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GİRİŞ

İlk olarak Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan Eyaleti’nde 2019

yılının Aralık ayında ortaya çıkan ve Covid-19 (koronavirüs)

olarak bilinen solunum yolu bulaşıcı hastalığı, Dünya Sağlık

Örgütü’nün (DSÖ) 9 Nisan 2020 tarihli raporuna göre 200’den

fazla ülkede 1.436.198 teyit edilmiş küresel vaka ile kayıtlara

geçmiştir.

DSÖ tarafından, 2 Mart 2020 tarihinde, bu salgın için küresel

risk seviyesi «yüksekten», «çok yüksek» seviyesine çıkarılmış

ve ayrıca 11 Mart 2020 tarihinde pandemi ilan edilmiştir.

Ülkemizde de görülen ve insan sağlığı için önemli bir tehdit

oluşturan, bulaşıcılığı yüksek olan bu virüsten doğan salgının

önlenmesi amacıyla yurt genelinde birçok tedbir alınmıştır.

Bu çalışmada 10 Nisan 2020 tarihi itibarıyla yurt genelinde

alınan tedbirlerden bazıları hakkında bilgi verilmesi

amaçlanmaktadır.

Nisan 2020  | Y G D Hukuk Bürosu müvekkillerine özeldir. 1



İCRA VE İFLAS 

TAKİPLERİNİN 

DURDURULMASI 

HAKKINDA 

KARAR

T.C. Cumhurbaşkanlığının 21 Mart 2020 tarih ve 2279
sayılı kararı

Bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30/4/2020 tarihine
kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak
üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan

❖ Tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına,

❖ Taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına,

❖Yeni icra ve iflas taleplerinin alınmamasına ve

❖ İhtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine

karar verilmiştir.

Bu karar, 22 Mart 2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanmış olup, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca kararın uygulanması sırasında oluşacak tereddütleri
giderebilmek ve uygulama birliğinin sağlanmasına katkıda
bulunmak amacıyla T.C. Adalet Bakanlığı tarafından görüş
yazısı yayımlanmıştır.

Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200322-2.pdf; görüş yazısına ise

https://iidb.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/2432020130212MX-

2614N_20200324_122952.pdf internet adresinden ulaşılabilir.
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KORONAVİRÜS 

SALGIN TEHDİDİ
NEDENİYLE 

DURUŞMALARIN 

ERTELENMESİ

T.C. Hakimler ve Savcılar Kurulunun 30 Mart 2020 tarihli
genel kurul kararı

Yargılama faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında ortaya çıkacak
riskleri önlemek amacıyla;

❖ Tutuklu ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan
soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin
durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve
işlemler haricindeki ilk derece adli ve idari yargı mercileri
ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine ait duruşma,
müzakere ve keşiflerin 30/04/2020 (bu tarih dahil)
tarihine kadar ertelenmesine,

❖Duruşma, müzakere ve keşiflerin ertelenmesine yönelik
işlemlerin evrak üzerinden ve duruşma açılmadan icra
edilmesine, yeni duruşma günü ile keşif saatinin, masrafları
gider avansından veyahut kamu bütçesinden karşılanmak ve
her türlü iletişim vasıtalarından istifade edilmek suretiyle
uyuşmazlığın taraflarına bildirilmesine

karar verilmiştir.

Karara https://www.istanbulbarosu.org.tr/files/docs/HSK2020.pdf internet adresinden
ulaşılabilir.
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ARABULUCULUK 

FAALİYETLERİNE 

YÖNELİK ALINAN 

TEDBİRLER

Arabuluculuk Daire Başkanlığının 16 Mart 2020 tarihli
duyurusu

Arabuluculuk sürecine ilişkin olarak;

❖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 ve

❖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

önerilmektedir.

Duyuruya http://www.adb.adalet.gov.tr/link/koronavirustdbrlr.pdf internet adresinden
ulaşılabilir.
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YASAL SÜRELERİN 

DURDURULMASI 

HAKKINDA 

KANUNİ
DÜZENLEME

(1/2)

26 Mart 2020 tarih ve 31080 sayılı (mükerrer) Resmi
Gazetede yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1. maddesi

Yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;

❖Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz,
ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü
süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak
üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine
ilişkin tüm süreler, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 6100
sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren
diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve
bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile
arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler
13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,

❖ 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin
diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim
veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler,
nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere
tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra
ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının
icra ve infazına ilişkin işlemler 22/3/2020 (bu tarih dâhil)
tarihinden

itibaren 30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar
durdurulmuştur.
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YASAL SÜRELERİN 

DURDURULMASI 

HAKKINDA 

KANUNİ
DÜZENLEME

(2/2)

Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden
günden itibaren işlemeye başlar. Durma süresinin başladığı
tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan
süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden
başlamak üzere on beş gün uzamış sayılır.

