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COVID-19’A HUKUKİ ADAPTASYON SÜRECİ 
 

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (“COVID-

19”) salgını ülkemizde de ekonomik ve ticari faaliyetlerde belli başlı aksaklıkların oluşmasına neden 

olmuştur. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığından Bakanlıklara, düzenleyici kurum ve kuruluşlara kadar 

tüm ülke çapında idari ve teknik tedbirlerin yanı sıra hukuki tedbirler de alınmaya başlanmıştır.  

Bu tedbirlerden en kapsamlısı ise COVID-19’un ülkemizdeki ekonomik faaliyetlerin devamlılığı ile 

istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine olası etkilerini en az düzeyde tutmak amacıyla 

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 18.03.2020 tarihinde açıklanan ve uygulamaya alınan, COVID-19 

ile mücadele kapsamındaki ilk paket olan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” adlı 19 maddelik ve toplam 

bütçesi 100 milyar TL olan pakettir. 

COVID-19 sürecinde Şirketinizin, birçok sürecini etkileyecek ve şekillendirecek hukuki 

düzenlemelerden bir bütün olarak haberdar olabilmesi, hak ve yükümlülüklerine ilişkin hızlı aksiyon 

alabilmesi için işbu COVID-19 Hukuk Bülteni hazırlanmıştır.  

COVID-19 Hukuk Bülteni, salgının ülkemizde etkisi hissedildiği günden itibaren hukuki anlamda alınan 

tedbir ve gerçekleştirilen düzenlemelerin en temel olanlarını içermekte olup sıklıkla güncellenerek 

bilginize sunulacaktır. Güncellemeler kapsamında süreli olup da süresi dolan tedbirlere ilişkin 

düzenlemeler ise bültenimizden kaldırılmaktadır. 

Bültende yer alan konulara ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde, yardımcı olmaktan memnuniyet 

duyarız.  

 

Av. Dr. Çiğdem AYÖZGER ÖNGÜN,  

PhD., LL.M. 

Kurucu & Yönetici Avukat 

 

Av. Volkan Akbaş,  

LL.M. 

Yönetici Kıdemli Avukat  

 

Av. Selin Çetin 

LL.M. 

Avukat 
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KISALTMALAR 

213 sayılı Kanun : 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 

2634 sayılı Kanun : 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanun 

4447 sayılı Kanun : 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu 

4691 sayılı Kanun : 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 

4734 sayılı Kanun : 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu   

5411 sayılı Kanun : 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 

5746 sayılı Kanun :5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 

Desteklenmesi Hakkında Kanun  

5809 sayılı Kanun : 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu 

6102 sayılı Kanun : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 

6698 sayılı Kanun : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

6502 sayılı Kanun : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 

6585 sayılı Kanun : 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 

7226 sayılı Kanun : 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

7242 sayılı Kanun : Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

7244 sayılı Kanun : 7244 sayılı Yeni Korona Virüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal 

Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

BDDK   : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 

BTK   : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

EPDK   : Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu 

GİB   : Gelir İdaresi Başkanlığı 

GTİ   : Gümrük ve Turizm İşletmeleri 

GTP   : Gümrük Tarife Pozisyonları 

ILO   : Uluslararası Çalışma Örgütü 

İSG   : İş Sağlığı ve Güvenliği 

İŞKUR   : Türkiye İş Kurumu  
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KDV   : Katma Değer Vergisi 

KGF   : Kredi Garanti Fonu 

Kurul   : Kişisel Verilerin Korunması Kurulu  

Kurum   : Kişisel Verilerin Korunması Kurumu 

KOBİ   : Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler 

KVK mevzuatı  : KVKK ile ikincil düzenlemeleri 

MASAK  : Mali Suçları Araştırma Kurulu 

MESS   : Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 

ÖDED   : Ödeme ve Elektronik Para Derneği 

SGK   : Sosyal Güvenlik Kurumu 

TBB   : Türkiye Bankalar Birliği  

TCMB   : Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 

TFRS   : Türkiye Finansal Raporlama Standardı 

TSE   : Türk Standartları Enstitüsü 

TÜBİTAK  : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

UND   : Uluslararası Nakliyeciler Derneği 

UYAP   : Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi 

VERBİS   : Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi 
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A. FİNANSAL SÜREÇLERİNİZ 

1. Faiz Oranlarına İlişkin Duyuru 

23 Eylül 2021 tarihli toplantısında Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo 

ihale faiz oranının yüzde 19’dan yüzde 18’e indirilmesine karar vermiştir.  

Duyuruda belirtildiği üzere, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde aşılamanın hızlanması 

küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklemektedir. Bununla birlikte, aşılama oranlarındaki 

artışa rağmen salgında yeni varyantlar küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı 

tutmaktadır. Küresel talepteki hızlı toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz 

kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının 

yükselmesine yol açmaktadır. Başlıca tarımsal emtia ihracatçısı ülkelerde yaşanan iklim koşullarının 

küresel gıda fiyatları üzerine olumsuz yansımaları görülmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, 

enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, 

gelişmiş ülke merkez bankaları enflasyondaki yükselişin talep kompozisyonundaki normalleşme, arz 

kısıtlarının hafiflemesi ve baz etkilerinin devreden çıkmasıyla birlikte büyük ölçüde geçici nitelikte 

olacağını değerlendirmektedir. Bu çerçevede, gelişmiş ülke merkez bankaları destekleyici parasal 

duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir. 

2. SPK Tarafından COVID-19 Sebebiyle Alınan Tedbirler 

23.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından (“Kurul”) resmi internet sitesinde yayımlanan 

duyuru ile Kurum tarafından alınan COVID-19 tedbirleri bildirildi. Söz konusu tedbirler aşağıdaki gibidir: 

✓ Personelin yarı zamanlı/ dönüşümlü/ uzaktan erişimli veya kurumun belirleyeceği benzeri 

diğer usuller çerçevesinde çalıştırılmasının kendi sorumlulukları dahilinde mümkün olduğu 

hususunun aracı kurumlara ve portföy yönetim şirketlerine bildirilmesi, 

✓ 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 bildirilmesi, 

✓ 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 uygulanmaması, 

✓ 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 

mailto:info@srp-legal.com
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gerçekleştirebilmelerine imkân sağlandığı, Kurulun 25.07.2016 tarihli basın duyurusunda da 

belirtildiği üzere Kurul duyurusu 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 hatırlatılması, 

✓ a) Portföy yönetim şirketleri ve aracı kurumların 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi ile 

01.01.2020-31.03.2020 üç aylık ara hesap dönemine ait finansal raporlarının bildiriminin, 

sermaye piyasası mevzuatında belirlenmiş olan nihai bildirim sürelerini takip eden ayın sonuna 

kadar yapılabilmesi,   

b) Yatırım fonlarının (gayrimenkul, girişim sermayesi ve borsa yatırım fonları dahil) 

01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal raporlarının bildiriminin ve emeklilik 

yatırım fonlarının 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait yıllık raporlarının ilanının 

30.04.2020 tarihine kadar yapılabilmesi,   

c) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem 

gören işletmelerin 01.01.2020-31.03.2020 üç aylık ara hesap dönemine ait finansal 

raporlarının bildiriminin ilgili mevzuatta belirlenen sürelere 30 gün eklenmek suretiyle 

yapılabilmesi,  

d) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem 

görmeyen sermaye piyasası mevzuatına tabi işletmelerin 01.01.2019-31.12.2019 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 yapılabilmesi,   

e) 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 yapılabilmesi,   

f) Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği’nin “Zamanaşımı İlanı” başlıklı 25’inci maddesinin 1 

ve 2’nci fıkralarındaki sürelerin birer ay uzatılması, 

✓ Sermaye piyasası kurumlarının Kurula yapacakları bildirim ve başvuruların Kayıtlı Elektronik 

Posta (KEP) üzerinden yapılabileceğinin hatırlatılması. 

3. FAST Sistemi Uygulanmaya Başlandı 

08.01.2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (“TCMB”) tarafından yapılan basın 

duyurusu ile yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi 

(“FAST”) sistemi 08.01.2021 tarihi itibari ile kullanıma açılmıştır. FAST Sistemi ile beraber, 

elektronik ödemelerin sisteme kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, telefon numarası ve e-

posta adresi ile kolay ve pratik bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de 

mailto:info@srp-legal.com
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kullanıma açılmıştır. İlk aşamada 50 TL limitli olarak başlayan FAST sistemi, kullanımın artmasıyla 

1000TL limite kadar çıkarılmıştır. Sistemin sorunsuz işleyişi ve yaygınlaşması gözetilerek 

hâlihazırda 1.000 TL olan işlem tutar limiti 4 Ağustos 2021 tarihinde 2.000 TL’ye yükseltilmiştir. 

4. COVID-19 Salgınının Kiranın Uyarlanması ve İhtiyati Tedbire Etkisi 

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi’nin 29.09.2020 tarihli gerekçeli kararı uyarınca COVID-

19 salgının beklenmedik olağanüstü bir durum olması dolayısıyla, sözleşmelerde “Ahde Vefa” ilkesinin 

temel alınması göz önüne alınarak söz konusu dava konusu kira sözleşmesinde kira miktarı 

değişikliğine gidilmesine dair ihtiyati tedbir kararı uygun bulunmuştur.  

Davacı vekili; davalı tarafın maliki olduğu taşınmazın restoran olarak 01.01.2020 başlangıç tarihli 8 yıl 

süreli aylık 23.000,00 TL bedelli kira sözleşmesi ile müvekkiline kiralandığını, pandemi süreci nedeniyle 

birçok iş yerinin kapandığını, ticari faaliyetlerinin bitme noktasına geldiğini ve aylık kira bedellerinin 

ödenemez durumda olduğunu, iş hacminde meydana gelen düşüş nedeniyle TBK'nın 138. maddesinde 

ön görülen şartların oluşması nedeniyle dava konusu mecurun aylık kirasının 01.05.2020 tarihinden 

itibaren geçerli olmak ve COVID-19 salgının etkili olduğu dönem boyunca geçerli olmak üzere aylık 

11.500,00 TL'ye uyarlanmasına karar verilmesini ve COVID-19 salgının etkili olduğu dönem boyunca 

geçerli olmak üzere aylık 11.500,00 TL olarak ödenmesi konusunda ihtiyati tedbir kararı verilmesini 

talep etmiştir. Mahkemece talep reddedilmiştir. Ancak istinaf mahkemesi mevcut durumda kiranın 

uyarlanmasına ilişkin açılan davadan umulan sonucun oluşması için HMK md.389/1’de gösterilen 

"ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi" koşulunun mevcut olduğu ve ihtiyati tedbir kararı 

verilebileceği kabul edilmelidir şeklinde değerlendirmede bulunmuştur.   

Buna göre somut olayda kiracının restoranında alınan tedbirlerin davacının iş hacminde belirli 

etkilerinin olabileceği değerlendirilerek ihtiyati tedbir talebinin kabul edilmesi gerektiği 

benimsenmiştir. Ancak salgın süresince bu etkilerin ne kadar daha devam edeceğinin belli olmadığı 

göz önünde bulundurularak ihtiyati tedbirin 6 (altı) ayda bir mahkemece gözden geçirilmesi kabul 

edilmiştir. 

5. Bankaların Yurtdışı TL işlemlerine İlişkin Karar  

06.08.2020 tarihli BDDK basın açıklaması ile 02.04.2020 tarihli ve 8989 sayılı Kurul Kararı ile 05.05.2020 

tarihli ve 9010 sayılı Kurul Kararı ile getirilen TL’ye erişim sınırlamalarından muaf tutulmasına kararına 

getirilen değişiklik ile UKB’ler dışındaki yurt dışında yerleşik bankalar için yalnızca aşağıda belirtilen 

işlemler yoluyla yurt içi piyasadan temin edecekleri TL likiditenin tutulmasını sağlamak ve bu TL 

likiditeyi yalnızca yurt içi piyasalarda: 

✓ TL cinsinden menkul kıymet almak ve 

✓ Fazla TL likiditenin yurt içi bankalarda depo edilmesini sağlamak  

amacıyla kullanacaklarını hesap açtıkları yurt içi bankalara yazılı olarak beyan ve taahhüt etmeleri ve 

söz konusu muafiyetten faydalanmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bu hesap 

bilgilerini bildirerek yapacakları yazılı başvurunun olumlu sonuçlanması kaydıyla;  

mailto:info@srp-legal.com
https://app.e-uyar.com/blog/index/f4d8e567-2c7b-4eb4-ab1d-03c92f556a92
https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/duyuru_0843_01.pdf


  COVID-19 HUKUK BÜLTENİ (v.25) 
  15.10.2021, İstanbul 
 

10 
Şakayıklı Sokak No. 10 I Levent 34330 I Istanbul I Türkiye 

e-posta: info@srp-legal.com; Tel: +90 212 401 4 401; www.srp-legal.com 

 

✓ Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içi bankalarda açacakları TL hesaplar üzerinden 

gerçekleştirecekleri,  

✓ Vadede TL alım yönündeki (swap işleminin ilk bacağında yurt dışı yerleşik bankanın döviz 

karşılığında TL aldığı) döviz swap işlemlerinin,  

✓ BIST FX swap piyasasında vadede TL alım yönündeki (swap işleminin ilk bacağında yurt dışı 

yerleşik bankanın döviz karşılığında TL aldığı) swap işlemlerinin, 

✓ BIST Repo piyasasındaki repo ve ters repo işlemlerinin,  

✓ Yurt içi yerleşik bankalarla yapılan TL depo işlemlerinin 

12.04.2020 tarihli ve 8989 sayılı Kurul Kararı ile 05.05.2020 tarihli ve 9010 sayılı Kurul Kararı ile getirilen 

TL’ye erişim sınırlamalarından muaf tutulmasına karar verilmiştir. 

