üzere istisna tanımaktadır.

Perakende Kanunu’na İlişkin Düzenlemeler 
Torba Kanun ile 14 Ocak 2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende 
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a (“Perakende 
Kanunu”) perakendecilik sektöründe önemli etkiler yaratacak 
ekleme ve değişiklikler getirilmiştir.

Torba Kanun ile Perakende Kanunu’na getirilen ekleme ve 
değişikliklerin esasen “Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu”nun 
kuruluşuna ve yetkilerine ilişkin düzenlemeleri içerdiği 
görülmektedir. Buna göre üretici, tedarikçi ve perakende 
işletmelerin fahiş fiyat artışları, piyasada darlık yaratıcı, piyasa 
dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetleri ile tüketicinin 
mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetleri yasaklanmış; bu 
çerçevede 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 
oluşturulmuştur. Torba Kanun’un gerekçesinden yapılan 
düzenlemeler ile özellikle son dönemde temel gıda ve ihtiyaç 
maddeleri ile temizlik ve sağlık ürünleri gibi belli ürün 
gruplarında yaşanan olağandışı talep artışı nedeniyle, 
piyasada karşılaşılan haksız fiyat artışlarının getirmiş olduğu 
mağduriyetin engellenmesinin hedeflendiği anlaşılmaktadır. 
Gerekçede ayrıca söz konusu düzenlemeler ile, COVID-19 
salgınının yarattığı olağanüstü koşullarda talebi yoğun 
ürünlerin ve bu ürünlerin üretiminde kullanılan hammadde ve 
diğer girdilerin piyasaya arzını geciktiren, erteleyen veya 
aksatan iyiniyetli olmayan uygulamaların önüne geçilmesine 
yönelik bir tedbir alındığı ifade edilmektedir.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun görevleri ve çalışma 
usul ve esaslarının yönetmelik ile belirleneceği belirtilmiştir. 
Yapılan düzenlemeler ve Torba Kanun gerekçesi sessiz kaldığı 

by the Ministry of Internal Affairs to the legislation. Accordingly, 
the deadline to submit the abovementioned notices and 
declarations as well as to hold general assembly meetings for 
associations will be postponed until 31 July 2020. The Ministry 
of Internal Affairs may also extend the postponement term for 
an additional three months. Postponed general assembly 
meetings must be convened within 30 days from the end of 
the postponement period, and the duties, powers, and 
responsibilities afforded to the current bodies of associations 
will continue until the first general assembly meeting to be 
convened after the end of the postponement term. 

New Exemptions With Respect to the Turkey Wealth Fund 
Have Been Introduced
Some of the most crucial changes brought with the Law, 
independent from the COVID-19 related measures, are the 
new exceptions introduced for the benefit of the Turkey 
Wealth Found, its affiliated entities, and other entities it 
collaborates with in acquisition transactions.  Accordingly, (i) 
the Turkey Wealth Fund, the Turkey Wealth Fund Manage-
ment Company, its sub-funds, as well as other companies 
established by the Turkey Wealth Fund Management 
Company (the “TWF Entities”) and (ii) entities (including their 
subsidiaries and affiliates) acting together with TWF Entities 
will not be subject to the requirements listed in Articles 23 to 
27 of the Capital Markets Law No. 6362 (the “CML”) and the 
applicable secondary legislation in transactions where such 
entities, either acting alone or together with third parties, 
acquire the control of another entity. This, among other 
consequences, means that the relevant transactions will not 
trigger the mandatory tender offer requirement otherwise 
applicable under the Capital Markets Law for certain transac-
tions triggering a change in control of publicly held entities. 
Furthermore, the provisions of the CML aiming to protect 
minority rights will not apply, including granting exit rights to 
minority shareholders when certain important decisions are 
made concerning the listed entity and squeeze out rights to 
majority shareholders in pre-defined limited cases.  

Similarly, the provision of the Turkish Commercial Code 
regulating the concept of abuse of a dominant position in 
group entity structures (Article 202) will no longer apply to (i) 
TWF Entities, (ii) the entities over which TWF entities, acting 
either alone or together with third parties, acquire control, and 
(iii) third party entities (including their subsidiaries and 
affiliates)  partnering with TWF entities in the acquisition of 
control over another entity. This exception only applies to 
third-party entities engaging in transactions involving TWF 
Entities. 

Measures within the scope of the Retail Law 
The Omnibus Law has introduced additions and amendments 
to Law No. 6585 on the Regulation of Retail Trade dated 14 
January 2015 (the “Retail Law”) that will have important 
effects on the retail sector.

The additions and amendments introduced by the Omnibus 
Law to the Retail Law mainly consist of regulations regarding 
the establishment and powers of the "Unfair Price Assessment 
Board." Accordingly, exorbitant price increases made by 
manufacturers, suppliers, and retail businesses, activities that 
prevent consumers from accessing goods, and activities that 
narrow the market or disrupt market equilibrium and free 
competition are prohibited. In this context, the Unfair Price 
Assessment Board has been established to make arrange-
ments in regards to exorbitant price increases and stockpiling 
practices, to impose administrative fines by conducting audits 
and reviews when necessary, and to take all kinds of 
measures. It is understood that the regulations brought with 
the Omnibus Law aim to prevent the unjust suffering caused 
by unreasonable price increases made to certain product 
groups in high demand, such as basic food and necessities 
and cleaning and health products. Additionally, this regulation 
acts as a precaution to prevent ill-intentioned practices that 
delay, postpone, or hinder the supply of high-demanded 
products and raw materials and other inputs used in the 
production of these products under the extraordinary 
conditions created by the COVID-19 pandemic.

İş Hukukuna İlişkin Düzenlemeler 
Torba Kanun, COVID-19 pandemisinin, işveren-işçi ilişkilerini 
de olumsuz etkilenmesi sebebiyle ve iş güvencesini de temin 
etmek amacıyla iş sözleşmelerinin işveren tarafından 
feshedilmesi bakımından birtakım sınırlamalar öngörmektedir. 
Buna göre, Torba Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na (“İş 
Kanunu”) Geçici 10. madde eklenmiş ve Torba Kanun’un 
yürürlük tarihi olan 17 Nisan 2020 tarihi itibariyle, işverenlerin, 
işyerlerinde istihdam ettikleri çalışanlarının iş sözleşmelerini İş 
Kanunu’nun 25/II maddesi ile veya başka bir kanun hükmü ile 
öngörülen ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller 
haricindeki sebeplerle feshetmeleri üç ay süre ile 
yasaklanmıştır. Bu süre, Cumhurbaşkanı kararı ile altı aya 
kadar uzatılabilecektir. İşverenlerin, söz konusu işten çıkarma 
yasağını ihlal etmeleri halinde, işverenlerin, iş sözleşmesi 
feshedilen her bir işçi için brüt asgari ücret tutarında idari para 
cezası ödemesi söz konusu olacaktır. 

