Türkiye’de Koronavirüs’e Karşı Alınan Hukuki ve İdari Önlemler
Bilindiği üzere Koronavirüs’ün hızlıca yayılması ve Dünya Sağlık Örgütünün bu salgını pandemi ilan etmesiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de birçok önlem alınıyor.
Ülkemizde şu ana kadar alınmış önlemlerin özetini aşağıda kronolojik olarak bilginize sunuyoruz. Bu listeyi yeni önlemler açıklandıkça
güncelleyeceğiz. Liste 7 Haziran 2020 itibariyle günceldir. Bu liste tamamen bilgilendirme amaçlı olup hukuki tavsiye niteliğinde değildir.
Alınan tedbirlerle ilgili herhangi bir sorunuz ya da yorumunuz olursa bizimle info@yazicioglulegal.com adresinden bağlantıya geçebilirsiniz.
Saygılarımızla,
Yazıcıoğlu Avukatlık Bürosu

Tarih

Kurum

Duyuru/Karar İçeriği

6.03.2020

Ticaret Bakanlığı

Hakkında uçuş ve seyahat uyarısı yapılan ülkeleri içeren paket tur sözleşmeleri kapsamında
Koronavirüs Salgınının mücbir sebep olarak değerlendirileceği duyuruldu.

15.03.2020

İçişleri Bakanlığı

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin (pavyon, diskotek, bar, çalgılı lokanta vb.) faaliyetleri
16.03.2020 saat 10:00 itibariyle geçici süreliğine durduruldu.

16.03.2020

Bankacılık
Düzenleme ve
Denetleme
Kurumu (BDDK)

Operasyonel Riskin Yönetimine İlişkin Rehber uyarınca, bankaların sürekli olarak faaliyetlerine
devam edebilmesi ve önemli iş kesintilerinin sınırlandırılması için bir iş sürekliliği planına sahip
olmalarının zorunlu olduğu belirtildi.
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İstanbul Barosu merkez adliyelerde görüşmeler yapmış ve varılan mutabakat çerçevesinde:


6.03.2020

İstanbul Barosu






Daha önce duruşma günü belirlenmiş olan tüm davaların duruşma günü 14.04.2020 tarihinden
sonraki bir tarihe erteleneceği
Duruşmaların ertelenmesi için avukatların mazeret dilekçesi sunmasına gerek olmayacağı,
Bu süreçte mahkeme kalemlerindeki memur sayısı sınırlı tutulacağı ve avukatların bu durumu
dikkate alarak dilekçe/taleplerini acil işlerle sınırlandırılacağı,
Tutuklu sanık bulunan ceza dosyaların duruşmalarının görüleceği, tutuksuz sanıklı ceza
dosyalarının ise diğerleri gibi erteleneceği,
Bu süreçte hak düşürücü süreler ve zaman aşımı süreleri işleyeceğinden, avukatların bu
hususa dikkat etmesi ve gerekli işlemleri ilgili süreler içerisinde yapılması gerektiğini gibi
bilgileri içeren bir duyuru yapmıştır.

Başlamış ve devam eden arabuluculuk süreçlerinde telekonferans yönteminin tercih edilmesi, yeni
başlayanlardaysa toplantı gününün yasada belirtilen sürelerin sonuna doğru verilmesi ve bu
toplantıların da telekonferans yoluyla yapılması önerildi.

16.03.2020

Arabuluculuk
Daire Başkanlığı

17.03.2020

HSK (Hakimler ve
Tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde,
Savcılar Kurulu)
duruşma ve keşiflerin ertelenmesi önerildi.
8948 Sayılı karar ile Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü ve 5 inci maddeleri kapsamında değişiklik yapıldı.

17.03.2020

BDDK

Kredilerin donuk alacak sınıflandırılması için öngörülen 90 gün gecikme süresinin, 17.03.2020
itibariyle Birinci ve İkinci Grupta izlenen krediler için 31.12.2020 tarihine kadar 180 gün olarak
uygulanmasına ve 90 günlük gecikmeye rağmen İkinci Grupta sınıflandırılmaya devam olunan
krediler için ayrılacak karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararının
Nida Kule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sk. No.1 Kat.7 - 34732 Kadıköy/İstanbul-Türkiye
Tel: +90 216 468 88 50 Faks: +90 216 468 88 01 E-mail: info@yazicioglulegal.com
www.yazicioglulegal.com
2

hesaplanmasında kullandıkları kendi risk modellerine göre ayırmalarına devam edilmesine karar
verildi.

17.03.2020

Tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak isteyenlerin, başvurularını elektronik ortamdan
yapmaları önerildi.

Ticaret Bakanlığı

17.03.2020 tarihli ve 125 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile:
17.03.2020

18.03.2020

Gelir İdaresi
Başkanlığı



31.03.2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi
beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin
ödeme süreleri 30.04.2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatıldı.

Kişisel Verilerin
Kuruma yapılan şikayet başvuruları ve veri ihlal bildirimlerinin elektronik ortamlardan yapılması
Korunması
önerildi.
Kurumu (“KVKK”)
Ekonomik İstikrar Kalkanı adı adı verilen paketle;

18.03.2020

Cumhurbaşkanlığı



Konaklama vergisinin kasım ayına kadar uygulanmayacağı,



Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemelerinin nisan, mayıs ve
haziran ayları için 6 ay süre ile erteleneceği,



Koronavirüs salgını ile ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara
olan kredi anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay ötelenerek, gerektiğinde bunlara ilave
finansman desteği sağlanacağı,
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19.03.2020

Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz
Kurumu

19.03.2020

Alışveriş
Merkezleri ve
Yatırımcıları
Derneği



Kredi Garanti Fonu’na sağlanan destek 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılacağı ve bu
kredilerde öncelik gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat
açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere verileceği,



İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla
ihracatçıya stok finansmanı desteği verileceği,



Koronavirüs etkisiyle nisan, mayıs ve haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi
siciline “mücbir sebep” notu düşüleceği,



Esnek ve uzaktan çalışma modellerinin etkin hale getirileceği,



Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanmak için gereken süreçlerin kolaylaştırılacağı,



Telafi çalışma süresinin 2 aydan 4 aya çıkartılacağı,



Asgari ücret desteğinin devam edeceği,



İç havayolu taşımacılığında 3 ay süre ile KDV oranı yüzde 18’den yüzde 1’e indirileceği
açıklandı.

Ürün tanıtım temsilcilerinin eczanelere ve sağlık kuruluşlarına yönelik ziyaretleri durduruldu.

AVM’lerin kapatılmasına yönelik bir “tavsiye kararı” alındı.

Nida Kule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sk. No.1 Kat.7 - 34732 Kadıköy/İstanbul-Türkiye
Tel: +90 216 468 88 50 Faks: +90 216 468 88 01 E-mail: info@yazicioglulegal.com
www.yazicioglulegal.com
4

Yeni Korona Virüs Hastalığı (Kovid-19) İle Etkin Mücadele Kapsamında Alınan Bazı Tedbirler
Hakkında Duyuruda:

19.03.2020



10.04.2020 tarihine kadar vergi dairesine verilmesi gereken tüm dilekçelerin İnteraktif Vergi
Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda verilmesi ya da posta yoluyla gönderilmesi
ve bu çerçevede; işe başlama, işi bırakma, şube açılış-kapanış, borcu yoktur yazısı,
mükellefiyet durum yazısı, tecil başvurusu, uzlaşma talebi vb. tüm dilekçeler elektronik
ortamda İnteraktif Vergi Dairesi’nin web (ivd.gib.gov.tr) veya mobil uygulaması (GİB Mobil)
üzerinden ya da posta yoluyla gönderileceği,



10.04.2020 tarihine kadar gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı, ücret ile diğer
kazanç ve iratlar için sadece Hazır Beyan Sistemi üzerinden beyannameler verileceği,



31.03.2020 tarihine kadar verilmesi gereken gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi
30.04.2020 tarihine kadar uzatıldığı hatırlatılarak, belirtilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisi
beyannamelerinin Hazır Beyan Sistemi üzerinden web (hazirbeyan.gib.gov.tr) veya mobil
uygulamalarını kullanarak ya da posta yolu ile gönderilebileceği,



Kredi kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla
ödenebilen vergi, harç ve idari para cezası ile değerli kağıt bedellerine ilişkin ödemelerin
10.04.2020 tarihine kadar vergi dairesi vezneleri yerine İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden
veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılacağı,



Kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi ödemelerinin vergi dairelerinin vezneleri yerine
alternatif ödeme kanalları (İnteraktif Vergi Dairesi, anlaşmalı bankalar ve PTT) kullanmak
suretiyle gerçekleştirileceği,



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilerin, potansiyel vergi kimlik numarası taleplerini
İnteraktif Vergi Dairesi’nin web (ivd.gib.gov.tr) uygulaması üzerinden gerçekleştireceği ve
potansiyel vergi kimlik numarası elektronik ortamda oluşturularak kendilerine tevsik edici
resmi belgenin söz konusu uygulama üzerinden sunulacağı, bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti

Gelir İdaresi
Başkanlığı
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vatandaşı olmayan kişilerin potansiyel vergi kimlik numarası almak için bundan böyle vergi
dairelerine müracaat etmelerine gerek bulunmadığı belirtilmiştir.

Şirketlerin genel kurullarına ilişkin tedbirler kapsamında, anonim ve limited şirketlerde yönetim
organları tarafından çağrısı yapılan ancak henüz gerçekleştirilmeyen genel kurul toplantılarının, ileri
bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesi imkanı tanındı.
20.03.2020

Ticaret Bakanlığı
Şirket sözleşmelerinde hüküm bulunmasa dahi şirketlerin elektronik ortamda genel kurul veya
yönetim/müdürler kurulu toplantısı gerçekleştirebilmelerine de olanak sağlandı.
İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından;

20.03.2020



Yolcu ulaşımı amacıyla yapılan deniz ulaşım hizmetlerinin devam etmesi;



Ancak bu hizmet dışında kalan; Kültür ve Turizm Bakanlığı ve/veya İstanbul Valiliği Günübirlik
Deniz Turizmi Kurulunca belgelendirilen ve deniz turizmi hizmetinde gezi, spor, eğlence
amaçlı olarak faaliyet gösteren deniz turizm araçlarının, müzikli, yemekli ve/veya içecek
servisli gezi, tur ve restoran teknelerinin, az sayıda veya çok sayıda kişi ile faaliyet gösteren
ticari yatların, Şehir Hatları işletmesi, Turyol, Dentur, Avrasya, Mavi Marmara vb işleticiler
tarafından kısa veya uzun boğaz turu, Adalar turu, günübirlik gezi vb tanımlarla gezi, spor,
eğlence amaçlı olarak deniz turizmi hizmetinde faaliyet gösteren deniz turizm araçlarının,



Ege Adaları ve Yunanistan Ana Kıtası ile ülkemiz liman ve kıyı tesisleri arasında yolcu
taşımacılığı amacıyla yapılan uluslararası seferlerin geçici bir süreliğine durdurulmasına
karar verildi.



Sebze meyve başta olmak üzere vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşıladıkları
semt/mahalle pazarlarının faaliyetlerine devam etmesi;

İstanbul Valiliği İl
Sağlık Müdürlüğü
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Ancak "oto pazarı" ve "hayvan pazarları"nın faaliyetlerinin geçici bir süreliğine
durdurulmasına karar verildi.

21.03.2020

İçişleri Bakanlığı

Yayımlanan Ek Genelge ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların 21 Mart saat 24.00’den
itibaren ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları
ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmaları yasaklandı. Bu yasağa aykırılık halinde para
cezası uygulanabilecektir.

21.03.2020

İçişleri Bakanlığı

Yayımlanan Ek Genelge kapsamında; içkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve
benzeri işyerlerinin, 21.03.2020 günü saat 24:00 itibariyle sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde,
müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vereceği düzenlendi.