Aşağıda yer alan süreler ise kapsam dışı bırakılmıştır:

❖ Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve
tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı
süreleri

❖ 5271 sayılı Kanunda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin
süreler

❖ 6100 sayılı Kanunda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan
işlemlere ilişkin süreler

7226 sayılı Kanuna https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200326M1-1.htm
internet adresinden ulaşılabilir.
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ŞİRKETLERİN 

GENEL KURUL 

TOPLANTILARI 

HAKKINDA 

ALINAN 

TEDBİRLER

(1/2)

T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 20
Mart 2020 tarih ve 53382221 sayılı yazısı duyurusu

Şirket genel kurullarının yoğunlukla gerçekleştirildiği bu
dönemde şirketlerin kurul toplantıları bakımından alınan
tedbirler şu şekildedir:

❖Usulüne uygun olarak toplantıya çağrılmış genel kurulların
ileri bir tarihte yapılmak üzere şirketlerin yönetim
organlarının alacağı bir karar ile iptal edilebilecektir. Bu
kapsamda hazırlanacak ilan metninin, konuya ilişkin
yönetim/müdürler kurulu kararının noter tasdikli sureti ile
birlikte Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü’ne
iletilmesi yeterlidir.

❖ Şirket sözleşmelerinde veya esas sözleşmelerinde kurul
toplantılarının elektronik ortamda gerçekleştirilmesine
imkan tanıyan hüküm bulunmayan şirketlerin, bu dönemde
gerçekleştirmeyi planladıkları toplantıları, Merkezi Kayıt
Kuruluşu Anonim Şirketinden destek hizmeti almak
suretiyle ve hak sahiplerine elektronik ortamda katılma
imkanının sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmayacak
şekilde «Elektronik Genel Kurul Toplantı Sistemi» ve
«Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi» üzerinden
gerçekleştirilebilecektir.
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ŞİRKETLERİN 

GENEL KURUL 

TOPLANTILARI 

HAKKINDA 

ALINAN 

TEDBİRLER

(2/2)

❖ Ayrıca şirketlerce elektronik ortamda toplantı
gerçekleştirilmesine imkan tanıyan hükme ilişkin sözleşme
değişikliğinin bundan sonra yapılacak ilk genel kurul
toplantısında gerçekleştirilmesi imkanı tanınmıştır.

Bahse konu tavsiyeler çerçevesinde Ticaret Sicil Müdürlüğü
tarafından alınan ilave tedbirler ise aşağıdaki gibidir:

❖ Islak imzalı onaylı suret talepleri Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün
internet sitesi üzerinden iletilebilecektir. Talepler aynı anda
işleme alınacak ve aynı gün kargo ile talep sahibinin adresine
gönderilecektir.

❖ İlan talepleri ise posta veya kargo yolu ile Ticaret Sicil
Müdürlüğü’ne iletilebilecek ve ilan yayın ücretleri internet
bankacılığı kullanılarak yapılabilecektir.

Duyuruya https://icticaret.ticaret.gov.tr/haberler/sirketlerin-genel-kurul-toplantilarina-iliskin-
aciklama; ilan metnine ise 
https://www.ticaretsicil.gov.tr/view/hizlierisim/goster.php?Guid=4d57d0fc-8b72-11e9-a292-
54e058904e0d internet sitesinden ulaşılabilir.
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ŞİRKETLERİN 

KURUL 

TOPLANTILARINA 

İLİŞKİN EK 

YÖNTEMLER

Limited şirketler yönünden TTK’nun 617/4 maddesi uyarınca,
herhangi bir pay sahibinin fiziki katılım ile toplantı yapılması
isteminde bulunmaması durumunda, elden dolaştırma yoluyla
karar alınabilmesinin halihazırda mümkün olduğunu ve fakat
bu tür kararların geçerliliğinin, önerinin tüm ortakların
onayına sunulmasına bağlı olduğunu hatırlatmak isteriz.