6. Turquality Destek Programı 

20.05.2020 tarihinde Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”) internet sitesinde yayımlanan duyuru ile Bakanlık 

tarafından hizmet sektöründeki markaların yeni girecekleri her pazarda ayrı ayrı olmak üzere 5’er yıl 

destekleneceği ve kurumsal altyapının geliştirilmesine yönelik desteklerin ise ilk 5 yıl boyunca 

sağlanacağı belirtildi. Bu duyuruda; 

✓ Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlık tarafından onaylanan ülkelerdeki ürün ve hizmet 

tesciline ilişkin harcamaları, 

✓ Markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, 

✓ Pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık, belgelendirme 

giderleri, 

✓ Şirket/kuruluş tarafından aynı anda istihdam edilen en fazla 5 aşçı/şef, yazılımcı, mühendis 

ve sağlık kuruluşları için tercüman istihdamına yönelik giderleri, 

✓ Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelere ilişkin olarak 

gerçekleştirdikleri reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları, 

✓ Açtıkları aynı anda azami 50 mağaza/lokanta/kafeye ilişkin kira, depo için ardiye gideri, 

✓ Belediye giderleri, 

✓ Anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları, 

✓ Hukuki danışmanlık 

gibi birçok giderlerin %50 oranında destekleneceği belirtilmiştir. Söz konusu desteğin pandemi 

dönemine de katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. 

7. Nefes Kredisi 

✓ T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde 10 bankanın katılımı ve Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliği ile hayata geçirilen 2021 Nefes Kredisi 

paketi duyuruldu. Buna göre; 

mailto:info@srp-legal.com
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• TOBB Üyesi; Ticaret Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsası 
Üyeleri 2021 Nefes Kredisi’nden faydalanabilir. 

• Oda ve borsa üyesi olsa dahi, tarım kredi kooperatifleri, esnaf ve sanatkârlar kredi 
kefalet kooperatifleri, döviz büfeleri ve faktoring şirketleri bu krediden 
faydalanamamaktadır. 

• Verilen kredilerde yıllık faiz oranı %17,5 olarak belirlenmiştir. 

• Kredi kullanan KOBİ’ler, ilk 6 ay, anapara ve faiz ödememektedir. 6’ncı ayın sonunda, 

kredinin geri ödemesini 12 ay eşit taksit ile gerçekleşmektedir. 

8. Kredi Riskine İlişkin Düzenleme 

BDDK’nın 16.04.2020 tarihli toplantısında alınan 8999 sayılı karar sonucunda, 5411 sayılı Bankacılık 

Kanunu’nun (“5411 sayılı Kanun”) 93. maddesi uyarınca;  bankaların Türkiye Cumhuriyeti Merkezi 

Yönetiminden olan ve yabancı para cinsinden düzenlenen alacaklarına 23.10.2015 tarih ve 29511 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine 

İlişkin Yönetmelik kapsamında Standart Yaklaşım uyarınca kredi riskine esas tutar hesaplamasında %0 

risk ağırlığı uygulanabilmesine karar verilmiştir. 

9. İhalelerde COVID-19 Mağduru Olmayacaksınız 

Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan ve 02.04.2020 tarihli ve 31087 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan 2020/5 sayılı Genelge ile 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (“4734 sayılı 

Kanun”) (istisnaları dâhil) ile bu 4734 sayılı Kanundan istisna edilen düzenlemeler kapsamında 

gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmelerde, COVID-19 salgını nedeniyle sözleşme 

konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkânsız hale 

geldiğine ilişkin başvuruların söz konusu idareye yapılacağı düzenlenmiştir. 

İdarelerce yapılan inceleme sonucunda ortaya çıkan durum; 

✓ Yüklenicinin kusuru sebebiyle ortaya çıkmadıysa, 

✓ Yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel nitelikte olması 

ve 

✓ Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi 

şartlarının birlikte gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin 

feshine karar verilebilmektedir. 

10. Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Yeni 

Değişiklikler 

2020/4 sayılı Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Tebliğ’de (“2020/4 sayılı Tebliğ”) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliğ”) 01.03.2021 

tarihli ve 31410 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. 2021/3 sayılı Değişik Tebliğ ile  

✓ “Kredilerde ticari müşterinin kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunması halinde 

banka bu talebi kabul etmek zorundadır. Bu müşteriden Türk lirası krediler için gerekli faiz ve 
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diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirimler yapılarak hesaplanan ve müşteri tarafından bankaya 

erken ödenen tutarın, kalan vadesi yirmi dört ayı aşmayan kredilerde yüzde ikisine, kalan 

vadesi yirmi dört ayı aşan kredilerde ise yüzde ikinin üzerine kalan vadenin yirmi dört ayı aşan 

kısmındaki her bir yıl için yüzde bir eklenerek hesaplanan tutara kadar erken ödeme ücreti 

alınabilir. Söz konusu hesaplamada kalan vadenin yirmi dört ayı aşan kısmındaki süreler yıla 

tamamlanır. Döviz cinsi veya dövize endeksli kredilerde ise Türk lirası krediler için uygulanacak 

azami ücretin bir puan artırımlı hali uygulanabilir.” hükmü getirilmiştir. 

11. Kredi Kartlarında Asgari Ödeme Tutarının Belirlenmesinde Yetki  

BDDK tarafından hazırlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.03.2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu 

Yönetmelik ile 28.03.2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi 

Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 10.03.2007 tarihli ve 26458 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin; 

✓ 17. maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi “ödenmesi gereken asgari tutarın BDDK tarafından 

belirlenecek tutardan aşağı olamayacağı”, h bendi ise “Ödenmesi gereken asgarî tutarın 

Kurulca belirlenecek tutardan aşağı olamayacağına ve bankanın bu miktardan az olmamak 

üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceğine” şeklinde değiştirilmiştir. 

✓ 22. maddesinin başlığı “Kredi kartı limiti ve asgari tutar” olarak değiştirilmiş ve kredi 

kartlarında asgari tutar dönem borcunun hangi kurum tarafından ve nasıl belirleneceğine dair 

düzenleme getirilmiştir. 

12. Çek Ödeme Destek Kredisi Uygulamaya Kondu 

Türkiye Bankalar Birliği’nin 27.03.2020 tarihli duyurusu ile Çek Ödeme Destek Kredisi Hazine destekli, 

Kredi Garanti Fonu (“KGF”) kefaleti ile Şirketinizin bugüne kadar gerçek ticari işlemlerine dayalı olarak 

keşide ettiği ve edeceği çeklerinin ödenmesi amacıyla, her bir banka tarafından ayrı ayrı belirlenmek 

üzere tahsis edilen limitler dâhilinde kredi kullandırılmaya devam edileceği açıklanmıştır. Çek Ödeme 

Destek Kredisi ile Şirketinizin ticari itibarlarının korunmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.  

Kredi desteği; 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık %9,5 faizlidir. 

Uygulamaya katılacak olan bankaları internet siteleri üzerinden yayımlayacakları duyurulardan takip 

edebilirsiniz. Bu bankalar 30.03.2020 tarihinden itibaren talep kabul etmektedir. 

13. İşe Devam Kredi Desteği Başvuru Talepleri Alınmaya Başlandı 

COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme 

hedefiyle uygulamaya alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri doğrultusunda Şirketinizin 

belirli şartları karşılaması halinde çeşitli bankalardan İşe Devam Kredi Desteği almanız mümkün. Söz 

konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmiyor. Şirketinizin salgından ekonomik olarak 

olumsuz etkilemesi ve 2020 yılı Şubat ayı sonu itibariyle kayıtlı çalışan sayısında azaltma yapmamış 

olması halinde 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam  36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı 
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kredi desteği anılan bankalar tarafından sağlanmaktadır. Başvuru 26.03.2020 tarihi itibariyle 

başlamış olup halihazırda devam etmektedir. 

14. Sermaye Piyasası Tedbirleri 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23.03.2020 tarih ve 2020/19 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni 

ile Kurul 19.03.2020 tarihli toplantıda almış olduğu kararlara ilişkin açıklamalarını resmi internet 

sitesinden duyurmuştur. Kurulun aldığı başlıca kararlar kısaca aşağıdaki gibidir:  

✓ Uzaktan erişimli çalışma ile emir kabul edilmesi, 

✓ Kredili işlemlerde öz kaynak koruma oranının %35 olarak uygulanması, 

✓ Pay geri alımlarına ilişkin kararın geçerliliğini korumaya devam etmesi ve 

✓ Finansal raporların bildirim sürelerine ilişkin düzenleme getirilmesi. 

15. Kredi Erişimi Kolaylaştı 

Türkiye Bankalar Birliği’nin (“TBB”) 19.03.2020 tarihinde almış olduğu bir Tavsiye Karar ile Bankaların 

sağlık alanındaki gelişmelerden ve salgının sınırlandırılmasına yönelik alınan tedbirlerden dolayı gelir-

gider dengesi geçici olarak etkilendiği için ek kredi ihtiyacı olan, borçlarını vadesinde ödemekte 

zorlanan, borçlarını ödemeye niyetli ancak edimlerini zamanında yerine getiremeyecek olan 

müşterilerinin; her birinin mali durumu, ödeme gücü ve uzun dönem borçlu - alacaklı ilişkisi ayrı ayrı 

ve özenle değerlendirilerek, karşılıklı iyi niyet ve özveri esas olmak üzere; 

✓ Kaynak imkânları ve kredi limiti dikkate alınarak, kurumsal firmaların, KOBİ’lerin ve bireysel 

kesimin kredi taleplerinin hızlıca değerlendirilmesi ve karşılanması,  

✓ Krediye erişim imkânlarının ve kredi koşullarının iyileştirilmesi,  

✓ Kredi kanallarının açık tutulması,  

✓ Vade, ödeme, taksit ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağlanması ve 

✓ Yapılandırma taleplerinin kısa sürede sonuçlandırılması  

tavsiye edilmiştir.  

16. Risk Merkezine COVID-19 Bildirimi 

TBB’nin 19.03.2020 tarihinde almış olduğu bir Tavsiye Karar ile salgının etkilerinin sınırlandırılması 

amacıyla alınan önlemlerden dolayı faaliyetlerini yerine getiremeyen tüzel kişilerin kredi, çek, senet 

gibi ödemelerinde gecikmeler yaşanması muhtemel olduğu ve bu nedenle bankalara salgından 

olumsuz şekilde TBB Kamuoyu Duyurusu 2/2 etkilendiğini tespit ettikleri müşterilerin, ekonomik 

faaliyetlerinden değil, COVID-19 salgınından etkilendiklerini Risk Merkezi’ne bildirilmeleri gerektiğini 

belirtmiştir. 

17. Kira Bedelleri Donduruldu 

BDDK’nın 19.03.2020 tarihli ve 8949 sayılı kararı ile değeri 500.000.-TL’nin altında olan konutlar için 

kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine olan %80 oranı %90’a çıkarılmıştır. Bu önleme 

mailto:info@srp-legal.com
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için bir bitiş tarihi öngörülmemesi nedeni ile BDDK’nin yayınlayacağı yeni bir karara/duyuruya kadar 

geçerli olacaktır. 
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B. VERGİSEL SÜREÇLERİNİZ 

1. COVID-19 Kapsamında Mükelleflere Vergi Duyurusu 

23.04.2021 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı (“Başkanlık”) tarafından internet sitesinde yayımlanan 

duyuru ile interaktif Vergi Dairesi uygulaması aracığıyla; vergi dairelerince takip ve tahsil edilen 

borçların anlaşmalı bankaların kredi kartları/ banka kartlarıyla veya hesaben ödenebileceği ve tüm 

başvuru ve dilekçelerin vergi dairelerine gitmeden elektronik ortamda gerçekleştirilebileceği 

hatırlatıldı. Bu kapsamda mükelleflerin, Başkanlığa ait www.gib.gov.tr  internet adresi üzerinde 

bulunan "İnteraktif Vergi Dairesi" uygulaması üzerinden veya GİBMOBİL uygulaması ile mobil 

telefonlar aracılığıyla anlaşmalı bankaların; 

A) KREDİ KARTLARIYLA;  

1. Tutar sınırı olmaksızın aşağıdaki borçlarının tamamını, 

✓ Gayrimenkul / menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi, 

✓ Motorlu taşıtlar vergisi, 

✓ Trafik idari para cezası, 

✓ Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası, 

✓ Geçiş ücreti ve idari para cezası, 

✓ Diğer idari para cezaları, 

✓ 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilmiş borçlar, 

✓ Tapu harcı, 

✓ Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı, 

✓ Öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları, 

✓ Pasaport harcı ve değerli kâğıt bedeli, 

✓ Sürücü belgesi harcı ve değerli kâğıt bedeli, 

✓ T.C. kimlik kartı bedeli, 

✓ Yurt dışına çıkış harcı, 

✓ Göç İdaresi ikamet harcı, 

✓ İkamet tezkeresi defter satış bedeli, 

✓ Tek giriş vize harcı, 

✓ Ecrimisil ödemeleri, 

✓ Veraset ve İntikal vergisi  

2.Aşağıda belirtilen vergi türlerinden 100.000 TL’ye kadar olan borçları, 

✓ Gelir Vergisi (VT: 0001) 

mailto:info@srp-legal.com
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✓ • Zirai Kazanç Gelir Vergisi (VT: 0002) 

✓ • Gelir Vergisi Stopajı (Muhtasar) (VT: 0003) 

✓ • Kurumlar Vergisi (VT: 0010) 

✓ • Kurumlar Vergisi Stopajı (VT: 0011) 

✓ • Basit Usulde Ticari Kazanç (VT: 0014) 

✓ • Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi (VT: 0015) 

✓ • Hasılat Esaslı Katma Değer Vergisi (Kdv4) (VT: 0016) 

✓ • Gelir Geçici Vergi (VT: 0032) 

✓ • Kurum Geçici Vergi (VT: 0033) 

✓ • Diğer Ücretler (VT: 0051) 

✓ • Katma Değer Vergisi Tevkifatı (VT: 9015) 

✓ • Damga Vergisi (VT: 0040) 

B) ANLAŞMALI BANKALARIN BANKA KARTLARIYLA (DEBİT KART) VEYA HESAPTAN ÖDEME YÖNTEMİ 

İLE;  

✓ Vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan tüm alacakları, hızlı, kolay ve 

güvenli bir şekilde haftanın her günü 02:00-23:45 saatleri arasında ödeyebilirler. 