21.03.2020

Sanayi ve
Teknoloji
Bakanlığı

Teknopark yönetici şirketlerine, kuluçka firmalarından ve teknoparklarda yer alan restoran ve kafe
gibi ticari işletmelerden 2 ay boyunca kira alınmaması ve ödeme kolaylığı sağlanması yönünde talimat
verildiği açıklandı.
Yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin
sağlanmasında 65 yaş üstündeki kişilerin sokağa çıkış yasağına ilişkin olarak; kanser hastaları ve
organ nakli olanlar hariç olmak üzere hizmetine ihtiyaç duyulacak:

22.03.2020

İçişleri Bakanlığı








başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları,
belediye başkanları,
kurum il müdürleri,
sosyal hizmet kuruluşları görevlileri, vb kamu görevlileri/kamu hizmeti yürütenler ile
eczacılar,
valilik/kaymakamlıklar için Ek Genelge’ye istisna getirildi.
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22.03.2020 tarihinden itibaren 30.04.2020 tarihine kadar nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri
hariç olmak üzere:

22.03.2020

Cumhurbaşkanı
Kararı



yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına,



taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına,



yeni icra ve iflas takibinin alınmamasına ve,



ihtiyat haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada belirtildiği üzere; fabrikalara gönderilen yazılı bilgi notunda:

22.03.2020

Sanayi ve
Teknoloji
Bakanlığı



İş yerine girişlerde istisnasız tüm çalışanların ateşinin ölçülmesi, Bilim Kurulunun belirlediği
37,8 derecenin üzerinde ateşi olanlar iş yeri ortamına girmemesi, ateş ölçen yetkililer
çalışanlarla temas etmeksizin zorunlu olarak maske, gözlük ve eldiven kullanması, ateş,
öksürük ve nefes darlığı gibi solunum sistemi, enfeksiyon semptomları olanların
çalıştırılmaması gerektiği,



Çalışanların serviste, ofiste, yemekte ve çalışma alanlarında kendileri için belirlenmiş yerleri
kullanması, herhangi bir olumsuzluk durumunda test edilecek kişilerin kolaylıkla tespit
edilebilmesi için tüm çalışanların kendi yerlerinde oturmalı ve aynı kişilerle temas etmesi
gerektiği;



Son 14 günde yurt dışından gelmiş kişilere veya Kovid-19 tanısı olanlara temas ettiklerini
belirten çalışanlara, verecekleri yazılı beyanlarına dayalı izin kullandırılması;
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İş yerlerinde sabun, dezenfektan ve kolonya gibi hijyen ürünleri tüm alanlarda
bulundurulması, hijyen ürünlerinin tüm çalışanlar tarafından sıkça kullanımının teşvik
edilmesi, çalışanların işe başlamadan önce ve çalışma süresince belirli aralıklarla en az 20
saniye boyunca ellerini su ve uygun dezenfektanla yıkaması, servis hizmetlerinden
faydalanan veya ortak kullanım alanlarında vakit geçiren çalışanların sık kullanılan yüzeylerle
teması mümkün olduğunca azaltılması, iş yerlerinin belirli aralıklarla pencere açılarak
havalandırılması,
Çalışanlar arasındaki mesafenin en az 1,5 metre olması, üretim alanları, çalışma masaları,
yemekhaneler gibi tüm alanlarda bu kuralın uygulanması, yakın teması ve kalabalığı önlemek
için yemek saatlerinin düzenlenmesi, zorunlu haller dışında asansörlerin kullanılmaması,
zorunlu hallerde ise yalnızca tek kişi asansöre binilmesi, yakın mesafede çalışma zorunluluğu
bulunan kişilerin sıkça değiştirmek koşuluyla maske kullanması, toplantıların dijital
platformlara taşınması;



Mal ve hizmet üretimi önem sırası belirlenerek, faaliyetlerin kritik ve kritik olmayan olarak
gruplandırılması, yedek tedarik yollarının belirlenmesi, vardiya sistemi veya çalışma
saatlerinde yapılacak değişikliklerin tespit edilmesi, çalışanların psikososyal durumlarının
takip edilmesi, iş yerinin faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak şekilde asgari çalışan
sayısının belirlenmesi, mevcut çalışanlar arasında bir virüs vakasının görülmesi durumunda
kişinin temas ettiği herkesin karantinaya alınarak Sağlık Bakanlığına bildirilmesi, uygun
durumdaki emekli ya da eski çalışanların belirlenerek, iş yeri faaliyetlerinin aksaması
durumunda işe geri çağrılması,



Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarınca
yayımlananlar başta olmak üzere, bilgilendirici görsel ve videoların tamamının sık kullanılan
alanlarda sergilenmesi, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin "uzaktan eğitim"
şeklinde verilmesi uyarılarında bulunulmuştur.

Koronavirüs dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında kişisel verilerin işlenmesi konusundaki
değerlendirmemiz için bu linkteki makalemizi inceleyebilirsiniz:
http://yazicioglulegal.com/tr/?id=111
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Kiracıları tarafından talep edilmesi halinde:

22.03.2020

23.03.2020

23.03.2020



idare tarafından kiraya verilen büfe, kantin, kafeterya, çay ocağı gibi tahsisli taşınmazlardaki
ticari amaçla kullanılan yerler ile İçişleri Bakanlığınca 16 Mart 2020 tarihi itibarıyla faaliyet
göstermemesine karar verilen yerlere ait kira bedellerinin, faaliyet göstermediği süreye isabet
eden kısımlarının kira bedelinden indirilmesi, iade edilmesi veya mahsup yapılması;



tahsisli taşınmazlardaki ticari amaçla kullanılan yerlerden faaliyetine devam edenlerde
personel sayısı ve faaliyet sürelerindeki değişiklikler dikkate alınarak yeniden belirlenmesi
suretiyle gerekli indirim, iade ve mahsubun yapılmasına karar verildi.

Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı

Ziraat Bankası

VakıfBank



31 Marta kadar taksit, faiz ve anaparasını ödemeyenlerin ödemelerinin erteleneceği,



mevcut kredilerin 6 aya kadar ödemesiz dönem olarak yapılandırılacağı,



ödemesiz dönemin turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılacağı,



firmalardaki istihdamın azaltılmaması şartıyla 3 aylık dönem boyunca personel maaş gideri
kadar ilave kredi limiti verileceği,



firmaların kurumsal kart limitlerinin artırılacağı açıklandı.



Bireysel kredi müşterilerinin taksit, kredi kartı ödemeleri 3 aya kadar erteleneceği,



işletmelere 3 aylık maaş gideri kadar uzun vadeli kredilerin kullandırılacağı,



en çok etkilenen sektörlere özgü kredilerin 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak
yapılandırılacağı,
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23.03.2020

23.03.2020

Halkbank



firmaların nakit yönetim limitleri artırılarak bu limitlerden yapılacak ödemelere 3 ay ödemesiz
12 aya kadar taksit imkanı verileceği,



firmalara 30 hazirana kadarki tüm kredi taksitleri konusunda esneklik sağlanacağı açıklandı.



31 Marta kadar taksit, faiz ve anaparasını ödemeyenlerin ödemelerinin erteleneceği,



esnaf ve sanatkârların ödemelerinin 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelenebileceği,



banka müşterilerine 6 aya kadar ödemesiz dönem olacak şekilde yapılandırılacağı,



en çok etkilenen sektörlere özgü kredilerin 12 aya kadar uzatılabileceği,



firmalardaki istihdamın azaltılmaması şartıyla 3 aylık dönem boyunca personel maaş gideri
kadar ilave kredi limiti verileceği,



firmaların kurumsal limitlerinin artırılacağı açıklandı.



30 Nisan'a kadar ihtiyaç duyulması halinde anapara/faiz/taksit ödemelerinin ilave bir koşul
aranmaksızın 30 Haziran'a kadar ötelenmesine imkan verileceği,



başta turizm, lojistik, AVM, perakende sektörleri olmak üzere sektör ayrımı olmaksızın ihtiyaç,
vaka bazında değerlendirilerek ödemesiz dönem dahil gerekli desteğin verileceği,



KOBİ'lere ve mikro işletmelere, tabana yaygın yararlanmasını teminen, salgın öncesi girdikleri
ticari yükümlülüklerini yerine getirilebilmeleri amacıyla mevcut limitlerle destekleneceği ve
gerekirse ilave limit imkanı tanınacağı,

İş Bankası
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23.03.2020

23.03.2020

QNB Finansbank



maaş anlaşmasının olup olmadığına bakılmaksızın müşterilerin gelecek 3 aya ait maaş
ödemelerini herhangi bir istihdam azaltımı yapmamaları kaydıyla gerektiğinde ilave limit
tahsisi imkanı sağlanacağı,



dijital kanallar üzerinden yapılacak EFT/havale işlemlerinden 30 Nisan'a kadar (karttan karta
havale dahil) hiçbir banka müşterisinden ücret alınmayacağı,



sağlık ve gıda başta olmak üzere, müşterilerin alışveriş anında ihtiyaç duyması halinde kredi
kartı limitlerinde artırıma gidileceği,



POS ve Ödeme Kaydedici Cihaz ücretlerinin 3 ay boyunca erteleneceği açıklandı.



Kredi kullanan bireysel ve tüzel müşterilerin ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda, çağrı
merkezlerini aramaları halinde kredi anapara, faiz ve komisyon ödemelerinin 3 ay
erteleyebilecekleri,



dönemsel olarak etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren tüzel müşterilerden nakit akış
problemi yaşayanlara, 6 ay ile 1 yıl ödemesiz dönem içerecek şekilde yapılandırma imkanı
sağlanacağı,



temassız kart şifresiz işlem limitinin 120 TL’den 250 TL’ye yükseltildiği açıklandı.



Bireysel ve tüzel müşterilerin talep etmeleri halinde 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve
taksit ödemelerinin mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar erteleneceği,



mobil, internet şube ve ATM üzerinden gerçekleştirilecek EFT ve havale işlemlerinin 30
Nisan'a kadar ücretsiz olarak yapılabileceği,

Akbank
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23.03.2020

23.03.2020

Yapıkredi

Garanti BBVA



30 Nisan' a kadar; ATM'lerden kartla günlük ücretsiz para çekme limitini 5.000 TL'ye
yükseltildiği,



ortak ATM'lerden para çekme, yatırma, bakiye görüntüleme ve kredi kartı borcu ödeme gibi
işlemlerin 30 Nisan'a kadar ücretsiz olacağı açıklandı.



30 Nisan’a kadar olan tüm bireysel ve ticari kredi ürünlerinin ana para, faiz ve taksit
ödemelerinin, talep edilmesi halinde, mevcut koşullarla 30 Haziran’a kadar erteleneceği,



bireysel ve tüzel müşterilerin, günlük bankacılık ihtiyaçları ve ticari faaliyetlerinin mevcut
limitlerle destekleyeceği,



mobil, internet şube ve ATM üzerinden yapılacak EFT/havale ile kartsız para çekme/yatırma
işlemlerinden 1 ay boyunca ücretsiz olacağı açıklandı.



Müşterilerin ihtiyacına göre, kredi anapara, faiz ve taksit ödemelerinin, herhangi bir ek koşul
aranmaksızın, 30.06.2020 tarihine kadar ertelenebileceği,



Ticari kredilerde mevcut kredilerin anapara ödemelerinin 6 aya kadar uzatılabileceği;
sonrasında ise firmaların nakit akışına göre yeniden yapılandırılabileceği,



KOBİ’ler ile mikro ölçekli işletmeler için mevcut limitlerinin yanında, ihtiyaç durumunda proaktif
limit çalışmalarının yapılabileceği,



KOBİ’lerin nakit akışına destek olmak amacıyla tedarikçi finansman limitlerinde esneklik
sağlanabileceği,



bireysel müşterilere tüketici kredileri ve ek hesap ödemelerini 3 ay süreyle ertelemenin yanı
sıra kredi kartı borcu ödemelerinde de destek sağlanabileceği,
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23.03.2020

KVKK

23.03.2020

Adalet Bakanlığı



Koronivirüs salgınından ağırlıklı etkilenen sektörler başta olmak üzere, ekonomik destek
ihtiyacı duyan tüm kurum, şirket ve işletmelere, sektörüne uygun olarak ödemesiz dönem
seçeneği de dikkate alınarak gerekli desteğin sağlanacağı, her türlü masraf ve komisyon
itibarıyla, sıkıntıda olan müşterilere içinde bulunduğu mali durum dikkate alınarak kişi bazında
değerlendirilip destek olunacağı,



30.04.2020 tarihine kadar mobil, internet şube ve ATM üzerinden yapılacak EFT/havale
ücretlerinin ücretsiz olacağı, müşteriler için ATM’lerden para çekme limitinin günlük 5.000
TL’ye yükseltildiği açıklandı.

Başvuru ya da veri ihlal bildirimi özelinde, veri sorumlularının uymakla yükümlü oldukları sürelerin
değerlendirilmesi Kurulun içerisinde bulunulan olağanüstü koşulların gözetileceği hususu açıklandı.
Noterliklerde nöbet sistemi ile dönüşümlü hizmet verileceği açıklandı.

23.03.2020 tarihli ve 126 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile:


26.03.2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri
ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 24 Nisan 2020 Cuma günü sonuna
kadar uzatılmıştır.



31.03.2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs"
bildirimlerinin verilme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

23.03.2020
Gelir İdaresi
Başkanlığı
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31.03.2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve
imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken
“Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

81 il valiliği ile paylaşılan emir yazısında:


23.03.2020

Emniyet Genel
Müdürlüğü Özel
Güvenlik
Denetleme Daire
Başkanlığı



özel güvenlik görevlilerinin, ziyaretçilerin ateşini ölçmesinin virüs salgınının yaşandığı bu
süreç boyunca makul bir uygulama olarak değerlendirileceği ve
Koronavirüs kapsamında özellikle Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbir ve önlemler
devam ettiği süre içerisinde, özel güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları alanlara giriş yapacak
kişiler üzerinde önceden eğitimi verilmek üzere termal kamera ve gelişmiş ateş ölçerler ile
uygulama yapmalarında herhangi bir sakınca görülmediği belirtilmiştir.

