
w
w

w
.t

un
ca

hu
ku

k.
co

m

1

COVID-19
B Ü L T E N

N İ S A N  2 0 2 0



1. Mücbir Sebep ve Aşırı İfa Güçlüğü Bakımından Değerlendirme 
2. Kira Sözleşmelerine Etkisi Bakımından Değerlendirme 
3. Paket Tur Sözleşmelerine Etkisi Bakımından Değerlendirme 
4. Sigorta Poliçelerine Etkisi Bakımından Değerlendirme 
5. Kredi Sözleşmelerine Etkisi Bakımından Değerlendirme 
6. ICC Kuralları Bakımından Değerlendirme 

1. Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği 
2. İşyerinin Kapatılması 
3. İşçinin Uzaktan Çalıştırılması Modeli 
4. Ücretsiz İzin Uygulaması 
5. Ücretli İzin / Yıllık İzin Uygulaması 
6. Telafi Çalışması Uygulaması 
7. İş Akdinin İşveren Tarafından Haklı Nedenle Feshi 
8. İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri 
9. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kapsamında Değerlendirme   
10. 65 Yaş Üstü & 20 Yaş Altı veya Kronik Rahatsızlığı Olan İşçilerin Durumu

I

II

III

GİRİŞ 05

07

19

SÖZLEŞMELER HUKUKUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

..............................................

.....................................................................

......................................................

......................................................................

..................................................................

.....................................................................................................

................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

........................................................................................................................

...........................................................................................................................................

................................................................................

...............................................................................................................................

..............................................................

.................

..................................................................................................................

07

09
11

12

13
15

19
21

21

22

22

23

24

24
24

26

COVID-19
B Ü L T E N

İç
in

de
ki

le
r



1. Vergi Yükümlülüklerine İlişkin Düzenlemelerin Değerlendirilmesi 
 A. Tebliğ Kapsamındaki Mükellefler 
 B. Düzenlemenin Getirdiği İmkânlar 
 C. Ertelemeye Konu Beyanname İşlemlerinin Yapılışı ve Sorgu İmkânı 
2. Kamu İhalelerine İlişkin Düzenlemelerin Değerlendirilmesi 
 A. Başvurunun Yapılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 
 B. Başvuru Hangi Hallerde Kabul Edilecektir? 
3. Bankacılık Alanında Alınan Tedbirlerin Değerlendirilmesi 
 A. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Tarafından Alınan Tedbirler 
 B. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tarafından Alınan Tedbirler 
 C. Cumhurbaşkanlığı Kararının Değerlendirilmesi 
4. Sosyal Güvenlik Kurumu Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi 
5. Anonim ve Limited Şirketlerde Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullara 
    Etkisi Bakımından Değerlendirme
6. Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi

IV

V

VI

VII

29

43

47

53

DİĞER SEKTÖREL DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YARGISAL DÜZENLEMELER 

DİĞER İDARİ TEDBİRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EKLER

EK - 1 
EK - 2 
EK - 3 
EK – 4 
EK - 5 
EK - 6

1. İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması 
 A. Maaş (Ücret) Hacizlerine İlişkin İcra Takip İşlemleri 
2. Sürelerin Durdurulması ve Yargısal Faaliyetler 
3. Çek Kanunu’nda Yapılan Değişikliğin Değerlendirilmesi 

1. Organizasyonların Ertelenmesi 
2. Seyahat Kısıtlaması ve Sokağa Çıkma Yasağı 
3. Market, Lokanta, Pazaryeri ve Toplu Taşıma Hizmetlerine Getirilen Kısıtlamalar 
4. Gayrimenkul ve Turizm Sektörüne İlişkin Alınan Tedbirler

.......................................

.........................................................................................................

.............................................................................................................

....................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................

...

...........................................................

......................................................

............................................................................................

..................................................................

.......................................................................................................

.................................................................

................................................

............................

.................................

................

........................................................

...........

...............................................................................

...........................................................

..................

...

43
43

44
45

47

48
49

51

54
58
62

63
65

68

29
29

30

31
31
32

32

33
33

34

36
37

38

39



w
w

w
.t

un
ca

hu
ku

k.
co

m

4
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Giriş
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 Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yüksek yayılım oranı ve ölüme kadar 
varan tıbbi sonuçları ile insan sağlığı açısından ciddi risk teşkil eden yeni corona-
virüs (“COVID-19”) salgın hastalığının Türkiye de dahil olmak üzere Dünya gene-
linde 200’e yakın ülke ve bölgeye yayılması ve ölüm oranlarının artması neticesinde 
COVID-19 salgın hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 12 Mart 2020 tarihinde 
küresel salgın (“pandemi”) olarak kabul edilmiştir.  

 Ülkemizde COVID-19 ile mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluş-
ları tarafından alınan idari tedbirler ile tüzel ve özel kişilerce alınan fiili tedbirler 
nedeniyle ekonomik hayat neredeyse durmuş, hemen hemen bütün sektörlerde da-
ralmalar yaşanmış, sosyal ve ticari ilişkiler büyük oranda durma noktasına gelmiştir.  

 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve ilgili kurumlarca alınan kararlar 
ve yapılan bildirimler neticesinde vatandaşların mecbur kalmadıkça dışarı çıkma-
ması gerektiği tavsiye edilmiş, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımız için sokağa 
çıkma yasağı getirilmiş, okullar, üniversiteler, eğitim kurumları geçici süreyle ka-
patılmış, toplantılar ertelenmiş, restoran, eğlence yerlerinin faaliyetleri belirsiz bir 
süre için durdurulmuş, ivedi ve zorunlu işler dışındaki birçok iş ve işlem ertelenmiş,  
mahkemeler ve icra müdürlüklerinin hukuki faaliyetleri durdurulmuş, önce yurtdı-
şı akabinde ise şehirlerarası seyahat yasağı getirilmiştir.

 Bu süreçte kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişilerce alınan tedbirlerin 
hukuki yansımaları, hukuki prosedürlere ilişkin alınan önlemler, sosyal ve ticari ha-
yata ilişkin alınan tedbirler, muhtemel uyuşmazlıklara ilişkin genel bilgilendirme 
amaçlı hazırlamış olduğumuz bu çalışma, konuya ilişkin genel bir çerçeve ve bil-
gilendirme amacı taşımakta olup; her uyuşmazlığın ve hukuki sorunun tabiatının 
farklılık arz edeceğinden hukuki soru ve görüşleriniz için tarafımıza başvurmanızı 
rica ederiz.

 Bilgilerinize sunarız. 
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II.
Sözleşmeler Hukukuna 
İlişkin Değerlendirmeler

II.
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1. Mücbir Sebep ve Aşırı İfa Güçlüğü Bakımından Değerlendirme

 Türk hukukuna hâkim olan “Sözleşmeye Bağlılık”, “Ahde Vefa” ilkesi gereği 
borçlu, sözleşmenin akdedilmesinden sonra ortaya çıkan olumsuzluk ve engellere 
rağmen taahhüt ettiği edimi aynen ifa etmelidir. Bununla birlikte, sözleşmenin ku-
rulması aşamasında mevcut koşullar, uygulanması aşamasında öngörülemez/öngö-
rülmesi beklenemez bir şekilde sonradan değişebilir.  Bu değişimin sonucu olarak 
işlem temeli çökebilir; sözleşmenin taraflarından birinin borcunu ifa etmesi aşırı 
güçleşebilir. 