✓ Tahsilat anlaşması bulunan bankaların güncel listesi https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-

kaynaklar/yararli-bilgiler/anlasmali-bankalar-vergi-tahsil-yetkisi-verilen-bankalar adresinde 

yer almaktadır. 

2. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

Yayımlandı 

09.02.2021 tarihli ve 31390 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan 509 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) yayımlanmıştır. Söz konusu 

Değişiklik Tebliği ile getirilen yeni düzenlemeler aşağıdaki gibidir: 

✓ Mevcutta kâğıt ortamda düzenlenmekte olan “Adisyon” belgesinin, elektronik ortamda e-

Belge olarak düzenlenebilmesi, muhafaza ve ibraz edilebilmesi imkanları, 

✓ Sosyal Güvenlik Kurumunca, sağlık hizmet sunucularına yönelik gerçekleştirilen belge teslimi, 

kontrol ödeme ve muhasebe süreçlerinin uçtan uca elektronik ortama taşınması ve süreçlerin 

kolaylaştırılması amacıyla sağlık hizmet sunucularından ilgili Kurum ile sözleşme imzalayanlara 

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu,  

✓ E-Belge uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilen mükelleflerin, zorunluluklarının 

başlayacağı tarihe kadar e-Belge uygulamalarından yararlanma yöntemlerinden herhangi 

birini seçerek uygulamaya dahil olmamaları halinde, “e-Belge Portalleri Aracılığı ile 

mailto:info@srp-legal.com
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Kullanımına (GİB Portal Yöntemi)” yönelik kullanıcı hesaplarının Başkanlık tarafından re’sen 

tanımlanması, 

✓ E-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, GİB portalinden düzenlenme 

zorunluğu bulunan 5/30 bin üzeri faturaların, Başkanlık Sistemleri ile bu konuda entegrasyon 

yapabilen özel entegratör kuruluş sistemleri aracılığıyla da düzenlenebilmesi imkânı, 

✓ E-Döviz alım-satım belgesi uygulamasından yararlanabilecek mükelleflerin kapsamına, banka 

vb. kuruluşların dahil edilmesi, 

✓ Mali mühür üretim süreçlerine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan yetkisi bulunan 

elektronik imza kuruluşlarının da dahil edilebilmesi düzenlemesi ile mevcut ESHS’lerden Mali 

Mühür üretim ve sunum süreçleri bakımından Başkanlığımızca belirlenen teknik gerekliliklere 

haiz ESHS’lerin de yetkilendirilmesi imkânı, 

✓ E-Belgelere ilişkin iptal/itiraz, ihbar ve ihtarların elektronik ortamda bildirilmesi zorunluluğu 

getirilmiştir.  

3. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı 

25.01.2021 tarihli ve 31375 sayılı Resmî Gazete’de 524 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

(“Tebliğ”) yayımlanmıştır. Tebliğ uyarınca pandemi dolayısıyla İçişleri Bakanlığı tarafından alınan 

tedbirler; 

✓ Geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen 

durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan 

mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden 

faydalandırılmasına ilişkin olarak 01.12.2020 tarihi (bu tarih dâhil) ila alınan karar kapsamında 

faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarih aralığında mücbir sebep halinde 

olduğunun kabul edilmesi,  

✓ Ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla vergi dairesi 

kayıtlarındaki ana faaliyet kodunun dikkate alınacağı, Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki 

ana faaliyet kodu itibarıyla söz konusu sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet 

alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi 

halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu 

yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacağı,  

✓ Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerle ilgili olarak; kanuni verilme süresi 

mücbir sebep dönemine isabet eden ve bu dönemde verilmesi gereken Muhtasar 

Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi 

Beyannameleri ile “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve söz konusu dönem içerisinde 

oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede 

Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları” 

ile e-Defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının yüklenme sürelerinin 

mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26. günü sonuna kadar ve bu 

beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin beyanname verme 

mailto:info@srp-legal.com
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süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen 

aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılması, 

✓ Mücbir sebep halinin sona erdiği tarih itibarıyla beyanname/bildirim verme süresinin son 

gününe 26 günden az süre kalması halinde, beyanname/bildirim verme süresinin son günü 

olarak, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihinin içinde bulunduğu döneme ilişkin Katma 

Değer Vergisi Beyannamelerinin verileceği son günün dikkate alınması, 

✓ Mücbir sebebin Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine 

ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile 

bildirilmesinin zorunlu olması durumunda bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin 

kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacağı şeklinde belirlenmiştir.  

4. Konaklama Vergisinin Uygulama Tarihi Ertelendi  

18.11.2020 tarihli Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinde yayınlanan haber ile 11.11.2020 tarihli ve 7256 

sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanunun 42. maddesi uyarınca, konaklama vergisinin 01.01.2021 olan yürürlük tarihinin, 01.01.2022 

şeklinde değiştirildiğini açıklamıştır.  

5. Vergi Yapılandırma Kanunu Uyarınca Bazı Düzenlemeler 

11.11.2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”) uyarınca borç yapılanması ve istihdam teşvikine ilişkin 

birtakım düzenlemeler getirmiştir. Bunlardan önemli bir kısmı vergi düzenlemelerini de içermektedir.  

Kanun uyarınca; 

✓ Vergi borçları 18 taksitle ödenebilecektir. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi 

(KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK 

borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları bu kapsamdadır. Borcun peşin ödenmesi 

istenmesi durumunda indirim imkânı sağlanacaktır. 

✓ Katma Değer Vergisi Kanununda da değişiklikler getirilmiştir ve bu doğrultuda işleme ve geçici 

kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin teslim 

süresi 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. 

✓ Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve 

elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye 

piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri hariç olmak üzere, 

payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem görmek üzere en az yüzde 20 oranında ilk defa 

halka arz edilen kurumların paylarının, ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak 

üzere beş hesap dönemine ait kazançlarına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak 

uygulanacaktır. 

mailto:info@srp-legal.com
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6. Tebligat Sistemi Broşürü 

456 ve 511 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer alan açıklamalar doğrultusunda; 

tebliği gereken belgelerin mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesine ilişkin Elektronik 

Tebligat Sistemi Broşürü 11.05.2020 tarihi itibariyle yayımlanmıştır. 

7. Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulaması 

08.05.2020 tarihli ve 31121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama 

Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile 26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğine “Mücbir Sebep Döneminde KDV İade 

Uygulaması” esasları eklenmiş olup; mahsuben ve nakden iade talepleri olarak iki ayrı bölümde 

düzenlenmiştir. 

8. Ticaret Sicili Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi İmkânı 

Ticaret sicil müdürlüklerinde COVID-19 ile mücadele kapsamında nakit para ile temasın azaltılması 

amacıyla ticaret sicili ücretlerinin (ticaret sicili harcı, rekabet kurumu katkı payı, ilan ücretleri) kredi 

kartı ile tahsiline imkân tanınmıştır. 

9. Transfer Fiyatlandırması Tebliği Yayımlandı 

18.11.2007 tarihli ve 26704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 seri no.lu Transfer Fiyatlandırması 

Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de değişiklik yapılmasına dair 4 seri no.lu 

Tebliğ 1 Eylül 2020 tarihli ve 31231 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ’de yer alan temel 

konular aşağıdaki gibidir: 

✓ İlişkili kişi kapsamında, kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili 

bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan 

veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya 

kurumları ifade ettiği; Ortakların eşleri, ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü 

derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımlarının da ilişkili kişi sayıldığı; Kazancın elde edildiği 

ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde 

bir vergilendirme imkânı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişimi hususunun göz önünde 

bulundurulması suretiyle Cumhurbaşkanınca ilan edilen ülkelerde veya bölgelerde bulunan 

kişilerle yapılmış tüm işlemlerin, ilişkili kişilerle yapılmış sayıldığı; İlişkinin doğrudan veya 

dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumların örtülü kazanç dağıtımı kapsamında 

sayılması için en az %10 oranında ortaklık, oy veya kâr payı hakkının olması şartı arandığı; 

Ortaklık ilişkisi olmadan doğrudan veya dolaylı olarak en az %10 oranında oy veya kâr payı 

hakkının olduğu durumlarda da tarafların ilişkili kişi sayıldığı ve ilişkili kişiler açısından bu 

oranların topluca dikkate alınacağı; 

✓ Transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüklerinin genel rapor, yıllık transfer 

fiyatlandırması raporu ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu ve ülke bazlı rapor ile 

transfer fiyatlandırması, kontrol edilen yabancı kurum ve örtülü sermayeye ilişkin formdan 

oluştuğu ve söz konusu raporların ve formların 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148 inci, 149 
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uncu ve mükerrer 257 nci maddeleri hükümleri uyarınca, bu Tebliğin ilgili bölümlerinde yer 

alan süre ve formatta hazırlanarak İdareye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz 

edilmesi gerekmektiği; idare, gerekli gördüğü takdirde mükelleften düzenli olarak veya 

münferiden, ilave bilgi ve belge talebinde bulunabilir. İlgili bilgi ve belgelerin yabancı dilde 

yazılmış olmaları halinde, bunların Türkçe çevirilerinin de ibraz edilmesinin zorunlu olduğu; 

✓ Transfer fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülüklerinin tam ve zamanında yerine 

getirilmiş olması kaydıyla, örtülü olarak dağıtılan kazanç nedeniyle zamanında tahakkuk 

ettirilmemiş veya eksik tahakkuk ettirilmiş vergiler için vergi ziyaı cezasının (Vergi Usul 

Kanununun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi hali hariç) 

%50 indirimli olarak uygulanacağı açıklanmıştır. 

10. COVID-19 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (“213 sayılı Kanun”) Kapsamında 

Mücbir Sebep Sayıldı 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 24.03.2020 tarihli ve 31078 (Mükerrer) sayılı 

Resmî Gazete’de mükelleflerin 213 Sayılı Kanun’un mücbir sebep hükümlerinden faydalanmasına 

ilişkin 518 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir. 

Şirketiniz, Tebliğ’de belirlenen mükellefler arasında yer alıyor ve COVID-19 salgınından ve bu 

kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenmekte ise 213 sayılı Kanunun mücbir sebep 

hükümlerinden faydalanabilmektedir. 

 
  

mailto:info@srp-legal.com
https://www.gib.gov.tr/node/143134


  COVID-19 HUKUK BÜLTENİ (v.25) 
  15.10.2021, İstanbul 
 

21 
Şakayıklı Sokak No. 10 I Levent 34330 I Istanbul I Türkiye 

e-posta: info@srp-legal.com; Tel: +90 212 401 4 401; www.srp-legal.com 

 

C. İNSAN KAYNAKLARI VE İDARİ İŞLERE İLİŞKİN SÜREÇLERİNİZ 

1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından İş Yerinde PCR Testi 

Uygulamasına İlişkin Genelge 81 İl Valiliğine Gönderildi. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve 
işçilerini Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren, 02.09.2021 tarihli genel yazı 
81 İl Valiliği’ne gönderilmiştir. 

Buna göre; 

✓ İşverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve 
önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları hatırlatılmakta, 
işverenlerin COVID-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi 
istenmektedir.   

✓ Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin COVID-19 tanısı konması durumunun iş ve 
sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere 
bildirilmelidir. 

✓ COVID-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez 
PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler 
yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır. 

2. Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu Genelgesi Gönderildi.  

İçişleri Bakanlığı tarafından 20.08.2021 tarihinde bazı faaliyetler için PCR testi zorunluluğuna ilişkin 

genelge duyuruldu. Genelgede, korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni 

açısından oluşturduğu riskin asgari seviyeye düşürülmesi için salgınla mücadele sürecinin temel 

prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgınla mücadelede en güçlü unsurun 

gönüllülük esasına göre yürütülen aşılama faaliyeti olduğu belirtildi. Alınan tedbirler ise şu şekilde 

sıralandı:  

✓ Aşılama çalışmaları gönüllük esasına göre yürütülmeye devam edilmekle birlikte aşıya karşı 

tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve 

rehberlik faaliyetlerine vali ve kaymakamların koordinasyonunda ağırlık verilecek. Bu amaçla 

ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, muhtarların 

ve kanaat önderlerinin katılımı ve desteğiyle geniş tabanlı çalışmalar yürütülecek. 

✓ 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi 

vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi 

zorunluluğu getirilecek. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere 

girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel 

olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi 

sorgulaması yapılacak. 
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✓ Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına 

müsaade edilmeyecek. 

✓ Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu 

ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi 

bulunacak. Bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca 

kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı 

sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış 

negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif 

PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecek.  

✓ Valilikler/kaymakamlıklarca illerinde/ilçelerinde kişilerin toplu olarak bulunduğu diğer 

etkinlikler veya faaliyetlerden faydalanacak hastalığı geçirmemiş veya aşısız kişiler için İl/İlçe 

Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla HES kodu üzerinden PCR test kontrolü zorunluluğu 

getirilebilecek.  

✓ Salgın süreci ile birlikte mesafe kuralı doğrultusunda imtina edilen sarılma ve tokalaşma 

benzeri davranışların özellikle son dönemde toplum içerisinde yaygınlaştığı görülüyor. 

Kültürümüzün bir parçası olmakla birlikte salgınla mücadele sürecinde salgının yayılımını 

artıran tokalaşma/sarılma gibi faaliyetlerden bir müddet daha uzak durulmasının öneminin 

vatandaşlara hatırlatılmasına yönelik çalışmalar, vali ve kaymakamların koordinasyonunda 

sürdürülecek. 