Koronavirüs dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında kişisel verilerin işlenmesi konusundaki
değerlendirmemiz için bu linkteki makalemizi inceleyebilirsiniz:
http://yazicioglulegal.com/tr/?id=111


23.03.2020

Sermaye Piyasası
Kurulu

Tevsik edilebilecek şekilde alınacak bir müşteri onayı çerçevesinde, emir alınması, kabulü ve
iletimiyle ilgili olası müşteri uyuşmazlıklarında makul kabul edilebilecek tevsik edici kayıt
mekanizmalarının kurulması ve gerçekleştirilecek işlemler hakkında müşterilere gerekli
bilgilendirmelerin yapılması şartlarıyla, uzaktan erişimli çalışması öngörülen personelin cep
telefonlarında yer alan mobil uygulamalar (whatsapp vb.) üzerinden tesis edilecek iletişimler
yoluyla ve/veya personele tahsis edilmiş kişisel e-posta adresi üzerinden emir kabul edilmesinin
Kurul karar tarihinden itibaren ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar mümkün olduğu hakkında
yatırım kuruluşlarının ve portföy yönetim şirketlerinin bilgilendirilmesine ve emir iletim
süreçlerinde yapılacak değişikliklerin ilgili kuruluşların internet sitelerinin giriş sayfasında
müşterilere duyurulması gerektiğinin bildirilmesine,
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Kredili işlemlerde özkaynak koruma oranının asgari %35 olması ve teminat oranının bu oranın
altına düşmesi halinde %50’ye tamamlanmasını düzenleyen hükmün, Kurul karar tarihinden
itibaren ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar %35’e tamamlatılacak şekilde uygulanmasına ve
Seri:V, No:65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve
Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ’in 35’nci maddesinin uygulanmamasına,



Kurulun 21.07.2016 tarih ve 25.07.2016 tarihli basın duyuruları ile halka açık ortaklıkların borsada
işlem gören paylarının geri alımını herhangi bir limit söz konusu olmaksızın
gerçekleştirebilmelerine imkân sağlandığı, Kurulun 25.07.2016 tarihli basın duyurusunda da
belirtildiği üzere duyuru çerçevesinde gerçekleştirilecek pay geri alımları öncesinde, asgari olarak
söz konusu geri alımın amacını, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısını ve bu iş için
ayrılabilecek azami fon tutarını içeren bir yönetim kurulu kararı alınarak kamuya açıklanması
gerektiği, mevcut durumda yürürlükte olan bir geri alım programı olan halka açık ortaklıklar söz
konusu geri alım programını II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği hükümleri çerçevesinde
yürütebilecekleri gibi, bu ortaklıklarca Kurulun 21.07.2016 tarihli duyurusunda yer alan
imkânlardan faydalanılmak istenmesi durumunda konuya ilişkin yönetim kurulu kararı alınması
gerektiği kamuoyu ile paylaşılmış olup Kurulun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli basın
duyurularının halen yürürlükte olduğunun kamuoyuna hatırlatılmasına,



Portföy yönetim şirketleri ve aracı kurumların 1.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi ile 1.01.202031.03.2020 üç aylık ara hesap dönemine ait finansal raporlarının bildiriminin, sermaye piyasası
mevzuatında belirlenmiş olan nihai bildirim sürelerini takip eden ayın sonuna kadar
yapılabilmesine,



Yatırım fonlarının (gayrimenkul, girişim sermayesi ve borsa yatırım fonları dahil) 1.01.201931.12.2019 hesap dönemine ait finansal raporlarının bildiriminin ve emeklilik yatırım fonlarının
1.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait yıllık raporlarının ilanının 30.04.2020 tarihine kadar
yapılabilmesine,
Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören
işletmelerin 1.01.2020-31.03.2020 üç aylık ara hesap dönemine ait finansal raporlarının
bildiriminin ilgili mevzuatta belirlenen sürelere 30 gün eklenmek suretiyle yapılabilmesine,
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24.03.2020

TEB



Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem
görmeyen sermaye piyasası mevzuatına tabi işletmelerin 1.01.2019-31.12.2019 dönemine ilişkin
ve henüz ilgili mevzuat kapsamında bildirimi yapılmayan finansal raporlarının bildiriminin,
sermaye piyasası mevzuatında belirlenmiş olan nihai bildirim süresini takip eden ayın sonuna
kadar yapılabilmesine,



Özel hesap dönemine sahip ve sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış
diğer pazar yerlerinde işlem gören işletmelerin nihai bildirim süresi Mart veya Nisan ayı olan ve
henüz kamuya duyurulmamış finansal raporlarının bildiriminin ilgili mevzuatla belirlenen
sürelerine 30 gün eklenmek suretiyle yapılabilmesine,



Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği’nin “Zamanaşımı İlanı” başlıklı 25’inci maddesinin 1 ve
2’nci fıkralarındaki sürelerin birer ay uzatılmasına,



Sermaye piyasası kurumlarının Kurulumuza yapacakları bildirim ve başvuruların Kayıtlı
Elektronik Posta (KEP) üzerinden yapılabileceğinin hatırlatılmasına karar verilmiştir.


Kredi kullanan bireysel ve tüzel müşterilerin, yaşanan salgın nedeniyle ödeme sıkıntısı
çekmeleri durumunda başvurmaları halinde, 30 Nisan'a kadar olan anapara ve faiz
ödemelerini aynı koşullarla 3 ay erteleyebileceği,



25 Mart tarihi itibarıyla, mobil, ve kurumsal internet şubesi üzerinden yapılan havale ve EFT
işlemlerinden 30 Nisan'a kadar masraf alınmayacağı açıklandı.

Yayımlanan Ek Genelge ile:
24.03.2020

İçişleri Bakanlığı



Marketlerin çalışma saati ve marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısı düzenlendi.
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Ayrıca, tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçlarının, geçici bir süreliğine araç
ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edeceği
açıklandı.

Yayımlanan tebliğ ile salgından doğrudan etkilenen ve ana faaliyetleri itibariyle:

24.03.2020

Gelir İdaresi
Başkanlığı




















Perakende Ticaret ve Alışveriş Merkezleri
Demir Çelik ve Metal Sanayii
Otomotiv
Lojistik-Ulaşım
Sinema ve Tiyatro Faaliyetleri
Konaklama
Yiyecek ve İçecek Hizmetleri
Tekstil ve Konfeksiyon Faaliyetleri
Etkinlik ve Organizasyon
Sağlık Hizmetleri
Mobilya İmalatı
Madencilik ve Taş Ocakçılığı
İnşaat
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları
Araç Kiralama
Basılı Yayın ve Matbaacılık sektöründe faaliyet gösteren mükellefler
Gelir Vergisi mükelleflerinin tamamı (serbest meslek sahipleri vb.)
Faaliyetleri geçici süre ile durdurulan yüzme havuzu, hamam, kaplıca, spor, oyun ve düğün
salonu, berber ve kuaför gibi işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin
1.04.2020 ile 30.06.2020 tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir.



Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermesi/yüklenmesi gereken:
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(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Muhtasar beyannamesi
Katma değer vergisi beyannamesi

“Form Ba-Bs” bildirimleri ve
e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile “Elektronik Defter Beratları”nın
yüklenme/verilme süresi 27.07.2020 günü sonuna kadar uzatıldı.



Bu beyannamelere tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi ise 6’şar ay ertelenerek:
(i)
(ii)
(iii)

Nisan beyannameleri: 27.10.2020
Mayıs beyannameleri: 27.11.2020
Haziran beyannameleri: 28.12.2020 olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için getirilen sokağa çıkma yasağı uygulaması
çerçevesinde, sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefleri ile meslek mensupları açısından sokağa
çıkma yasağının başladığı tarih ile sona ereceği tarih arasındaki dönemin mücbir sebep hali olarak
kabul edilmiştir. Bu döneme ilişkin olarak verilmesi gereken beyannameler ile bunlara istinaden
tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin yasağın kalktığı tarihi takip eden 15’inci günün sonuna
kadar uzatıldığı belirlenmiştir.

24.03.2020

Türkiye Katılım
Bankaları Birliği



Bireysel ve kurumsal fon kullanan müşterilerin talep etmeleri halinde ödemesi gereken taksit,
kâr payı ve anapara ödemelerinin 1 aydan 12 aya kadar erteleneceği,



Nakit akışı bozulan veya bozulması öngörülen ve buna bağlı ödeme sorunu yaşayabilecek
müşterilerin mevcut finansmanlarının uygun vade seçenekleri ile yapılandırılmasına imkân
verileceği,



Personel maaşlarını katılım bankaları üzerinden alan müşterilere “3 aylık maaş gideri” kadar
ilave finansman limiti tanımlanacağı,
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Katılım bankalarında finansman limiti olan müşterilerin mevcut koşullar nedeniyle oluşabilecek
işletme sermayesi ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi’ne yönelik ilave limit ihtiyaçlarının
ivedilikle karşılanacağı,



firmaların Vergi ve SGK gibi kamusal ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla; 3 ay
ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkânı verileceği,



ATM’lerden nakit çekim limitlerinin artırılacağı ve Mobil ve internet
uygulamalarından yapılacak işlemlerden ücret alınmayacağı açıklandı.

bankacılığı

24.03.2020

Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler
Bakanlığı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yaptığı açıklamada 196 sıra sayılı Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesiyle 7 milyar
liraya yakın asgari ücret desteği verileceği belirtilmiştir.

25.03.2020

Cumhurbaşkanı
Kararı

Korona virüs sebebiyle zarar gören esnaf ve sanatkarların Türkiye Halk Bankası A.Ş. nezdinde
alınan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki kredi borçlarının
ertelenmesine karar verilmiştir.
Yapılan açıklamalarda:

25.03.2020

Sanayi ve
Teknoloji
Bakanlığı



Dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske ve eldiven gibi ürünleri yerli
imkânlarla üreten işletmelerin, KOSGEB’in TEKNOYATIRIM Destek Programından
faydalanabileceği,



Salgın riskinin ortadan kalktığı resmi makamlar tarafından duyurulana kadar bu programdan
yararlanılabileceği,
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Bu projelere, 6 milyon TL’ye kadar destek verileceği ve bunun 4 milyon 200 bin TL’si gerinin
ödemeli olacağı,



KOSGEB kurullarının normalden daha hızlı bir şekilde karar alacağı, desteklenecek projeleri
kısa zamanda belirleyeceği ve ödemelerin de ivedilikle yapılacağı,



KOSGEB’in geri ödemeli olarak verdiği destekler kapsamında 30 Haziran 2020’ye kadar olan
alacaklarının 3 ay ötelendiği,



İşletmelerin geri ödeyecekleri taksitlerin tamamının ötelendiğinin altı çizilerek, vade sayısının
değişmediği, herhangi bir yasal faizin de alınmayacağı, bu karardan, daha önce KOSGEB
alacaklarının ertelenmesi kararlarından yararlanan KOBİ’lerin de faydalanabileceği,



Proje süresi yükümlülüklerini ya da girişimcilik programı yükümlülüklerini 11.03.2020 ve
sonrasında yerine getirmesi gereken işletmelere, 4 aya kadar ek zaman verileceği,



Yeni bir kurul kararına gerek duyulmaksızın talep eden KOBİ’lerimize gerektiği anda süre
uzatımının sağlanacağı belirtildi.

Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik (SHY-YOLCU)’e geçici madde
eklenerek:

25.03.2020



Koronavirüs salgını nedeniyle 5.02.2020 tarihinden itibaren uçuşun iptal edilmesi
durumunda, bu iptaller sebebiyle uçuşu icra eden veya etme taahhüdünde bulunan hava
taşıma işletmesinin Yönetmeliğin tazminat (8. Madde), para iadesi ve güzergâh değişikliği
(9. Madde) ve bekleme süresine uygun olarak sunulacak hizmetlere (10. Madde) ilişkin
hükümlerden, uçuş yasakları kalktıktan sonraki iki ay sonuna kadar muaf olduğu,



Koronavirüs salgını nedeniyle uçuşu iptal edilen yolcunun, hava taşıma işletmesinin boş
koltuk durumuna bağlı olarak istediği bir tarih için bilette değişiklik yapma veya bileti açığa

Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü

Nida Kule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sk. No.1 Kat.7 - 34732 Kadıköy/İstanbul-Türkiye
Tel: +90 216 468 88 50 Faks: +90 216 468 88 01 E-mail: info@yazicioglulegal.com
www.yazicioglulegal.com
21

alma hakkının bulunduğu ve yolcunun, açığa alınıp kullanılmayan biletin iadesini uçuş
yasakları kalktıktan sonraki iki ayın sonrasında hava taşıma işletmesinden alabileceği
düzenlenmiştir.