İşveren yönüyle işten çıkarma yasağının söz konusu olduğu bu 
üç aylık süre içerisinde işverenlere çalışanları kısmen veya 
tamamen ücretsiz izne gönderme hakkı tanınmaktadır. Böyle 
bir durumda, çalışanların, onayları olmaksızın ücretsiz izne 
çıkarılmaları sebebine dayanarak haklı nedenle iş 
sözleşmelerini feshetme hakları bulunmamaktadır. İşverenin 
ücretsiz izne gönderdiği çalışanları fiilen çalıştırdığının tespit 
edilmesi halinde ise, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve 
çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere brüt asgari ücret 
tutarında idari para cezası uygulanacak ve ödenen nakdi ücret 
desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile 
birlikte işverenden tahsil edilecektir.

İşveren tarafından ücretsiz izne gönderilen çalışanlar, 4447 
sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na (“İşsizlik Sigortası 
Kanunu”) eklenen Geçici 24. madde uyarınca, kısa çalışma 
ödeneğinden faydalanamıyorlar ve herhangi bir sosyal güvenlik 
kuruluşundan yaşlılık aylığı da almıyorlar ise, ücretsiz izin 
süresi boyunca günlük 39,24 TL tutarında nakdi ücret desteği 
alacaklardır. Torba Kanun ile ayrıca 15 Mart 2020 tarihinden 
sonra iş sözleşmesi İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 51. maddesi 
kapsamında feshedilen ve işsizlik ödeneğinden 
yararlanamayan işçilere de herhangi bir sosyal güvenlik 
kuruluşundan yaşlılık aylığı da almıyor olmaları koşulu ile, bu 
nakdi ücret desteğinden faydalanma hakkı tanınmıştır. 

Torba Kanun İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca kısa çalışma 
ödeneğinden faydalanmak bakımından da birtakım kolaylıklar 
sağlanmıştır. Buna göre, COVID-19 sebebiyle yapılan kısa 
çalışma başvuruları bakımından, uygunluk tespitinin 
tamamlanması beklenmeksizin, başvuruda bulunan 
işverenlerin beyanları doğrultusunda kısa çalışma ödemesi 
gerçekleştirilecektir. İşverenlerin hatalı bilgi ve belge vermesi 
sebebiyle fazla ödeme yapılması halinde ise, fazla ödemeler 
yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.  Söz konusu 
bu düzenlemenin 29 Şubat 2020 itibarıyla yürürlüğe girdiği 
kabul edilmiştir. 

Dernekler Kanunu 

Toplantı ve Bildirimlerin Ertelenmesi
Dernekler Kanunu uyarınca dernekler, yıl sonu itibarıyla 
faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını 
düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar 
mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. Ayrıca 
dernekler, genel kurul toplantılarını, yönetim ve denetim 
kurulları ile diğer organlara seçilen üyeleri, dernek adresinde 
yapılan değişikliği merkezinin bulunduğu dernekler birimine; 
dernek adına edinilen taşınmazları, yurt dışından alınan 
yardımları, derneğin temsilcilik açmasını da mülki idare 
amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

İçişleri Bakanlığı’nın 16 Mart 2020 tarihli genelgesi ile 
derneklerin genel kurul toplantıları, genelge tarihi itibariyle 
geçici olarak ertelenmiştir. Ayrıca yine Bakanlığın 3 Nisan 2020 
tarihli genelgesi ile Nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken 
dernek beyannameleri ile diğer bildirimlerin verilme süreleri 1 
Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. 
Torba Kanun’la beraber, İçişleri Bakanlığı’nın genelgeleriyle 

Measures Taken under the Labor Law Regulations 
The Omnibus Law imposes restrictions on the termination of 
employment agreements by employers due to the negative 
impact the COVID-19 pandemic may have on employer-em-
ployee relations in an effort to protect job security. In this 
respect, the Omnibus Law introduced Temporary Article 10 to 
the Labor Code (the “Labor Code”) numbered 4857 which 
stipulates that as of 17 April 2020, the effective date of the 
Omnibus Law, employers are prohibited from terminating 
employment agreements for a term of three months for any 
reason other than immoral or malicious conduct as stipulated 
under Article 25/II of the Labor Code or any other relevant law. 
The President of the Republic of Turkey may extend this 
three-month period for up to six months. If an employer is in 
breach of this restriction, an administrative fine in an amount 
equal to the gross minimum wage per employee will be 
imposed on the employer.  

Employers may resort to unpaid furlough practices during the 
three-month prohibition on terminating employment 
agreements. During this time, employees are not entitled to 
terminate their employment agreements based on just cause 
due to the establishment of unpaid furlough practices without 
prior approval from employees. If an employer obliges their 
furloughed employees to continue working, the employer will 
incur an administrative fine equal to the gross minimum wage 
per employee for each month the breach occurred. Further, 
the cash contribution made for each unpaid furlough will be 
collected from the employer together with the legal interest 
that has accrued as of the payment date. 

Furloughed employees who are not eligible for the State 
allowance offered for reduced working hours and who do not 
benefit from pension payments from any social security 
institution, are entitled to a cash contribution of TRY 39.24 per 
day during the unpaid furlough period in line with Temporary 
Article 24 introduced in the Unemployment Insurance Law 
(the “Unemployment Insurance Law”) numbered 4447. The 
Omnibus Law also allows employees whose employment 
agreements were terminated after 15 March 2020 in line with 
Article 51 of the Unemployment Insurance Law that do not 
benefit from unemployment allowance or a pension payment 
from any social security institution to also benefit from the 
aforementioned cash contribution. 

The Omnibus Law also facilitates the conditions for being 
entitled to the State allowance paid in accordance with the 
Unemployment Insurance Law for reduced working hours. In 
this respect, for applications filed due to COVID-19, employ-
ees will be paid the State allowance based on statements 
made by its employers prior to finalization of the application. In 
the event that the an employer provides false information or 
documentation, the excess payments made by the State will 
be collected from the employer together with legal interest. 
The foregoing provision entered into force on 29 February 
2020. 