 Doktrin ve Yargıtay uygulamasında “imkânsızlık” borcu sona erdiren neden-
lerden biri olarak kabul edilmiştir. Borcun ifası “mücbir sebep” nedeniyle aşırı güç-
leşebilir veya imkânsız hale gelebilir. Genellikle dış kuvvetlerin sonucu olan, borç-
lunun işletmesiyle bağlantılı bulunmayan, öngörülemeyen, kaçınılmaz ve mutlak 
bir şekilde borcun ifasını engelleyen olay olarak tanımlanan mücbir sebep, borçlu 
borcunu ortadan kaldıran nedenler arasındadır. Zira böyle bir durumda katı bir şe-
kilde sözleşmeye bağlılık ilkesinin uygulanması ve borcun aynen ifasının borçludan 
beklenmesi, adalete, dürüstlüğe ve hakkaniyete aykırı düşebilir.

 Akdi bir ilişkinin akıbeti irdelenirken, taraflardan birinin mücbir sebep ne-
deniyle sözleşmeden kaynaklanan edimini ifa edemeyeceği bir durumun hâsıl ol-
ması halinde öncelikle tarafların anayasası olarak tabir edilen sözleşme hükümleri 
incelenmelidir. Zira mücbir sebebe dair Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) hükümleri 
tamamlayıcı nitelikte olup sözleşmede düzenleme yapılmayan hususlarda uygulana-
bilecektir.  
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 Taraflar sözleşme ile mücbir sebeplerin neler olduğunu tahdidi veya örnek-
leme yoluyla tayin etmiş olabilirler. Eğer salgın hastalık, sözleşme gereği mücbir 
sebep olarak kabul edilmişse veya aksi bir ifade yoksa COVID-19 salgın hastalığının 
taraflar arasındaki akdi ilişkide mücbir sebep niteliği taşıyacağı tartışmasızdır. Bu 
kapsamda sözleşmenin mücbir sebep düzenlemesinde borç ilişkisinin akıbeti nasıl 
tayin edilmişse ona göre uygulama yapılması gerekmektedir. 

 Sözleşmede bu konuda bir düzenleme yoksa ve/veya düzenleme harici kı-
sımlar varsa mücbir sebebin ifaya olumsuz etkisinin ağırlığına göre TBK m. 136 
ve 137’de düzenlenen İfa İmkânsızlığı ile m. 138’de düzenlenen Aşırı İfa Güçlüğü 
hükümleri uygulama alanı bulacaktır. 

 Yargıtay, salgın hastalığı mücbir sebep hali olarak kabul etmişse de, her so-
mut olay bakımından irdeleme yapılması gerektiği; Türk Medeni Kanunu (“TMK”) 
m.2’de düzenlenen dürüstlük kuralı nazara alınarak yapılacak değerlendirme sonra-
sında koşulları varsa sözleşmenin feshi yoluna başvurulabileceği görüşündedir. 

 Yargıtay’ın yerleşik içtihatları uyarınca, borcun ifasının geçici olarak im-
kânsızlaşması hallerinin varlığı durumunda tarafların, diğer koşullar varsa “akde 
tahammül süresince” sözleşme ile bağlı kalmaları gerektiğini; bu sürenin sonunda 
sözleşmenin niteliğine göre batıl olduğuna veya feshine karar verilebileceğini ön-
görmektedir.1

 Aşırı ifa güçlüğü ise TBK m. 138’de düzenlenmiş olup; düzenlemeye göre 
birtakım şartların varlığı halinde borçlunun sözleşmenin uyarlanmasını talep yahut 
sözleşmeden dönme hakkı bulunmaktadır. Kanunda sayılan şartlar şunlardır: 

 İlgili düzenlemede kullanılan “taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de 
beklenmeyen olağanüstü bir durum” kavramının, ticari günlük hayatın olağan akışı-
na, bölge ekonomik, sosyal, politik dinamiklerine göre borçlunun hesaba katmakla 

1 Bkz. Hukuk Genel Kurulu 2010/15-193 E., 2010/235 K., 28.04.2010 T. Sayılı kararı.

Sözleşmeler Hukukuna 
İlişkin DeğerlendirmelerII.

•	 Sözleşmenin yapıldığı sırada, taraflarca öngörülmeyen/öngörülmesi de 
beklenemeyecek olağanüstü bir durum ortaya çıkmalıdır. 

•	 Bu durum borçludan kaynaklanmamış olmalıdır.

•	 Bu durum, sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olguları, kendisinden ifa-
nın istenmesini dürüstlük kurallarına aykırı düşecek derecede borçlu aley-
hine değiştirmiş olmalıdır.

•	 Borçlu, borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden 
doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş olmalıdır.
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2 Yargıtay, 2000’li yılların başında vermiş olduğu kararlarda, Türk Lirasının döviz karşısında değer kaybetmesi ve döviz kur-
larında meydana gelen artışların, basiretli bir tacir bakımından “öngörülebilir” olduğundan bahisle sözleşmenin uyarlanması 
taleplerini reddetmiştir. Bkz. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2014/1614 E., 2014/900 K., 12.11.2014 T.

yükümlü olmadığı durumlar göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerek-
mektedir. Kanunda bu olağanüstü durumların sınırlı şekilde sayılmamış, bunun ye-
rine mahkemece her somut olaya göre değerlendirme yapılmasına imkân tanınmış-
tır. 

 Ayrıca Kanunda mücbir sebep halinin hâsıl olması halinde hak kaybına uğ-
ranmaması için ivedilikle bu durumun karşı tarafa bildirilmesi, edimin ifasına de-
vam edilmesi halinde ise ihtirazı kayıt düşülmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

 Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) gereği tacir olan ve/veya tacir kabul edilen 
şahıslar için 138. madde’nin uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacaksa kriterleri 
konusunda doktrin ve Yüksek Mahkeme içtihatlarında2 görüş aykırılıkları olsa da, 
yaygın görüş diğer kişilere nazaran tacirlerin tacir olmayan kişilerden beklenenin 
üzerinde özen yükümlülükleri olduğu göz önünde bulundurularak, basiretli bir ta-
cir olarak dahi öngöremeyecekleri/öngörmelerinin beklenmeyeceği olağanüstü du-
rumlarda TBK 138. madde’de düzenlenen imkândan faydalanabilecekleri yolunda-
dır.

 Neticeten COVID-19 salgın hastalığının taraflar arasında akdedilen söz-
leşmenin ifası bakımından mücbir sebep teşkil edip etmediği, borçlunun aşırı ifa 
güçlüğüne düşüp düşmediği ve borcun ifasının imkânsız hale geldiği iddiaları ba-
kımından taraflar arasında varsa sözleşme hükümlerine uygun şekilde aksiyon alı-
nacaktır.  Sözleşmede bu konuda düzenleme bulunmaması halinde ise değinilen 
TBK’da düzenlenen genel hükümleri uygulama alanı bulacak olup, dürüstlük kuralı, 
taraf iradeleri ve menfaat dengesi gözetilerek hakkaniyetli bir şekilde uyuşmazlık 
çözümlenecektir. 

