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A. Kişisel Verilerin Korunması 

1. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu öncesindeki 
dönemde toplanan kişisel veriler için, ilgili kişiyi aydınlatmanın pratik olarak mümkün 
olmadığı hallerde geriye dönük aydınlatmanın gerekli olmadığı yönünde karar verdi 

Yayınlanan karar özetinde Kurul, Kanun yürürlüğe girmeden önce toplanan ve Kanun yürürlüğe 
girdiği esnada veri sorumlusu ile aktif bir hukuki ilişki içerisinde olmayan ilgili kişilerin verileri 
açısından yaptığı değerlendirmede; aydınlatmanın pratikte mümkün olmadığını ve bu doğrultuda 
aydınlatma gerçekleştirilmemesinin mevzuata aykırılık olarak değerlendirilmeyeceğini tespit 
etmiştir.  

 

2. Kurul, çalışan sağlık verilerinin işlenmesine ilişkin piyasadaki yaygın yaklaşımı teyit etti 

Kararda, çalışanların sağlık verilerinin işyeri hekimleri tarafından işlenmesi, işyeri hekiminin 
yükümlülükleri kapsamında değerlendirilmiş ve işyeri hekimi tarafından açık rıza aranmaksızın 
işlenebileceği belirtilmiştir.  

Kanun’un sağlık verilerinin işlenmesine ilişkin belirlediği koşulların sınırlı olması ve çalışanların 
açık rızalarının geçerliliği etrafındaki tartışmalar sebebiyle bu konu uzun süredir gri alanda yer 
almaktaydı. Bununla birlikte uyum süreçlerini tamamlayan pek çok veri sorumlusu, çalışanların 
sağlık verileri açısından Kurul’un kararında tartışılan metodu izlemekteydi. Piyasadaki yaygın 
uygulamanın mevzuata uygunluğu, bu karar özeti ile teyit edilmiş oldu. Ancak karardaki bu tespitin 
söz konusu sağlık verilerine yalnızca işyeri hekiminin erişebileceği kabulüyle yapıldığını da 
vurgulamak gerekir. 

Kurul tarafından yayınlanan karar özetinin tamamına linkten ulaşabilirsiniz:  

https://kvkk.gov.tr/Icerik/6956/2020-769 

 

3. Yemeksepeti sistemlerindeki kişisel veri güvenliği ihlalini Kurul’a bildirdi 

Yemeksepeti, sistemi üzerinde meydana gelen kişisel veri ihlalini Kurul’a bildirdi. Kurul’un internet 
sitesinde yayınlanan duyuruda 18 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen siber saldırı neticesinde 21 
milyonun üzerinde Yemeksepeti kullanıcısının kullanıcı adı, adres, telefon, e-posta, şifre, IP 
bilgileri bilgilerine erişildiği belirtildi. 

Kurul’un internet sitesinde yayınlanan ihlal bildiriminin tamamına linkten ulaşabilirsiniz: 

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6936/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Yemek-Sepeti-
Elektronik-Iletisim-Perakende-Gida-Lojistik-AS 

 

4. Sosyal medya uygulaması Clubhouse’un da siber saldırı kurbanı olduğu iddia edildi 

Uluslararası siber güvenlik araştırma sitesi Cybernews’un yayınladığı habere göre, Clubhouse 
yaklaşık 1.3 milyon kullanıcının verisini sızdırdı. Habere göre sızdırılan kişisel veriler internet 
üzerinde ‘hacker’ların kullandığı bir forumda yayınlandı. Clubhouse ise Twitter hesabından 
yayınladığı açıklama ile söz konusu verilerin herkese açık profillerden API aracılığıyla alınan 
veriler olduğunu, herhangi bir sızıntı ya da ihlal gerçekleşmediğini belirtti. 