Amendments to the Law of Associations 

Postponement of Meetings and Declarations
Pursuant to the Law of Associations, associations must submit 
a declaration to the local administration before the end of April 
regarding their activities, income, and expenses as of the end 
of each year. Furthermore, associations are required to notify 
the local association unit of general assembly meetings, the 
election of members to their governing or audit boards and 
other bodies, address changes, as well as any real estate 
acquired on behalf of the association, aid received from 
abroad, and the opening of new representative offices.

General assembly meetings for associations have been 
temporarily postponed with the circular dated 16 March 2020 
issued by the Ministry of Interior Affairs. Additionally, with the 
circular issued by the Ministry dated 3 April 2020, the deadline 
for declarations to be submitted before the end of April and 
other notifications are extended until 1 August 2020.
The Omnibus Law will effectively add these circulars issued 

COVİD-19 DÖNEMİNDEKİ YENİ TORBA KANUN 
DÜZENLEMELERİ

Birçok kanun nezdinde değişiklikler getiren Yeni Koronavirüs 
(Covid-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin 
Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Kanun”) 17 Nisan 2020 
tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı. Torba Kanun 
kapsamında başta iş hukuku düzenlemeleri olmak üzere çeşitli 
kanunlarda yapılan değişiklikler ile COVID-19 pandemisinin 
şirketler ve bireyler üzerinde sebep olduğu olumsuz ekonomik 
etkilerin hafifletilmesi amaçlanırken, aynı zamanda Türkiye 
Varlık Fonu’na ilişkin düzenlemeler gibi doğrudan salgın ile 
ilintili olmayan son derece önemli yeni düzenlemeler 
getirilmektedir. Getirilen değişikliklerin konu bazında özetini 
aşağıda bulabilirsiniz. 

Türk Ticaret Kanunu’na İlişkin Düzenlemeler 

Kar Dağıtımına İlişkin Geçici Sınırlama
Torba Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’na eklenen geçici bir 
madde ile sermaye şirketlerinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar 
dağıtabilecekleri nakit kar payı tutarının, 2019 yılı net dönem 
karının yüzde yirmi beşini (%25) aşamayacağını, geçmiş yıl 
karları ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu 
edilemeyeceğini ve genel kurulca yönetim kuruluna kar payı 
avansı dağıtım yetkisi verilemeyeceğini öngörmektedir. Bu 
sınırlama,

i) Devletin, il özel idaresinin, belediyelerin, köylerin ve diğer 
kamu tüzel kişilerinin, veya 
ii) Yüzde ellisinden (%50) fazlası kamuya ait fonların, 
doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden 
(%50) fazlasına sahip oldukları şirketlere uygulanmayacaktır. 

Cumhurbaşkanı, bu süreyi 30 Haziran 2020 tarihine kadar 
kısaltmaya ve 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir.
Eğer 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 (%25) aşan kısma ilişkin ödemeler, 30 Eylül 
2020 tarihinin sonuna kadar ertelenmektedir. Cumhurbaşkanı, 
bu süreyi 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısaltmaya ve 31 
Aralık 2020 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir. Torba Kanun 
yürürlüğe girmeden önce ödenen kar paylarına ilişkin herhangi 
bir düzenleme yapılmamıştır.

Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşünü 
almak suretiyle, yukarıda bahsedilen sınırlamaların kapsamına 
giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnaları ve bu sınırlamaların 
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili 
kılınmıştır.

REGULATIONS UNDER THE NEW OMNIBUS LAW DURING 
THE COVID-19 PANDEMIC

The Law on Reducing the Impact of the Novel Coronavirus 
(COVID-19) Pandemic on Economic and Social Life and the 
Law on the Amendment of Certain Laws No. 7244 (the 
“Omnibus Law”) introducing changes to various laws was 
published in the Official Gazette on 17 April 2020. While the 
legislator aims to mitigate the negative economic effects faced 
by individuals and corporations due to the COVID-19 
pandemic, the Omnibus Law also introduces other substantial 
changes that are not directly linked to the pandemic, including 
amendments related to the Turkey Wealth Fund. Below is a 
brief summary of the said amendments organized by subject 
matter. 

Amendments Concerning the Turkish Commercial Code 

Interim Restrictions on Dividend Distribution
The Omnibus Law adds an interim article to the Turkish 
Commercial Code regulating that the dividends distributed by 
corporations before 30 September 2020 cannot exceed 
twenty-five percent (25%) of the company’s net profits 
generated in the 2019 fiscal year, the previous years’ profits 
and free reserves cannot be distributed, and the general 
assembly cannot authorize the board of directors to distribute 
advance dividends. The abovementioned restrictions will not 
apply when fifty percent (50%) or more of a company’s shares 
are held, either directly or indirectly, by:

i) The state, special provincial administrations, municipalities, 
villages, and other public entities, or 
ii) Funds with state ownership of fifty percent (50%) or more.

The President may extend the abovementioned term to 31 
December 2020 or shorten the same to 30 June 2020.
If the general assemblies of the abovementioned companies 
have already resolved to distribute dividends but the dividends 
have not yet been distributed or have only been partially 
distributed, distributing dividends exceeding twenty-five 
percent (25%) of the net profits generated within the year 
2019 shall be deferred until the end of 30 September 2020. 
The President may extend this term to 31 December 2020 or 
shorten the same to 30 June 2020. There is no provision 
regarding dividends that were already paid before the 
Omnibus Law entered into effect.

The Ministry of Trade, in consultation with the Ministry of 
Treasury and Finance, is authorized to determine the 
corporations that would be exempt from the abovementioned 
restrictions, as well as the principles and procedures govern-
ing the implementation thereof.

ve henüz konuya ilişkin bir ikincil mevzuat düzenlemesi 
bulunmadığından, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 
çalışmaları ile Rekabet Kurulu’nun yetkisi dâhilinde olan 
konular arasında herhangi bir etkileşim veya örtüşme ortaya 
çıkıp çıkmayacağı hususu belirsizliğini korumaktadır.

Nitekim Perakende Kanunu’na eklenen maddeler ile idari para 
cezasına bağlanan fahiş fiyat ve stokçuluk ya da yasaklanan 
diğer davranışlar olan piyasada darlık yaratıcı, piyasa 
dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetleri ile tüketicinin 
mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetleri şartları yerine 
geldiğinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında 
Kanun’un ihlali niteliğini taşıyabilmektedir. Bilindiği üzere hâkim 
durumdaki üretici ya da satıcıların aşırı fiyat uygulamaları, mal 
vermeyi reddetmeleri ya da bir grup üretici ya da satıcının 
anlaşarak fiyat artırmaları, boykot uygulamaları, arzı 
kısıtlamaları gibi davranış ve uygulamalar Rekabet Hukukunun 
mutat uygulama alanlarıdır. 