25.03.2020

25.03.2020

Milli Eğitim
Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanı’nın, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda, Bilim Kurulunun
önerisiyle uzaktan eğitimin 30.04.2020’ye kadar devam etmesi kararı alındığını ve özel kursların da
belirtilen tarihe kadar kapalı olacağı vurgulandı.


Irak’a açılan Habur Gümrük Kapısına 1.03.2020 itibarıyla yolcu giriş ve çıkışların kapatıldığı,
ticari geçişlerin kontrollü olarak gerçekleştirilmesine başlandığı, ve



Irak’a yapılan ihracat Habur – İbrahim Halil Gümrük Kapıları arasındaki tampon bölgede
konteyner değişimi, dorse değişimi ve şoför değişimi yoluyla “temassız” olarak gerçekleştiği
açıklandı.

25.03.2020

Ticaret Bakanlığı

Yurtdışında yaşayan vatandaşların Türkiye’de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı
kara taşıtlarından, yurtta kalma süresi 01.02.2020 tarihinden sonra bitmiş veya bitecek olanlar için
süre sonu gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerek olmaksızın 30.06.2020 tarihine kadar
uzatılacağı açıklandı.

25.03.2020

İstanbul Ticaret
Odası

25.03.2020 Çarşamba günü itibariyle İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Perpa, Giyimkent ve Anadolu
Yakası Bölge Temsilciliklerinde randevulu işlemler hariç bankoda evrak alımı hizmetinin 09.00-14.00
saatleri arasında verileceği açıklandı.

26.03.2020

TBMM (Kanun)

7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile:
Çalışma hayatı
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Kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanların ödenecek primlerine ilişkin işveren lehine
koşulların değiştirilmesi,



Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na işverenin sigorta primlerini
ödemelerine dair kolaylaştırıcı birtakım değişiklikler getirilerek 1.01.2020 tarihinden itibaren
uygulanması,



Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında kolaylaştırıcı bazı düzenlemeler getirilmesi,



İş Kanunu kapsamında düzenlenen telafi çalışmasına ilişkin sürenin 2 aydan 4 aya
çıkartılması,

Kira ilişkileri


1.3.2020 tarihinden 30.6.2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi
kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmaması,



Kendilerine kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve
işletmecilerin ödemeleri gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni,
yararlanma, ilave yararlanma bedelleri gibi ücretlerin ödeme sürelerin ertelenmesi,

Dava/takip süreleri


İYUK, CMK, HMK ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda yer alan birtakım sürelerin
13.3.2020 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren 30.4.2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durması,
(HUKUK)



İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen birtakım süre ve
işlemlerin 22.3.2020 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren 30.4.2020 (bu tarih dâhil) tarihine
kadar durması, (HUKUK)
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Maliye/Finans


Konaklama vergisinin yürürlük tarihinin 1.1.2021 tarihine ertelenmesi,



İşveren sendikaları lehine dayanışma ve yardım fonu şartlarının değiştirilmesi,



24.3.2020 tarihine kadar işlenen karşılıksız çek keşide etme suçundan dolayı mahkûm
olanların cezalarının infazının, 26.03.2020 tarihi itibarıyla durması,



Yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemelerinin yatırıldığı yabancı para cinsinden
kurulan emeklilik yatırım fonlarından elde edilen irat tutarının tespitinde kur farkının dikkate
alınmaması,

Operasyonel süreçler


Kimlik Bildirme Kanunu uyarınca yapılacak bazı bildirimlerin e-posta yoluyla yapılabilmesi,



Maden Kanunu kapsamında mali yükümlülük veya beyanların Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanlığı tarafından taksitlendirilmesine veya ertelenmesine karar verilebilmesi,



Türk Medeni Kanununa göre derneklerle ilgili her türlü kayıt ile iş ve işlem elektronik ortamda
da yapılabilmesi

gibi konular düzenlendi.
Bu Kanunda düzenlenen konulara ilişkin bilgilendirme yazılarımızı da ayrıca paylaşacağız.

26.03.2020

Enerji Piyasası
Düzenleme
Kurumu (EPDK)

Yapılan kurul toplantısında 2020 Nisan-Haziran dönemine ilişkin elektrik tarifelerinin belirlendiği,
"2020 yılı Nisan- Mayıs- Haziran aylarına yönelik herhangi bir fiyat artışı olmadığı açıklandı.
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26.03.2020

Yükseköğretim
Kurulu

2020 yılı bahar dönemi eğitim öğretim sürecinin sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital
öğretimle sürdürüleceğine karar verildi.
Bakanlık tarafından yapılan ön duyuru çerçevesinde:

26.03.2020



Covid-19’un teşhis ve tedavisinde kullanılacak ürünlere, ortam koşullarının iyileştirilmesine
yönelik ekipmanlara, hastalığın önlenmesinde etkili koruyucu ürünleri geliştiren Ar-Ge
projelerine, salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim
uygulamalarına hızlıca destek verileceği ve bu kapsamda girişimcilerin ve bilim insanlarının
getirecekleri projelerin bir an önce hayata geçmesini sağlayacak özel ve hızlı bir destek
programı hazırlandığı, bugün itibarıyla çağrıya çıkılarak 2 Nisan’a kadar açık olacak bu
çağrıların, maksimum bir hafta içinde değerlendirilip sonlanacağı,



KOBİ’lerin 30 Haziran’a kadar KOSGEB’e yapmaları gereken ödemelerinin 3 ay ötelendiği,
vade sayısı değişmeyeceği, herhangi bir yasal faiz de uygulanmayacağı ve proje süresi ya
da girişimcilik programı kapsamında 11 Mart’a kadar yükümlülüklerini yerine getirmesi
gereken işletmelere 4 aya kadar ek süre verildiği,



Yatırım teşviklerinden faydalanan firmaların, kullandıkları kredi faizinin veya kar payının bir
kısmının Bakanlık tarafından karşılandığı, bu kapsamda alınan yeni kararla bu dönemde
bankalara karşı yükümlülüğünü yerine getiremeyen firmalar için bu kuralın askıya alındığı,
firmaların bu döneme ilişkin banka ödemelerini daha sonra gerçekleştirdiklerinde de faiz veya
kar payı desteğinden aynen faydalanabilecekleri,



TÜBİTAK Covid-19 PORTALI’nın da bugün itibariyle devreye girdiği, portalda; Covid-19 ile
ilgili güncel bilgilere, akademik araştırma ve makalelere yer verileceği, covid19.tubitak.gov.tr
adresinden ulaşılabilecek portalda, araştırmacılara özel bir de bölüm oluşturduğu, Türkiye’de
bu konuda çalışan tüm araştırmacıların; bilgi, tecrübe ve veri paylaşımını bu portal üzerinden
yapabilecekleri,

Sanayi ve
Teknoloji
Bakanlığı
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TÜBİTAK’a teslim edilmesi gereken tüm proje raporlarının teslim tarihlerinin 3 aya kadar
ertelendiği ve çağrı ve etkinliklere ilişkin başvuru sürelerinin uzatıldığı belirtildi.

26.03.2020

Çevre ve
Şehircilik Bakanı

Bakanlık’ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada TOKİ ve Emlak Konut ile ev sahibi
olanların nisan ve mayıs ayı taksitlerinin ertelendiği açıklandı.

26.03.2020

Çevre ve
Şehircilik Bakanı

Hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerinin iptal edildiği açıklandı.

Firmaların gümrük mevzuatında yer alan bazı süre yükümlüklerine uyamamaları nedeniyle;

26.03.2020

Ticaret Bakanlığı



Geçici ithalat rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, hariçte işleme rejimi veya geçici
ihracat kapsamında gümrük idaresince verilen izin süresi dolan veya dolacak eşya için, izin
süre sonu, yükümlü tarafından herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmaksızın
30.06.2020 tarihi olarak belirlendiği ve böylece, sürelere uyulamamasından kaynaklı
yaptırımlara maruz kalınmayacağı,



Gümrük idaresine sunulan eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi
tutuluncaya kadarki bekleme sürelerine ilişkin uzatım taleplerinin mücbir sebep olarak
değerlendirilebileceğine yönelik talimat verildiği ve bu sayede, söz konusu eşyanın tasfiyelik
hale gelmesinin engelleneceği,



Yükümlülerin mağduriyetlerine sebebiyet verilmemesini teminen tüm transit süre sınırı
aşımlarında para cezası uygulanmaması sağlanacağı duyuruldu.
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26.03.2020

Cumhurbaşkanı
Kararı

Tek kullanımlık tıbbi maskelerde %20 olarak uygulanan ilave gümrük vergisi, Ventilator, oksijen
konsantratörü gibi solunum cihazları için %13 oranında uygulanan ilave gümrük vergisi, kolonya ve
dezenfektan üretiminde ham madde olarak kullanılan dökme etil alkol ithalatında halihazırda % 10
olarak uygulanan gümrük vergisi 31079 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı’nın yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında aşağıda kararların alındığı duyuruldu:

27.03.2020

Cumhurbaşkanı
Açıklaması



Şehirler arası seyahatler valilik iznine bağlanmıştır.



Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışmaya geçilecektir.



Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır.



Piknik alanları, ormanlar, ören yerleri hafta sonu kapalı olacak hafta içi de buralarda toplu
olarak bulunulmayacaktır.



Askerler 14 gün karantina kuralına uygun şekilde kontrollü olarak celp ve terhis uygulamasına
tabi olacaktır.



Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir.



Tüm illerde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak gerektiğinde ilave tedbirler
kararlaştırılacaktır.

Cumhurbaşkanı tarafından, bu önlemlerin özellikle 30 büyükşehirde valilikler tarafından titizlikle
uygulanmasının sağlanacağı belirtildi.
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Kurum’un yapmış olduğu açıklama çerçevesinde;
Kanuna uygunluk açısından:

27.03.2020



Sağlık verilerinin işlenmesi açısından çalışanın rızasını alma yoluna gidilmesi tercih
edilebileceği gibi, açık rıza dışındaki şartlar dâhilinde ise, sağlık verilerinin iş yeri hekimleri
tarafından işlenmesinin söz konusu olacağı belirtildi.



Bu süreçte, her işlenen verinin özel nitelikli kişisel veri olmayabileceği, (Örneğin kişilerin son
olarak seyahat ettikleri ülke bilgisi gibi). Bu durumlarda da Kanunun 5 inci maddesinde
kişisel veri işleme şartlarının dikkate alınması gerektiği belirtildi.



Ayrıca, Kanunun 28 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendinde kişisel verilerin millî
savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği
sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları
tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi halinde
Kanun hükümlerinin uygulanmayacağından ve mevcut durum kamu güvenliğini ve kamu
düzenini tehdit ettiğinden kişisel verilerin Sağlık Bakanlığı ve yukarıdaki madde kapsamına
giren kamu kurum ve kuruluşları tarafından işlenmesinin önünde de bir engel bulunmadığı
açıklandı.

KVKK

Ayrıca:


İlgili sağlık kurum ve kuruluşlarının kişilere telefon, mesaj veya e-posta yoluyla halk sağlığı
ile ilgili mesajlar göndermesinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu açısından bir engel
bulunmadığı,



Kişisel verilerin korunması mevzuatının evden çalışma sistemini bunu engellemediği, ancak
kişisel verilerin güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması
gerektiği,
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İşverenlerin, vakalar hakkında personelini bilgilendirmesi gerektiği, bilgilendirme yapılırken
bireylerin isimlerinin verilmesinin gerekmeyeceği gibi gereğinden fazla bilgi de verilmemesi
gerektiği,



İşverenlerin, çalışanın sağlığını korumak ve güvenli bir iş yeri sağlamakla ilgili yasal
yükümlülükleri çerçevesinde mevcut koşullarda, işverenlerin, çalışanlardan ve
ziyaretçilerden virüsten etkilenen bir bölgeyi ziyaret edip etmedikleri ve/veya virüsün neden
olduğu hastalığa dair belirtiler gösterip göstermedikleri konusunda kendilerini
bilgilendirmelerini isteyebileceği,



Çalışanlara ilişkin kişisel verilerin, işveren tarafından ilgili makamlar ile paylaşılabileceği,



Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen yasal sürelerin uzatılması söz konusu olmadığı, ancak
içinde bulunulan bu olağanüstü süreçte veri sorumluları tarafından alınan önlemler
kapsamında farklı operasyonel uygulamalar dikkate alınarak, her bir başvuru ya da veri ihlal
bildirimi özelinde, veri sorumlularının uymakla yükümlü oldukları sürelerin değerlendirileceği
açıklandı.