 Bu noktada gözetilmesi gereken en önemli husus, ahde vefa ilkesi gereği 
sözleşmenin öncelikle ayakta tutulması olup, belirlenecek “akde tahammül süresi” 
sonunda imkânsızlık halinin devamı ve diğer koşulların da varlığı halinde sözleşme 
niteliğine göre sona erdirilebilecektir.  

2. Kira Sözleşmelerine Etkisi Bakımından Değerlendirme 

 İçişleri Bakanlığı tarafından 16.03.2020 tarihinde yayımlanan Koronavirüs 
Tedbirleri konulu Genelge uyarınca; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, 
nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahve-
hane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, 
internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM 
ve lokanta içindekiler dâhil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, 
hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetlerinin be-
lirsiz bir süre ile durdurulmasına karar verilmiştir. 
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 Takip eden süreçte salgının etkilerini azaltmak adına birçok alışveriş merke-
zi kapatılmış, kapatılmayan alışveriş merkezlerinde yer alan işyerleri ve yine alışve-
riş merkezi içerisinde yer almayan diğer işyerlerinin cirosunda ciddi anlamda düşüş 
yaşanmış, iş akışı tamamen durmuş ya da durma noktasına gelmiştir.

 Bu durum karşısında işyeri kiralarının devamını sağlamak amacıyla işyeri 
kiracısı lehine birtakım yasal düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre 26.03.2020 tarihli 
ve 31080 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un geçici 2. maddesi uyarınca, 01.03.2020 tari-
hinden 30.06.2020 tarihine kadar işleyecek işyeri kira bedelinin ödenememesinin 
kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi olamayacağı düzenleme altına alınmıştır. 

 Ancak bu düzenleme ilgili dönemde işyeri kiracısının kira bedeli ödeme yü-
kümlülüğünün ortadan kalktığı anlamına gelmemekte olup kiralayan, 01.03.2020-
30.06.2020 tarihleri arasında kira bedeli ödemeyen işyeri kiracısı aleyhine alacağın 
tahsili amacıyla yasal yollara başvurabilecektir. 

 Düzenleme kapsamına, kira bedeli dışında ortak alan veya genel giderlerin 
girip girmediği tartışmalı olsa da ilgili düzenlemenin amacının, oluşan küresel sal-
gın nedeniyle işyeri kiracılarının korunması olduğu düşünüldüğünde, bu giderlerin 
de madde kapsamına girmesi gerektiği düşünülebilecektir. 

 Konut kiraları açısından ise hâlihazırda getirilen bir yasal düzenleme bulun-
mamaktadır. Dolayısıyla konut kiracılarının bu dönemde kira bedelini ödeyememe-
si durumunda, kiralayan temerrüt nedeniyle sözleşmeyi feshedebileceği gibi, tahliye 
talebinde de bulunabilecektir. 

 COVID-19 salgın hastalığı nedeniyle kira sözleşmeleri ile ilgili değerlendir-
me yapılırken de öncelikle kira sözleşmesi hükümleri incelenmesi ve sözleşmeye 
uygun bir çözüm bulunması gerekmektedir. Sözleşmede hüküm olmaması halinde 
ise yukarıda genel anlamda detaylı olarak irdelediğimiz mücbir sebep, imkânsızlık 
ve aşırı ifa güçlüğüne ilişkin genel hükümler uygulama alanı bulacaktır. 

 Bu kapsamda COVID-19 salgın hastalığı geçici bir ifa engeli olup Bakan-
lık tarafından bazı işyerleri geçici bir süreyle kapatıldığı dikkate alındığında, kira 
sözleşmesi taraflarının TBK’nın 136. maddesinde düzenlenen sürekli imkânsızlık 
hükümleri ve sonuçlarından yararlanamayacağı değerlendirilmektedir. 

 Doktrinde genel kabul gören görüşe göre, geçici hukukî imkânsızlığın söz 
konusu olduğu durumlarda aynen ifa borcu sona ermeyip, hukukî engel var olduğu 
sürece edimin ifası ertelenir. Geçici imkânsızlığa neden olan engel ortadan kalk-
tıktan sonra, alacaklı, borcun zamanında ifa edilmemesinden doğan tüm haklarını 

Sözleşmeler Hukukuna 
İlişkin DeğerlendirmelerII.
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3 Özçelik, Barış; “Sözleşmeden Doğan Borçların İfasında Hukuki İmkansızlık ve Sonuçları”, AÜHFD, sayı 63, 
s. 587

kullanabilmektedir. Bu haliyle geçici olarak imkânsız hale gelen borç, ifasında ge-
cikilmiş diğer tüm borçlar gibi ele alınır. Salgın ve bu kapsamda yasaklılık ortadan 
kaktıktan sonra kiralayan, borcun ifa edilmediği gerekçesi ile TBK’nın “Borçlunun 
Temerrüdü” başlıklı 117. madde hükmü kapsamında borçlu kiracı aleyhinde hukuki 
yollara başvurabilecektir.3 

 Genelgeyle faaliyeti bir süre yasaklanan işyeri kiralarında, taraflar TBK’nın 
138. maddesinde düzenlenen “aşırı ifa güçlüğü” hükümleri uyarınca, hâkimden söz-
leşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteyebileceği gibi, koşullarının varlığı halin-
de sözleşmeyi de ileriye yönelik olarak feshedebileceklerdir.

 TBK’nın 331. maddesi uyarınca, kira sözleşmesi taraflarından herhangi biri, 
kira ilişkisinin devamını kendisi açısından çekilmez hale getiren önemli sebeplerin 
varlığını gerekçe göstererek ve yasal bildirim sürelerine uyarak sözleşme ilişkisine 
son verebilmektedir. COVID-19 salgın hastalığı, ilgili madde kapsamında değerlen-
dirilebilecekse de TBK 331 düzenlemesinin, kiracının tacir olarak sayılan kişiler ile 
özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiraları açısından 01.07.2012 
tarihinden itibaren 8 yıl süreyle uygulanamayacağı nazara alındığında; kiracının ta-
cir, özel hukuk ve kamu tüzel kişisi olduğu işyeri kiralarında 01.07.2020 tarihine 
kadar ilgili maddeye dayanılarak sözleşmenin feshedilmesi mümkün değildir. 

3.  Paket Tur Sözleşmelerine Etkisi Bakımından Değerlendirme

 Paket tur sözleşmesi, paket tur düzenleyicileri veya aracıları tarafından ulaş-
tırma, konaklama, ulaştırma ve konaklama hizmetlerine bağlı olmayan başka tu-
rizm hizmetlerinden en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satıldığı 
veya satımının vaat edildiği ve hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsadığı 
veya gecelik konaklamayı içerdiği sözleşmelerdir. Seyahat yasakları bir yana; CO-
VID-19 salgın hastalığı nedeniyle tüketiciler tarafından sözleşmeden dönme yoluna 
başvurulmakta ve sözleşme bedelinin iadesi talebinde bulunulmaktadır.