✓ Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca 

İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak, uygulamada herhangi bir 

aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak. 

3. COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve 

Alınacak Tedbirlere İlişkin Genelge Yayımlandı. 

30 Haziran 2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmî Gazete’de Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 

Genel ile COVID-19 kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında normalleşme ve alınacak tedbirlere 

ilişkin hususlar belirlenmiştir. Buna göre; 

✓ 14 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan "Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik 

Tedbirler" konulu 2021/8 sayılı genelgenin yürürlükten kaldırılmış olup 1 Temmuz 2021 

itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarının normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarını 

sürdüreceği; 

✓ Sağlık Bakanlığı ile Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı hariç kamu kurum ve kuruluşlarında 

çalışanlardan; Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik rahatsızlığı bulunan 60 yaş ve üzeri 

çalışanlar (yönetici pozisyonundakiler hariç) ile gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci 

haftasına kadarki süre içerisinde bulunan çalışanların idari izinli sayılmaya devam edileceği;  

✓ Bu genelge kapsamında idari izinli sayılanların göreve gelmedikleri süre zarfında istihdamlarına 

esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacakları ifade edilen genelgede, söz konusu 

çalışanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklarının saklı olup hizmetin 

yürütülmesi açısından sorumluluklarının görev yerinde çalışanlar ile eşit olduğu, bu çalışanların 
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amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacağı ve hizmetine ihtiyaç duyulanların 

görevlerine döneceği; 

✓ Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte ulusal veya uluslararası düzeyde kapalı alanlarda 

düzenlenecek her türlü toplantı veya aktivitenin gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle 

video/tele konferans gibi sesli-görüntülü iletişim sistemleri vasıtasıyla uzaktan yapılmasına 

özen gösterileceği vurgulanan genelgede, tüm personelin maske kullanması, çalışma 

mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu 

mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması gibi gerekli tedbirlerin 

devam ettirileceği belirtildi. 

4. Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Yayımlandı. 

30 Haziran 2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmî Gazete’de Cumhurbaşkanlığı tarafından Tasarruf 
Tedbirleri Genelgesi yayımlandı. Buna göre getirilen tedbirlerden bazıları şöyledir; 
 

✓ Kamu hizmetleri, bütçe sınırları içinde kalınarak ayrılan kaynakların üzerinde harcama 

yapılmasına yol açılmadan azami tasarruf anlayışı içinde yerine getirilecektir. Yılı ve takip eden 

yılların bütçelerinde ilave yük oluşturacak şekilde faaliyet genişlemesine ve iş artışına 

gidilmeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşları kendi kuruluş mevzuatında belirtilen faaliyet 

alanları ile doğrudan ilgili olmayan herhangi bir harcama veya taahhütte bulunmayacak, ihale 

şartname ve sözleşmelerine alım konusuyla ilgisi olmayan unsurları dahil etmeyeceklerdir. 

Kamu kurum ve kuruluşları, yapacakları alımlarda ölçek ekonomisinden yararlanarak 

ihtiyaçların daha düşük maliyetlerle karşılanması amacıyla ortak alım yoluyla tedarikin 

yaygınlaştırılması için azami gayret göstereceklerdir. 

✓ Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında hiçbir surette hizmet binası, 

lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal 

tesis ve bunlarla ilgili arsa ve arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak, yeni kiralama 

yapılmayacak ve yeni inşaata başlanmayacak. Ancak deprem riski nedeniyle yıkım kararı 

verilmesi halinde, o hizmet için tahsis edilebilecek Hazineye ait taşınmazın bulunmadığının 

tevsik edilmesinden sonra, kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan veya tahsis 

edilmiş olan yerlere yeni inşaat yapılabilecek. Diğer taraftan, kesinleşmiş mahkeme kararı ile 

taşınmazın tahliyesi gibi kanuni zorunluluk halinde, o hizmet için tahsis edilebilecek Hazineye 

ait taşınmazın bulunmadığının tevsik edilmesinden sonra, hizmet yeri ihtiyacının karşılanması 

amacıyla taşınmaz kiralarının yüksek olduğu mahaller dışında ve rayiç bedeli dikkate alınarak 

taşınmaz kiralanabilecek. 

✓ Kamu kurum ve kuruluşlarınca taşıt edinimleri ihtiyaç analizlerine dayandırılacak, acil ve 

zorunlu haller dışında her ne suretle olursa olsun yeni taşıt edinilmeyecek. Mevcut taşıtlar da 

ihtiyaç analizleri ve tasarruf anlayışı çerçevesinde yeniden gözden geçirilecek, ihtiyaç fazlası 

olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar ihtiyacı olan kurumlara devredilecek ya da 

tasfiye edilecek. 

✓ Kamu kurum ve kuruluşları hizmet alımı suretiyle edinecekleri toplam taşıt sayısının kademeli 

olarak azaltılmasına ilişkin tedbirleri alacak, bu kapsamda 2020 yılındaki taşıt sayılarını 2021 
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yılından başlamak üzere 2023 yılı sonuna kadar kümülatif olarak en az yüzde 20 oranında 

azaltacak. 

✓ İlgili mevzuatında belirtilen makam ve hizmetler ile ambulanslar hariç olmak üzere, hibe dahil 

her ne suretle olursa olsun yabancı menşeli taşıt edinilmeyecek. Merkezi yönetim bütçe 

kanununa ekli (T) işaretli cetvelde tasnifi yapılan taşıt cinslerinde en az iki marka tarafından 

yerli menşeli üretimi olmayan taşıtlar hakkında bu hüküm uygulanmayacak. 

✓ 237 sayılı Taşıt Kanunu'na ekli (1) ve (2) sayılı cetvel kapsamındaki hizmetlere ve koruma altına 

alınanlara tahsis edilen taşıtlar dışında hiçbir makama taşıt tahsis edilmeyecek. Söz konusu 

cetvellerde yer almayanlardan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve 

kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde 

yer alan kadro, pozisyon ve görevlerde bulunanlar ile belediye başkanları ve belediyelerde 

genel sekreterler ve genel müdürler; ikametgahları ile görev yerleri arasındaki sadece sabah-

akşam geliş ve gidişleri için hizmet aracı olarak kurumların mevcutlarında bulunan binek veya 

"station wagon" tipi taşıtlardan yararlanabilecek. 

✓ Millî Savunma Bakanlığı, Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil 

Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ile Hakimler ve Savcılar 

Kanunu'na tabi olarak görev yapanlardan, güvenlik ihtiyaçları nedeniyle gerekli görülenlerin 

ikametgahları ile görev yerleri arasındaki sadece sabah-akşam geliş ve gidişleri ilgili bakan veya 

üst yönetici onayıyla hizmet araçlarınca sağlanabilecek. Ayrıca bakanlıklarda hizmet 

taşıtlarından en fazla 3 adedi bakanlar tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde makam 

hizmetlerinde kullanılabilecek. 

✓ Kurum hizmetlerinin gerektirdiği zorunlu haller ile güvenlik, istihbarat, askeri ve uluslararası 

ilişkiler maksatlı milletler arası görüşmelere açılacak telefonlar, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili 

kuruluşlarda bakan, il özel idarelerinde vali, belediyelerde belediye başkanı, diğer idarelerde 

üst yönetici tarafından belirlenecek. 

✓ Cep telefonları sadece Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bakanlar, yüksek yargı organları başkanları, 

valiler ve belediye başkanları ile hizmet gereksinimi dikkate alınarak 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesine ekli (1) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlerde bulunanlar ile 

belediyelerde genel sekreterler ve genel müdürler ile sınırlı olmak üzere bakanlıklar, bağlı, ilgili 

ve ilişkili kuruluşlarda bakan, belediyelerde belediye başkanı, diğer idarelerde üst yönetici 

tarafından belirlenen makamlar için tahsis edilebilecek. 

✓ Kamu kurum ve kuruluşlarında kâğıt kullanımı en aza indirilecek, rapor, bilgi notu ve benzeri 

dokümanların hazırlanması ve dağıtımı elektronik ortamda yapılacak. Demirbaş alımı zorunlu 

hallerde yapılacak, demirbaşlar kullanım ömrü tamamlanmadan değiştirilmeyecek. Bilgisayar 

ve bilgi işlem sistemlerinin yenilenmesi ve genişletilmesi durumunda hizmet ihtiyacının 

gerektirdiği özellikler ve kapasite dikkate alınacak. Ayrıca fiziki olarak birbirine yakın makam 

ve birimlerdeki fotokopi, faks ve benzeri büro malzemelerinin ortaklaşa kullanılması 

sağlanacak. 

✓ İş Kanunu kapsamında çalışan işçilerin yıl içerisinde hak kazandıkları yıllık ücretli izin süreleri, 

ilgili yıl içerisinde kullandırılacak. Ayrıca, ilgililerin önceki yıllarda hak kazanıp kullanmadıkları 

yıllık ücretli izin süreleri, yürütülen hizmetlerde aksamaya sebep olmayacak şekilde azami üç 

yıl içerisinde kullandırılacak. 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı'nda 
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öngörülen koruyucu giyim ve donanım malzemeleri, söz konusu kararda yer alan hizmetlerde 

görev yapan personel ile sınırlı olarak, aynı şekilde verilecek. Bu yardım karşılığında çek, kupon 

veya benzeri ödeme araçları kullanılmayacak ve nakdi bir ödemede bulunulmayacak. 

✓ Bedeli kurum ve kuruluşlarca karşılanmak suretiyle satın alınan mal veya hizmetler karşılığında 

tahakkuk eden her türlü ayni veya nakdi menfaatin (havayolu şirketlerince sağlanan uçuş 

milleri vb.), şahıslarca tasarruf edilmesi önlenecek, kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılması 

sağlanacak. Kamu kurum ve kuruluşları, ek mali yüklerle karşılaşılmaması için fatura karşılığı 

ödemelerini ve diğer yükümlülüklerini zamanında yerine getirecek ve bunun için her türlü 

tedbiri alacak. 

5. Ticaret Sicili Belgeleri, Ülkemizin Tamamında MERSİS Üzerinden 

Elektronik Ortamda Temin Edilebilecek 

12.04.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından duyurulduğu üzere TOBB iş birliği ile 

başlatılan MERSİS üzerinden elektronik belge uygulaması, 5 Nisan 2021 itibarıyla 238 Ticaret Sicili 

Müdürlüğünün tamamında devreye alınmıştır. Ticaret Sicili Müdürlüklerine fiziki başvuru ile alınabilen 

Ticaret Sicili Tasdiknamesi, İflas ve Konkordato Belgesi, Merkez Nakli Belgesi, Durum Belgesi gibi ticaret 

sicili belgeleri, artık ülkemizin tamamında MERSİS üzerinden elektronik ortamda temin 

edilebilmektedir.  

6. SGK’ya Ait 5 Hizmet Daha e-Devlet Üzerinden Sunulacak 

16.03.2021 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından internet 
sitesinde yayımlanan haber göre, e-devlet üzerinden SGK tıbbi malzeme, reçete, rapor ve katılım payı 
tutarlarının e-devlet üzerinden görüntülenebilmekte ve borcu yoktur belgesi alınabilmektedir. 

7. Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Yayımlandı! 

10 Mart 2021 tarihinde 31419 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği 

(“Yönetmelik”) uyarınca uzaktan çalışmaya ilişkin sözleşmenin şekli ve içeriği, çalışma mekanlarının 

düzenlenmesi, malzeme ve iş araçlarının temini ve kullanımı, üretim maliyetlerinin karşılanması, 

çalışma süresinin belirlenmesi, iletişim, verilerin korunması, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlerin 

alınması, uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işler, uzaktan çalışmaya geçiş hususları hükme 

bağlanmıştır.  İşin yerine getirilmesinden kaynaklanan mal veya hizmet üretimiyle doğrudan ilgili 

zorunlu giderlerin tespit edilmesine ve karşılanmasıyla ilgili mevzular iş sözleşmesine bırakılmıştır. 

Verilerin korunmasına ilişkin olarak işvereni, uzaktan çalışanı, işyerine ve yaptığı işe dair verilerin 

korunması ve paylaşımına ilişkin işletme kuralları ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendirmekle ve bu 

verilerin korunmasına yönelik gerekli tedbirleri almakla yükümlü kılmıştır. Korunması gereken verinin 

tanım ve kapsamını sözleşmede belirlenecektir. Uzaktan çalışana da verilerin korunması amacıyla 

işveren tarafından belirlenen işletme kurallarına uyması zorunluğu getirilmiştir. Uzaktan çalışmaya 

geçiş için uzaktan çalışmaya elverişli olan işler bakımından işçi ile işveren arasında yeni bir iş 

sözleşmesinin yapılması veya mevcut iş sözleşmesinin uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülmesi 

ile mümkün olmaktadır. 
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8. Sözleşmeli Kamu Personeli Yıllık İzinlerini Devredecek 

06.02.2021 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından internet 

sitesinde yayımlanan haber ile 06.02.2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3507 

sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı 

Kararı ile getirilen değişiklikler doğrultusunda kamu kurumlarında 4B’li olarak çalışan sözleşmeli 

personelin çeşitli sebeplerle kullanamadığı yıllık izinlerini, bir sonraki yılda kullanabileceği 

duyuruldu. 2020 yılının yıllık izinlerinin bu yıl da kullanılabileceği eklendi. 

9. COVID-19 Aşısı Uygulanmaya Başlandı 

Sağlık Bakanlığı’nın (“Bakanlık”) kurduğu Aşı Bilgi Edinme Platformu (“Platform”) üzerinden COVID-19 

Aşısı ve süreçlerine ilişkin bilgilere ulaşılabilmektedir. Bakanlıkça hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma 

riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 

aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanmaktadır.  

 

COVID-19 Aşı çeşitleri aşağıdaki gibidir: 

✓ Hastalığa neden olmayan ancak bağışıklık yanıtı oluşturan etkisizleştirilmiş virüs içeren aşılar 

(İnaktif aşılar). 