Bu düzenlemeler, son dönemde görülen olağandışı fiyat 
artışları ile ilgili Rekabet Kurumunun 23 ile 25 Mart 2020 
tarihlerinde yayınlamış olduğu iki açıklama metnini 
hatırlatmıştır. Bu bildiriler ile yaş meyve ve sebze piyasası 
başta olmak üzere gıda piyasasında görülen fahiş fiyat 
artışlarının önüne geçmek için rekabet mevzuatı kapsamında 
mümkün olan en ağır idari para cezasının uygulanacağı 
duyurulmuştur 

Ar-Ge ve Teknoloji Geliştirme Faaliyetlerinde Devlet 
Teşviklerinin Devamı 
5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 4691 sayılı Teknoloji 
Geliştirme Kanununa ek madde eklenerek, söz konusu 
kanunlar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin olağanüstü 
haller nedeniyle faaliyetlerin 11 Mart 2020 tarihinden itibaren 
dört ay süreyle tahsis edilmiş merkez ve bölgeler dışında da 
gerçekleştirileceği ve bu hallerde de söz konusu Devlet 
teşviklerinin devam edeceği yönünde düzenleme getirilmiştir. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı bu dört aylık süreyi süre bitiminden 
itibaren üç ay daha uzatmaya yetkili kılınmıştır.

Seyahat Acentası İşletme Belgelerinin Devri 
Torba Kanun, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat 
Acentaları Birliği Kanunu’nun 4. maddesine dair değişiklikler 
içermektedir. Mevcut mevzuat uyarınca bir işletmeye mahsus 
olmak ürere tüzel kişilere verilen işletme belgelerinin 
devredilmesi mümkün değildi. Ancak planlanan bu değişiklik, 
işletme belgesinin acenta unvanından bağımsız olarak başka 
bir tüzel kişiliğe devredilmesine imkân tanınmaktadır. Değişiklik 
sonrasında, işletme belgesinin devrinin de aşağıdaki neticeleri 
ortaya çıkaracağı kabul edilmektedir:

i) Devir edilen acentanın unvanı veya iltibasa yol açacak bir 
unvan on yıl içerisinde başka bir seyahat acentasına 
kullandırılmaz.

ii) Devir eden tüzel kişiliğe devri takip eden üç yıl içerisinde 
yeniden işletme belgesi verilmez.

The duties and working procedures and principles of the 
Unfair Price Assessment Board will be determined in second-
ary legislation. Since the regulations and justification for the 
Omnibus Law remain silent and there is no secondary 
legislation on the subject as of yet, it remains uncertain 
whether there will be any interaction or overlap between the 
works of the Unfair Price Assessment Board and the matters 
within the authority of the Competition Board.

With the articles added to the Retail Law, in addition to the 
administrative fines imposed on companies engaged in 
exorbitant price increases, stockpiling, activities that create a 
narrowness in the market and disrupt market equilibrium and 
free competition, or activities that prevent the consumer from 
accessing goods, such companies may also be in violation of 
Law No. 4054 on the Protection of Competition under certain 
conditions. It is well known that behavior and practices such 
as exorbitant price increases, refusal to supply goods, and 
agreements made among a group of manufacturers or sellers 
to increase prices, boycott practices, or restrict supply often 
fall within the purview of Competition Law.

These arrangements remind us of the two declarations made 
by the Competition Authority on the 23 and 25 March 2020 
regarding the unusual price increases that have been seen 
recently. With these declarations, it was announced that the 
highest possible administrative fines under the competition 
legislation would be imposed in order to prevent exorbitant 
price increases in the food sector, especially in the fresh fruit 
and vegetable sector1.

Incentives for R&D and Technology Development 
Activities Will Continue 
The Omnibus Law allows for activities falling within the scope 
of Law No. 5746 on Support for Research, Development, and 
Design Activities and Law No. 4691 on Technological 
Development Zones to be performed outside of  the pre-de-
signed zones for a term of up to four months as of 11 March 
2020 and affirms the continuity of state incentives attributed to 
the parties/activities during this exceptional term. The Minister 
of Industry and Technology is authorized to extend the initial 
four-month term for another three months as of the end of the 
initial term.

Transfer of Travel Agency Operations Licenses 
The Omnibus Law includes amendments to Article 4 of Law 
No. 1618 on Travel Agencies and the Association of Travel 
Agencies. As per the existing legislation, legal entities were 
prohibited from transferring operation licenses granted 
exclusively for an enterprise. However, this contemplated 
amendment now provides the opportunity for legal entities to 
transfer operation licenses to other legal entities, irrespective 
of the title of the agency. After the amendment, transfers of 
operation certificates will be subject to the following 
limitations:

i) Other travel agencies cannot use the title of the transferee 
or any other title that may cause confusion for the duration of 
ten years.

ii) The transferor is not entitled to obtain an operation license 
within three years following the transfer. 



daha önce getirilen düzenlemelerin yasalaştırılması 
öngörülmektedir. Dernekler Kanunu’ndan ve Medeni 
Kanun’dan kaynaklı yukarıda sayılan bildirimlerin ve 
beyannamelerin veriliş süreleri ile derneklerin genel kurul 
toplantıları, 31 Temmuz 2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Bu 
süre, İçişleri Bakanlığı tarafından üç aya kadar uzatılabilir. 
Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği 
tarihten itibaren otuz gün içinde yapılacaktır. Mevcut organların 
görev, yetki ve sorumlulukları, erteleme süresi sonrasında 
yapılacak ilk genel kurula kadar devam edecektir.  

Türkiye Varlık Fonu’na İlişkin Yeni İstisnalar Getirildi
Torba Kanun’la getirilen en önemli değişikliklerden birisi 
Türkiye Varlık Fonu ve ilgili kuruluşlarına sağlanan ek 
muafiyetler tanınmasına yöneliktir. Buna göre, (i) Türkiye Varlık 
Fonu, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, alt fonları 
ve bu şirketin kurduğu diğer şirketler (“TVF Kurumları”) ve (ii) 
hakimiyete yönelik işlemlerde TVF Kurumları ile birlikte hareket 
eden şirketler (bağlı şirket ve iştiraklerini de içerecek şekilde), 
diğer şirketlerle veya tek başına hareket ederek diğer şirketlerin 
hakimiyetini elde etmeye yönelik işlemlerde 6362 sayılı 
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23-27 maddeleri ve söz konusu 
beş maddeye ilişkin ikincil mevzuat kapsamında yer alan 
yükümlülüklere tabi olmayacaktır. Bu düzenleme, diğer 
unsurlara ek olarak, halka açık şirketlerin hakimiyetine yönelik 
işlemlerin Sermaye Piyasası Kanunu’nun kapsamında kontrol 
elde edilmesine yönelik belirli işlemlerine tabi olduğu zorunlu 
çağrıdan da muaf olacağı anlamına gelmektedir. Buna ek 
olarak önemli nitelikteki işlemlerde azınlık ortaklarına 
ortaklıktan çıkma hakkı veren düzenlemeler ve istisnai hallerde 
söz konusu olan çoğunluk ortağı azınlık ortaklarını ortaklıktan 
çıkarma hakkına ilişkin maddeler de TVF Kurumlarına ilişkin bu 
sınırlı işlemler açısından etkisini kaybetmiştir. 