 Bu halde Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin “Sözleşmenin Feshi” başlık-
lı ve  “Katılımcının gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleye-
mediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına otuz günden 
daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, 
harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip 
belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhan-
gi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.” 
hükmünü havi 16. maddesi kapsamında madde metninde belirtilen yasal yüküm-
lülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi 
mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere bedelin tüketiciye iadesi gerekmekte-
dir.
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 Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin “Sözleşme Düzenleme Yükümlülüğü” 
başlıklı 6. maddesi kapsamında mücbir sebep halleri ve bu hallerde tarafların hak ve 
yükümlülükleri ve sözleşmeden dönme ve fesih şartlarının sözleşme içeriğinde yer 
alması zorunludur.

 Ancak uygulamada paket tur sözleşmelerinin bir kısmında bu hususta dü-
zenleme bulunmamakta ya da mücbir sebep halinde tüketicinin bedel iadesine hak 
kazanamayacağı yolunda haksız şart niteliğinde hükümlere yer verilmektedir.

 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nun “Tüketici Sözleşmelerindeki 
Haksız Şartlar” başlıklı 5.maddesi kapsamında değerlendirildiğinde paket tur dü-
zenleyicisi ya da aracısının Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’nden kaynaklanan 
yükümlülüklerini sınırlayan veya ortadan kaldıran kayıtların geçersiz olduğu, CO-
VID-19 salgın hastalığının mücbir sebep teşkil edeceği ve bu çerçevede tüketicinin 
sözleşmeden dönme hakkını kullanması halinde Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeli-
ği’nin 16.maddesi hükmünde yer verilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller saklı 
kalmak kaydıyla, aynı Yönetmeliğin ilgili 16/5.fıkrası uyarınca fesih bildiriminin 
paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde 
tüketiciye iadesi gerektiği düşünülmektedir. Paket tur düzenleyicisi ya da aracısı ta-
rafından bedel iadesinin gerçekleştirilememesi halinde ise bedelin iadesini teminen 
Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılması mümkün olacaktır.

 Yapılacak başvurularda, büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 6.920,00 
Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, 
yine büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 6.920,00 Türk Lirası ile 10.390,00 
Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri ve büyükşehir 
statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 10.390,00 Türk 
Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli ola-
caktır.

4. Sigorta Poliçelerine Etkisi Bakımından Değerlendirme

 Dünya Sağlık Örgütü’nün COVID-19 salgın hastalığını pandemi olarak ka-
bul etmesinin akabinde, mezkûr hastalık özel sağlık sigortası teminatı dışında kal-
mışsa da; hastalığın teşhisine kadarki süreçte yapılan tedavi ve tıbbi işlemler özel 
sağlık sigortası teminatı kapsamı içinde yer almaya devam edecektir. Teşhis konul-
duktan sonraki tedavi süreci ise devlet politikası gereği ücretsiz olarak karşılanacak-
tır. 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, 25.03.2020 tari-
hinde yayımladığı 2020/4 sayılı duyuru ile COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde 

Sözleşmeler Hukukuna 
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yayılımının en aza indirilmesi ve bu amaçla alınan tedbirler kapsamında topluma 
sunulan sigortacılık hizmetlerinin aksamadan devam ettirilmesini teminen, meslek 
kuruluşlarından gelen talepler de göz önünde bulundurularak birtakım tedbirlerin 
alınması uygun görülmüştür.

 Bu kapsamda Bakanlık tarafından aksi belirtilmedikçe geçici süre ile, kamu 
güvenliğini ilgilendiren veya suistimal şüphesi bulunan ya da niteliği itibariyle mut-
lak surette fiziki ekspertiz gerektiren hasarlar haricindeki dosyalarda, sigorta eks-
perlerince, fiili ekspertiz yapılmaksızın, hasar tespiti ya da risk incelemesi işlemi 
elektronik ortamda doküman, ses, görüntü ve video transferi yöntemiyle yapılabile-
cektir.

 Sigorta Tahkim Komisyonu itiraz başvuruları ve derkenar talepleri elektro-
nik ortamda alınabilecek ve talep edilen yazılar elektronik ortamda gönderilebile-
cektir. Bu kapsamda taraf haklarının korunması amacıyla hakem kararlarının icrası 
ve tarafların süreye tabi olan itiraz/istinaf haklarını kullanabilmesini teminen ha-
kem kararlarının taraflara tebliği 20.04.2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Hak düşü-
rücü süreye ya da zamanaşımına uğrayabilecek başvurular hariç olmak üzere, diğer 
başvuru talepleri 20.04.2020 tarihine kadar ertelenmiştir.

 Sigorta poliçelerine ilişkin yapılacak prim ödemelerinde yaşanması muhte-
mel gecikmelerde sigorta şirketlerince poliçelerin hemen iptal edilmeyip ödemele-
rin yapılabilmesi için ilave olarak bir ay süre tanınacaktır. 

 COVID-19 salgın hastalığı sebebiyle zorunlu trafik sigortası yaptırılması 
veya yenilenmesinde yaşanabilecek olası gecikmeler göz önünde bulundurularak, 
30.04.2020 tarihine kadar Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk 
Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 inci ve 9 uncu 
maddeleri kapsamında ilave prim uygulaması yapılmayacak, Karayolları Motorlu 
Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Uygulanmasına İlişkin Genelge kap-
samında sigortalıların hasarsızlık indirim hakkı kullanımı olumsuz etkilenmeye-
cektir.

5. Kredi Sözleşmelerine Etkisi Bakımından Değerlendirme 

 COVID-19 Salgın hastalığından olumsuz etkilenecek sektörlerden biri olan 
bankacılık sektöründe kredi sözleşmelerinin ayrıca değerlendirilmesi gerekmekte-
dir.  Belirli bir paranın ödenmesine ilişkin borçlarda mücbir sebep ve buna dayalı 
olarak ifa imkânsızlığının ileri sürülememesi olup ancak belirli bir tutardaki pa-
ranın ödenmesine ilişkin edimler için, şartlarının gerçekleşmesi halinde, TBK’nın 
138. maddesinde düzenlenen aşırı ifa güçlüğü hükümleri uygulama alanı bulabile-
cektir. 
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 Kredi sözleşmeleri ile ilgili emsal kararlar incelendiğinde genelinin ekono-
mik istikrarsızlık, enflasyon ve devalüasyon nedeniyle uyarlama talepli ifa güçlüğün-
den kaynaklandığı ve bu talepler ilgili olarak “öngörülebilir ekonomik istikrarsızlık” 
kabulüyle kredi veren tarafın korunduğu ve taleplerin reddedildiği görülmektedir. 
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bir kararında döviz borçlarında olağanüstü ve eko-
nomi bilimi ile öngörülemeyecek dahi olsa kur değişikliklerini uyarlama talepleri 
dışında bırakmıştır. 4

 Kredi sözleşmelerinde genellikle belirli vadelere yayılmış olarak borcunu ifa 
etmekte olan borçlu ekonomik koşullar çerçevesinde risk analizi yaparak, öngörü 
ile kredi sözleşmesine taraf olmaktadır. Öngördüğü şartlar altında borcunu ödeye-
bileceği kabulüyle hareket eden borçlunun COVID-19 nedeniyle sözleşme ilişkisine 
dâhil olmasına dayanak tüm öngörüleri boşa çıkabilir.