Koronavirüs dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında kişisel verilerin işlenmesi konusundaki
değerlendirmemiz için bu linkteki makalemizi inceleyebilirsiniz:
http://yazicioglulegal.com/tr/?id=111
Alınan tedbirlere ilişkin açıklamada:
29.03.2020

İstanbul Valiliği



29.03.2020 tarihi saat 17:00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışların durdurulmasının
kararlaştırıldığı,



Havayolu ile yurtiçi uçuşlarda 29.03.2020 tarihi ve saat 06:00'dan itibaren “Seyahat İzin
Belgesi” istenmesinin kararlaştırıldığı, başta THY olmak üzere tüm hava yolu firmaları
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seyahat izin belgesi olmayan kişilere bilet satışı yapmayacağı ve yolcu olarak
taşımayacağı,


Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası
olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşların, Seyahat İzin Kurulu’ndan
izin belgesi alarak seyahat edebileceği,



29.03.2020 tarihi saat 20:00’den itibaren İstanbul Havalimanı'nda belirtilen şartları uyan
vatandaşlara "Seyahat İzin Kurulu" tarafından “Seyahat İzin Belgesi” düzenlenmeye
başlanmasının kararlaştırıldığı,



Otobüs ile şehirler arası yolculuğun Seyahat İzin Kurulu’nun iznine bağlanmış olması
nedeniyle; taksi vb. araçların ya da internet tabanlı uygulamalar (yol arkadaşlığı)
vasıtasıyla şahsi araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracı olarak kullanılmasına izin
verilmemesinin kararlaştırıldığı,



İstanbul'da sahiller, mesire ve piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor,
yürüyüş gibi faaliyetler, İstanbul ili kıyı-sahil şeridi ve iç sularda her türlü amatör balıkçılık
faaliyetlerin bugünden itibaren durdurulmasının kararlaştırıldığı,



Vatandaşların market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması
maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmamasının kararlaştırıldığı,



Fabrika çalışanlarını taşıyan servis araçları, çalışanların ikamet ettikleri yerden başka
şehre yolcu taşımaları ile şehir içi yolcu taşımacılığının devamı niteliğinde olan ancak il
sınırlarını geçen minibüs taşımacılığı (Gebze’de olan bir fabrikanın servislerinin
çalışanları İstanbul’dan Gebze’ye ve Gebze’den İstanbul’a taşımaları, Gebze-Harem
Minibüs hattı gibi) "şehirlerarası seyahat" kısıtlamasından muaf olduğu, işçi ve çalışan
servislerinde de sosyal mesafe kuralı ve en fazla %50 doluluk oranı kuralına uyulmasının
zorunlu olduğu belirtilmiştir.
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Bakanlık tarafından 81 il valiliğine ticari taksilere ilişkin olarak gönderilen genelge kapsamında:
 30.03.2020 tarihi saat 00:01’den itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde kayıtlı ticari
taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidileceği,

29.03.2020

İçişleri Bakanlığı

 Birinci gün olan 30.03.2020 tarihi saat 00:01’den 30.03.2020 tarihi saat 24:00’a kadar
plakasının son rakamı tek olan ticari taksilerin trafiğe çıkabileceği,
 Belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı çift olan ticari taksilerin trafiğe çıkabileceği,
belirlenen bu sistemin takip eden günler için ardışık olarak devam edeceği,
 İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerde de konu Valiler tarafından değerlendirilerek ihtiyaç
duyulması halinde belirtilen kapsamda kararlar alınarak uygulanabileceği duyurulmuştur.
Yapılan duyuruda Yeni Korona Virüs Hastalığı (Kovid-19) ile mücadele kapsamında zorunlu durum
olmadıkça vatandaşların ve çalışanların kalabalık ortamlarda bulunmamasını sağlayarak onları
korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabilen
diğer ödemelerin yanı sıra aşağıda belirtilen vergi türlerinden 50.000 TL’ye kadar olan borçların da
İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla
ödenebilmesinin uygun bulunduğu belirtilmiştir:

30.03.2020

Gelir İdaresi
Başkanlığı










Yıllık Gelir Vergisi
Zirai Kazanç Gelir Vergisi
Gelir Vergisi Stopajı (Muhtasar)
Kurumlar Vergisi
Kurumlar Vergisi Stopajı
Basit Usulde Ticari Kazanç
Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi
Hasılat Esaslı Katma Değer Vergisi (Kdv4)
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Gelir Geçici Vergi
Kurum Geçici Vergi
Diğer Ücretler
Katma Değer Vergisi Tevkifatı

Yayınlanan bir başka duyuru ile de mükelleflerin mücbir sebep durumundan yararlanılıp,
yararlanılmadığına ilişkin sorgulamaya, İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapılarak Bilgilerim/518 Sıra
No’lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu başlığından erişilebileceği
açıklanmıştır.

31.03.2020

Cumhurbaşkanı

Kabine Toplantısının ardından yapılan açıklamalarda, “Milli Dayanışma Kampanyası” duyurularak,
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açılan hesaplara bağış yapılabileceği,
kampanya amacının yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere, alınan tedbirlerden
dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlara ilave destek sağlamak olduğu belirtildi.

31.03.2020

Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı

Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, Hazineye ait tarım arazisini kiralayan çiftçilerin Nisan, Mayıs
ve Haziran ayı kira ödemelerinin 6 ay süreyle ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı

Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak üzere, sermaye
şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul
toplantılarında gündeme alınacak nakit kâr payı dağıtımı kararlarında, geçmiş yıl kârlarının dağıtıma
konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25'ini aşmaması ile yönetim
kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi

İçişleri Bakanlığı

Alan sınırlamasıyla ilgili olarak; büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın,
Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir,
Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya,
Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak ili için;

2.04.2020

3.04.2020
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İl sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.)
yapılacak tüm giriş/çıkışlar 3.04.2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren 15 günlük süreyle
geçici olarak durdurulması,



Bu illerimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşların belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları
kararı alınmıştır.

Sayılan illerde aşağıda belirtilen durumlarda giriş/çıkışlara izin verileceği ve bu doğrultuda;


Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeleri başta olmak üzere
tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi
ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçlarının; malın cinsi,
teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya
fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabileceği ve belirtilen amaçlarla kısıtlanan illere giriş
yapanların, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar teslim ilinden
ayrılarak ilk çıkış iline dönebilecekleri, bu şekilde giriş/çıkışı sınırlandırılan illere giren ticari
araç sürücülerinin seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takma, temas
gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uyma zorunluluklarının olduğu,



Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların
giriş-çıkış yasağı getirilen illerden transit şekilde geçişlerine müsaade edileceği, bu şekilde
transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcılarının belirtilen illerde zorunlu dinlenme
molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacakları,



Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin
nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçlarının; enerji sektöründe görevli
olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk
irsaliyesi ile giriş/çıkış yapabilecekleri,



Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve
işyerlerinin farklı illerde bulunması durumunda iller arasındaki giriş/çıkışları; bu durumu
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ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile
yapılabileceği,


Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin
sağlanmasında görevli olanların; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş/çıkış
yapabilecekleri,



Yukarıda sayılanlar dışında yer almakla birlikte, valiler başkanlığında ilgili meslek kuruluşları
(ticaret ve/veya sanayi, esnaf ve ziraat odaları vb.) temsilcilerinin de katılımıyla toplanan “İl
Pandemi Kurulları” nın önerileri doğrultusunda illerin özel durumları göz önünde tutularak İl
Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca alınacak karar ile kapsama alınacak diğer faaliyetlere
özgülenmiş olanların, valilik/kaymakamlık tarafından düzenlenecek “Seyahat İzin Belgesi”
ile giriş/çıkış yapabilecekleri belirtilmiştir.

Ayrıca; yaş sınırlaması ve sosyal alanlarla ilgili olarak;


Tüm il ve ilçelerde 1.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları
3.04.2020 tarihi saat 24:00’den itibaren geçici olarak yasaklandığı,



İl ve ilçelerdeki pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine vatandaşlar ve
çalışanlar maske ile gireceği, maske takma zorunluluğunun pazarlarda satıcılar için de
geçerli olacağı,



İl ve ilçelerdeki meydan, sokak ve caddelerde; vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden
toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmeyeceği, yan yana yürüyen
vatandaşların ise sosyal mesafeyi gözeterek yürümeleri gerektiği açıklanmıştır.

Alınan kararlara uymayanlara yönelik olarak idari para cezası verilmesinin yanında aykırılığın durumuna
göre Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil
eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılabileceği
de açıklanmıştır.
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3.04.2020

Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı

4.04.2020

Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı

5.04.2020

Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı

Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi Ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik’te
yapılan değişiklik ile muayene süresi gelen araçlarının muayenesini 03.04.2020 itibariyle üç ay içinde
yapamayan motorlu taşıt sahipleri, bu işlemleri söz konusu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içinde
yerine getirebileceği ve bu sürelerin gerektiğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca uzatılabileceği
düzenlendi.
İşsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ödemesi ve kısa çalışma ödemelerinin ilk
olarak 600 bin kişiye 6.04.2020 tarihinden itibaren evlerinde teslim edileceği açıklandı.

Sağlık Bakanlığı ile alınan karar doğrultusunda 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara
www.maske.epttavm.com internet adresinden başvuru yoluyla ücretsiz olarak maske dağıtılacağı
açıklandı. Ancak, yaşanan yoğunluk sebebiyle başvuruların e-Devlet Kapısı üzerinden alınacağı
belirtildi.

Sokağa Çıkma Yasağı Bulunan 18 - 20 Yaş Arasındaki Gençlerle İlgili İstisnalar valiliklere gönderilen
Ek Genelge ile açıklandı.
İstisnalar kapsamında; doğum tarihi 1.01.2000-1.01.2002 tarihleri arasında (18-20 yaş aralığında)
olmakla beraber;
5.04.2020

İçişleri Bakanlığı





Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olan,
Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu
belgeleyen,
Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki
planlama, seyahat ve konaklama koşulları 3.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelge ile
düzenlenen mevsimlik tarım işçilerinin, 3.04.2020 tarih ve 6235 sayılı sayılı Bakanlık
Genelgesi ile getirilen sokağa çıkış yasağından muaf tutulacakları ve bu istisnaların
01.01.2002 tarihinden sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmayacağı açıklandı.
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Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanların istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri
yanlarında bulundurma ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etme zorunda oldukları belirtildi.
Şehirlere Araç Giriş/Çıkış Kısıtlaması ile İlgili İstisnalar kapsamında valiliklere gönderilen Ek
Genelge ile Giriş/Çıkışlarına Kısıtlama/Yasaklama Getirilen İllere;










Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk
olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanlara,
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak
için seyahat edecek olanlara,
Ölüm nedeni Kovit 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olan en
fazla 4 kişiye,
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet
ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen 5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç
plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenlere,
Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenlere,
Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlara,
Ceza infaz kurumlarından salıverilenlere,
Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait
yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlara, Valilik ve Kaymakamlıklar
bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarınca seyahat izin belgesi verilebileceği
açıklandı.

Seyahat İzin Belgesi talebinde bulunabilme şartları ve ayrıntılı bilgi için linkte yer alan Bakanlığın
sitesini inceleyebilirsiz.
https://www.icisleri.gov.tr/sehirlere-arac-giriscikis-kisitlamasi-ile-ilgili-istisnalar
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Cumhurbaşkanı tarafından yapılan basın açıklamasında;


6.04.2020

Cumhurbaşkanı




7.04.2020

Çevre ve
Şehircilik Bakanı

Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanında ve Sancaktepe’de bin yataklı iki adet hastane yapılması
için hazırlık yapıldığı,
KOSGEB geri ödeme desteklerinden faydalanan 136 bin işletmenin nisan, mayıs, haziran
ayından itibaren yapacakları banka kredi ödemelerinin erteleneceği, bu ertelemeden
kaynaklanacak maliyetin KOSGEB tarafından üstlenileceği,
En düşük emekli maaşının 1500 liraya çıkarılacağı ve ikramiye ödemelerinin öne çekileceği,
Yevmiyeyle çalışan, günlük kazanç sağlayan veya geliri olmayan vatandaşların
valilik/kaymakamlıklara telefon etmeleri veya e-devlet üzerinden başvurmaları halinde gerekli
yardımların yapılacağı ve
Maske satışlarının yasaklandığı belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresinin ertelendiği
belirtildi. Twitter üzerinden yapılan açıklamada; egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolanların, 3 ay
içerisinde ölçüm yaptıramamaları halinde, bu süre sonundan itibaren 45 gün içerisinde emisyon
ölçümlerini yaptırabileceği belirtildi.