Benzer şekilde, Türk Ticaret Kanunu’nun hâkim şirketlerin 
hakimiyetini kötüye kullanmasına ilişkin 202. Maddede yer alan 
düzenleme (i) TVF Kurumları, (ii) TVF Kurumlarının tek başına 
veya başka şirketlerle birlikte hareket ederek üzeri de hakimiyet 
kurduğu şirketlere ve, (iii) TVF Kurumlarının bu işlemlerde 
birlikte hareket ettiği şirketlere  (bağlı şirket ve iştiraklerini de 
içerecek şekilde) uygulanmayacaktır. Söz konusu düzenleme 
TVF ile ilgili işlemlerde birlikte hareket eden şirketlere sadece 
söz konusu işlemle ilgili sınır olmak üzere istisna tanımaktadır.

Perakende Kanunu’na İlişkin Düzenlemeler 
Torba Kanun ile 14 Ocak 2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende 
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a (“Perakende 
Kanunu”) perakendecilik sektöründe önemli etkiler yaratacak 
ekleme ve değişiklikler getirilmiştir.

Torba Kanun ile Perakende Kanunu’na getirilen ekleme ve 
değişikliklerin esasen “Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu”nun 
kuruluşuna ve yetkilerine ilişkin düzenlemeleri içerdiği 
görülmektedir. Buna göre üretici, tedarikçi ve perakende 
işletmelerin fahiş fiyat artışları, piyasada darlık yaratıcı, piyasa 
dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetleri ile tüketicinin 
mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetleri yasaklanmış; bu 
çerçevede 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 
oluşturulmuştur. Torba Kanun’un gerekçesinden yapılan 
düzenlemeler ile özellikle son dönemde temel gıda ve ihtiyaç 
maddeleri ile temizlik ve sağlık ürünleri gibi belli ürün 
gruplarında yaşanan olağandışı talep artışı nedeniyle, 
piyasada karşılaşılan haksız fiyat artışlarının getirmiş olduğu 
mağduriyetin engellenmesinin hedeflendiği anlaşılmaktadır. 
Gerekçede ayrıca söz konusu düzenlemeler ile, COVID-19 
salgınının yarattığı olağanüstü koşullarda talebi yoğun 
ürünlerin ve bu ürünlerin üretiminde kullanılan hammadde ve 
diğer girdilerin piyasaya arzını geciktiren, erteleyen veya 
aksatan iyiniyetli olmayan uygulamaların önüne geçilmesine 
yönelik bir tedbir alındığı ifade edilmektedir.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun görevleri ve çalışma 
usul ve esaslarının yönetmelik ile belirleneceği belirtilmiştir. 
Yapılan düzenlemeler ve Torba Kanun gerekçesi sessiz kaldığı 

by the Ministry of Internal Affairs to the legislation. Accordingly, 
the deadline to submit the abovementioned notices and 
declarations as well as to hold general assembly meetings for 
associations will be postponed until 31 July 2020. The Ministry 
of Internal Affairs may also extend the postponement term for 
an additional three months. Postponed general assembly 
meetings must be convened within 30 days from the end of 
the postponement period, and the duties, powers, and 
responsibilities afforded to the current bodies of associations 
will continue until the first general assembly meeting to be 
convened after the end of the postponement term. 

New Exemptions With Respect to the Turkey Wealth Fund 
Have Been Introduced
Some of the most crucial changes brought with the Law, 
independent from the COVID-19 related measures, are the 
new exceptions introduced for the benefit of the Turkey 
Wealth Found, its affiliated entities, and other entities it 
collaborates with in acquisition transactions.  Accordingly, (i) 
the Turkey Wealth Fund, the Turkey Wealth Fund Manage-
ment Company, its sub-funds, as well as other companies 
established by the Turkey Wealth Fund Management 
Company (the “TWF Entities”) and (ii) entities (including their 
subsidiaries and affiliates) acting together with TWF Entities 
will not be subject to the requirements listed in Articles 23 to 
27 of the Capital Markets Law No. 6362 (the “CML”) and the 
applicable secondary legislation in transactions where such 
entities, either acting alone or together with third parties, 
acquire the control of another entity. This, among other 
consequences, means that the relevant transactions will not 
trigger the mandatory tender offer requirement otherwise 
applicable under the Capital Markets Law for certain transac-
tions triggering a change in control of publicly held entities. 
Furthermore, the provisions of the CML aiming to protect 
minority rights will not apply, including granting exit rights to 
minority shareholders when certain important decisions are 
made concerning the listed entity and squeeze out rights to 
majority shareholders in pre-defined limited cases.  

Similarly, the provision of the Turkish Commercial Code 
regulating the concept of abuse of a dominant position in 
group entity structures (Article 202) will no longer apply to (i) 
TWF Entities, (ii) the entities over which TWF entities, acting 
either alone or together with third parties, acquire control, and 
(iii) third party entities (including their subsidiaries and 
affiliates)  partnering with TWF entities in the acquisition of 
control over another entity. This exception only applies to 
third-party entities engaging in transactions involving TWF 
Entities. 

Measures within the scope of the Retail Law 
The Omnibus Law has introduced additions and amendments 
to Law No. 6585 on the Regulation of Retail Trade dated 14 
January 2015 (the “Retail Law”) that will have important 
effects on the retail sector.