Benzer bir kural anonim şirketlerin yönetim kurulu toplantıları
için de getirilmiştir. TTK’nun 390/4 maddesi uyarınca,
üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı
takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin
belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en
az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak
suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu
üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik
şartıdır.
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ŞİRKETLERİN KAR 

PAYI DAĞITIMINA 

İLİŞKİN 

DÜZENLEME

(1/2)

T.C. Ticaret Bakanlığının 31 Mart 2020 tarihli yazısı

Yazıda; Covid-19’un ekonomiye etkisiyle mücadele
kapsamında şirketlerin öz kaynaklarının, sermaye yapılarının
ve istihdamın korunmasını teminen sermaye şirketlerinin 2019
yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek
genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kâr payı
dağıtımı kararlarında;

❖Geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi

❖Dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25’ini
aşmaması

❖Yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi
verilmemesi

hususlarının dikkate alınması çağrısında bulunulmaktadır.

Kamu iştiraki olan sermaye şirketleri, kapsam dışı
bırakılmıştır.
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ŞİRKETLERİN KAR 

PAYI DAĞITIMINA 

İLİŞKİN 

DÜZENLEME

(2/2)

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve
Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 13. maddesinin
5. fıkrası uyarınca, herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket
genel kurulunda görüşülmesi istenen konuların gündeme
konulması zorunludur.

Buna göre kamu iştiraki olanlar hariç tüm sermaye
şirketlerinin, 2020 yılı içinde yapacakları genel kurul
toplantılarında T.C. Ticaret Bakanlığının kar dağıtımı ile ilgili
sınırlama talebini gündeme almak zorundadırlar.

Ancak genel kurul toplantısında gündeme alınan kar
dağıtımının sınırlandırılmasına uyulup uyulmaması konusunda
bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Yazıya http://www.alomaliye.com/2020/04/04/t-c-ticaret-bakanligi-kar-payi-dagitimi-
duyurusu/; TOBB’nin konuya ilişkin duyurusuna ise
https://www.samsuntb.org.tr/Haber/Dosya/www.samsuntb.org.tr_3507_YP6T36VG_hukuki_
2.pdf internet adreslerinden ulaşılabilir.
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İŞYERİ KİRA 

ÖDEMELERİNE 

İLİŞKİN 

DÜZENLEME

26 Mart 2020 tarih ve 31080 sayılı (mükerrer) Resmi
Gazetede yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2. maddesi

Yapılan düzenleme ile, 1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine
kadar işleyecek işyeri kira bedelinin ödenememesinin kira
sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacağı hüküm
altına alınmıştır.
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KAMU İHALE 

SÖZLEŞMELERİ
HAKKINDA 

GENELGE

(1/2)

T.C. Cumhurbaşkanlığının 1 Nisan 2020 tarih ve 2020/5
sayılı genelgesi

Genelge uyarınca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile bu
Kanundan istisna edilen düzenlemeler kapsamında
gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmelerde,
Covid-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine
getirilmemesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya
tamamen imkânsız hale gelmesi halinde yüklenicilerin, bu
durumu belgeleyen kayıtlarla birlikte ilgili sözleşmenin tarafı
olan idareye başvurması gerekmektedir.

Başvurular, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun
«Mücbir Sebep» başlıklı 10. maddesi ile diğer mevzuat
hükümleri çerçevesinde incelenecek ve karar alınmadan önce
idarelerce T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü
alınacaktır.
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KAMU İHALE 

SÖZLEŞMELERİ
HAKKINDA 

GENELGE

(2/2)

Covid-19 salgın hastalığının mücbir sebep olarak kabul
edilebilmesi için;

❖Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş
olması,

❖Yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine
getirilmesine engel nitelikte olması ve

❖Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün
yetmemiş bulunması

şartlarının birlikte gerçekleştiğinin tespit edilmesi
gerekmektedir.

Bu kapsamda yapılacak inceleme neticesinde idare, süre
uzatımı ya da sözleşmenin feshine karar verebilecektir.