 Şüphesiz ki, COVID-19’un olumsuz etkilerinin bertaraf edilebilmesi ba-
kımından sözleşmeler hukukuna ilişkin genel açıklamalarımız kredi sözleşmeleri 
kapsamında da geçerli olmakla, öncelikle sözleşme hükümlerinde salgın hastalığın 
mücbir sebep olarak kararlaştırılıp kararlaştırılmadığı tespit edilmeli; kararlaştırıl-
mışsa ilgili hükümler incelenmeli, bu hükümler çerçevesinde eylem planı belirlen-
melidir.  

 Ancak genel kredi sözleşmelerinde yaygın olarak böyle bir düzenlemeye yer 
verilmemektedir. Bu nedenle, sözleşme ile böyle bir durumun öngörülerek düzenle-
me yapılmaması halinde TBK hükümlerinin uygulama alanı bulacağı şüphesizdir. 

 Bu noktada kredi sözleşmeleri değerlendirilmesinde; ticari nitelikte kredi 
sözleşmeleri ve ticari olmayan kredi sözleşmeleri ayrımı yapılmalıdır. Ticari nitelik-
te kredi sözleşmelerinde mücbir sebep ve uyarlama talepleri incelenirken; sözleşme 
serbestisine üstünlük tanınması gerekliliği gözden kaçırılmayarak;  kredi borçlusu-
nun faaliyet gösterdiği sektör, sektörün salgından ne oranda etkilendiği ve bu duru-
mun ödeme yükümlülüğünü ne ölçüde etkilediği basiretli tacir yükümlülüğü çerçe-
vesinde titizlikle incelenmelidir. COVID-19 sebebiyle borçlunun mali durumunda 
değişiklik gerçekleşmişse, bu hususta sözleşme hükümleri gereği taahhüt edilmiş bir 
bildirim yükümlülüğü varsa bu edim de ifa edilmelidir. 

 Ticari nitelikte olmayan kredi sözleşmeleri özelinde değerlendirme yapılır-
ken daha esnek olunacak, bu sözleşmeler ve uygulamaları idari kararlarla doğrudan 
düzenlenebilecektir. 

 Cumhurbaşkanlığı basın açıklaması ve TBB tavsiye kararları çerçevesinde 
sektörde faaliyet gösteren özel ve kamu bankalarınca hâlihazırda bazı iyileştirmeler 
yapılarak borçlulara yapılandırma benzeri bazı imkânlar tanınmıştır. Buna göre sek-
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4 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2014/13-1614 E., 2014/900 K. 12.11.2014 T. sayılı karar.
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törel bir yeknesaklık bulunmamakla birlikte birçok banka Mart-Haziran arası kredi 
taksit ödemelerini faizi ile birlikte Haziran 2020’ye kadar erteleme ve/ veya borçlu-
ların başvurması halinde erteleme taleplerini yapılandırma talebi olarak değerlen-
direrek faiz işletmek kaydıyla 3 aylık süreçte taksit ödeme edimini öteleme imkânı 
tanımaktadır.

6. ICC Kuralları Bakımından Değerlendirme

 COVID-19’un küresel bazda yarattığı söz konusu olumsuz sonuçlardan, tu-
rizm ve seyahat ulaşım başta olmak üzere, eğlence, restoran, bankacılık, uluslarara-
sı ticaret, ithalat, ihracat, petrol sektörler fazlasıyla etkilenmiş ve mezkûr sektörler 
kapsamında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası birçok firma, akdetmiş oldukla-
rı sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini, zamanında, kısmen ya da tamamen ifa 
edemez duruma gelmiştir.

 Dünya genelindeki ticari işlemlerin yüzde doksanından fazlası kapsamında 
kullanılan Milletlerarası Ticaret Odası (“ICC”) Kuralları altında da mücbir sebep 
hallerinin standart bir uygulamasına ve yorumuna yer verilmemiş, mücbir sebep 
halleri her bir ICC Kuralı altında farklı bir şekilde uygulanmıştır.

 Konuyu, ICC’nin uluslararası ticarette, uluslararası ticari finansmanda en 
çok kullanılan kuralları tahtında ele aldığımızda;

 Akreditif kurallarını düzenleyen UCP 600 No.lu Vesikalı Kredilere İlişkin 
Yeknesak Teamül ve Uygulamalar’ın (Uniform Customs and Practice for Documen-
tary Credits-UCP 600) “Mücbir Sebep” başlıklı 36. maddesi’nde, bir bankanın do-
ğal afetler, isyan, ayaklanma, iç karışıklık, savaş hali, terör eylemleri veya grev veya 
lokavtlar veya kendi kontrolleri dışındaki diğer nedenlere bağlı olarak faaliyetinde 
meydana gelecek kesintiden kaynaklanan sonuçlardan dolayı hiçbir yükümlülük ve 
sorumluluk üstlenmeyeceği; tekrar faaliyete başladıktan sonra da, faaliyetinin kesin-
tiye uğradığı süre zarfında vadesi son bulmuş akreditif tahtında bir ibrazı kabul ve 
iştira etmeyeceği düzenlenmiştir.

 Vesaik mukabili ödemeleri düzenleyen, URC 522 No.lu Tahsilatlara / Öde-
melere İlişkin Yeknesak Kurallar’ın (Uniform Rules for Collections-URC 522) “Müc-
bir Sebepler” başlıklı 15. maddesi’nde, bankaların doğal afetler, isyan, ayaklanma, iç 
karışıklık ve savaş hali veya kendi kontrolleri dışındaki tüm nedenlerle veya grev ve 
lokavtlar sonucunda faaliyetlerinde meydana gelecek kesintiden doğacak sonuçlar-
dan sorumlu ve yükümlü olmayacakları düzenlenmiştir.

 Teminat akreditiflerini düzenleyen, ISP 98 No.lu Uluslararası Teminat Ak-
reditifi Uygulamaları’nın (International Standby Practices-ISP 98) 3.14. (a) Madde-
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si’nde; ibrazın yapılacağı son iş günü, teminat akreditifinde belirtilen ibraz yerinin 
herhangi bir sebeple kapalı olması ve bu nedenle ibrazın süresinde yapılamaması 
durumunda, teminat akreditifinde aksi öngörülmediği müddetçe, ibrazın son günü-
nün de, ibraz yerinin tekrar çalışmaya başladığı tarihten otuz takvim günü sonrası-
na denk gelen tarihe kadar otomatik olarak uzamış sayılacağı belirtilmiştir.

 Banka teminat mektuplarını düzenleyen, URDG 758 No.lu Talep Garanti-
lerine İlişkin Yeknesak Kurallar’ın (Uniform Rules for Demand Guarantees-URDG 
758); 

 Görüldüğü üzere ISP 98 ile mücbir sebep tahtında, lehtarlar lehine, UCP 600 
ile mukayese edilmeyecek düzeyde birtakım düzenlemeler getirilmiştir. Bu doğrul-
tuda, mücbir sebep halleri de dâhil olmak üzere, düzenleyen bankanın herhangi bir 
sebeple ibrazı alamaması durumunda lehtarın herhangi bir hak kaybına uğramaya-
cağı, aksine, ibraz yerinin yeniden faaliyete geçtiği tarihten itibaren otuz gün daha 
ek süre kazanacağı yönünde hükümler uygulamaya konulmuştur. Oysa UCP 600’de 
tam tersine bir durum söz konusu olup, düzenleyen bankanın, herhangi bir mücbir 
sebep haline istinaden kapalı olduğu süre zarfında vadesi sona ermiş bir akreditif 
altındaki bir ibrazı karşılamayacağı, dikkate almayacağı belirtilmiştir.  