✓ Hastalığa neden olmayan ancak bağışıklık yanıtı oluşturan zayıflatılmış virüs içeren aşılar (Canlı 

atenüe aşılar). 

✓ Güvenli bir şekilde bağışıklık yanıtı oluşturmak için COVID-19 virüsünün yapısını taklit eden 

protein parçalarını kullanan protein bazlı aşılar. 

✓ Güvenli bağışıklık yanıtı oluşturmak için COVID-19 virüsünün RNA parçacıklarını taşıyan 

hastalık yapıcı etkisi olmayan virüslerin kullanıldığı viral vektör aşıları. 

✓ Kendi başına güvenli bağışıklık yanıtı oluşturan protein üretmek için genetik olarak tasarlanmış 

RNA ve DNA parçacıklarını kullanan son teknoloji bir yaklaşım olan m-RNA ve DNA aşıları. 

Aşı Takip Sistemi ile Ana depodan alınıp kişiye uygulanıncaya kadar tüm depolardaki, dağıtım yapan 

araçlardaki ve dolaplardaki her bir doz aşı ve antiserumun gerek sıcaklık gerekse de stok düzeyi canlı 

(7/24) olarak izlenebilmektedir. 

Aşı, Aile Sağlığı Merkezinde yapılacağı zaman, kişinin kayıtlı bulunduğu aile hekimliği biriminde 

uygulanmaktadır. Kişinin çeşitli nedenlerle bağlı bulunduğu aile hekimine ulaşamadığı durumda ise en 

yakın aile hekimliği biriminden veya hastanede aşı uygulamaları için hali hazırda hizmet vermekte olan 

erişkin aşılama kliniklerinden/birimlerinden randevu alması durumunda aşılanması sağlanmaktadır. 

Aşı sonrası istenmeyen etkiler elektronik ortamda kayıt altına alınacak ve titizlikle izlenerek 

değerlendirilmektedir. 

Bakanlık tarafından temin edilen aşılar, aşılama hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak 

uygulanmaktadır. 
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10. Teşvik ve Desteklerin Süreleri Uzatıldı 

02.12.2020 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından internet 

sitesinde yayımlanan haber ile 02.12.2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmi Gazete’de 4447 sayılı İşsizlik 

Sigortası Kanununun geçici 10, 19, 21 ve 26. maddelerindeki bazı sürelerin uzatılmasına ilişkin 

Cumhurbaşkanlığı Kararlarının yayımlandığı duyurulmuştur.   

İlgili kararlar uyarınca;  

✓ “İlave İstihdam Teşviki” süresi 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu teşvik ile bir önceki 

yılın ortalama sigortalı sayısına ilave istihdam edilenler için sağlanan prim desteği 

uygulamasının da süreceği belirtilmiştir. 

✓ Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdamına uygulanan teşvik süresi ise 
31.12.2022’ye kadar uzatılmıştır. 

11. İş Göremezlik Ödeneği 

07.10.2020 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (“Bakanlık”) internet sitesinde 

yayımlanan haber ile Bakanlık tarafından koronavirüs tedavisi gören veya filyasyon ekipleri tarafından 

yüksek bulaş riski tespit edilen çalışanların sağlık kuruluşlarına başvurmadan iş göremezlik 

ödeneğinden faydalanacağını açıklandı. Geçici iş göremezlik ödeneği için gerekli olan istirahat 

raporunu almanın kolaylaştırıldığı belirtildi. Bakanlık, Filyasyon ekiplerinin, FİTAS (Filyasyon ve 

İzolasyon Takip Sistemi) üzerinden düzenlediği istirahat raporları SGK tarafından otomatik olarak 

işleme alınabileceğini ve böylece çalışanların karantinada kaldıkları süre için düzenlenen raporlara ait 

iş göremezlik ödeneklerini ödeyeceklerini belirtti.  

12. Yurt Dışına Çıkışlarda PCR Testi Uygulaması 

Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde yapılan açıklama ile yurtdışına çıkacak ve gideceği ülke 

tarafından PCR testi istenen ve süreç içerisinde kendi isteği ile test yaptıramayacak olan bu kişiler için 

İl Sağlık Müdürlükleri tarafından belirlenen yerlerde numune alınarak yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 

ücretli olarak test yapılmasına olanak sağlandığı duyurulmuştur. 

13. Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyonu Belgesi 

Turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliği hazırlan Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyonu 

Genelgesi 27.05.2020 tarihi itibariyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır. 

Genelge kapsamında, havaalanı işletmecileri, terminal kuruluşları, yer hizmetleri kuruluşları, 

havaalanına yolcu getiren ulaşım araçları ile yolcular da dâhil olmak üzere, her bir kurum ve kuruluş 

tarafından kendi bünyesinde alması gerekli tedbirler belirlenmiştir. Genelgede yer alan gereklilikleri 

sağlayan havaalanı işletmecilerine, yapılacak olan denetim ve yerinde incelemeler sonucunda 

Pandemi Sertifikası verilmektedir. 

14.  Sanayicilere COVID-19 kılavuzu 

20.05.2020 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımladığı duyuru ile Türk 

Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından sanayi işletmelerine yönelik “COVID-19 Hijyen, 
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Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu” hazırlandığı belirtildi. Kılavuz, sanayi kuruluşlarını 

bilgilendirmek ve öneriler vermek üzere enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürleri hakkında 

açıklamalar içermektedir. 

15. Şirketlere Sürdürülebilir Yaşam ve Üretim Önerileri 

Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası 09.04.2020 tarihinde şirketler için bir model önerisi yayımlamış ve 

bu kapsamda 7 adımın öneminin altını çizmiştir. Buna göre dikkat çekilen hususlar: 

✓ COVID-19 ekibi oluşturulması 

✓ Esnek veya uzaktan çalışma modeline geçilmesi 

✓ Ortak alanlarda temizlik önlemlerinin arttırılması 

✓ Kurum içinde ve dışında sağlık önlemlerinin uygulandığından emin olunması; 

✓ İç ve dış müşterilere yönelik iletişim çalışmalarına önem verilmesi; 

✓ Psikolojik destek verilmesi; 

✓ Kurumsal projelerle toplum sağlığına destek olunması. 

16. Acil Hal Tanımı Değişti 

4.3.2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama 

Tebliğinin 1/7 maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “(*) Acil hal;” tanımının aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesi öngörülmüştür: 

“(*) Acil hal; ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip 

eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya 

başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı 

kabul edilen durumlar ile pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavileri kapsamaktadır. 

Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.” 

17. Uzaktan/Evden Çalışma 

Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında mevzuatımızdaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin 

daha etkin hale getirilmesi temin edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Diğer yandan esnek ve uzaktan 

çalışma modellerinin henüz zorunlu tutulmasına ilişkin genel ya da sektörel bir açıklama yapılmamış 

olması sebebiyle işveren olarak;  

✓ Çalışanınızı evden çalışmaya zorlamamanızı,  

✓ Uzaktan çalışma ilişkisiyle iş verdiğiniz çalışanınızı iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri konusunda 

bilgilendirmenizi,  

✓ Uzaktan çalışma ilişkisiyle iş verdiğiniz çalışanınızı sağlık gözetimini sağlamakla yükümlü 

olduğunuzu,  

✓ Evden çalışan çalışanınızın ücretini tam olarak ödemekle yükümlü olduğunuzu ve 
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✓ Yemek ücreti ve ulaşım yardımı iş sözleşmesinde ücretin parçası olarak kararlaştırılmışsa 

evden çalışma halinde dahi kesilmemesini tavsiye ederiz. 

Dahası, 4857 sayılı İş Kanunu’nun kısmi süreli iş sözleşmesini düzenleyen 13. maddesi ile çağrı üzerine 

çalışma/uzaktan çalışma modelini düzenleyen 14. maddesinin Şirketinizin salgın sebebiyle 

uygulamaya konan evden/uzaktan çalışma modellerine uygulanıp uygulanmayacağı ya da uygulanma 

yöntemleri uygulanan ya da uygulanmak istenen model özelinde değerlendirilmesini tavsiye ederiz. 

Bu kapsamda Sosyal Güvenlik mevzuatı ile İş Sağlığı ve Güvenliği (“İSG”) mevzuatı uyarınca uymanız 

gereken hükümler de şekillenecek ve değişebilecektir.  
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D. VERİLERİN GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ SÜREÇLERİNİZ 

1. COVID-19 PCR Test Sonucu ve Aşı Bilgisi Uygulamalarına İlişkin Kamuoyu 

Duyurusu  

PCR testi ve/veya aşı bilgisi taleplerine ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) 
çerçevesinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 
görüşlerinin talep edilmesi üzerine Kurul’un 28/09/2021 tarihli ve 2021/980 sayılı Kararı ile aşağıda yer 
verilen değerlendirmenin Kurum resmi internet sitesinde yayınlanmasına karar verilmiştir. 
 
Buna göre; kişilerin tahlil, görüntüleme, test, rapor, aşı durumu gibi sağlık durumlarına ilişkin bilgileri 
Kanunun 6’ncı maddesine göre kişisel sağlık verisi niteliğini haiz olup, özel nitelikli kişisel veri 
kategorisinde bulunmaktadır. Bu sebeple, söz konusu bilgilerin Kanunun 6’ncı maddesinde yer verilen 
işleme şartlarına uygun olarak işlenmesi gerekmektedir. 
 
Öte yandan, Covid-19 salgınının dünya çapındaki gerek sağlık gerek sosyal hayat gerek ekonomi 
üzerindeki etkileri dikkate alındığında, bu salgınla mücadele kapsamında aşı durumu ve PCR test 
sonucu gibi Covid-19’a ilişkin kişisel sağlık verilerinin; kamu sağlığının, kamu güvenliğinin ve kamu 
düzeninin korunması amacıyla işlenmesi gerekliliğinin ortaya çıkması kaçınılmazdır. 

Bilindiği üzere Kanunun 28 inci maddesinin birinci 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 uygulanmayacağı 
düzenlenmiştir. 

Bu noktadan hareketle salgın hastalık gibi kamu güvenliği ve kamu düzenini tehdit eden durumlarda 
bu tehdidi ortadan kaldırabilmek amacıyla salgın hastalığın bulaşıcılığının önüne geçilebilmesini 
teminen kanunla yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen faaliyetler kapsamında kişisel 
verilerin işlenmesinin de Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında 
değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Bu kapsamda Covid-19’un sebebiyet verdiği salgın hastalığın kamu güvenliği ve kamu düzenini tehdit 
etmesi sebebiyle hastalığın yayılımını engellemek amacıyla Covid-19 aşı bilgisi ve/veya negatif sonuçlu 
PCR test bilgisinin anılan madde hükmü kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen 
önleyici ve koruyucu faaliyetler kapsamında işlenmesinin önünde bir engel bulunmadığı, dolayısıyla 
söz konusu kişisel veri işleme faaliyetlerinin Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi 
kapsamında gerçekleştirilebileceği, bununla birlikte, Covid-19 salgını kapsamında yürütülen kamu 
güvenliğini ve kamu düzenini koruma amacına yönelik faaliyetler dışında kalan ya da bu amacı aşan 
nitelikteki kişisel veri işleme faaliyetlerinin Kanun kapsamında yer alacağı değerlendirilmektedir. 
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2. Sicile Kayıt Yükümlülüğü Hakkında Kamuoyu Duyurusu 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yapılan duyuruda, ülkemizde halen etkisini göstermeye 

devam eden Covid-19 virüs salgını nedeniyle Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün 

gereği gibi yerine getirilmesi hususunda zorluklar yaşandığı gerekçesiyle Sicile kayıt sürelerinin 

uzatılmasına ilişkin birçok veri sorumlusu veya bunların bağlı olduğu üst kuruluşlar, muhtelif sektör 

temsilcileri ile bazı kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından 

Kuruma intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 

11/03/2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kararı ile; 

• Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek 

ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının 

Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine, 

• Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet 

konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt 

yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine, 

• Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının 

Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine 

kadar uzatılmasına karar verilmiştir. 

3. Konum Verisinin İşlenmesi 

Kurum’un 09.04.2020 tarihinde “COVİD-19 ile Mücadelede Konum Verisinin İşlenmesi ve Kişilerin 

Hareketliliklerinin İzlenmesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler” başlıklı duyurusunda, kişilerin konum 

verilerinin devlet tarafından takip edilmesine değinmiştir. Fakat söz konusu duyuru 6698 sayılı 

Kanunun 28. maddenin yorumlanmasına ilişkin yol gösterici olması bakımından önem arz etmektedir.  

Kurum, COVID-19 ile mücadele kapsamında, bazı ülkelerin, bu hastalığı taşıyan veya taşıma riski 

bulunan kişilerin tespiti, kalabalık yerlerin tespiti, tedavi ve karantina uygulamalarının hayata 

geçirilmesi vasıtasıyla virüsün kontrol altına alınması amacıyla mobil uygulamalar ve benzeri 

yöntemlere başvurduğunu ve bu kapsamda, ilgili kişilerin sağlık, konum ve iletişim bilgileri gibi kişisel 

verilerinin işlendiğini belirtmiştir. 

Yapılan duyuruda Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin 

Korunması Hakkında Yönetmelik’te yer alan “konum verisi” tanımına atıf yapılarak; konum verisinin 

gerçek kişileri belirlenebilir kılması halinde ise 6698 sayılı Kanun kapsamında kişisel veri olarak kabul 

edileceği belirtilmiştir.  

Kurum, COVID-19 tedbirleri kapsamında, izolasyonun sağlanabilmesine yönelik olarak kişisel veri 

niteliğindeki konum verisinin işlenmesini, 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 6698 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmayacağının düzenlendiği 6698 

sayılı Kanunun 28. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendi kapsamında değerlendirmiş ve konum verisinin 
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hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla, anılan madde hükmü kapsamına giren kamu kurum ve 

kuruluşları tarafından işlenmesinin önünde bir engel bulunmadığını belirtmiştir. 