Mücbir sebep bildirimlerinin, 4735 sayılı Kanunun 10.
maddesinde uyarınca, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi
izleyen 20 (yirmi) gün içinde yazılı olarak yapılması
gerekmektedir.
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VERGİ
MÜKELLEFLERİ

AÇISINDAN 

MÜCBİR SEBEP 

HALİ
(1/5)

24 Mart 2020 tarih ve 31078 sayılı (mükerrer) Resmi
Gazete yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra
No: 518)

Tebliğde; Covid-19 salgın hastalığından ve bu kapsamda
alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve Tebliğle belirlenen
mükelleflerin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca,
1/4/2020 ile 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında
mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun
bulunmuştur.

Mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler
aşağıdaki gibidir:

❖ Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi
mükellefiyeti bulunan mükellefler

❖Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan
tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara
verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde
faaliyette bulunan mükellefler
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VERGİ
MÜKELLEFLERİ

AÇISINDAN 

MÜCBİR SEBEP 

HALİ
(2/5)

❖Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet
alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık
hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii,
madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri,
endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile
otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç
kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım,
sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil
kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık
faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil
konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve
içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti
ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri
sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler
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VERGİ
MÜKELLEFLERİ

AÇISINDAN 

MÜCBİR SEBEP 

HALİ
(3/5)

Tebliğde mücbir sebep nedeniyle ertelenen vergi ödevlerinden;

❖ 27.04.2020, 27.05.2020 ve 26.06.2020 tarihine kadar
verilmesi gereken Mart-Nisan-Mayıs/2020 Muhtasar
Beyannameleri (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri
dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme
sürelerinin 27.07.2020 sonuna kadar; bu kapsamdaki
beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme
sürelerinin sırasıyla 27.10.2020, 27.11.2020 ve 28.12.2020
günü sonuna kadar

❖ 30.04.2020, 01.06.2020 ve 30.06.2020 tarihine kadar
verilmesi gereken Mart-Nisan-Mayıs/2020 “Form Ba-Bs”
bildirimlerinin verilme sürelerinin 27.07.2020 günü sonuna
kadar

❖ 30.04.2020, 01.06.2020 ve 30.06.2020 tarihine kadar
oluşturulması ve imzalanması gereken Mart-Nisan-
Mayıs/2020 e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma ile,
aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemine
yüklenmesi gereken Mart-Nisan-Mayıs/2020 “Elektronik
Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 27.07.2020 günü
sonuna kadar

uzatılması uygun bulunmuştur.
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VERGİ
MÜKELLEFLERİ

AÇISINDAN 

MÜCBİR SEBEP 

HALİ
(4/5)

Ayrıca İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş
ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması
nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler
ve meslek mensupları ile bu Tebliğin yayımlandığı tarih
itibarıyla geçerli olan «Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi»
uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca
verilenlerin 22/3/2020 ile sokağa çıkma yasağının sona
ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep
halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen
beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden
tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün de,
sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15.
günün sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

Tebliğe https://www.gib.gov.tr/vergi-usul-kanunu-genel-tebligi-sira-no-518 internet
adresinden ulaşılabilir.
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VERGİ
MÜKELLEFLERİ

AÇISINDAN 

MÜCBİR SEBEP 

HALİ
(5/5)

17 Mart 2020 tarih ve 125 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu
Sirküleri

Sirküler ile 31.03.2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken
2019 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamelerinin
verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden
vergilerin ödeme süreleri 30.04.2020 günü sonuna kadar
uzatılmıştır

Tebliğe https://www.gib.gov.tr/node/143086 internet adresinden ulaşılabilir.
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PRİM ÖDEME 

SÜRELERİNİN 

ERTELENMESİ
HAKKINDA 

DUYURU

(1/2)

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 2 Nisan 2020
tarih ve 5157380 sayılı yazısı

24/3/2020 tarihli ve 31078 sayılı (mükerrer) Resmi Gazetede
yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca
1/4/2020 ile 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında
mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen Covid-19 salgın
hastalığından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı
itibarıyla erteleme kapsamına giren sektörlerde 4/a
kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin ve
4/b (Bağ-Kur) sigortalısı olanların;

❖ 2020/Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mart
ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31/10/2020
tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle
2/11/2020 tarihine,

❖ 2020/Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Nisan
ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 30/11/2020
tarihine,