 Ne UCP 600, ne de URDG 758 altında, ibraz için alternatif bir yer tayin 
edilmesine cevaz veren benzeri bir hüküm bulunmadığını da bu noktada özellikle 
belirtmek gerekir. Mezkûr uygulama kuralları altında, ilgili yeri kapatmak ya da ta-
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•	 26.(a) Maddesi kapsamında, doğal afetler, isyanlar, ayaklanmalar, iç karışık-
lıklar, savaşlar, terör eylemleri ve garantörün veya kontrgarantörün kontrolü 
dışında kalan ve garantörün veya kontrgarantörün bu kurallara tabi eylem-
lerle ilişkili faaliyetini kesintiye uğratan olaylar mücbir sebep olarak sayılmış; 

•	 26.(b) Maddesi kapsamında, garantinin/kontrgarantinin vadesinin, ibrazın 
veya ödemenin mücbir sebep tarafından engellendiği esnada sona ermesi 
durumunda, sürenin vade dolduğu tarihten itibaren otuz gün daha uzaya-
cağı ve garantörün, bu durum hakkında amire en hızlı şekilde bilgi verece-
ği; ödeme talebine ilişkin belgelere ibraz edilmiş olsa dahi mücbir sebepten 
önce incelenmemişler ise beş iş günü olan inceleme süresinin, garantörün 
faaliyetlerine tekrar başladığı tarihe kadar askıya alınacağı; söz konusu bel-
geler mücbir sebepten önce ibraz edilmiş ve garantörce incelenmiş olmasına 
rağmen ödemenin mücbir sebep nedeniyle yapılamamış olması halinde, ga-
rantinin vadesi son bulsa dahi, mücbir sebep ortadan kalkınca garantörün 
ödeme yapacağı, garantör ödediği tutar için, vadesi sona ermiş olsa dahi, 
mücbir sebebin ortadan kalkmasından sonraki otuz gün içinde kontrgaran-
töre başvurabileceği belirtilmiştir. 
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şımak isteyen düzenleyenin/garantörün izleyebileceği en iyi yol, bu doğrultuda bir 
değişiklik teklifi hazırlamak ve lehtarın buna onay vermesini umut etmektir. Fakat 
ne var ki, uygulamada lehtarların birçoğu bu teklifleri reddetmekte ve her durumda 
bunlara onay verme ihtiyacı duymamaktadırlar.         

 URDG 758 Madde 26.(b), aynı zamanda, süresi dâhilinde ibraz edilen ve 
fakat incelemeye girmeyen belgeler için de uygulanmakta iken, belgelerin mücbir 
sebebin vuku bulmasından önce ibraz edildiği durumlarda, ne ISP 98, ne de UCP 
600 uygulama alanı bulmamaktadır. Mezkûr kurallara istinaden bir kez ibraz edil-
melerinden sonra, risk, düzenleyen ya da garantör bankaya geçmektedir. 
 
 URDG 758 Madde 26.(b), ibraz yerinin tekrar açılmamasının sonuçlarına 
ilişkin herhangi bir tayinde bulunmamıştır. Bu durum da, zamanında ibrazda bu-
lunan bir lehtarın, ibrazı incelememiş olması nedeniyle talebi geri çeviren banka 
aleyhinde, bu hüküm altında herhangi bir yasal işlemde bulunamayacağını ortaya 
koymaktadır. 

 URDG 758 Madde 26.(b) aynı zamanda, lehtarın uygun belgeleri zamanında 
ibraz etmesi ve fakat mücbir sebep halinin düzenleyen/garantör bankayı ödemeden 
alıkoyduğu durumlar için de uygulanmakta iken, ne ISP 98, ne de UCP 600 böyle 
bir hüküm ihtiva etmemektedir. Bu uygulama kuralları altında, uygun belgelerin 
ibraz edilmiş olması (ya da ret bildiriminin zamanında yapılmamış olması) halinde, 
düzenleyen/garantör banka, kabul etme ya da ödeme yapmakla yükümlü olacaktır. 
Bununla birlikte URDG 758 kuralı, muaccel hale gelen bakiyenin ancak mücbir se-
bebin sona ermesi halinde ödeneceğini şart koşmaktadır.

 Mücbir sebeplere ilişkin tanım, uygulama ve yorum farklılıkları, ayrı ulusal 
hukuk sistemleri bir yana, aynı kurumsal çatı altında hazırlanan ve Dünya çapında-
ki ticaret ve finans işlemlerinin hukuki/idari alt yapısı oluşturulurken çoğunlukla 
referans alınan ICC’nin yeknesak kuralları arasında dahi kendini göstermektedir. 
Bu gerçeklik karşısında izlenecek en rasyonel hukuki yaklaşım, her somut olayı ken-
di koşulları dâhilinde ayrı ayrı incelemek, yorumlamak ve sonuca varmak olacaktır. 

 ICC tarafından Mart ayında yapılan güncel bir düzenleme ile mücbir sebep-
ler ve aşırı ifa güçlüğü kavramlarının farklı ulusal hukuk sistemleri dâhilinde farklı 
ele alınmaları ve olumsuzlukları bertaraf etmek adına ICC, “Uzun Form” ve “Kısa 
Form” olarak adlandırdığı, birbirinin muadili iki ayrı set mücbir sebep hükmü ile 
Aşırı İfa Güçlüğü Maddesi oluşturmuştur. Tanzim ve imza edecekleri sözleşmeler 
dâhilinde taraflar, mücbir sebeplere ilişkin olarak sadece söz konusu matbu formla-
ra atıf yapabilecekleri gibi söz konusu matbu formları, kendilerine özgü ihtiyaçları 
nazara alarak oluşturacakları özel içerikli mücbir sebep maddeleri için de temel ala-
bileceklerdir. 
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 COVID-19 salgın hastalığı kapsamında, toplu yaşam alanlarının en başında 
gelen işyerlerinin tamamında önleyici tedbirlerin alınması gerektiğinden, özel sek-
törde birçok işveren; ya işyeri faaliyetlerini tamamen durdurmuş veya sınırlandırmış 
ya da işçinin uzaktan/evden çalışma usulüne geçmesi için çalışmalara başlamıştır. 
Teknolojik altyapıya sahip olan işyerlerinde evden/uzaktan çalışma yapılması müm-
kün olmakla birlikte, işin niteliği gereği uzaktan çalışma modelinin uygulanama-
yacağı işyerlerinde çalışmaların nasıl devam ettirileceği konusunda soru işaretleri 
bulunmaktadır. Bu sebeple hazırlanan bu çalışmada İş Hukuku mevzuatı kapsamın-
da işçi-işveren ilişkisi açısından meydana gelebilecek bazı sorunlara çözüm önerisi 
getirilmesi amaçlanmaktadır. 