The additions and amendments introduced by the Omnibus 
Law to the Retail Law mainly consist of regulations regarding 
the establishment and powers of the "Unfair Price Assessment 
Board." Accordingly, exorbitant price increases made by 
manufacturers, suppliers, and retail businesses, activities that 
prevent consumers from accessing goods, and activities that 
narrow the market or disrupt market equilibrium and free 
competition are prohibited. In this context, the Unfair Price 
Assessment Board has been established to make arrange-
ments in regards to exorbitant price increases and stockpiling 
practices, to impose administrative fines by conducting audits 
and reviews when necessary, and to take all kinds of 
measures. It is understood that the regulations brought with 
the Omnibus Law aim to prevent the unjust suffering caused 
by unreasonable price increases made to certain product 
groups in high demand, such as basic food and necessities 
and cleaning and health products. Additionally, this regulation 
acts as a precaution to prevent ill-intentioned practices that 
delay, postpone, or hinder the supply of high-demanded 
products and raw materials and other inputs used in the 
production of these products under the extraordinary 
conditions created by the COVID-19 pandemic.

İş Hukukuna İlişkin Düzenlemeler 
Torba Kanun, COVID-19 pandemisinin, işveren-işçi ilişkilerini 
de olumsuz etkilenmesi sebebiyle ve iş güvencesini de temin 
etmek amacıyla iş sözleşmelerinin işveren tarafından 
feshedilmesi bakımından birtakım sınırlamalar öngörmektedir. 
Buna göre, Torba Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na (“İş 
Kanunu”) Geçici 10. madde eklenmiş ve Torba Kanun’un 
yürürlük tarihi olan 17 Nisan 2020 tarihi itibariyle, işverenlerin, 
işyerlerinde istihdam ettikleri çalışanlarının iş sözleşmelerini İş 
Kanunu’nun 25/II maddesi ile veya başka bir kanun hükmü ile 
öngörülen ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller 
haricindeki sebeplerle feshetmeleri üç ay süre ile 
yasaklanmıştır. Bu süre, Cumhurbaşkanı kararı ile altı aya 
kadar uzatılabilecektir. İşverenlerin, söz konusu işten çıkarma 
yasağını ihlal etmeleri halinde, işverenlerin, iş sözleşmesi 
feshedilen her bir işçi için brüt asgari ücret tutarında idari para 
cezası ödemesi söz konusu olacaktır. 

İşveren yönüyle işten çıkarma yasağının söz konusu olduğu bu 
üç aylık süre içerisinde işverenlere çalışanları kısmen veya 
tamamen ücretsiz izne gönderme hakkı tanınmaktadır. Böyle 
bir durumda, çalışanların, onayları olmaksızın ücretsiz izne 
çıkarılmaları sebebine dayanarak haklı nedenle iş 
sözleşmelerini feshetme hakları bulunmamaktadır. İşverenin 
ücretsiz izne gönderdiği çalışanları fiilen çalıştırdığının tespit 
edilmesi halinde ise, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve 
çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere brüt asgari ücret 
tutarında idari para cezası uygulanacak ve ödenen nakdi ücret 
desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile 
birlikte işverenden tahsil edilecektir.

İşveren tarafından ücretsiz izne gönderilen çalışanlar, 4447 
sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na (“İşsizlik Sigortası 
Kanunu”) eklenen Geçici 24. madde uyarınca, kısa çalışma 
ödeneğinden faydalanamıyorlar ve herhangi bir sosyal güvenlik 
kuruluşundan yaşlılık aylığı da almıyorlar ise, ücretsiz izin 
süresi boyunca günlük 39,24 TL tutarında nakdi ücret desteği 
alacaklardır. Torba Kanun ile ayrıca 15 Mart 2020 tarihinden 
sonra iş sözleşmesi İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 51. maddesi 
kapsamında feshedilen ve işsizlik ödeneğinden 
yararlanamayan işçilere de herhangi bir sosyal güvenlik 
kuruluşundan yaşlılık aylığı da almıyor olmaları koşulu ile, bu 
nakdi ücret desteğinden faydalanma hakkı tanınmıştır. 

Torba Kanun İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca kısa çalışma 
ödeneğinden faydalanmak bakımından da birtakım kolaylıklar 
sağlanmıştır. Buna göre, COVID-19 sebebiyle yapılan kısa 
çalışma başvuruları bakımından, uygunluk tespitinin 
tamamlanması beklenmeksizin, başvuruda bulunan 
işverenlerin beyanları doğrultusunda kısa çalışma ödemesi 
gerçekleştirilecektir. İşverenlerin hatalı bilgi ve belge vermesi 
sebebiyle fazla ödeme yapılması halinde ise, fazla ödemeler 
yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.  Söz konusu 
bu düzenlemenin 29 Şubat 2020 itibarıyla yürürlüğe girdiği 
kabul edilmiştir. 

Dernekler Kanunu 

Toplantı ve Bildirimlerin Ertelenmesi
Dernekler Kanunu uyarınca dernekler, yıl sonu itibarıyla 
faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını 
düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar 
mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. Ayrıca 
dernekler, genel kurul toplantılarını, yönetim ve denetim 
kurulları ile diğer organlara seçilen üyeleri, dernek adresinde 
yapılan değişikliği merkezinin bulunduğu dernekler birimine; 
dernek adına edinilen taşınmazları, yurt dışından alınan 
yardımları, derneğin temsilcilik açmasını da mülki idare 
amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

İçişleri Bakanlığı’nın 16 Mart 2020 tarihli genelgesi ile 
derneklerin genel kurul toplantıları, genelge tarihi itibariyle 
geçici olarak ertelenmiştir. Ayrıca yine Bakanlığın 3 Nisan 2020 
tarihli genelgesi ile Nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken 
dernek beyannameleri ile diğer bildirimlerin verilme süreleri 1 
Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. 
Torba Kanun’la beraber, İçişleri Bakanlığı’nın genelgeleriyle 

Measures Taken under the Labor Law Regulations 
The Omnibus Law imposes restrictions on the termination of 
employment agreements by employers due to the negative 
impact the COVID-19 pandemic may have on employer-em-
ployee relations in an effort to protect job security. In this 
respect, the Omnibus Law introduced Temporary Article 10 to 
the Labor Code (the “Labor Code”) numbered 4857 which 
stipulates that as of 17 April 2020, the effective date of the 
Omnibus Law, employers are prohibited from terminating 
employment agreements for a term of three months for any 
reason other than immoral or malicious conduct as stipulated 
under Article 25/II of the Labor Code or any other relevant law. 
The President of the Republic of Turkey may extend this 
three-month period for up to six months. If an employer is in 
breach of this restriction, an administrative fine in an amount 
equal to the gross minimum wage per employee will be 
imposed on the employer.  