Söz konusu haber metnine linkten ulaşabilirsiniz:  

https://cybernews.com/security/clubhouse-data-leak-1-3-million-user-records-leaked-for-free-
online/ 
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5. Kişisel verilerin lokalizasyonuyla ilgili hükümler de içeren “Elektrikli Skuter Yönetmeliği” 
14 Nisan 2021 tarihinde Resmî Gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi 

Son yıllarda dakika/saat başı ödeme ile kiralanarak kullanılması modeli yaygınlaşan elektrikli 
scooterlar, çeşitli bakanlıkların ortak düzenlemesi ile “E-Skuter” olarak tanımlanarak mevzuatta 
kendine yer buldu. Yönetmelik temel olarak e-skuterlere ilişkin ticari faaliyetleri düzenlemeyi 
amaçlıyor. Söz konusu ticari faaliyetler yönetmelik ile birlikte “paylaşımlı e-skuter işletmeciliği” 
olarak tanımlandı. 

Yönetmelik uyarınca sürücülerin e-skuterleri tek elle kullanması veya e-skuter üzerinde akrobatik 
hareketler gerçekleştirmesi yasaklandı. Ayrıca yönetmeliğin hukuki anlamda dikkat çeken 
hükümlerinden biri de sıkı şekilde regüle edilmiş alanlarda (bankacılık, sermaye piyasası vb.) 
gördüğümüz ‘veri lokalizasyonu’ ilkesini e-skuter işletmeciliği için de getirmesi. Yönetmelik 
uyarınca “paylaşımlı e-skuter işletmeciliği” faaliyeti gerçekleştirmek isteyen kişilerin Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı (“Bakanlık”) nezdinde yetki belgesi alması gerekecek. Söz konusu yetki 
belgesini almak için işletmecilerin faaliyetlere ilişkin verilerin tutulacağı veri tabanının saklanacağı 
sunucuları Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde barındırması ve Bakanlığın erişimine açık 
tutması gerekiyor. Ayrıca yönetmelik Bakanlığa bu verileri “gerekli olduğu hallerde” diğer kamu 
kurumlarıyla paylaşma yönünde bir yetki de tanımaktadır. 

Yönetmeliğin tam metnine linkten ulaşabilirsiniz:  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210414-3.htm 
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B. Diğer Konular 

1. Kripto varlıklar 

a. “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” 16 Nisan 2021 tarihli 
Resmî Gazete’de yayınlandı. Yönetmelik 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe 
girecek. 

Yönetmelik doğrudan kripto para faaliyetlerini yasaklamamakla birlikte, kripto varlıkların 
ödemelerde doğrudan veya dolaylı olarak kullanılamayacağını belirtmektedir. Yine yönetmelik 
uyarınca ödeme hizmeti sağlayıcıları da kripto varlıkların ödeme aracı olacağı iş modelleri 
oluşturamayacaktır. 

Her ne kadar bir yasaklama ile gündeme gelmiş olsa da kripto varlıkların bu yönetmelik ile 
birlikte ilk kez tanımlanarak mevzuatta kendisine yer bulmasının önem arz ettiği görüşündeyiz. 

Yönetmeliğin tam metnine linkten ulaşabilirsiniz:  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210416-4.htm 

 

b. Kripto varlıklara ilişkin haciz kararı 

Kripto paralara ilişkin bir karar da birinci derece mahkemelerinden geldi. Kripto varlık hesabına 
konulan hacze ilişkin dosyada, icra hukuk mahkemesi ‘kripto varlıkların da emtia ve menkul 
kıymet olarak değerlendirilebileceği’ gerekçesiyle haczin hukuka uygun olduğu yönünde karar 
verdi. 

Aynı hafta içerisinde yayımlanan yeni yönetmelik ve icra hukuk mahkemesi tarafından verilen 
kararın, kripto varlıkların mevzuat ve hukuki uygulamalarda daha fazla karşımıza çıkacağına 
işaret ettiği görüşündeyiz. 

Karara ilişkin haberin tam metnine linkten ulaşabilirsiniz: 

https://www.milliyet.com.tr/uzmanpara/galeri/turkiyede-bir-ilk-mahkemeden-flas-bitcoin-
karari-6486685 

 

2. Rekabet hukuku 

a. Rekabet Kurumu’ndan perakende ve gıda sektörüne soruşturma 

Rekabet Kurumu, aralarında Yemeksepeti, Migros ve Trendyol gibi firmalar bulunan ve 
perakende ve gıda alanlarında faaliyet gösteren 32 teşebbüse, iş gücüne yönelik centilmenlik 
anlaşmaları (örn. birbirlerinin çalışanlarını istihdam etmeme) nedeniyle soruşturma açtı. 