Kurulun tarafından açıklanan kamuoyu duyurusunda;

7.04.2020



Uzaktan eğitim platformlarında, öğrencilerin ad ve soyadları gibi kişisel verileri dışında ses
ve görüntülerinin de işlendiği ve bu verilerin biyometrik veri kapsamında değerlendirilebilecek
özel nitelikli kişisel veriler olarak kabul edileceği,



Söz konusu platformlarda öğrencilere ait kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. maddesindeki kişisel verilerin işlenme
şartlarına ve 6. maddesindeki biyometrik verilerin dâhil olduğu özel nitelikli kişisel verilerin
işlenme şartlarına uygun olarak işlenmesi gerektiği,

KVKK
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Uzaktan eğitim amacıyla kullanılan bu yazılımların birçoğunun bulut hizmet sağlayıcılar
aracılığıyla hizmet vermesi ve bu yazılımlara ait veri merkezlerinin çoğunlukla yurt dışında
olması sebebiyle Veri merkezleri yurtdışında olan bu platformların kullanılması durumunda
yurtdışına veri aktarımı söz konusu olacağı belirtilerek Kanun’un 9. maddesinde belirtilen
şartlara uygun olmayan aktarımların kanuna aykırılık teşkil edebileceği,



Yukarıda açıklanan sebeplerden, söz konusu platformların gerekli veri güvenlik tedbirlerini
alıp almadıkları ile ilgili KVKK tarafından hazırlanan “Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (İdari ve
Teknik Tedbirler) ile Kurul’un 31/01/2018 tarihli ve 2018/10 sayılı “Özel Nitelikli Kişisel
Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler" Kararının
göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi.

Bu konuda ayrıntılı bir makale kaleme alacağız; fakat şimdilik görüntü ve ses gibi bazı verileri ihtimal
üzerinden biyometrik veri kabul etmenin Kanun’un uygulamasında çok büyük bir belirsizlik
yaratacağı görüşünde olduğumuzu belirtelim.
Toplam 62 maddeden oluşan kanun teklifi taslağı çeşitli kanunlarda değişiklikler öngörmektedir. Bu
düzenlemelerden Koronavirüsüne ilişkin olarak dikkat çekenler ise şunlardır:

08.04.2020



Kanunun yürürlüğe tarihten itibaren üç ay süreyle, işçinin tutulduğu hastalığın tedavi
edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık
Kurulunca saptanması durumu dışındaki sebeplerle iş sözleşmesi işveren tarafından
feshedilemez.



Devlet İhale Kanunu’na, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a, Belediye Kanunu’na, Araştırma,
Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’a, Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri Kanunu’na, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na,
Kooperatifler Kanunu’na, mücbir sebep hallerine ilişkin madde eklenmiştir.

TBMM (Kanun
Teklifi Taslağı)
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Ayrıca bu taslak metin, Koronavirüs ile ilgili tedbirlerin yanı sıra aşağıdaki hususlarda da dikkat çekici
düzenlemeler içermektedir. Bu düzenlemeler her ne kadar Koronavirüs’le ilgili olmasa da Whatsapp
gibi mesaj/aplikasyon üzerinden sesli görüşme hizmeti veren ya da Facebook gibi sosyal medya gibi
hizmetleri veren şirketler için çok ciddi değişiklikler içermektedir:


Sosyal Ağ Sağlayıcı tanımı: Tasarıyla göre İnternet Ortamında Yapılan Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında
Kanun’a “sosyal ağ sağlayıcı” tanımı eklenecektir.



Temsilci belirleme zorunluluğu: Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt
dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin yerine
getirilmesi ve kişiler tarafından yapılacak başvuruların cevaplandırılması için yetkili en az
bir kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirleme yükümlülüğü getirilmiştir. Aksi halde bant
genişliğinin daraltılmasına ilişkin yaptığım uygulanacaktır.



Cevap verme zorunluluğu: Ayrıca bu sosyal ağ sağlayıcılarına, özel hayatın gizliliğini ihlal
eden içeriklere ilişkin başvuruda bulunan kişilere en geç 72 saat içinde cevap verme
yükümlülüğü getirmiştir.



Veriler Türkiye’de saklanacak: Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırma
yükümlülüğü getirilmiştir.



Raporlama zorunluluğu: Sosyal ağ sağlayıcıyla kendilerine bildirilen içeriğin çıkarılması
ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve başvurulara ilişkin istatistiksel
ve kategorik bilgileri içeren raporları üç aylık dönemlerle Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu’na (“BTK”) bildirme zorunluluğu getirilmiştir. Aksi halde idari para cezası
uygulanacaktır.



Tazminat sorumluluğu: Hukuka aykırılığı hâkim veya mahkeme kararı ile tespit edilen
içeriğin sosyal ağ sağlayıcıya bildirilmesi durumunda, bildirime rağmen 24 saat içinde içeriği
çıkarmayan veya içeriğe erişimi engellemeyen sosyal ağ sağlayıcısı, doğan zararların
tazmin edilmesinden sorumlu olacaktır.
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Internet/Uygulama üzerinden haberleşme hizmeti veren firmaların BTK’nın yetkisine
tabi kılınması: Whatsapp gibi halihazırda bir iletişim altyapısı üzerinden hizmet veren OTT
(Over The Top) haberleşme hizmetleri Elektronik Haberleşme Kanunu’na “Şebekeler üstü
hizmet” olarak tanımlanmış ve BTK gerekli düzenlemeleri yapmaya, yetkilendirilmeksizin
şebekeler üstü hizmet sunumunun engellenmesine ilişkin tedbirleri almaya, gerektiğinde
işletmecilere öngörülen tedbirlerin alınması için yükümlülükler getirmeye yetkili kılınmıştır.

Bu konulara ilişkin ayrı ayrı değerlendirme yazıları hazırlayıp sizlerle paylaşacağız.
Kurulun tarafından açıklanan kamuoyu duyurusunda Koronavirüs ile mücadelede konum verisinin
işlenmesi ve kişilerin hareketliliklerinin izlenmesi ile ilgili olarak;

9.04.2020



Koronavirüs sebebiyle toplum sağlığının korunması ve böylece kamu düzeni ile kamu
güvenliğinin sağlanmasını temin etmek amaçlı yetkili kurum ve kuruluşlarca birtakım
yöntemlere başvurulmasının yasal olarak mümkün olduğu, ancak bu süreçte kişisel verilerin
güvenliğinin gözetilmesinin de gerekli olduğu,



Özellikle konum verilerinin ve kişilerin hareketliliklerinin izlenmesi gibi kişisel verilerin
işlenmesinin veri koruma hukukuna egemen olan temel ilkeler çerçevesinde
gerçekleştirilmesi gerektiği,



Konum verisinin Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin
Korunması Hakkında Yönetmelikte “Kamuya açık elektronik haberleşme hizmeti
kullanıcısına ait bir cihazın coğrafi konumunu belirleyen ve elektronik haberleşme
şebekesinde veya elektronik haberleşme hizmeti aracılığıyla işlenen belirli veri” olarak
tanımlandığı ve gerçek kişileri belirlenebilir kılan konum verisinin KVK kapsamında kişisel
veri olduğu belirtildi.

KVKK

Bu doğrultuda, konum verisinin ilgili kişi ile ilişkilendirilerek kullanılmasının gerekli olduğu
durumlarda;
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9.04.2020

İçişleri Bakanlığı



KVK 28/1-(ç) uyarınca kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu
düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş
kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler
kapsamında işlenmesi halinde KVK hükümlerinin uygulanmayacağı,



Salgın hastalık gibi kamu düzeni ve kamu güvenliğini tehdit eden durumlarda bu tehdidi
ortadan kaldırabilmek amacıyla salgın hastalık teşhisi konmuş kişilerin bulaşıcılığının
sürdüğü dönemde izolasyonlarının temin edilmesine, genel nüfusun konum verilerinin
işlenmesi suretiyle kalabalık alanların tespit edilmesine ve bu kapsamda önlemler
geliştirilmesine yönelik olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek
veri işleme faaliyetlerinin KVK 28/1-(ç) kapsamında değerlendirileceği,



Koronavirüsün kamu güvenliğini ve kamu düzenini tehdit etmesi sebebiyle hastalığın
yayılımını engellemek amacıyla konum verisinin anılan madde hükmü kapsamına giren kamu
kurum ve kuruluşları tarafından işlenmesinin önünde bir engel bulunmadığı,



Söz konusu verilerin üçüncü kişilerce ele geçirilmesi halinde ilgili kişiler bakımından ciddi
zararlar ortaya çıkabileceğinden, ilgili kurum ve kuruluşların kişisel verilerin güvenliğini
sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaları ve bu verilerin işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde söz konusu kişisel verilerin silinmesi veya yok
edilmesi gerektiği açıklandı.

Yayımlanan Ek Genelge ile 20 yaş altındaki otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi
tanısı konmuş özel gereksinimi olan çocuk ve gençlerin sosyal mesafeyi korumak ve maske takmak
şartıyla dışarı çıkabileceğini duyurdu.
Bahsi geçen çocuk ve gençlerin park ve bahçelerde dolaşmalarına, il sınırları içinde araçla seyahat
etmeleri için ebeveyn ya da bakıcılarının, durumlarını kanıtlayan raporu yanında bulundurmalarının
zorunlu olduğu belirtildi.
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9.04.2020

Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler
Bakanlığı

Bakanlık tarafından yayınlanan duyuruda, toptan ve perakende marketler, kargo ve kurye
taşımacılığı ile eczanelerde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin dokümanlara yer verildi.

Yapılan açıklamada 10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında
büyükşehir statüsündeki 30 ilde (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli,
Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri,
Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa,
Tekirdağ, Trabzon, Van) ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyuruldu.
Sokağa çıkma yasağı kapsamında;

10.04.2020

İçişleri Bakanlığı










Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerlerinin,
Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerlerinin,
Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ve eczanelerin,
Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşlarının (huzurevi,
yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.),
Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından
belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner kliniklerinin,
Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve
işletmelerin (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
PTT, Kargolar vb dağıtım şirketlerinin ve
Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezlerinin açık olacağı ve faaliyetlerine devam
edebilecekleri duyuruldu.

İstisna kapsamında olan vatandaşların ise;
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Genelge kapsamında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli
veya çalışanlar,
TBMM çalışanları,
Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar,
Acil çağrı merkezler çalışanları,
Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,
Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik
sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
Ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında
görevli olanlar,
Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,
Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım
merkezleri çalışanları,
PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları,
Demirçelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava
depoları gibi çalışması zorunlu bulunan kişiler,
Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar,
Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar,
Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar olduğu belirtildi.

Ayrıca, daha önce yayımlanan genelgeler kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için
verilen hariç) seyahat izin belgelerinin (yola çıkmış olanlar hariç) Pazartesi (13.04.2020) günü geçerli
olacağı belirtildi.

10.04.2020

Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler
Bakanlığı

Bakanlık tarafından Koronavirüs salgını nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği bakımından alınması
gereken önlemler ve Bakanlığa yöneltilen sorularla ilgili olarak “Yeni Koronavirüs Salgını İle
Mücadele Kapsamında İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönünden Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları”
adlı SSS yayınlandı.
SSS: https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/42052/sikcasorulansorular-10042020_co19.pdf
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Aynı tarihte ayrıca Bakanlık tarafından, çağrı merkezlerinde çalışanlara yönelik olarak dikkat
edilmesi gereken hususlara ilişkin dokümanlar içeren duyuru yayınlandı.
Duyuru: https://www.ailevecalisma.gov.tr/isggm/haberler/cagri_merkezleri_covid19_kapsaminda_dikkat_edilmesi_gerekli_hususlara_iliskin_dokuman_yayimlandi/
Bakanlığın sitesinde şantiyelerde ve yapı işlerinde alınması gereken Koronavirüs tedbirlerine ilişkin
duyurular yayınlandı.
13.04.2020

Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler
Bakanlığı

Şantiyelere ilişkin duyuru: https://www.ailevecalisma.gov.tr/isggm/haberler/santiyelerde-alinacakyeni-koronavirus-tedbirleri/
Yapı işlerine ilişkin duyuru: https://www.ailevecalisma.gov.tr/isggm/haberler/yapi_isleri_covid19_kapsaminda_dikkat_edilmesi_gerekli_hususlara_iliskin_dokuman_yayimlandi/
Resmî Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların
01.03.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

14.04.2020

15.04.2020

(i)

Hastalıktan korunmaya yönelik kullanımı tavsiye edilen her türlü
ekipmandan,

kişisel koruyucu

(ii)

Hastalığın teşhisinde kullanılan testler,
ekipmandan,

(iii)

Hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere merkezi olarak temin edilen ilaçlardan sosyal
güvencesine bakılmaksızın ücretsiz olarak yararlanabileceği belirtilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı

TBMM (Kanun)

kitler ve bunların kullanılmasına ilişkin sair

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun 14.04.2020 tarihinde TBMM’de kabul edildi ve 15.04.2020 tarihinde Resmi Gazete’de
yayınlandı.
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Kanun, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan
işlemler ile ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ve infaz hakimliklerine ilişkin hükümleri kapsar.
Yeni İnfaz Kanununun İnfaz Hakimlikleri ile ilgili getirdiği değişiklikler:


1.09.2020 tarihinden itibaren iş yoğunluğu, coğrafi konumu, ceza infaz kurumu kıstasıyla
belirlenen il ve ilçelerde Hakimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığı
tarafından infaz hâkimliği kurulacaktır.