Employers may resort to unpaid furlough practices during the 
three-month prohibition on terminating employment 
agreements. During this time, employees are not entitled to 
terminate their employment agreements based on just cause 
due to the establishment of unpaid furlough practices without 
prior approval from employees. If an employer obliges their 
furloughed employees to continue working, the employer will 
incur an administrative fine equal to the gross minimum wage 
per employee for each month the breach occurred. Further, 
the cash contribution made for each unpaid furlough will be 
collected from the employer together with the legal interest 
that has accrued as of the payment date. 

Furloughed employees who are not eligible for the State 
allowance offered for reduced working hours and who do not 
benefit from pension payments from any social security 
institution, are entitled to a cash contribution of TRY 39.24 per 
day during the unpaid furlough period in line with Temporary 
Article 24 introduced in the Unemployment Insurance Law 
(the “Unemployment Insurance Law”) numbered 4447. The 
Omnibus Law also allows employees whose employment 
agreements were terminated after 15 March 2020 in line with 
Article 51 of the Unemployment Insurance Law that do not 
benefit from unemployment allowance or a pension payment 
from any social security institution to also benefit from the 
aforementioned cash contribution. 

The Omnibus Law also facilitates the conditions for being 
entitled to the State allowance paid in accordance with the 
Unemployment Insurance Law for reduced working hours. In 
this respect, for applications filed due to COVID-19, employ-
ees will be paid the State allowance based on statements 
made by its employers prior to finalization of the application. In 
the event that the an employer provides false information or 
documentation, the excess payments made by the State will 
be collected from the employer together with legal interest. 
The foregoing provision entered into force on 29 February 
2020. 

Amendments to the Law of Associations 

Postponement of Meetings and Declarations
Pursuant to the Law of Associations, associations must submit 
a declaration to the local administration before the end of April 
regarding their activities, income, and expenses as of the end 
of each year. Furthermore, associations are required to notify 
the local association unit of general assembly meetings, the 
election of members to their governing or audit boards and 
other bodies, address changes, as well as any real estate 
acquired on behalf of the association, aid received from 
abroad, and the opening of new representative offices.

General assembly meetings for associations have been 
temporarily postponed with the circular dated 16 March 2020 
issued by the Ministry of Interior Affairs. Additionally, with the 
circular issued by the Ministry dated 3 April 2020, the deadline 
for declarations to be submitted before the end of April and 
other notifications are extended until 1 August 2020.
The Omnibus Law will effectively add these circulars issued 

COVİD-19 DÖNEMİNDEKİ YENİ TORBA KANUN 
DÜZENLEMELERİ

Birçok kanun nezdinde değişiklikler getiren Yeni Koronavirüs 
(Covid-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin 
Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Kanun”) 17 Nisan 2020 
tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı. Torba Kanun 
kapsamında başta iş hukuku düzenlemeleri olmak üzere çeşitli 
kanunlarda yapılan değişiklikler ile COVID-19 pandemisinin 
şirketler ve bireyler üzerinde sebep olduğu olumsuz ekonomik 
etkilerin hafifletilmesi amaçlanırken, aynı zamanda Türkiye 
Varlık Fonu’na ilişkin düzenlemeler gibi doğrudan salgın ile 
ilintili olmayan son derece önemli yeni düzenlemeler 
getirilmektedir. Getirilen değişikliklerin konu bazında özetini 
aşağıda bulabilirsiniz. 

Türk Ticaret Kanunu’na İlişkin Düzenlemeler 

Kar Dağıtımına İlişkin Geçici Sınırlama
Torba Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’na eklenen geçici bir 
madde ile sermaye şirketlerinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar 
dağıtabilecekleri nakit kar payı tutarının, 2019 yılı net dönem 
karının yüzde yirmi beşini (%25) aşamayacağını, geçmiş yıl 
karları ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu 
edilemeyeceğini ve genel kurulca yönetim kuruluna kar payı 
avansı dağıtım yetkisi verilemeyeceğini öngörmektedir. Bu 
sınırlama,

i) Devletin, il özel idaresinin, belediyelerin, köylerin ve diğer 
kamu tüzel kişilerinin, veya 
ii) Yüzde ellisinden (%50) fazlası kamuya ait fonların, 
doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden 
(%50) fazlasına sahip oldukları şirketlere uygulanmayacaktır. 

Cumhurbaşkanı, bu süreyi 30 Haziran 2020 tarihine kadar 
kısaltmaya ve 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir.
Eğer 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 (%25) aşan kısma ilişkin ödemeler, 30 Eylül 
2020 tarihinin sonuna kadar ertelenmektedir. Cumhurbaşkanı, 
bu süreyi 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısaltmaya ve 31 
Aralık 2020 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir. Torba Kanun 
yürürlüğe girmeden önce ödenen kar paylarına ilişkin herhangi 
bir düzenleme yapılmamıştır.

Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşünü 
almak suretiyle, yukarıda bahsedilen sınırlamaların kapsamına 
giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnaları ve bu sınırlamaların 
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili 
kılınmıştır.

REGULATIONS UNDER THE NEW OMNIBUS LAW DURING 
THE COVID-19 PANDEMIC

The Law on Reducing the Impact of the Novel Coronavirus 
(COVID-19) Pandemic on Economic and Social Life and the 
Law on the Amendment of Certain Laws No. 7244 (the 
“Omnibus Law”) introducing changes to various laws was 
published in the Official Gazette on 17 April 2020. While the 
legislator aims to mitigate the negative economic effects faced 
by individuals and corporations due to the COVID-19 
pandemic, the Omnibus Law also introduces other substantial 
changes that are not directly linked to the pandemic, including 
amendments related to the Turkey Wealth Fund. Below is a 
brief summary of the said amendments organized by subject 
matter. 

Amendments Concerning the Turkish Commercial Code 

Interim Restrictions on Dividend Distribution
The Omnibus Law adds an interim article to the Turkish 
Commercial Code regulating that the dividends distributed by 
corporations before 30 September 2020 cannot exceed 
twenty-five percent (25%) of the company’s net profits 
generated in the 2019 fiscal year, the previous years’ profits 
and free reserves cannot be distributed, and the general 
assembly cannot authorize the board of directors to distribute 
advance dividends. The abovementioned restrictions will not 
apply when fifty percent (50%) or more of a company’s shares 
are held, either directly or indirectly, by:

i) The state, special provincial administrations, municipalities, 
villages, and other public entities, or 
ii) Funds with state ownership of fifty percent (50%) or more.