Rekabet Kurumu tarafından yapılan duyuruda işverenlerin sahip olduğu pazar gücünün çalışan 
ücretleri ve çalışma koşulları ile ilgili olumsuz etkiler doğurduğu endişesi ile inceleme ihtiyacı 
duyulduğu ve iş gücü piyasalarında Rekabet Kurumu uygulamalarıyla emek faktörünün 
teşebbüsler arasında sağlıklı bir şekilde geçişinin sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı.  

Karara ilişkin Rekabet Kurumu tarafından yapılan duyurunun tam metnine linkten 
ulaşabilirsiniz: 

https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/isgucu-piyasasina-yonelik-centilmenlik-a-
d8bc3379bea1eb11812e00505694b4c6 
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b. Rekabet Kurulu’ndan Google’a rekor ceza 

Rekabet Kurulu, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti ve uluslararası diğer Google 
iştiraklerine toplamda 296.084.899,49 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi. 

Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamada Google’ın oluşturduğu ekonomik bütünlük ile 
genel arama hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğu ve yerel arama ve konaklama fiyatı 
karşılaştırma hizmetleri konusunda rekabeti bozduğu belirtildi. Rekabet Kurulu, pazardaki 
hâkim durumu kötüye kullanım gerekçesiyle yaptırım uygulanmasına karar verildiğini açıkladı. 
Google’ın söz konusu idari para cezasını ödemesinin yanı sıra, 6 ay içerisinde rakip yerel 
arama hizmetleri ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine Google’ın kendi 
hizmetlerinden daha dezavantajlı olmayacakları koşulları sağlaması ve bu durumu 5 yıllık süre 
boyunca periyodik olarak Rekabet Kurumu’na bildirmesi gerekecek.  

Söz konuşa karara ilişkin habere şu linkten ulaşabilirsiniz:  

https://www.rekabet.gov.tr/Dosya/geneldosya/google-yerel-arama-nihai-karar-pdf  

 

3. Hamiline yazılı pay senetlerinin MKK’ya bildirilmesine ilişkin tebliğ yayınladı 

Tebliğde yer verilen hükümler uyarınca “hamiline yazılı” pay senetlerinin sahiplerine ilişkin bilgiler, 
senetlerin bastırılması esnasında MKK’ya bildirileceği ve MKK tarafından her bir hamiline yazılı 
pay senedine senede özgü numara belirlenmesi ve bastırılan senetlerde bu numaranın verilmesi 
gerektiği düzenlenmektedir.  

Tebliğde hamiline yazılı senetlerin fiziki olarak tesliminin devir için yeterli olmadığı, devrin ancak 
MKK’ya bildirimle gerçekleşeceği yönündeki hüküm dikkat çekiyor.  

Burada hisse senedini devralan kişi şirkete başvuruda bulunursa, bildirim yükümlülüğü şirket 
tarafından yerine getirilmeli.  

Yine tebliğin geçici 2. maddesi uyarınca 2021 sonuna kadar gerçekleştirilecek genel kurul 
toplantıları için katılabilecekler listesi düzenlenirken, MKK’ya bu yönde bildirim için şirkete 
başvuran ancak bildirim süreçleri henüz tamamlanmayan kişilerin de dikkate alınması gerekiyor. 

Tebliğin tam metnine linkten ulaşabilirsiniz:  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210406-9.htm 

 

4. BDDK’nın hazırladığı “Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve 
Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik” 1 Nisan 2021 
tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı 

1 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek yönetmelik ile birlikte banka şubelerini ziyaret 
edilerek yapılabilen işlemlerin çevrimiçi görüşmeler yoluyla da gerçekleştirilebilmesi 
hedeflenmektedir. Yönetmelikte bu çevrimiçi görüşmelerde kimlik tespitine ilişkin esaslar 
düzenlenmiştir. 