❖ 2020/Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken
2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi,
31/12/2020 tarihine

ertelenmiştir.
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PRİM ÖDEME 

SÜRELERİNİN 

ERTELENMESİ
HAKKINDA 

DUYURU

(2/2)

Söz konusu yazıda, erteleme nedeniyle 5510 sayılı Kanunun
89. maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme
zammının uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Ayrıca 65 yaşını doldurmuş veya kronik rahatsızlığı bulunması
nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi
işverenler ile isteğe bağlı sigortalılar hariç 4/b kapsamında
(Bağ-Kur) sigortalısı olanlardan;

❖ 22/3/2020 tarihi ile mücbir sebep döneminin sonuna kadar
65 yaşını doldurmuş olanların ve

❖Kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlarından alınacak geçerli
belgelerle ispatlayanların

mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta
primleri, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip
eden 15. günün sonuna kadar ertelenmiştir.

Son olarak Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve
beyanname ile yapılması gereken başvuruların sürelerinde
ertelemeye gidilmemiş olup, cari usul ve sürelere göre işlem
yapılacağı belirtilmiştir.

Yazıya https://www.ismmmo.org.tr/dosya/1501/Mevzuat-Dosya/erteleme.pdf internet
adresinden ulaşılabilir.
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KISA ÇALIŞMA 

ÖDENEĞİ
(1/2)

26 Mart 2020 tarih ve 31080 sayılı (mükerrer) Resmi
Gazetede yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 41. maddesi

COVID-19 kaynaklı kısa çalışma başvuruları, 30 Haziran
2020 tarihine kadar yapılabilecektir.

Kısa çalışmadan yararlanabilmek için işyerindeki haftalık
çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir (1/3) oranında
azaltılmış veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde
faaliyetin tamamen veya kısmen en az 4 (dört) hafta süreyle
durdurulmuş olması gerekmektedir.

İşçinin ödenekten yararlanabilmesi için ise kısa çalışmanın
başladığı tarih itibarıyla son 60 gün hizmet akdine tabi olması
ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödeme şartlarını
taşımalıdır.

İşyerinde kısa çalışma uygulanan dönemde, 4857 sayılı İş
Kanununun 25/II bendinde yer alan sebepler («ahlak ve iyi
niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri») hariç olmak
kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekir.

Bu madde kapsamında yapılacak başvuru tarihini 31 Aralık
2020 tarihine kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili
kılınmıştır.

Nisan 2020  | Y G D Hukuk Bürosu müvekkillerine özeldir. 22



KISA ÇALIŞMA 

ÖDENEĞİ
(2/2)

Kısa çalışma ödeneği tutarı, sigortalının son 12 aylık prime
esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama
brüt kazancını %60’ı olarak belirlenir. Bu şekilde hesaplanan
kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının
%150’sini geçemez. Bu kapsamda, işçilerin çalışmadıkları
günler için ödeme yapılacak olup, tamamen faaliyetin
durdurulması halinde 1.752,40 TL ile 4.380,99 TL aralığında
kısa çalışma ödeneği ödenebilmektedir.

Kısa çalışma başvurusu için gerekli belgelere ve iletişim adreslerine
https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/basvuru-icin-gerekli-belgeler-ve-il-
iletisim-adresleri/ internet adresinden ulaşılabilir.
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TELAFİ ÇALIŞMASI

26 Mart 2020 tarih ve 31080 sayılı (mükerrer) Resmi
Gazetede yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 43. maddesi

4857 sayılı İş Kanununun 64. maddesi uyarınca işveren;
zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel
tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer
nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde
altında çalışılması ya da tamamen tatil edilmesi yahut işçinin
talebi ile kendisine izin verilmesi gibi hallerde 2 (iki) ay içinde
çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırma hakkına
sahiptir.

7226 sayılı Kanun ile İş Kanununun 64. maddesinde yer alan
«2» ibaresi «4» şeklinde değiştirilmiş ve Cumhurbaşkanına bu
süreyi iki katına kadar artırma yetkisi verilmiştir.
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ÇEK 

KANUNUNDA 

YAPILAN 

DEĞİŞİKLİKLER

26 Mart 2020 tarih ve 31080 sayılı (mükerrer) Resmi
Gazetede yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 49. maddesi

5941 sayılı Çek Kanunu’na geçici 5. madde eklenerek aynı
Kanunun «Ceza sorumluluğu, çek düzenleme ve çek hesabı
açma yasağı» başlıklı 5. maddesinde aşağıda belirtilen
değişiklikler yapılmıştır:

❖ 24.03.2020 tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm
olanların cezalarının infazı, bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarih itibarıyla durmuş bulunmaktadır.