The President may extend the abovementioned term to 31 
December 2020 or shorten the same to 30 June 2020.
If the general assemblies of the abovementioned companies 
have already resolved to distribute dividends but the dividends 
have not yet been distributed or have only been partially 
distributed, distributing dividends exceeding twenty-five 
percent (25%) of the net profits generated within the year 
2019 shall be deferred until the end of 30 September 2020. 
The President may extend this term to 31 December 2020 or 
shorten the same to 30 June 2020. There is no provision 
regarding dividends that were already paid before the 
Omnibus Law entered into effect.

The Ministry of Trade, in consultation with the Ministry of 
Treasury and Finance, is authorized to determine the 
corporations that would be exempt from the abovementioned 
restrictions, as well as the principles and procedures govern-
ing the implementation thereof.

ve henüz konuya ilişkin bir ikincil mevzuat düzenlemesi 
bulunmadığından, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 
çalışmaları ile Rekabet Kurulu’nun yetkisi dâhilinde olan 
konular arasında herhangi bir etkileşim veya örtüşme ortaya 
çıkıp çıkmayacağı hususu belirsizliğini korumaktadır.

Nitekim Perakende Kanunu’na eklenen maddeler ile idari para 
cezasına bağlanan fahiş fiyat ve stokçuluk ya da yasaklanan 
diğer davranışlar olan piyasada darlık yaratıcı, piyasa 
dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetleri ile tüketicinin 
mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetleri şartları yerine 
geldiğinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında 
Kanun’un ihlali niteliğini taşıyabilmektedir. Bilindiği üzere hâkim 
durumdaki üretici ya da satıcıların aşırı fiyat uygulamaları, mal 
vermeyi reddetmeleri ya da bir grup üretici ya da satıcının 
anlaşarak fiyat artırmaları, boykot uygulamaları, arzı 
kısıtlamaları gibi davranış ve uygulamalar Rekabet Hukukunun 
mutat uygulama alanlarıdır. 

Bu düzenlemeler, son dönemde görülen olağandışı fiyat 
artışları ile ilgili Rekabet Kurumunun 23 ile 25 Mart 2020 
tarihlerinde yayınlamış olduğu iki açıklama metnini 
hatırlatmıştır. Bu bildiriler ile yaş meyve ve sebze piyasası 
başta olmak üzere gıda piyasasında görülen fahiş fiyat 
artışlarının önüne geçmek için rekabet mevzuatı kapsamında 
mümkün olan en ağır idari para cezasının uygulanacağı 
duyurulmuştur 

Ar-Ge ve Teknoloji Geliştirme Faaliyetlerinde Devlet 
Teşviklerinin Devamı 
5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 4691 sayılı Teknoloji 
Geliştirme Kanununa ek madde eklenerek, söz konusu 
kanunlar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin olağanüstü 
haller nedeniyle faaliyetlerin 11 Mart 2020 tarihinden itibaren 
dört ay süreyle tahsis edilmiş merkez ve bölgeler dışında da 
gerçekleştirileceği ve bu hallerde de söz konusu Devlet 
teşviklerinin devam edeceği yönünde düzenleme getirilmiştir. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı bu dört aylık süreyi süre bitiminden 
itibaren üç ay daha uzatmaya yetkili kılınmıştır.

Seyahat Acentası İşletme Belgelerinin Devri 
Torba Kanun, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat 
Acentaları Birliği Kanunu’nun 4. maddesine dair değişiklikler 
içermektedir. Mevcut mevzuat uyarınca bir işletmeye mahsus 
olmak ürere tüzel kişilere verilen işletme belgelerinin 
devredilmesi mümkün değildi. Ancak planlanan bu değişiklik, 
işletme belgesinin acenta unvanından bağımsız olarak başka 
bir tüzel kişiliğe devredilmesine imkân tanınmaktadır. Değişiklik 
sonrasında, işletme belgesinin devrinin de aşağıdaki neticeleri 
ortaya çıkaracağı kabul edilmektedir:

i) Devir edilen acentanın unvanı veya iltibasa yol açacak bir 
unvan on yıl içerisinde başka bir seyahat acentasına 
kullandırılmaz.

ii) Devir eden tüzel kişiliğe devri takip eden üç yıl içerisinde 
yeniden işletme belgesi verilmez.

The duties and working procedures and principles of the 
Unfair Price Assessment Board will be determined in second-
ary legislation. Since the regulations and justification for the 
Omnibus Law remain silent and there is no secondary 
legislation on the subject as of yet, it remains uncertain 
whether there will be any interaction or overlap between the 
works of the Unfair Price Assessment Board and the matters 
within the authority of the Competition Board.

With the articles added to the Retail Law, in addition to the 
administrative fines imposed on companies engaged in 
exorbitant price increases, stockpiling, activities that create a 
narrowness in the market and disrupt market equilibrium and 
free competition, or activities that prevent the consumer from 
accessing goods, such companies may also be in violation of 
Law No. 4054 on the Protection of Competition under certain 
conditions. It is well known that behavior and practices such 
as exorbitant price increases, refusal to supply goods, and 
agreements made among a group of manufacturers or sellers 
to increase prices, boycott practices, or restrict supply often 
fall within the purview of Competition Law.

These arrangements remind us of the two declarations made 
by the Competition Authority on the 23 and 25 March 2020 
regarding the unusual price increases that have been seen 
recently. With these declarations, it was announced that the 
highest possible administrative fines under the competition 
legislation would be imposed in order to prevent exorbitant 
price increases in the food sector, especially in the fresh fruit 
and vegetable sector1.

Incentives for R&D and Technology Development 
Activities Will Continue 
The Omnibus Law allows for activities falling within the scope 
of Law No. 5746 on Support for Research, Development, and 
Design Activities and Law No. 4691 on Technological 
Development Zones to be performed outside of  the pre-de-
signed zones for a term of up to four months as of 11 March 
2020 and affirms the continuity of state incentives attributed to 
the parties/activities during this exceptional term. The Minister 
of Industry and Technology is authorized to extend the initial 
four-month term for another three months as of the end of the 
initial term.

Transfer of Travel Agency Operations Licenses 
The Omnibus Law includes amendments to Article 4 of Law 
No. 1618 on Travel Agencies and the Association of Travel 
Agencies. As per the existing legislation, legal entities were 
prohibited from transferring operation licenses granted 
exclusively for an enterprise. However, this contemplated 
amendment now provides the opportunity for legal entities to 
transfer operation licenses to other legal entities, irrespective 
of the title of the agency. After the amendment, transfers of 
operation certificates will be subject to the following 
limitations:

i) Other travel agencies cannot use the title of the transferee 
or any other title that may cause confusion for the duration of 
ten years.

ii) The transferor is not entitled to obtain an operation license 
within three years following the transfer. 
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