Yönetmelik ile getirilen yeni düzenlemeler uyarınca banka ile müşteri arasında sözleşmenin bütün 
şartlarının, müşterinin okuyabileceği şekilde internet bankacılığı ya da mobil bankacılık dağıtım 
kanalları üzerinden müşteriye iletilmesi, müşterinin sözleşmenin kurulmasına yönelik irade 
beyanının alınması ve müşterinin kendisine iletilen sözleşmeyi imzalaması gerekmektedir. Öte 
yandan buradaki imzalama işlemi ıslak imza aracılığı ile değil, Bankaların Bilgi Sistemleri ve 
Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak, müşteri tarafından 
belirlenen şifre ve bankaya ait (SMS/uygulama onayı) onay mekanizması aracılığıyla 
gerçekleştirilecektir. 
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Yönetmeliğin tam metnine linkten ulaşabilirsiniz: 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210401-7.htm 

 

5. Resmî kurumlar nezdinde işlem yaparken imza sirküleri uygulamasının sona erdirilmesine 
ilişkin mevzuat değişiklikleri devam ediyor 

Bilindiği üzere imza sirküleri ticari faaliyetlerin her alanında kullanılmakta ve gerek özel kurumlar 
gerekse kamu kurumları hemen her türlü işlemde, yetkiyi tespit edebilmek adına imza sirküleri 
örneği istemekteydi. 

Bu senenin başında Türk Ticaret Kanunu’nun 373. maddesine yapılan ekleme ile kamu kurum ve 
kuruluşlarının ticaret siciline tescil olunan temsile yetkili kişiler ile bunların temsil şekilleri hakkında 
ticaret sicili kayıtlarını esas alacağı ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanan ilanlar ile 
ticaret sicil müdürlüklerinden alınan belgeler haricinde başka bir belge istenmeyeceği 
düzenlenmiştir.  

Nitekim yakın zamanda enerji piyasasına dair çeşitli işlemlere, tapu müdürlükleri nezdindeki 
işlemlere, radyo televizyon ortamında sunulan yayınlara ve işyeri dışında yapılan sözleşmelere 
dair mevzuatlarda yapılan değişiklikler ile kamu kurumları nezdinde imza sirküleri ibraz 
zorunluluğu kaldırılmıştır. Önümüzdeki dönemde Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklik ile 
diğer mevzuatları uyumlu hale getirmek adına bu türden değişikliklerin gerçekleştirilmeye devam 
edileceği görüşündeyiz. 

Mevcut durumda imza sirkülerinin özel sektördeki kullanımının sona erdirilmesine ilişkin herhangi 
bir düzenleme bulunmadığını ve pratikte firmaların birbirlerinden bu dokümanları talep ettiğini 
hatırlatmak isteriz. 

 

6. Kuyum ticaretine aracılık eden pazaryerleri dikkat etmeli: “Kuyum Ticareti Hakkında 
Yönetmelik” 14 Nisan 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlandı ve yürürlüğe girdi 

Yönetmelik uyarınca “münhasıran işlenmiş altın ya da işlenmiş altın ile birlikte diğer kuyum alımı 
ve perakende satımına yönelik faaliyetler bütünü” olarak tanımlanan kuyum ticareti faaliyeti 
yürütenler 31 Aralık 2021 tarihine kadar Ticaret Bakanlığından yetki belgesi almak oluşturulacak 
Bilgi Sistemi’ne kaydolmakla yükümlü olacaklar. Yönetmelik, yetki belgesi alınması için gerekli 
şartları ve aykırılık halinde uyulacak yaptırımları detaylı şekilde belirlemektedir. 

Yönetmeliğin tam metnine linkten ulaşabilirsiniz: 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210414-2.htm 

 

7. Pinterest’in Reklam Yasağı Kaldırıldı 

Bilindiği üzere, 19 Ocak 2021 tarihi itibariyle temsilci atamaması sebebiyle Pinterest’e reklam 
yasağı getirilmişti. BTK tarafından verilen ve Resmî Gazetede yayınlanan 9 Nisan 2021 tarihli 
karar ile, temsilci atanması sebebiyle söz konusu yasağın kaldırıldığı açıklandı. 