Bununla birlikte, konum verilerinin belirtilen sebeplerle işleneceği hallerde, kişisel verilerin güvenliğini 

sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirin alınması ve bu verilerin işlenmesini 

gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde söz konusu kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi 

gerektiğinin altını çizmiştir. 

4. Uzaktan Eğitim Platformlarına Dikkat! 

Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’nun (“Kurum”) 07.04.2020 tarihinde internet sitesinde yaptığı 

kamuoyu duyurusu ile uzaktan eğitim platformlarında işlenen kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu’nun (“6698 sayılı Kanun”) 5. ve 6. maddesinde belirtilen işlenme 

şartlarına uygun olarak işlenmesine dikkat edilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Bu platformların birçoğunun bulut hizmet sağlayıcılar aracılığı ile hizmet verdiği ve merkezlerinin de 

yurt dışında olduğuna değinen Kurum, 6698 sayılı Kanunun 9. maddesinde yer alan kişisel verilerin yurt 

dışına aktarılması hususunun ortaya çıkacağının ve bu durumda da ilgili maddede belirtilen şartlara 

uyulması gerektiğinin; aksi halde bu durumun 6698 sayılı Kanunun ihlali anlamına gelebileceğinin altını 

çizmiştir. 

Bu bağlamda Kurum, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) 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” 

yayınlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtmiştir. 

5. Şirketinizin COVID-19 ile Mücadele Sürecinde Dikkat Etmesi Gerekenler  

Kurum’un resmî sitesi üzerinden 27.03.2020 tarihinde yayımlamış olduğu Kamuoyu Duyurusu ile veri 

sorumlusu sıfatını haiz olan Şirketinizin COVID-19 sürecinde işleyeceği kişisel verilere ilişkin dikkat 

etmesi gereken önemli hususlara açıklık getirmiştir. Bu hususlar Şirketinizin; 

✓ Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Temel İlkelere uygun hareket edilmesi, 

✓ 6698 sayılı Kanun ile ikincil düzenlemelere (“KVK mevzuatı”) uygun hareket edilmesi, 

✓ Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi, 

✓ Kişisel verilerin gizliliğine dikkat edilmesi,  

✓ Asgari kişisel veri işleme ilkesine uygun hareket edilmesi, 

✓ COVID-19 sürecinde kamu sağlığı ve kamu düzeni amacıyla kişisel veri işleme ve paylaşma 

amaçları ve yöntemleri, 

✓ COVID-19 sürecinde uzaktan çalışmanın doğurabileceği risklerin asgariye indirilmesi için 

gereken tedbirlerin alınması, 

✓ İşverenin, çalışanının virüs taşıdığını üçüncü kişilere açıklamasının amaç ve yöntemleri, 
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✓ İşverenin, işyerindeki personeli ve ziyaretçilerine COVID-19’dan etkilenen ülkelere yakın 

dönemde gerçekleştirdikleri seyahatleri vb. konulara ilişkin sorular sorması ve ilgili kişisel 

verileri işleme amacı ve yöntemleri 

ile ilgilidir. Bu konulara ilişkin kişisel veri işleme süreçlerinizin her biri kendi durumu ve amacı 

kapsamında incelenerek KVK mevzuatına uygun hale getirilmesini öneririz. 

 

 

  

mailto:info@srp-legal.com


  COVID-19 HUKUK BÜLTENİ (v.25) 
  15.10.2021, İstanbul 
 

34 
Şakayıklı Sokak No. 10 I Levent 34330 I Istanbul I Türkiye 

e-posta: info@srp-legal.com; Tel: +90 212 401 4 401; www.srp-legal.com 

 

E. KURUMSAL YÖNETİŞİM SÜREÇLERİNİZ  

1. Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve 

Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik 

Yayımlandı 

01.04.2021 tarihli 31441 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik 

Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik 

(“Yönetmelik”) uyarınca bankacılıkta ıslak imza zorunluluğu resmi olarak kalktı. Gerçek kişilerin ıslak 

imza verme zorunluluğu kaldırılarak; gerçek kişilerin uzaktan kimlik tespiti, banka çalışanı ile kişinin 

fiziksel olarak aynı mekânda bulunması gerekliliği bulunmadan, online bir şekilde görüntülü görüşmesi 

ve birbiriyle iletişim kurması ile gerçekleşmektedir. Bankalarca sahte yüz teknolojisine dair riskleri 

önlemeye yönelik ilave tedbirler alınması gerekmektedir.  

2. Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin 

Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik Yayımlandı 

26.06.2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe 

Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik uyarınca elektronik haberleşme 

sektöründe abonelik sözleşmesi, numara taşıma başvurusu, işletmeci değişikliği başvurusu, nitelikli 

elektronik sertifika başvurusu, kayıtlı elektronik posta başvurusu ve SIM değişikliği başvurusu 

işlemlerine ilişkin belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi halinde başvuru sahibinin kimliğinin 

doğrulanması amacıyla uygulanacak sürece ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Buna göre; 

✓ İşletmeci/hizmet sağlayıcı, bu Yönetmelik kapsamındaki işlemleri yüz yüze kanallardan, kendi 

internet sitesinden, mobil uygulamalardan veya benzeri mecralar üzerinden elektronik 

ortamda güvenli bir şekilde başvuru sahibine sunabilir. 

✓ Başvuru sahibinin kimlik doğrulama işlemi bu Yönetmeliğe uygun olarak; 

a) e-Devlet Kapısı, 

b) ICAO 9303 standardına uygun yakın alan iletişimi özelliği olan belge ile birlikte yapay zekâ 

veya yetkili marifetiyle görüntülü doğrulama, 

c) TCKK ile birlikte PAdES oluşturma, 

ç) Yüz yüze kanallarda başvuru sahibinin kimlik belgesi ile birlikte işleme özgülenecek video 

görüntüsü alma 

yöntemleri vasıtasıyla yapılabilir. 

✓ Görüntülü kimlik doğrulama sırasında başvuru sahibinin canlılığını tespit edici teknikler 

kullanılır. Kimlik ibraz eden başvuru sahibinin hazırda bulunduğunun teyidi amacıyla, başvuru 

sahibinin yüzünün, tam ve net olarak görülebileceği aydınlık ortamda, gözlerinin açık olduğu 

şekilde farklı açılardan kamera görüntüsü alınır.  

✓ İşletmeci/hizmet sağlayıcı hazırda bulunan başvuru sahibinin alınan canlı görüntüsündeki yüzü 

ile kimlik belgesinde yer alan fotoğrafın karşılaştırmasını yapay zekâ yöntemi ile Ek-2’de yer 

alan kriterlere uygun olarak veya işletmeci/hizmet sağlayıcı yetkilisi marifetiyle Ek-3’te yer alan 

kriterlere uygun olarak yapar. 
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3. 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Getirilen Değişiklikler 

17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“7256 sayılı Kanun”) 

uyarınca bir takım değişiklikler getirilmiştir. Bu değişikler doğrultusunda kurumsal yönetişim 

süreçlerinizi etkileyen düzenlemeler aşağıdaki gibidir; 

Tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını iktisap etmeleri 

durumunda bunları;  

✓ Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri halinde iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık 

paylarının itibari değeri arasındaki fark tutarın sermaye azaltımına ilişkin kararın ticaret 

sicilinde tescil edildiği tarih, 

✓ İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları halinde iktisap bedeli ile elden 

çıkarma bedeli arasındaki fark tutarın elden çıkarma tarihi, 

✓ İktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa etmemeleri 

veya elden çıkarmamaları halinde, iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının 

itibari değeri arasındaki fark tutarın iktisap tarihinden itibaren iki tam yıllık sürenin son günü 

itibarıyla dağıtılmış kar payı sayılmakta ve bu tutarlar üzerinden %15 vergi tevkifatı yapılmaktadır. Bu 

fıkra kapsamında tevkif edilen vergiler herhangi bir vergiden mahsup edilmemektedir. 

Kanun’un 35. maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na getirilen değişiklik doğrultusunda, 

Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen 

kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere 5 hesap dönemine 

ait kurum kazançlarına, kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli olarak uygulanacağı düzenlenmiştir. 

İndirimin uygulanması için gerekli olan şartın kaybı halinde, indirimli vergi oranı uygulaması nedeniyle 

zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faizi ile birlikte 

tahsil edilmektedir. 
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F. UYUŞMAZLIK SÜREÇLERİNİZ 

1. E-Duruşma Sistemine İlişkin Yönetmelik Yayımlandı 

30 Haziran 2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Hukuk Muhakemelerinde Ses ve 

Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşmaİcrası Hakkında Yönetmelik” kapsamında hukuk 

yargılamalarında aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden, tarafın veya 

vekilinin duruşmaya katılmalarına ve usul işlemleri yapabilmelerine; tanığın, bilirkişinin, uzmanın ve 

diğer ilgililerin dinlenilmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Buna göre;  

✓ Hukuk yargılamalarında aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla, taraf veya vekili bu 

Yönetmelikte belirlenen yerden duruşmaya katılabilir ve usul işlemleri yapabilir; tanık, bilirkişi, 

uzman ve diğer ilgililer dinlenilebilir. 

✓ Taraflardan birinin talebi üzerine; mahkeme, talep eden tarafın veya vekilinin, bu 

Yönetmelikte belirlenen yerden duruşmaya e-Duruşma Sistemi yoluyla katılmalarına ve usul 

işlemleri yapabilmelerine karar verebilir. Taraflardan birinin talebi üzerine; mahkeme tanığın, 

bilirkişinin veya uzmanın bu Yönetmelikte belirlenen yerden e-Duruşma Sistemi yoluyla 

dinlenilmesine karar verebilir. 

✓ Taraflardan biri veya vekili, duruşmaya e-Duruşma Sistemi yoluyla katılmayı, usul işlemleri 

yapmayı ya da tanığın, bilirkişinin veya uzmanın e-Duruşma Sistemi yoluyla dinlenilmesini 

gerekçesiyle birlikte mahkemeden talep edebilir. e-Duruşma, UYAP mobil uygulamaları, 

avukat veya vatandaş portalı üzerinden duruşma gününden en az iki iş günü önce 

mahkemesinden talep edilir. 

✓ e-Duruşma talebi hakkında hâkim, duruşma gününden en az bir iş günü önce kabul veya ret 

hususunda karar verir. Bu karar kesindir. Aşağıdaki sebeplerden birinin bulunması durumunda 

e-Duruşma talebi gerekçesi gösterilmek suretiyle reddedilebilir: 

a) Talebin süresinde yapılmaması. 

b) Talebin hakkın kötüye kullanılması veya yargılamayı sürüncemede bırakma amacı 

taşıması. 

c) e-Duruşma yapılmasını zorlaştıran hukuki, fiilî veya teknik engellerin bulunması. 

✓ Hastalığı, yaşlılığı veya engelliliği sebebiyle mahkemeye bizzat gelmesi durumunda zorluk 

yaşaması muhtemel olan taraf, tanık, bilirkişi, uzman ve diğer ilgililerin talepleri hâlinde 

öncelikle e-Duruşma Sistemi yoluyla dinlenilmelerine karar verilir. 

✓ Mahkeme; tanığın, bilirkişinin veya uzmanın e-Duruşma Sistemi yoluyla dinlenilmesine resen 

karar verebilir. 

✓ e-Duruşma talep eden taraf vekili, avukatlık bürosundan, baro tarafından bu amaç için 

belirlenen bölümden, adliyede bu amaca tahsis edilen yerden veya beşinci fıkradaki şartları 

taşıyan başkaca uygun bir yerden duruşmaya katılabilir. e-Duruşmaya katılımın sağlanacağı 

yerin, her türlü etki ve yönlendirmeden uzak, ilgilinin yüz ifadelerini, vücut hareketlerini, tavır 

ve davranışlarını gözlemlemeye, duygularını anlamaya ve söylediklerini net bir şekilde 

dinlemeye imkân sağlayacak nitelikte olması gerekir. 

✓ Duruşmaya katılan taraf vekilinin kimlik tespiti; güvenli elektronik imza veya mobil imza ile 

UYAP kayıtları ve benzeri yöntemler kullanılarak mahkemece yapılır. 
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✓ Mahkeme, yargılamanın zorunlu kıldığı hâllerde, gerekçesini belirterek e-Duruşmanın kayıt 

altına alınmasına karar verebilir. e-Duruşma Sistemi ile elde edilen kayıtlar, mahkemece e-

Duruşmanın yönetildiği bilgisayarda veya veri depolayabilen aygıta aktarılarak dosyasında 

saklanmak üzere Merkezi Kayıt Sisteminde iki hafta süre ile muhafaza edilir. Süre sonunda 

Merkezi Kayıt Sistemindeki bu veriler geri döndürülemeyecek şekilde silinir. Bu şekilde alınan 

kayıtlar mahkemenin ve ilgili kişilerin açık izni olmadıkça hiçbir yerde yayımlanamaz. 

2. Adliyelere Girişte HES kodu şartı getirildi 

03.12.2020 tarihinde Adalet Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından yayımlanan haber ile adliyelere "Hayat 

Eve Sığar” (HES) kodu ile giriş yapılacağını bildirilmiştir. 

3. Adalet Bakanlığı Tarafından Çalışma Esasları Kılavuzu Hazırlandı 

31.05.2020 tarihinde Adalet Bakanlığı, Adalet Hizmetlerinde Yeni Çalışma Esasları Kılavuzu hazırlandığı 

ve tüm mahkemelere, başsavcılıklara ve icra müdürlüklerine gönderildiğini duyurdu. 

Kılavuzda esas olarak aşağıdaki tedbirlere yer verildiği belirtilmiştir: 

✓ Adliyelere maskesi olmayan hiç kimse alınmaması. 

✓ Herhangi bir iş ve işlemi olduğunu ispat edemeyenlerin adliyeye girişine izin verilmemesi. 