İnfaz hakiimliğinin görev ve yetkileri 1.09.2020 tarihinden itibaren geçerlidir. Bu tarihe kadar
uygulanmayacaktır.



İnfaz hakimliğinin görevleri; hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumları ve tutukevlerine kabul
edilmeleri, yerleştirilmeleri, bedensel ve ruhsal sağlıklarının korunması amacıyla muayene ve
tedavilerinin yaptırılması gibi işlem veya faaliyetlere ilişkin şikâyetleri incelemek ve karara
bağlamak, cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara
karşı yapılan şikayetleri incelemek gibi, bunlarla sınırlı olmamak üzere sayılmıştır.



İçtima ve mahsup kararlarının verilmesi yetkisi hükmü veren mahkemeler, istinaf mahkemeleri
ve Yargıtay’dan alınarak infaz hâkimliklerine verilmiştir.

Hapis cezaları kapsamında değişiklikler:


İnfaz hakimliğince kısa süreli hapis cezası; suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna,
duyduğu pişmanlığa ve suç işleme durumuna göre adli para cezasına, aynen iade, suçtan
önceki duruma getirme, meslek veya sanat okuluna devam etmeye gibi tedbirlere çevrilebilir.



Belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde kısa süreli hapis cezasının ertelenmesi, denetimli
serbestlik tedbirinin uygulanması veya belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakma şeklindeki
tedbirlerin uygulanması mümkündür.
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Kasten yaralama suçunun nitelikli hâllerine “canavarca hisle kasten yaralama” eklenmiştir. Bu
nitelikli hâle giren yaralama suçlarında temel ceza bir kat arttırılacaktır.



Kasten yaralama suçu sonucunda ölüm meydana gelmesi hâlinde verilecek cezanın üst sınırı
16 yıldan 18 yıla çıkarılmıştır.



Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunun cezasının alt sınırı 2 yıldan 4 yıla, üst sınırı 6 yıldan
8 yıla çıkarılmıştır.



Tefecilik suçunun cezasının üst sınırı 5 yıldan 6 yıla çıkarılmıştır. Hapis cezası ile birlikte
verilecek para cezasının da alt sınırı 500 gün karşılığı olarak belirlenmiştir.



Tefecilik suçunun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde cezanın bir kat arttırılmasına
ilişkin nitelikli hâl eklenmiştir.



Ağır hasta, engelli, hamile veya loğusa olan şüpheliler tutuklanmayarak haklarında adli kontrol
kararı verilebilecektir.



Hamile ve doğumdan itibaren 1 yıl 6 ay geçmemiş olan kadınların cezalarının infazı
ertelenecektir.



Cumhuriyet Savcısı tarafından diğer sebeplerle hapis cezasının 6 ay ertelenmesine ilişkin süre
1 yıla çıkarılmıştır.

Açık ceza evleriyle ilgili olarak yapılan değişiklikler:


Terör suçları, örgütlü suçlar, cinsel suçlar ile ikinci defa mükerrer olanlar hariç olmak üzere 3 yıl
ve daha az hapis cezası bulunan hükümlüler doğrudan açık cezaevine alınacaktır.



Taksirli suçlardan dolayı 5 yıl ve daha az hapis cezası bulunan hükümlüler doğrudan açık
cezaevine alınacaktır.
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Adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilenler doğrudan açık cezaevine alınacaktır.



Taahhüdü ihlal, nafakayı ödememek gibi tazyik hapsine tabi olanlar doğrudan açık cezaevine
alınacaktır.



Terör suçları, örgütlü suçlar, adam öldürme suçu, cinsel suçlar, uyuşturucu imalatı ve ticareti
suçlarından mahkûm olanlar ile diğer suçlardan 10 yıl ve daha az hapis cezası bulunan
hükümlüler idare ve gözlem kurulu kararı ile infaz hâkiminin onayından sonra açık cezaevine
geçebilecektir.

Genel olarak yapılan değişiklikler:


Hakkında yakalama bulunan hükümlünün yakalanabilmesi için Cumhuriyet Savcısı veya Sulh
Ceza Hâkimi emriyle evde, iş yerinde ve kamuya açık alanlarda arama yapılabilecektir.


Açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler altsoy, üstsoy, eş ve kardeşlerinin salgın hastalık hâllerinde,
kuruma ait telefon ve faks cihazından derhâl yararlandırılacaktır.



Koronavirüs nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan
hükümlüler, 31.05.2020'ye kadar izinli sayılacak, bu süre gerektiğinde Sağlık Bakanlığının önerisiyle her
defasında iki ayı geçmemek üzere Adalet Bakanlığınca üç kez uzatılabilecektir.



Terör suçları, örgütlü suçlar, cinsel suçlar hariç olmak üzere kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmişlerin mahkûm
oldukları toplam 1 yıl ve daha az hapis cezasının infazında ev hapsi uygulanabilecektir.



Kasten öldürme, yüzün sürekli değişikliğine sebebiyet veren kasten yaralama suçu, özel hayata ve hayatın gizli
alanına karşı suçlar ve devlet sırlarına karşı suçlar ile işkence ve eziyet suçları bakımından herhangi bir indirim
yapılmadı.

Koşullu Salıverme ile ilgili değişiklikler:
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Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz yılını, müebbet hapis cezasına mahkûm
edilmiş olanlar yirmidört yılını, diğer süreli hapis cezalarına mahkûm edilmiş olanlar cezalarının yarısını infaz
kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler.



Koşullu salıverilme oranı 2/3'ten 1/2’ye, mükerrirler ve örgütlü suçlar bakımından infaz oranı
3/4'ten 2/3'e indirildi.



Uyuşturucu ticareti ve cinsel istismar suçlarıyla, terör suçlarının 3/4 olan koşullu salıverilme
oranları aynen muhafaza edildi. Bu suçların çocuklar tarafından işlenmesi halinde 2/3 olan
koşullu salıverilme oranı değişmedi.
Kasten öldürme, yüzün sürekli değişikliğine sebebiyet veren kasten yaralama suçu, özel hayata
ve hayatın gizli alanına karşı suçlar ve devlet sırlarına karşı suçlar ile işkence ve eziyet suçları
bakımından herhangi bir indirim yapılmadı.





Ayrıca, suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde
işlenen suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkûm olan çocuklar
hakkında koşullu salıverilme oranı 2/3 olarak belirlendi.

Denetimli serbestlikte düzenleme:


Geçici düzenleme uyarınca özellikle terör, uyuşturucu ticareti, cinsel saldırı ve istismar suçları,
kasten öldürme, yüzün sürekli değişikliğine sebebiyet veren kasten yaralama suçu ve kadına
karşı şiddet, işkence ve eziyet suçları ile özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç 3.03.2020'ye
kadar işlenen suçlarda, 1 yıllık denetimli serbestlik süresi 3 yıla çıkarıldı.



Açık ceza infaz kurumunda bulunup da koşullu salıverilmesine 1 yıl kalan iyi halli hükümlülerin
cezalarının denetimli serbestlik altında infaz edilebileceğine ilişkin hüküm aynen korundu.



3.03.2020'ye kadar işlenen suçlar bakımından, terör, cinsel saldırı ve istismar, kasten öldürme
suçları ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç; 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın
hükümlüler ile 70 yaşını bitiren hükümlüler hakkında denetimli serbestlik süresi 4 yıl olarak
uygulanacak.
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Hükümlülerin iyi hal değerlendirmesi:


Hükümlülerin iyi hal değerlendirmesi, infazın tüm aşamalarında ve 6 ayda bir yapılacak.



Hükümlülerin tutum ve davranışlarının değerlendirilmesine ilişkin esaslar yeniden belirlenecek
ve hükümlülerin iyi hal incelemesinin infazın tüm aşamalarında yapılması sağlanacak.



Hükümlüler, ceza infaz kurumlarında bulunduğu tüm aşamalarda, en geç 6 ayda bir
değerlendirmeye tabi tutulacak.



İyi hallilikle ilgili yapılan değişiklikler, 1.01.2021'den itibaren uygulanacak.

17.04.2020 tarihinde Resmî Gazete’de Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal
Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun yayınlanmıştır. Bu Kanun ile getirilen düzenlemelerden özellikle aşağıdaki hususlar göze
çarpmaktadır:
Çalışma Hayatı
17.04.2020

TBMM (Kanun)



İşten çıkarma yasağı: İşçi, 17.04.2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle ahlak ve iyi niyet
kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işten çıkarılamayacaktır. Buna aykırı
davranan işverenlere ise idari para cezası uygulanacaktır.



İşverenin ücretsiz izne çıkartması: İşveren, 17.04.2020 tarihinden itibaren 3 aylık süreyi
geçmemek üzere işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu durumda ücretsiz
izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyecektir.

Nida Kule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sk. No.1 Kat.7 - 34732 Kadıköy/İstanbul-Türkiye
Tel: +90 216 468 88 50 Faks: +90 216 468 88 01 E-mail: info@yazicioglulegal.com
www.yazicioglulegal.com
49



Ücret desteği: Aşağıda belirtilen işçilerden 17.04.2020 tarihinde geçerli iş sözleşmesi
bulunan, herhangi bir yaşlılık aylığı almayanlar 3 aylık süre içerisinde ücretsiz izinde
bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar günlük 39,24 TL ücret desteği yapılacaktır:
(i)

Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler,

(ii)

15.3.2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden
yararlanamayan işçiler.



Kısa çalışma ödeneği: Koronavirüsü sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep
gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin,
işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecektir. İşverenin hatalı
bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi ile birlikte
işverenden tahsil edilecektir.



Toplu İş Hukuku’na ilişkin süreler: Sendikalara yetki tespitlerinin verilmesi, toplu iş
sözleşmelerinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreler
17.04.2020 tarihinden itibaren üç ay süreyle uzatılmıştır.

Ticari Hayat


Kâr payı dağıtımı:
Sermaye şirketlerinde 30.09.2020 tarihine kadar:
(i)

2019 yılı net dönem kârının yalnızca %25'ine kadarının dağıtımına karar
verilebilecektir.

(ii)

Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecek ve genel
kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecektir.

Nida Kule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sk. No.1 Kat.7 - 34732 Kadıköy/İstanbul-Türkiye
Tel: +90 216 468 88 50 Faks: +90 216 468 88 01 E-mail: info@yazicioglulegal.com
www.yazicioglulegal.com
50

(iii)



Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak
henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı
net dönem kârının %25'ini aşan kısma ilişkin ödemeler ertelenecektir.

Fahiş fiyat artışı yasağı: Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya
hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamayacaktır. Bu işletmeler piyasada darlık yaratıcı,
piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını
engelleyici faaliyetlerde bulunamayacaktır.

17.04.2020

İstanbul Valiliği

Vali tarafından yapılan açıklamada, Koronavirüs salgını nedeniyle 17.04.2020 saat 23:59 itibarıyla
deniz yolu ile İstanbul’a giriş ve çıkış, il sınırları içerisinde özel tekneler ile seyir yapmanın salgın
süresince yasaklandığı belirtilmiştir.

22.04.2020

İstanbul Valiliği

27.04.2020 Pazartesi gününden 27.05.2020’ye (Ramazan Bayramı sonu) kadar geçerli olmak üzere
İstanbul’da mesai saatlerinin; 09:00-12:30 ve 13:00-16:30 olarak uygulanacağı açıklandı.

28.04.2020

THY

THY, iç ve dış hatlardaki tarifeli seferlerin 28.05.2020 tarihine kadar yapılmayacağını bildirdi.
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28.04.2020

İstanbul Eczacılar
Odası

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir işyerinde SGK’lı olarak çalışanların,
eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacağı, bu kişilerin maskelerini
çalıştıkları kurum ve işyerlerinden temin edecekleri açıklandı.

28.04.2020

Hazine ve Maliye
Bakanlığı

Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerinin faizsiz olarak 6
ay erteleneceği açıklandı.
Valiliklere gönderilen Genelge ile;

28.04.2020



30.04.2020 Perşembe günü saat 24:00 ile 3.05.2020 Pazar günü saat 24:00 arasında sokağa
çıkma yasağı uygulanacağı,



30.04.2020 Perşembe günü market, bakkal ve manavların çalışma saatlerinin 08.00-23.00
olacağı,



1.05.2020 Cuma günü (1 Mayıs) market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında
faaliyet gösterebileceği,



2.05.2020 Cumartesi ve 3.05.2020 Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacağı,



Cuma, cumartesi ve Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı
işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin, ayrıca tatlı üretiminin
yapıldığı/satıldığı iş yerlerinin açık olacağı,



Cuma günü araç kullanmamak şartıyla en yakın market, bakkal ve manava gidilebileceği
açıklandı.

İçişleri Bakanlığı
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29.04.2020

Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler
Bakanlığı

1.05.2020

Adalet Bakanlığı

Mayıs ayı işsizlik ödeneğinin ödeme tarihinin öne çekildiği açıklandı.