❖Hükümlü, tahliye tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay içinde,
çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini (1/10’u)
alacaklıya ödemek zorunda tutulmuştur. Belirtilen süre
içinde ödemenin yapılmaması halinde,
alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece hükmün infazının
devamına karar verileceği belirtilmiştir.

❖ Bakiye kısmın ise 3 (üç) aylık sürenin bitiminden itibaren
ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödemesi durumunda
mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla
ortadan kaldırılmasına karar verileceği düzenlenmiştir.

❖Hükümlünün taksitlerden birini süresi içinde ilk defa
ödemediği takdirde ödemediği taksitin, sürenin sonuna bir
taksit olarak ekleneceği ve fakat kalan taksitlerden birini
daha ödemediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine
mahkemece hükmün infazının devamına karar verileceği
belirtilmiştir.
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AKSATILAN BAZI 

ÖDEMELERE 

İLİŞKİN 

DÜZENLEME

26 Mart 2020 tarih ve 31080 sayılı (mükerrer) Resmi
Gazetede yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 48. maddesi

Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 24/03/2020 tarihinden
önce olup da kullandığı nakdî ve gayri nakdi kredilerinin
anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan
gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve
bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin;

❖Karşılıksız çıkan çek

❖ Protesto edilmiş senet

❖Kredi kartı

❖Diğer kredi borçlarına

ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan
kayıtları, söz konusu borçların ödemesi geciken kısmının
31/12/2020 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden
yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal
işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından
dikkate alınmayacaktır.
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SOKAĞA ÇIKMA 

YASAĞINA 

İSTİHDAM 

MUAFİYETİ

T.C. İçişleri Bakanlığının 5 Nisan 2020 tarih ve 6238 sayılı
genelgesi

T.C. İçişleri Bakanlığının 3 Nisan 2020 tarihli genelgesi ile 1
Ocak 2000 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımızın sokağa
çıkmaları sınırlandırılmış olup, iş gücünün etkilenmemesi
amacıyla 18-20 yaş arasındaki gençlerle ilgili ek bir genelge
daha gönderilmiştir.

Buna göre, doğum tarihi 01.01.2000-01.01.2002 tarihleri
arasında (18-20 yaş aralığında) olmakla beraber;

❖Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel
veya işçi statüsünde görevli olanlar,

❖Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik
kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler,

❖Mevsimlik tarım işçileri,

sokağa çıkış yasağından muaf tutulacaktır. Bu istisnalar
01.01.2002 tarihinden sonra doğanlara (18 yaşından
küçüklere) uygulanmayacaktır.
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İŞYERLERİNDE 

ALINMASI 

GEREKLİ
TEDBİRLER

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 20
Mart 2020 ve 25 Mart 2020 tarihli kılavuzları

Bakanlık 20 Mart 2020 tarihinde Covid-19 salgınına karşı
işyerlerinde etkin mücadele için alınması gerekli tedbirler ve
25 Mart 2020 tarihinde ise iş sağlığı ve güvenliği
profesyonellerinin işyerlerinde aldıracağı tedbirler hakkında
kılavuz yayımlamıştır.

İlgili kılavuzlarda belirtilen hususların işyerlerinde
uygulanması, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
uyarınca büyük önem arz etmektedir. Zira belirli bir işçi veya
işçilerin Covid-19’a yakalandığının tespit edilmiş veya bu
hastalıktan ölmüş olması durumunda yetkili makamlarca
işyerinin tamamı ya da bir kısmı karantina altına alınabilir.
İşyerinde karantina uygulamasına uyulmaması hali ise 523
sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi uyarınca suç teşkil
etmektedir.

Kılavuzlara https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/41159/isyerlerinde_koronavirus_covid-
19_karsi_alinan_onlemler.pdf ve https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/41225/yeni-
koronavirus-salgini-kapsaminda-is-sagligi-ve-guvenligi-profesyonellerinin-isyerlerinde-
aldiracagi-tedbirler.pdf internet adreslerinden ulaşılabilir.
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