 Doktrinde ve uygulamada işyerinde değil, fakat işçinin çevresinde meydana 
gelen ve işçinin iradesi dışında gelişen yangın, deprem, salgın hastalık gibi olay-
lar zorlayıcı neden olarak kabul edilmiştir5. Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği 
Hakkında Yönetmelik’in 3/h fıkrasında6 da, salgın hastalık zorlayıcı sebepler ara-
sında sayılmıştır. Dolayısıyla gerek pandemi ilan edilen hastalığın dünyada ve ülke-
mizdeki seyri, alınan tedbirler, konuyla ilgili mevzuat hükümleri ve gerekse de yargı 
içtihatları çerçevesinde COVID-19 salgın hastalığının zorlayıcı neden olarak kabulü 
gerektiği açıktır.

1. Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği 
 
 Kısa Çalışma ve Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik’e istinaden, İşve-
ren, üç ayı geçmemek üzere kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden 
kestirilemeyen, salgın hastalık gibi zorlayıcı sebeplerle, işyerinin tamamında veya 

5 Yuvalı, Ertuğrul: İş Hukukunda Zorlayıcı Neden Ve Zorunlu Neden Kavramları İle Bu Kavramların İş Sözleşmesi Üzerindeki 
Etkileri, Kamu-İş 2012, C.12, S.3, s. 16. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/1190 E., 2018/1259 K., 27.06.2018 T.) (Ayrıca bkz. 
Yargıtay 9.HD T. 09.05.2016, E. 2016/7175, K. 2016/11446/ Yargıtay 22. HD T. 04.02.2014, E. 2013/2499, K 2014/1389/ Yargıtay 
9.HD T. 29.05.2014, E. 2012/10932, K. 2014/17580)Yargıtay 9. HD., E. 2016/14140 K. 2018/21011 T. 20.11.2018 sayılı kararı.

6 Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik’in 3/h fıkrası: “Zorlayıcı sebep: İşverenin kendi sevk ve idaresinden 
kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma 
süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel 
durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumları, … ifade eder.”
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bir bölümünde geçici olarak çalışma süresinin en az üçte bir oranında azaltılma-
sını Türkiye İş Kurumu’ndan talep edebilir. Kısa çalışma talebinin kabul edilmesi 
halinde işsizlik ödeneğine hak kazanan işçilere üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma 
ödeneği ödenir.

 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve Kısa Çalışma ve Çalışma Ödeneği 
Hakkında Yönetmelik’e istinaden, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zor-
layıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir 
oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tama-
men veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması mümkündür. Bu durumda, 
sigortalılara çalışamadıkları dönem için üç ayı aşmamak üzere gelir desteği sağlana-
cak olup, bu uygulamaya yönelik başvurular İŞKUR’a yapılacaktır. 

 İşverenin başvurusu, zorlayıcı sebeplerden biri olan “salgın hastalık” dola-
yısıyla olduğu için işverenin yönetim kurulu kararı aranmayacak olup, İş Müfettiş-
lerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin COVID-19 salgın hastalık duru-
mundan etkilendiğinin tespitinin yapılması gerekmektedir. 

 Cumhurbaşkanlığınca açıklanan destek tedbirleri çerçevesinde, İŞKUR ta-
rafından yapılan yayımda; COVID-19 salgın hastalığının olası etkileri dikkate alına-
rak “dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep” 
kapsamında kısa çalışma uygulaması başlatıldığı ifade edilmiştir. Bu doğrultuda, 
COVID-19 salgın hastalığından olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep 
eden işverenin; olumsuz etkileri kanıtlar belgelerle birlikte “Kısa Çalışma Talep For-
mu” ile kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi, bağlı olduğu 
İŞKUR biriminin elektronik posta adresine, elektronik posta göndermek suretiyle 
kısa çalışma başvurusu yapabilecektir. Uygunluk tespiti incelemelerinde müfettiş-
lerce yasal şartların sağlanması halinde kısa çalışma sistemine geçilebilmektedir.

 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na 7226 Sayılı Yasa ile 25.03.2020 ta-
rihinde eklenen Geçici 23. madde ile “kısa çalışma” uygulamasından yararlanma 
koşullarında yeni düzenlemeler yapılmıştır. Yeni düzenleme uyarınca, işçinin kısa 
çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için özetle kısa çalışma başlama tarihinden 
önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olan işçinin son üç yıl içinde 450 gün sigortalı 
olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması gerekmekte olup, söz konusu 
işçinin kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı İş Kanunu 25/II fıkrasında yer 
alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işten çıkarılmamış olması ge-
rekmektedir.

 Başvurunun Kurum tarafından kabul edilmesi halinde işsizlik ödeneğine 
hak kazanan işçilere üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma ödeneği ödenir ve günlük 
kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alı-
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narak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ı olup, aylık asgari ücretin 
brüt tutarının %150’sini geçemez. Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya 
tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi 
“18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilir.

 Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 
sayılı İş Kanunu 24/III fıkrasında ve 40. maddede öngörülen bir haftalık süreden 
sonra başlamakta olup, söz konusu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yüküm-
lülükleri işverene aittir. Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma 
süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık 
olarak her ayın beşinde ödenir. 

2. İşyerinin Kapatılması 

 İşverenin herhangi bir idari otorite kararı (sokağa çıkma yasağı vb.) olmak-
sızın, inisiyatif kullanarak işyerini kendi aldığı karar ile kapatması durumunda, ku-
ral olarak işverenin işçinin ücretini ve diğer haklarını tam ve eksiksiz şekilde ödeme 
yükümlülüğü bulunmaktadır.

 Ancak yukarıda da belirtildiği COVID-19,  İş Hukuku mevzuatı çerçevesin-
de zorlayıcı neden kabul edildiğinden, salgın hastalığın yayılmasını engellemek adı-
na çalıştırılamayan işçilere İş Kanunu’nun 40. maddesi uyarınca bir haftaya kadar 
her gün için yarım ücret ödenmesi gerekmektedir.

3. İşçinin Uzaktan Çalıştırılması Modeli 

 COVID-19 salgın hastalığının yayılma ve bulaşma hızı gözetildiğinde, iş-
çinin, görev ve çalışma koşulları elverdiği ölçüde, evden çalıştırılmasının işverenin 
işçiyi koruma yükümlülüğüne uygun olacağı görülmektedir. 4857 sayılı İş Kanu-
nu’nun “Çağrı Üzerine Çalışma ve Uzaktan Çalışma” başlıklı 14. maddesi uyarınca, 
uzaktan çalışma şeklinde kurulacak iş ilişkisinin yazılı olması gerektiğinden, CO-
VID-19 salgın hastalığı sebebiyle geçici olarak uzaktan çalışma yapılmasına karar 
verilmesi halinde, işçilerin evden çalışma biçimleri belirlenmeli, işyerinde ilanen 
çalışma şart ve koşulları ve süresi bildirilmeli,  işveren tarafından buna yönelik ola-
rak gerekli çalışma düzeni kurulmalı, iş akışları belirlenmeli, ev şartlarına uygun bir 
şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmelidir. 