Cezaevlerindeki tüm görüşler, cezaevleri arası nakilleri, aile görüşme odalarının kullanımı
15.05.2020 tarihine erteledi.

Yayınlanan genelge ile

3.05.2020



Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ildeki kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel
araç vb) yapılacak tüm giriş ve çıkışların, daha önce belirtilen usul ve esaslara göre
4.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00’a kadar uzatıldığı,



Bu illerde yaşayan vatandaşların (istisnalar hariç olmak üzere) bu süre boyunca illerinde
kalacağı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanı tarafından;

4.06.2020

Milli Eğitim
Bakanlığı



her öğrencinin, (devlet ve özel okullarda eğitim gören tüm öğrenciler) kendi okulunda LGS’ye
gireceği,
LGS’ye girecek öğrenciler gelmeden önce okulların tamamının dezenfekte edileceği,



Öğretmenler, veliler ve öğrenciler için, sınav yerlerinde ücretsiz maske dağıtılacağı açıklandı.
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Yapılan Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar çerçevesinde cerrahi maskelerin perakende satış
noktalarında satışı mümkün hale geldiği,
4.05.2020

Cumhurbaşkanlığı

5.05.2020

Sanayi ve
Teknoloji
Bakanlığı

11.05.2020 tarihinden itibaren tüm ana otomotiv fabrikalarının tekrar faaliyete başlayacağı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı

08.05.2020 tarihi saat 24:00 ile 10.50.2020 tarihi saat 24:00 arasında; Adana, Ankara, Balıkesir,
Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli,
Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Zonguldak
olmak üzere 24 ile sokağa çıkma yasağı getirildi.

6.05.2020

6.05.2020

Ticaret Bakanlığı

Marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformu
üzerinden cerrahi maskelerin satışı yapılabileceği, cerrahi ve bez maskelerin türlerine göre bir üst
fiyat belirleneceği açılandı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kullanılan cerrahi maskelerin satış fiyatının 1 TL olacağı,
1 TL’nin üzerindeki fiyatın “fahiş fiyat” olarak kabul edileceği ve cerrahi maskelerin şimdilik 50'lik
paketler halinde satılacağı duyuruldu.
Bu çerçevede marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret
platformu üzerinden cerrahi maskelerin satışı yapılabilecektir.

06.05.2020

İçişleri Bakanlığı

11.05.2020 tarihi itibariyle berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin faaliyetlerine
devam edebilecekleri açıklandı.
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7.05.2020

Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler
Bakanlığı

Ücretsiz izin nakdi destek ödemelerine 8.05.2020 tarihinden itibaren başlanılacağı açıklandı.

Kurum’un internet sitesinde “yurtdışına veri aktarımı” ile “çerezler” konusunda verilmiş ilk karar olma
özelliğini taşıyan Amazon Türkiye hakkındaki karar yayınlandı.
7.05.2020

KVKK
Karar özeti ve karara ilişkin değerlendirmemiz için bu linkteki bilgi notumuzu inceleyebilirsiniz:
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6666675490704637952/
81 ile gönderilen “Ticari Taksiler” konulu genelgeye göre;

8.05.2020

10.05.2020

İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı



Taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmeyeceği, müşteriler araçlara
maskesiz binemeyeceği,



Ticari taksi şoförlerinin kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket ederek araç içinde
mutlaka maske kullanmaları gerektiği,



Ticari taksi durakları ve ticari taksilerin en az haftada bir kez düzenli aralıklarla temizlenmesi
gerektiği açıklandı.

8.05.2020 tarihinde saat 24.00 itibarıyla 24 ilde başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının 10.05.2020
tarihi saat 24.00’da sona ereceği açıklandı.
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11.05.2020

SGK

11.05.2020

TSE (Türk
Standartları
Enstitüsü)

Yayınlanan genelge ile Koronavirüs salgını bulaşıcı bir hastalık olması sebebiyle iş kazası
statüsünden çıkardı. Söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmeti sunucularına müracaat eden
sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerektiği açıklandı.

Bez maske üretimi için uyulması gereken standartlar açıklandı.
Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenen usul ve
esasları içeren genelgeye göre,

11.05.2020



AVM'lerin 10.00-22.00 saatlerinde faaliyet yürütebileceği, çalışanlar ve müşterilerin maske
takmak zorunda olacağı,



Maske kuralına uymayanlar AVM'lere alınmayacağı,



AVM'lerdeki güvenlik görevlileri maskeyle birlikte gözlük ya da "siperlik" adı verilen yüz
koruyuculardan kullanacağı, AVM'lere girişlerde vatandaşların, çalışanların ateşleri
ölçüleceği ve ateşi 38 dereceden yüksek olanlar sağlık kuruluşlarına yönlendirileceği,



AVM'lerin toplam inşaat alanından müşteri kabul edilmeyen alanlar çıkarıldıktan sonra aktif
müşteri/ziyaretçi kabul edilebilecek alanlarına aynı anda 10 metrekareye bir kişi olacak
şekilde müşteri alınabileceği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı
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Adalet Bakanlığı

Noterlerin normal çalışmalarına 12.05.2020 tarihi itibariyle başladığı açıkladı.

12.05.2020

İçişleri Bakanlığı

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa,
Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere 15 ilde sokağa çıkma
kısıtlamasının 15.05.2020 saat 24.00 itibariyle başlayacağı ve 19 Mayıs Salı günü saat 24.00
itibarıyla sona ereceği açıklandı.

13.05.2020

Ticaret Bakanlığı

Ticaret Bakanı tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklama ile; çok kullanımlı bez (dokuma-örme
kumaştan mamul) maske ihracatı için ön izin şartı aranmayacağı belirtildi.

12.05.2020

Ticaret Bakanı Tarafından;

17.05.2020

Ticaret Bakanlığı

Koronavirüs salgını sürecinde ertelenen ya da iptal edilen fuarların sanal ortamda yeniden
başlayacağı,
1.06.2020 - 3.05.2020 tarihleri arasında ayakkabı ve saraciye fuarının (Shoedexpo), 22.06.2020 2605.2020 tarihleri arasında ise yerli ve milli yazılımın katkılarıyla gerçekleştirilen "Agrivirtual-Sanal
Tarım Makineleri Fuarı’nın yapılacağı açıklandı.
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19.05.2020

İçişleri Bakanlığı

Yayınlanan genelge ile 81 ilde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23.05.2020 Cumartesi
gününden başlayarak 24.05.2020-25.05.20202-26.05.2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması
olacağı açıklandı.

31137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin
Desteklenmesi Hakkında Karar (“Karar”) yayınlandı.
Karar, Türkiye’de sinai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazara giriş
ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin olarak verilen destekleri kapsamaktadır.
E-ticaret sitelerine bireysel üyelik desteği kapsamında;

27.05.2020

Cumhurbaşkanı
Kararı



Şirketlerin Karar’ın uygulama usul ve esaslarına ilişkin çıkarılacak genelge (“Genelge”)’deki
şartları haiz ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin
giderlerinin %60’ının ve e-ticaret sitesi başına yıllık 8.000 TL'ye kadar bedelin destekleneceği,



Bu tutarın, her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ - ÜFE)/2 oranında güncelleneceği,



Şirketlerin belirtilen destekten en fazla üç e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla
iki yıl süresince yararlanabileceği açıklandı.

Sanal Ticaret Heyeti Desteği kapsamında;


Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti
faaliyetlerine ilişkin Genelge’de belirtilen giderlerin %50’si oranında ve faaliyet başına 50.000
ABD Dolarına kadarki miktarın destekleneceği açıklandı.

Sanal fuarlara katılımların desteklenmesi kapsamında;
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Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz
sanal fuarlara katılımcıların katılmaları için iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara
katılım organizasyonlarına ilişkin Genelge’de belirtilen giderlerin %50’si oranında ve faaliyet
başına 50.000 ABD Dolarına kadarki miktarın destekleneceği açıklandı.

Sanal fuar organizasyonu desteği kapsamında:


28.05.2020

İçişleri Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülen ve iş birliği
kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına dair Genelge’de belirtilen
giderlerin %50’sinin ve faaliyet başına 100.000 ABD Dolarına kadarki miktarın
destekleneceği açıklandı.

Yayınlanan genelge ile Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri,
Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde 29.05.2020 saat 24.00 ile
31.05.2020 saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verildiği açıklandı.
Valiliklere gönderilen Genelge ile;

29.05.2020



İstanbul dahil 31 ilde sokağa çıkma yasağının başladığı,



Daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden
önce doğmuş olanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlamasının
kaldırıldığı,



65 yaş ve üzerindeki vatandaşların; 31.05.2020 Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında,
0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençlerin ise; 03.06.2020 Çarşamba ve 05.06.2020 Cuma
günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına
uymak ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı
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29.05.2020

Milli Eğitim
Bakanlığı

Özel okul öncesi eğitim kurumları, yabancı dil, bilgisayar gibi çeşitli kurslar ile sürücü kurslarının
1.05.2020 tarihi itibariyle açılacağı duyuruldu.

Adalet Bakanı tarafından;
29.05.2020

Adalet Bakanlığı



1.05.2020 tarihinden itibaren kapalı görüşlerin yapılmaya başlayacağı,



16 Haziran itibariyle tüm duruşmaların başlayacağı açıklandı.

Yapılan açıklama ile;

30.05.2020



Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane,
kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve
nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan
canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1.06.2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen
kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlayacağı,



Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat
sınırlamasına tabi olmayacağı,



Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA
merkezleri vb. işletmelerin 1.06.2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dahilinde
saat 22.00'a kadar; spor merkezleri/tesislerinin 24.00'a kadar hizmet vermeye başlayacağı,



Daha önce genelge ile kısıtlanan park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve
ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb.
faaliyetlere (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen
kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1.06.2020 Pazartesi gününden itibaren başlanacağı,

İçişleri Bakanlığı
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Geçici süreliğine faaliyetleri durdurulan giyim pazarları (sosyete pazarı) olarak adlandırılanlar
başta olmak üzere sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan
ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarlarda belirlenen kurallar ve mesafe
şartlarına uyularak 1.06.2020 Pazartesi gününden itibaren faaliyetlere başlanacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı açıklamasının ardından yayınlanan genelge ile;
Şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve
Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra bilet alınabileceği,
Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri,
Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van illeri ile Zonguldak ili olmak üzere toplam 15 ildeki
şehir giriş-çıkış kısıtlamasının 31.05.2020 Pazar günü saat 24.00’dan sonra sonlandırılacağı,
30.05.2020

İçişleri Bakanlığı
Şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin belgesi
alma zorunluluğunun yürürlükten kaldırıldığı,
65 yaş ve üzeri vatandaşların Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay
boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edileceği,
Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklar ve gençlerin yanlarında veli/vasisinin
bulunması şartı ile (veli/vasi olan 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlar hariç) Seyahat İzin Belgesi
almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecekleri açıklandı.

1.06.2020

Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler
Bakanlığı

Mayıs ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin, 1.06.2020-5.06.2020 tarihleri
arasında yapılacağı açıklandı.
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Bakanlık tarafından;

1.06.2020

Milli Eğitim
Bakanlığı



Özel okulların 15.08.2020 tarihinden sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi
eğitimi yapacağı,



Özel eğitim kursları da gerekli önlemleri alarak, velilerin istemesi halinde, eğitimlere
1.06.2020 tarihinden itibaren başlayabileceği,



Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin eğitimlerine 15.06.2020 tarihinden itibaren
başlayabileceği duyuruldu.

Yapılan açıklama ile;

3.06.2020

3.06.2020



Ayakta yolcu taşıyan otobüs, metrobüs araçlarında oturan yolcu sayısı kadar (karşılıklı dörtlü
koltuklarda iki koltuğu kullanılmadan ve karşılıklı yüz yüze gelmeden çapraz oturma
düzeniyle) ve ayakta yolcu kapasitesinin 1/3’ü kadar yolcu alınacağı,



Metro ve raylı sistem araçlarında oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin
yüzde 50’si kadar yolcu alınacağı,



Şehir hatları vapurları ve deniz motorlarında oturan yolcu kapasitesi kadar yolcu alınacağı,



Maskesiz yolcu alınmayacağı,



Tüm araçlarda sıvı el dezenfektanı bulundurulacağı,



Duraklarda sosyal mesafenin muhafazası amacıyla işaretleme yapılacağı duyuruldu.

İstanbul Valiliği

Millî Eğitim
Bakanlığı

Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin 31.08.2020
Ağustos Pazartesi günü başlayacağı ve üç hafta süreceği açıklandı.
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4.06.2020

Ticaret Bakanlığı

Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak’a açılan gümrük kapılarının uluslararası yük
taşımacılığına yeniden açılacağı ve Koronavirüs kapsamında geçilen “temassız ticaret”
uygulamasının sona erdiği açıklandı.
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