✓ Giriş kapılarında ateş ölçümü yapılarak, ateşi 38 dereceyi geçenler içeri alınmayıp sağlık 

kurumuna yönlendirilmesi. 

✓ Adliyedeki insan sirkülasyonunu kontrol altında tutmak için aynı anda 10 metrekareye bir kişi 

bulunacak şekilde giriş izni verilmesi. 

✓ Güvenlik personeli ve ön büro çalışanlarının, tıbbi maske ve koruyucu gözlük kullanması. 

✓ Ön büroların mümkün olduğu ölçüde dış mekânlarda konumlandırılması. 

✓ Mahkeme ve Cumhuriyet savcılığı kalemleri, ön bürolar ve icra dairelerinin cam veya şeffaf 

bölmelerle kapatılması, temizliklerin her gün yapılması ve yeterli sayıda antiseptik 

bulundurulması. 

✓ Duruşma salonları, kalem odaları ile icra dairelerinde çalışma düzeni 4 metrekareye bir 

personel düşecek şekilde planlanması. 

✓ Hakimler, savcılar, avukatlar ve tüm personelin maske kullanması. 

✓ Duruşmaların haftanın her gününe ve gün içine yayılmasını sağlayacak düzenlemeler 

yapılması. 

✓ Cumhuriyet savcılıklarına müracaatta sanık, tanık, müşteki gibi kişilerin sıra beklememesi için 

aralarında yeterli zaman aralığı bulundurulmasının sağlanması. 

✓ Duruşma, Cumhuriyet savcılıklarına müracaat, icra takibi gibi işlerde sosyal mesafe kuralları 

uygulanacak, en az bir metre aralıklarla zemin işaretlemesi yapılması. 

✓ Ortak alanlarda bulunan koltukların seyreltilmesi. 
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✓ Adliye içinde ve otopsi, olay yeri inceleme, keşif ve icra gibi dışarıdaki iş ve işlemlerde hâkim, 

Cumhuriyet savcıları ve tüm personel için önlük, maske, koruyucu gözlük ve eldiven gibi 

malzemelerin hazır bulundurulması. 

✓ Adliyelerde merkezi havalandırma sistemlerinin kullanılmaması, duruşma salonlarında dış 

ortam havalandırmasının yapılması. 

✓ Mahkeme ve icra işlemlerinde harç masrafı ve diğer ödemelerin mümkün olduğunca EFT, 

havale gibi yöntemler ile yaptırılması. 

✓ UYAP ve SEGBİS kullanımının yaygınlaştırılması. 

✓ Her Başsavcılık, COVİD-19 tedbirlerinin sevk ve idaresi için sorumluların belirlenmesi. 

✓ Kılavuzda yer alan tedbirlerin esnetilmesi ya da yeni tedbirlerin eklenmesi Sağlık Bakanlığı ve 

Bilimsel Danışma Kurulu’nun görüş ve tavsiyeleri doğrultusunda mümkün olması 

✓ Arabuluculuk Online Yapılabilmesi.Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın 16.03.2020 tarihinde 

internet sitesinde yaptığı duyuruda  

✓ Daha önceden başlanmış olup da devam eden arabuluculuk sürecine ilişkin uyuşmazlıklarda 

tarafların şehir içi ya da şehir dışından olup olmadığına bakılmaksızın telekonferans 

yönteminin kullanılmasına ağırlık verilmesi, 

✓ Yeni başlayan arabuluculuk sürecinde ise yasada belirtilen sürelerin sonuna doğru toplantı 

günü verilerek durumun takip edilmesi ile riskli ve acil durumların devam etmesi halinde 

tarafların şehir içi ya da şehir dışından olup olmadığına bakılmaksızın telekonferans 

yönteminin kullanılması 

hususlarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. 

4. Rekabet Kurumu’na Tebligatlar Elektronik Ortamdan Yapılacak 

Rekabet Kurumu internet sitesinde 06.04.2020 tarihinde yayımladığı duyuru ile Kurum’a yapılacak tüm 

başvuru, dilekçe ve bilgi-belge sunumu işlemlerinin https://www.turkiye.gov.tr/rekabet-

kurumu adresinde yer alan e-Devlet kapısı üzerinden ulaşılan “Rekabet Kurumu Başvuru Portalı” 

bağlantısı kullanılarak yapılabileceğini belirtmiştir. Uygulama halihazırda devam etmektedir. 

5. İcra Kesintileri 

İcra İşleri Dairesi Başkanlığının 02.04.2020 tarihli yazısı uyarınca nafaka alacaklarına ilişkin takiplerin 

ve dolayısıyla maaş hacizlerinin devam edeceği başka sebebe dayanan diğer maaş hacizlerinin devam 

etmesinin ve maaş kesintilerinin yapılmasının İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulmasına Dair 2279 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararına ve ilgili diğer yasal düzenlemelere aykırılık oluşturmayacağı, zira icra 

takiplerinin durdurulduğu tarih aralığında icra daireleri tarafından yeni haciz kararları 

alınamayacağından maaş haczi ve kesintileri için ilgili kurum ve kişilere yazılan müzekkerelerin postada 

gecikmiş olması ve takibin dayanağının nafaka borcuna ilişkin olup olmadığının veya diğer taraf lehine 

talep edilen bir işlem kapsamında bulunup bulunmadığının kesinti yapacak kurum ya da kişi tarafından 

bilinemeyecek olması gibi hususlar dikkate alındığında haciz müzekkerelerinin gereği yerine getirilerek 
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maaş kesintilerinin ilgili icra dairesi hesabına gönderilmesinin uygun olacağı belirtilmiş; maaş 

kesintilerinden icra dosyasına gelen ödemelerle ilgili ihtilaf bulunup bulunmadığının, alacaklısına 

ödenip ödenmeyeceğinin icra müdürlüğünce takdir edileceği, yapılacak işlemin hukuka aykırı veya 

hadiseye uygun bulunmadığının düşünülmesi halinde ancak borçlu tarafından İcra ve İflas Kanunun 16. 

maddesi kapsamında şikâyet yoluyla icra mahkemesine taşınabileceği, bu durumda mahkemelerce 

verilecek karar gereğince icra müdürlüklerince işlem tesis edilmesi gerektiğinin, değerlendirilmekte 

olup uygulanan maaş haczi kesintilerine devam edileceği bildirilmiştir.  

6. Ceza Soruşturması Dosyalarına Artık UYAP’tan Ulaşılabilecek 

Adalet Bakanlığı, avukatların soruşturma dosyalarındaki belgelere UYAP üzerinde görüntüleyebildikleri 

bilgi ve belgelerin kapsamının genişletilmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışmanın tamamlanmasıyla 

birlikte, avukatların fiziki olarak ulaşabildikleri soruşturma dosyalarındaki belgelere UYAP'tan 

erişmelerine imkân sağlandı. Uygulama 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla 05.04.2020 tarihinde 

başlatıldı. 

Yeni uygulamaya göre, avukatlar, vekili veya müdafisi oldukları soruşturma dosyalarıyla ilgili "UYAP 

Avukat Portal"dan "soruşturma dosyasını inceleme" talebi gönderecek. Bu talebin Cumhuriyet savcısı 

tarafından onaylanması üzerine izin verilen evraklar avukatların UYAP sayfalarından 

görülebilmektedir. 

Talebin reddedilmesi halinde ise savcının gerekçesine aynı şekilde UYAP'tan ulaşılabilmektedir.  
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G. SATIŞ VE PAZARLAMA SÜREÇLERİNİZ 

1. Ürünlerin Piyasaya Arzında Yeni Bir Döneme Girildiği Açıklandı 

12.02.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”) tarağından internet sitesinde yayımlanan haber ile 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 12.03.2021 tarihli ve 31066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile ürünlerin piyasaya 

arzında pek çok önemli yenilik getirdiklerini bildirdi. izlenebilirlik ile imalatçıdan satıcıya kadar tüm 

aktörlere bir ürünü kimden aldığını ve kime sattığını beyan etme zorunluluğu, geri çağırma 

zorunluluğu, uygunsuz bir üründen kaynaklı zararlarda firmanın zarar görene tazminatı ödeme 

yükümlülüğü, Güvensiz veya tağşişe konu ürünün ihracı yasağı ve aykırı davranan firmalara müeyyide 

getirilmesi kanunun önemli düzenlemeleri arasında yer aldı. E-ticaret de piyasa gözetimi ve denetimi 

kapsamına alındı.  

2. Tüm Devlet Destekleri Bir Tık Uzaklıkta  

08.05.2021 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan habere göre tüm devlet 

desteklerini tek bir platformda toplayan kamu tarafından verilen hibe, teşvik ve desteklerin tek bir çatı 

altında sunulduğu internet sitesi www.yatirimadestek.gov.tr, yatırım yapmak, iş fikirlerini hayata 

geçirmek isteyenlerin yeni adresi olarak belirlendi.  

3. TOBB ve VİSA “Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder” kampanyası başlattı 

26.03.2021 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin resmi internet sitesinde yayımlanan haber 

ile TOBB ve Visa iş birliğinde, pandemi döneminde küçük işletmelerin faaliyetlerine devam etmelerini 

desteklemek üzere yeni bir kampanya başlatıldığı duyuruldu. “Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder” sloganı 

ile hayat bulan kampanya, tüketicileri ihtiyaçlarını küçük işletmelerden karşılamaya davet etmektedir. 

Kampanyanın amacı, ülke genelinde tüketicilere çağrıda bulunarak herkesi ihtiyaçlarını yaşadıkları 

bölgedeki yerel küçük işletmelerden karşılamaya teşvik etmektir.  

4. TSE Belgelendirme Faaliyetlerinin Kapsamı Genişletildi 

07.01.2021 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından internet sitesinde 

yayımlanan haber ile Gümrük Birliği Anlaşması kapsamında malların serbest dolaşımı mevzuatı gereği 

“CE” işareti taşıması zorunlu olan ürünlerde belgelendirme faaliyetlerinin kapsamını genişlettiği 

duyuruldu. Bu doğrultada, TSE, ulusal akreditasyonunu tamamladığı parçacık filtreli maskeler, vücut 

koruyucu tulumlar, göz ve yüz koruyucu siperliklerde Avrupa Birliği’nden “CE” belgelendirme yetkisi 

aldı. Avrupa Birliği’nin Resmî Gazetesi’nde de yayımlanan yetki doğrultusunda Türkiye’de ve 

yurtdışında faaliyet gösteren üreticilerin belgelendirme talepleri TSE tarafından karşılanmaktadır. 

5. Econsumer.gov 

Ticaret Bakanlığı tarafından tüketicilerin uluslararası dolandırıcılık bildiriminde bulunabileceği ve 

hilekârlıkla mücadele etmek için atabilecek diğer adımlar hakkında bilgi edinme platformu olan 

econsumer.gov tanıtılmıştır. 
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6. Çağrı Merkezi Süreçleri 

Ödeme ve Elektronik Para Derneği (“ÖDED”) tarafından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 

(“TCMB”) başvurulmuş ve COVID- 19 nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda çağrı merkezi 

firmalarından alınan dış hizmetlerin, ilgili firma çalışanları tarafından evden sunulmasına dair görüş 

talep edilmiştir. 27.03.2020 tarihinde TCBM tarafından yapılan geri dönüşte “kesintisiz hizmet 

konusunda gereken tüm önlemlerin alınması kaydıyla olağan zamanlardaki uygulamaların dışında 

yöntemlerin kullanılmasının tabi” olduğu belirtilmiştir. Buna ek olarak 20.05.2020 tarihli ve 31132 

sayılı Resmî Gazete’de BDDK tarafından “Banka Çağrı Merkezlerinin Hizmet Seviyesinin ve Kalitesinin 

Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik yayımlanmıştır. Yönetmelik ile ilgili detaylı bilgiye hazırlamış 

olduğumuz bilgilendirme metninden ulaşabilirsiniz. 

7. Fahiş Fiyat Uygulamaları 

7244 sayılı Kanun’un 13. maddesi ile 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 

(“6585 sayılı Kanun”) 18. maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendi eklenmiş ve dördüncü fıkrası 

değiştirilmiştir. Bu madde ile 6585 sayılı Kanun’daki ceza hükümlerini genişleterek, mal veya hizmetin 

satış fiyatında fahiş artış yapanlar ve piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti 

bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlar hakkında idari 

para cezası verilmesine ilişkin değişiklikleri içeren yeni bir düzenleme getirmiştir. Bu düzenleme, 7244 

sayılı Kanun’un yayım tarihi olan 16.04.2020’de yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu maddenin yürürlüğe girmesinden önce, COVID-19 kapsamında alınan tedbirler neticesinde 

kişilerin sağlık ve dezenfektan ürünleri başta olmak üzere evde kalmanın doğal sonucu olarak her türlü 

tüketim malzemesine yönelik taleplerinin bilindiği üzere kayda değer oranda artış göstermesi 

sebebiyle, satış fiyatlarında da talep ile paralel oranda yükselme gözlenmekteydi. Böylelikle, 26 Mart 

2020 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada (ilgili haber linki), söz 

konusu uygulamaların 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a (“6502 sayılı Kanun”) 

aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle Mart ayı süresi içerisinde toplamda 10.090.060,- TL idari para cezası 

uygulandığı duyurulmuş ve söz konusu aykırılıkların devamı halinde para cezalarının 10 katına kadar 

arttırılmasına imkân bulunduğunun altı çizilmişti. 

Dahası Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca (“MASAK”) 1 

sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 231/c maddesi uyarınca COVID-19 gerekçe gösterilerek bazı 

gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlar ile ilgili olarak haksız fiyat 

artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle haksız kazanç elde eden firmalar hakkında re'sen inceleme 

başlatıldığı açıklanmıştır. 

8. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Oluşturuldu 

17.04.2020 tarihinde Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan haber ile 17 

Nisan 2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı Yeni 

Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun 

ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi 
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Hakkında Kanununa ek madde ekleyerek Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun oluşturulduğu 

duyuruldu.  