  

mailto:info@yazicioglulegal.com
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C. Koronavirüs ile Mücadele Kapsamında Alınan Yeni Tedbirler 

Daha önce Cumhurbaşkanı tarafından duyurulan ve 14 Nisan 2021 tarihi itibariyle geçerli olacak 
yeni tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanlığı genelgesi (“Genelge”) yayınlandı. Genelge’ye ilişkin önem 
arz eden satırbaşları aşağıdaki gibidir: 

1. Türkiye genelinde kısmî kapanma ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı: 

Genelge’de duyurulduğu üzere (i) hafta içi 19.00 – 05.00 saatleri arasında, (ii) hafta sonları ise 
Cuma günü saat 19.00’da başlayıp, Pazartesi saat 05.00’te tamamlanmak üzere sokağa çıkma 
yasağı uygulanacaktır. Öte yandan üretim, imalat, tedarik ve lojistik gibi faaliyetlerin aksamaması 
adına, belirli kişiler bu yasaktan muaf tutulmuştur. Muaf tutulanların tam listesi Genelge’de yer 
almakla birlikte özetle, güvenlik, sağlık, üretim faaliyetlerinde çalışanlar ile sağlık sebebiyle 
randevu alan kişilere muafiyet tanınmıştır. 

Hafta sonları 10.00 – 17.00 saatleri arası manav, bakkal, kuruyemişçi kasap ve marketlerin açık 
olduğu, 18 ve 65 yaş arasındaki kişilerin bu saat aralığında, araç kullanmamak şartıyla 
alışverişlerini yapılabileceği belirtilmiştir. Yine aynı saatlerde açık olan yerler ile online sipariş 
firmaları eve servis hizmeti verebilecektir. Ayrıca fırın ve unlu mamul üreten yerler de hafta sonları 
saat sınırlaması olmaksızın faaliyet gösterebilecektir. 

İstisna getirilen işyerleri hariç olmak üzere tüm işyerlerinin 07.00 – 18.00 saatleri dışında faaliyet 
göstermesi tedbirler kapsamında yasaklanmıştır. 

18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkışları için saat aralıkları belirlenmiştir. Saat 
aralıklarında sokağa çıkan ve belirtilen yaş gruplarına dahil olan kişiler toplu taşıma araçlarını 
kullanamayacaktır. 

2. Şehirlerarası özel seyahatlere kısıtlama: 

Ulaşım adına herhangi bir zorunluluğu bulunmayan kişilerin özel araçlarıyla şehirlerarası yolculuk 
yapması yasaklanmıştır. Ancak otobüs, uçak vb. toplu taşıma araçlarıyla şehirlerarası ulaşım 
gerçekleştirilebilecek. Yine bu kişiler bilet, rezervasyon vb. belgeleri sağlayarak sokağa çıkma 
yasağından muaf kabul edilecekler. Özel araçlar ile gerçekleştirilebilecek seyahatler için zorunlu 
haller ayrıca Genelge’de belirlenmiştir. Bu şartları sağlayan kişiler izin alarak şahsi araçlarıyla 
seyahat edebileceklerdir. 

3. Restoran ve kafelere ilişkin kısıtlamalar: 

Genelge uyarınca restoran ve kafe gibi yeme-içme yerleri 16 Mayıs 2021 tarihine kadar iç ve dış 
alanda oturmak üzere müşteri kabul edemeyecektir. Bu işyerlerinin faaliyetleri (i) hafta içi saat 
07.00 – 19.00 arası gel-al servis ve paket servis; (ii) hafta içi saat 19.00 sonrası sahur vaktine 
kadar paket servis ve (iii) hafta sonları saat 10.00’dan sahur vaktine kadar paket servis olarak 
sınırlandırılmıştır.  

Yine internet üzerinden yemek servis hizmeti sağlayan sipariş firmaları hafta içi ve hafta sonları 
saat 10.00’dan sahur vaktine kadar hizmet verebilecektir. 