13 üyeden oluşan kurul, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik denetim ve 

incelemelerde bulunmakta ve gerektiğinde idari para cezası uygulamaktadır. 

Ticaret Bakanlığını temsilen dört; Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığını temsilen birer üye olmaktadır. 

Sivil toplum ve özel sektörü temsilen ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 

Konfederasyonu, üretici ve tüketici örgütleri ile perakende sektöründen birer üye olacaktır. 

Söz konusu Kurul olağan dışı durumlarda özellikle temel ihtiyaç maddeleriyle ilgili yaşanan sorunları 

çözmek için Başkanın çağrısı üzerine toplanmakta ve çalışmalarını yürütmektedir. 

9. Kartel Uygulamalarına Ağırlaştırılmış Ceza  

Türk Rekabet Kurumu 23.03.2020 tarihinde resmî sitesinde yayımladığı duyuru ile COVID-19 salgınının 

yaşandığı günlerde fırsatçı yaklaşımlarla fahiş fiyat artışı uygulayan teşebbüsleri, tüketicinin refahını 

korumak ve etkin rekabet koşullarını sağlamak için, özellikle takip ettiğini görmekteyiz. Dahası bu 

yönde hareket eden teşebbüslere en ağır idari para cezası uygulayacağını açıkça belirtmiştir. 

Dolayısıyla; 

✓ Rekabet Kurumu şikâyet başvurularını kabul etmeye, re’sen piyasalardaki rekabeti ve 

teşebbüslerin davranışlarını incelemeye ve takip etmeye, soruşturma açmaya ve karar 

vermeye devam etmektedir.   

✓ Ekonomik kriz kapsamında rakiplerin iş birliği, kaynakların kısıtlandığı ve arz güvenliğinin çok 

önemli olduğu bir salgında tüketicilerin faydasına yol açabilecekse de bu tür “kriz kartelleri” 

rekabet hukuku bakımından riskler yaratabilir.  

✓ Hâkim durumda olan piyasa oyuncularının bu süreçte hâkim durumlarını kötüye 

kullanmalarına karşı daha ağır cezalar uygulanabilir.    

Kısacası, Rekabet mevzuatı olduğu gibi uygulanmaya devam etmektedir. İçinde bulunduğumuz sürecin 

hassasiyeti sebebiyle teşebbüslerin ve özellikle tüm dünyada mercek altına alınan dijital piyasalarda 

faaliyet gösteren teşebbüslerin Rekabet Hukuku’na uygun davranmak için dikkatli hareket etmelerini 

tavsiye ederiz.   
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H. DIŞ TİCARET SÜREÇLERİNİZ 

 

1. 81 İl Valiliğine Ülkeye Giriş Tedbirleri Genelgesi Gönderildi 
 
İç İşleri Bakanlığı tarafından 3 Eylül 2021 tarihinde yapılan duyuruya göre, valiliklere gönderilen Covid-
19 tedbirlerine ilişkin ülkeye giriş genelgesinde, yurt dışından gelecek Türk vatandaşlarımız ile 
yabancılara uygulanacak tedbirler belirlendi. 

  
Covid-19 salgınının yeni varyantlarının ülkeye girişinin önlenmesi amacıyla 1 Temmuz'dan itibaren tüm 
sınır kapılarında ülkeye giriş tedbirlerinin hayata geçirildiği ve Afganistan ile 
Pakistan'dan Türkiye'ye gelen kişilere ülkeye girişte uygulanacak karantina tedbirlerinin belirlendiği 
hatırlatılan genelgede, salgının seyri göz önüne alınarak Afganistan hariç 1 Temmuz tarihli genelgenin 
yürürlükten kaldırıldığı bildirildi. 

  
Yeni genelge ile 4 Eylül 2021’den itibaren geçerli olacak şekilde aşağıdaki tedbirlerin belirlendiği 
kaydedildi. Buna göre,  
 

✓ Halihazırda durdurulmuş olan Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarına ilişkin 
uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar aynen devam edecek ve bu ülkelerden Türkiye'ye 
doğrudan seyahat edilmesine izin verilmeyecek.  

✓ Başka bir ülkeden gelmekle birlikte son 14 günde Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri 
Lanka'da bulunduğu anlaşılan kişilerden Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış 
negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler valiliklerce belirlenecek 
yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacak. Karantinanın 14'üncü gününde yapılacak PCR 
test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina tedbiri sonlandırılacak. PCR test sonucu 
pozitif çıkanlar ise test sonucunun pozitif çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınacak ve 
14'üncü günün sonunda PCR testinden negatif sonuç alınmasıyla tedbir sonlandırılacak. 

✓ Bangladeş, Hindistan ve Pakistan'dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat önce yapılmış 
negatif sonuçlu PCR test sonucunun ibrazı talep edilecek. Bangladeş, Hindistan ve Pakistan'dan 
doğrudan gelenler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılanlardan; Dünya Sağlık 
Örgütü veya Türkiye tarafından acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz 
(Johnson&Johnson için tek doz) yaptırdıkları ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini 
belgeleyenler ülkeye girişte karantina uygulamasından muaf tutulacak.  

✓ Dünya Sağlık Örgütü veya Türkiye tarafından acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz 
(Johnson&Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini 
belgeleyemeyenler ise ikametgahlarında veya beyan edecekleri adreslerde karantinaya 
alınacak, karantina sürecinin 10'uncu gününde PCR testine tabi tutulacak. 10'uncu gün 
yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina sonlandırılacak. 10'uncu 
günde PCR testi yaptırmayanlar 14 gün süreyle karantinada tutulacak. Test sonuçlarının pozitif 
çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce yayımlanan güncel 
pandemi rehberleri doğrultusunda hareket edilecek. 

✓ Afganistan'dan gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkede bulunduğu anlaşılan kişilerin ülkeye 
girişlerine ilişkin olarak 1 Temmuz tarihli genelgeyle getirilen hükümlerin uygulanmasına 
devam edilecek. 

✓ Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat önce 
yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek. 
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✓ Diğer ülkelerden gelenlerden tüm sınır kapılarından ülkeye girişlerde Dünya Sağlık Örgütü veya 
Türkiye tarafından acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için 
tek doz) yaptırdıklarını ve son dozun üzerinden en az 14 gün geçtiğini belgeleyenler karantina 
tedbirlerinden muaf olacak. İlk PCR pozitif test sonucunun 28'inci gününden başlamak üzere 
son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz 
edenlerden de negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu 
kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacak. 

✓ Bu ülkelerden gelenlerden Türkiye'ye girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair 
belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu 
PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test 
sonucunun ibrazı istenecek. 

✓ 12 yaş altındaki çocuklar Türkiye'ye girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası 
uygulamalarından muaf tutulacak. 

✓ Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak-gemi mürettebatı, kilit personel olarak 
nitelendirilen gemi adamları ve tır şoförleri "SARSCoV2 PCR testi" ve karantina 
uygulamasından muaf tutulacak. 

✓ Türkiye'ye girişlerde talep edilecek aşı sertifikası, PCR/Antijen test sonucu gibi belgeler hava 
yolu ve deniz yolu ile gelen yolcular ile kara/demir yolundan toplu taşıma araçlarıyla gelen 
yolcular için yolculuk öncesinde çıkış ülkesinde, taşıyıcı şirket tarafından kontrol edilecek, 
belgesi olmayanların sefere kabul edilmemesi sağlanacak. Belgesi olmayanların sefere kabul 
edilmesinden dolayı ortaya çıkan sorumluluk, taşıyıcı şirket tarafından karşılanacak. 

✓ Sağlık Bakanlığı tarafından tüm sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yapacak kişiler, varış 
noktalarında örnekleme temelinde PCR testine tabi tutulabilecek. Bu kapsamda gelen kişilerin 
test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecek, test sonuçlarının 
pozitif çıkması durumunda "Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Rehberi" doğrultusunda tedavileri 
yapılacak. Test sonuçları pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulundukları kişiler kendilerinin 
belirledikleri adreslerde 14 günlük süre ile izolasyona alınacak ve 10'uncu günün sonunda 
yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda izolasyon koşulları sonlandırılacak. 
Bu kişilerden delta varyantı taşıdığı tespit edilenlerin izolasyon koşulları 14'üncü günün 
sonunda PCR testi yapılmaksızın sonlandırılacak. 

 
Türkiye'ye giriş yapacak Türk vatandaşlarımıza uygulanacak tedbirler ise şöyle belirlendi: 
 

✓ Türk vatandaşlarımız, iki doz aşısını yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya 
6 ay içinde hastalığı geçirdiğini belgelemeleri halinde ülkeye giriş yapabilecek. Girişten azami 
72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporunu ya da girişten azami 48 saat önce 
yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunu ibraz eden Türk vatandaşlarımızın da girişine izin 
verilecek. 

✓ Belirtilen belge ya da test sonuçlarını ibraz edemeyenlerin sınır kapılarında PCR testi 
uygulandıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilecek ve test sonucu pozitif çıkanların 
ikametlerinde izolasyona alınmaları sağlanacak. 

✓ Bu şekilde ülkeye girişlerine izin verilen vatandaşlarımız, uygulama esasları Sağlık Bakanlığınca 
belirlenecek şekilde varış noktalarında izolasyona alınacak ve negatif sonuçlu PCR test raporu 
ibraz edene kadar izolasyon sürdürülecek. 
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2. “Yerel Paralarla Ticaret” Çağrısı 

Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde yapılan açıklama ile Ticaret Bakanı, Türk Konseyi üye ülkeleri 

arasında yerel paralarla ticaretin yaygınlaştırılması ile iş dünyasının döviz bulma sıkıntısının da önüne 

geçmiş olunacağını ve bu ülkeler ile ticaret hacmini daha hızlı artabileceğini belirtti. 

3. Türk Şoförlere Karantina Yok 

Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde yapılan açıklama ile uluslararası yük taşımacılığına ilişkin yeni 

kararlar alındığı belirtildi. Yeni kararlar ile 

✓ İran ve Irak sınır kapılarından giriş-çıkışlar hariç olmak üzere, Türk şoförlerin Türkiye'ye 

girişlerinde, Sağlık Bakanlığı birimlerince yapılan muayene sonrasında Kovid-19'a ilişkin 

herhangi bir semptom tespit edilmemesi ve her türlü sağlık tedbirlerinin alınması koşuluyla 14 

günlük karantina süresini beklemeden tekrar yurt dışına çıkış yapabilmelerine 

✓ Sağlık kontrollerinde hastalığa ilişkin herhangi bir belirti tespit edilmeyen yabancı uyruklu 

şoförlere 72 saat kuralı getirildi. Yabancı uyruklu araç şoförlerin, sağlık kontrolleri sonrasında 

herhangi bir belirti tespit edilmemesi ve her türlü sağlık tedbirlerine uymaları koşuluyla 

Türkiye'ye girişlerini takip eden 72 saat içinde ülkemizden tekrar çıkış yapmalarını taahhüt 

etmeleri halinde, 14 günlük karantina süresi uygulanmadan yüklerini bırakmaları için ülke içine 

girişlerine izin verilmiştir. 

4. Karayolları Taşıma Belgelerine İlişkin Yönetmelik Değişikliği 

11 Mayıs 2021 tarihli ve 31481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca şu hususlarda değişikliğe gidilmiştir: 

 

✓ Bakanlık (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı), salgın, olağanüstü hâl, gerginlik, buhran, kriz 

dönemleri ile afet ve acil durumlarında; bu Yönetmelik kapsamında öngörülen uyarma, geçici 

durdurma ve iptal gibi müeyyideler ile taşıt yaşları, sözleşmeli taşıt oranları, yetki belgesi 

almanın diğer özel/genel şartları veya belirlenmiş sürelerin, azaltılmasına, arttırılmasına veya 

durdurulmasına ilişkin geçici düzenlemeler yapabilir. 

✓ Elektronik ortamda ticaret (e-ticaret) yapanlara veya bunlara hizmet veren taşıma işleri 

organizatörü yetki belgesine sahip olan firmalara, bir sözleşmeye bağlı olarak hizmet vermek 

üzere M1 yetki belgesi talep eden gerçek veya tüzel kişilerden, 1 birim taşıt dışında asgari 

kapasite şartı, bu bendin (2) ve (3) numaralı alt bentleri gereğince sağlanması gereken alan 

şartları ile 40 ıncı maddenin 34 üncü fıkrasıyla belirlenen mesleki yeterlilik şartı aranmaz ve bu 

şekilde faaliyet gösterecekler için yetki belgesi ücretinde %50 indirim uygulanır. Bu bent 

kapsamında muafiyetli ve indirimli olarak yetki belgesi alanların, sözleşme yaptıkları firmalar 

haricindeki bir firmaya hizmet vermeleri halinde, yetki belgesi sahibine 20 uyarma verilir. 

✓ e-ticaret yapanlara veya bunlara hizmet veren taşıma işleri organizatörü yetki belgesine sahip 

olan firmalara, bir sözleşmeye bağlı olarak sadece 1 adet motosiklet veya moped cinsi taşıtla 

hizmet vermek üzere P1 yetki belgesi talep eden gerçek kişilerden, 1 birim taşıt dışında asgari 
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kapasite şartı, bu bendin (2), (3) ve (4) numaralı alt bentleri gereğince sağlanması gereken alan 

ve dağıtıcı eleman şartları ile 40 ıncı maddenin 34 üncü fıkrasıyla belirlenen mesleki yeterlilik 

şartı aranmaz ve bu şekilde faaliyet gösterecekler için yetki belgesi ücretinde %85 indirim 

uygulanır. Bu bent kapsamında muafiyetli ve indirimli olarak yetki belgesi alanların, sözleşme 

yaptıkları firmalar haricindeki bir firmaya hizmet vermeleri halinde, yetki belgesi sahibine 20 

uyarma verilir. 
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