4. Hizmet sektöründeki diğer işletmelere ilişkin kısıtlamalar: 

Genelge uyarınca yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi vb. hizmet sektöründeki diğer 
yerler 17 Mayıs 2021 tarihine kadar faaliyet vermeyecektir. Kısıtlanan diğer işletmeler Genelge’de 
detaylı şekilde belirlenmiştir. 

5. STK, Meslek Kuruluşları, Birlikler ve Kooperatiflerin genel kurullarına ilişkin kısıtlamalar: 

Anılan kuruluşların genel kurulları da dahil olmak üzere her türlü geniş katılımlı etkinlik 17 Mayıs 
2021 tarihine kadar yasaklanmıştır.  

mailto:info@yazicioglulegal.com
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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 
9 

Bu hüküm içerisinde yer alan genel kurul ibaresi çeşitli tartışmalar yaratsa da ticaret sicil 
müdürlükleri ile gerçekleştirilen sözlü görüşmeler neticesinde bu yasağın şimdilik şirketler için 
uygulanmayacağı öğrenilmiştir. 

6. Düğün, nişan vb. faaliyetlere ilişkin kısıtlamalar: 

Genelge uyarınca evlendirme işlemleri devam etmekle birlikte, 17 Mayıs 2021 tarihine kadar 
nikah, düğün, nişan ve kına benzeri çok kişinin bir araya gelmesine sebebiyet verecek etkinlikler 
yasaklanmıştır. 

7. Şehir içi toplu ulaşıma ilişkin kısıtlamalar: 

Şehir içi toplu ulaşımda (i) otobüslerin %50 kapasiteyi aşacak şekilde, (ii) minibüs vb. taşıtların 
ayakta yolcu alacak şekilde faaliyet gösterilmesi yasaklanmıştır. Metro, tramvay vb. diğer taşıtlar 
için ise alınabilecek yolcu sayı ve/veya oranı İl Hıfzısıhha Kurumları’nın inisiyatifine bırakılmıştır. 

8. Turistik tesislere ilişkin kısıtlamalar: 

Tüm konaklama tesislerine ait yeme-içme yerlerinin yalnızca konaklayan müşterilere açık olduğu, 
bu müşteriler için de sosyal mesafe kurallarına uygun olarak faaliyet gösterilmesi gerektiği 
düzenlenmiştir. Ayrıca toplu iftar organizasyonları yasaklanmıştır. 

9. İndirim uygulamalarına ilişkin kısıtlamalar: 

Belirli saatlere özgü indirim uygulamalarının yarattığı yoğunluk sebebiyle, indirim uygulamalarının 
en az bir hafta sürecek periyotlara yayılması gerektiği Genelge’de düzenlenmiştir. 

10. Kamu mesai saatlerinde değişiklikler: 

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai saatlerinin 10.00 – 16.00 arası uygulanması sağlanacak 
ve esnek çalışma yöntemlerinden mümkün olduğunca yararlanılacaktır. 

11. Yurtdışından Türkiye’ye girişlerde test ibrazı zorunluluğu: 

Mevcutta devam eden, Türkiye’ye giriş yapmak isteyenlerden son 72 saat içerisinde yapılan 
COVID testi sonucu ibrazını gerektiren uygulama 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.  

Genelge’nin tam metnine linkten ulaşabilirsiniz:  

https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-kismi-kapanma-genelgesi-gonderildi 

Genelge ile ilgili yayınlanan sıkça sorular metnine linkten ulaşabilirsiniz:  

https://www.icisleri.gov.tr/kismi-kapanma-tedbirleri-ile-ilgili-sikca-sorulan-sorular 

 

Herhangi bir sorunuz olursa bizlerle her zaman iletişime geçebilirsiniz. 

 

Saygılarımızla, 

Yazıcıoğlu Avukatlık Bürosu 

 

 

 

Bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Hukuki görüş niteliğinde değildir.  
Sorunuz olursa ya da hukuk görüş almak isterseniz lütfen bizimle info@yazicioglulegal.com adresinden bağlantı kurunuz. 
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