 Bununla birlikte, ilgili dönemde işçilerden uzaktan çalışmayı kabul ettikle-
rine dair yazılı bir muvafakatname alınması ve ilgili muvafakatnamelerin işçilerin 
özlük dosyalarına konulması yerinde olacaktır.
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4. Ücretsiz İzin Uygulaması

 Ücretsiz izin, iş sözleşmesinin askıda sayıldığı ve bu süre zarfında işçinin 
fiilen çalışmadığı günler için de ücret almadığı izin türüdür. İş sözleşmesinin as-
kıda kaldığı bu süre içerisinde işçi çalışmayacak, işveren de ücret, ücret ekleri ve 
SGK primlerini ödemeyecektir. Ancak ücretsiz izne çıkan işçi 10 güne kadar sağlık 
hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek olup işveren ücretsiz izin günlerinde 
Sosyal Güvenlik Kurumu’na eksik gün bildirimi yapacaktır.

 İş Kanunu’nun 22. maddesi’ne göre, ücretsiz izin çalışma koşullarında esas-
lı bir değişiklik olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle ancak karşılıklı rıza ile 
gerçekleştirilebilecektir. Ücretsiz izin uygulaması işçiye yazılı şekilde bildirilmesi 
akabinde işçinin 6 iş günü içinde işverene yazılı muvafakat vermesi gerekmektedir. 
Aksi halde işçinin rızası olmaksızın salt işveren kararı ile alınmış bir ücretsiz izin 
uygulaması iş sözleşmesinin eylemli feshi anlamına gelecektir. 

 Ücretsiz iznin yıllık izne mahsup edilmesi mümkün değildir. Olası uyuş-
mazlıkların mahkeme sürecine intikal etmesi halinde, hâlihazırda ekonomik bir 
olumsuzluk ve belirsizlik olduğu gerçekliği karşısında İşverenin söz konusu olum-
suzluğun sonuçlarına tamamen işçinin katlanılmasının mı beklendiği yoksa kısmen 
de olsa işverenin sorumluluğu üstlenmeye mi çalıştığı irdelenecektir. İşveren tara-
fından hiçbir alternatif yol tüketilmeden ücretsiz izin uygulamasına başvurulması, 
başka her yol tüketmiş nihai bir işveren takdiri olmaması nedeniyle hukuken hima-
ye edilemeyecek ve işçi tarafından fesihten kaynaklanan her türlü hak talep edilebi-
lir hale gelecektir. 

5. Ücretli İzin / Yıllık İzin Uygulaması

 İşveren zorunlu sebeplerin varlığı halinde işçisine ücretli izin verebilmekte-
dir. Bu husus İş Kanunu hükümleri gereğince, işverenin yönetim hakkı kapsamında 
olup, tamamen işverenin inisiyatifinde olduğundan, işçinin onayına ihtiyaç duyul-
mamaktadır. 

 Hâlihazırda etkisini sürdüren COVID-19 salgın hastalığı nedeniyle, kamu 
otoritelerince işverenlerin işçilerine ücretli izin vermeleri ve izin süresi döneminde 
işçilere ücret ödenmesi tavsiye edilmektedir. Hastalığın tespitinin akabinde ülke-
mizde işverenlerce ilk olarak uygulamaya konulan çalışma usulü, çalışma sürele-
rinin kısaltılması olup, işverenlerce kısaltılan bu çalışma sürelerinin işçinin yıllık 
izninden düşürülmesi yönünde kararlar alındığı görüldüğünden, ücretli izin uygu-
laması pratikte nadir kurumsal firmalar dışında uygulanmamaktadır. 
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 Ancak İş Kanunu’nun 56. maddesi ve Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nin 6. 
maddesine  göre hastalık ve mazeret izinleri yıllık ücretli izin hakkından mahsup 
edilemeyeceğinden, çalışma sürelerinin her gün birkaç saat kısaltılması suretiyle 
çalışılmayan sürelerin işçinin yıllık izninden veya yıllık izin ücretinden düşürül-
mesi de mümkün değildir. Bununla birlikte; anılan Kanun’un 56. maddesi uyarınca, 
COVID-19 salgın hastalığı süresince işçi ve işverenin karşılıklı anlaşması suretiyle 
işçinin yıllık izninin en az on gün olacak şekilde kullandırılması mümkündür.

 Yıllık izin, işverenin yönetim hakkı kapsamında olduğundan, bu süreçte yıl-
lık izin kullandırılmasının önünde kanunen bir engel yoksa da, İş Hukukuna hâkim 
olan “İşçi Lehine Yorum İlkesi” gereğince, işverenin ortaya çıkan beklenmedik hal 
nedeniyle hiçbir sorumluluk üstlenmeksizin, işçilere doğrudan yıllık izin kullan-
dırması, ileride mahkemelerce iyi niyet ve hakkaniyet ilkeleri ile bağdaşmayan bir 
tutum olarak değerlendirilebilecektir. 

 Bu kapsamda, işverenler tarafından yıllık izinlerin kullandırılmasından önce 
işçilere 1 ya da 2 haftalık ücretli izin verilmesi, işçilerin bu hususta bilgilendirilmele-
ri ve yazılı onaylarının alınması önerilmektedir. Aksi halde bu durum işçinin aley-
hine bir uygulama olarak değerlendirilebilecek olup işçinin bu durumundan ötürü 
iş sözleşmesini haklı feshi söz konusu olabilecektir.

6. Telafi Çalışması Uygulaması
 
 Süreçte yaşanan çalışma sürelerindeki kayıplar, işverenler tarafından CO-
VID-19 sonrası normalleşme sürecinde İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yö-
netmeliği’nin “Telafi Çalışması” başlıklı 7. maddesi kapsamında düzenlenen telafi 
çalışması uygulaması ile kısmen de olsa telafi edilebilecektir. 

 Nitekim İş Kanunu’nun 64. maddesi uyarınca, zorunlu nedenlerle işin dur-
ması işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya 
tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde 
işveren çalışılmayan süreler için günlük çalışma süresini aşmamak, günde üç saatten 
fazla olmamak ve tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılmamak kaydıyla yaptırıla-
bilecektir.  Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmayacaktır. 

 Anılan Yönetmelik uyarınca, telafi çalışması uygulamasına gidilecek ise; iş-
veren tarafından belirlenen tarihler arasında işin durdurulduğunun, işe hangi tarih-
te başlanacağının, bu kapsamda hangi tarihler arasında ve kaçar saat telafi çalışması 
yaptırılacağının işçilere yazılı şekilde bildirilmesi gerekmektedir. 
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7. İş Akdinin İşveren Tarafından Haklı Nedenle Feshi

 COVID-19 salgın hastalığı nedeni ile iş akdinin hem işçi hem de işveren 
tarafından haklı nedenle feshi de gündeme gelebilecektir. Haklı nedenle fesih, İş 
Kanunu’nun 24 ve 25. maddelerinde düzenlenmiştir. 

 İşverenin haklı nedenle fesih hakkını kullanması durumunda İş Kanu-
nu’nun 40. maddesi uyarınca işveren, bir haftalık bekleme süresi için işçiye yarım 
ücret ödemek zorundadır. Ayrıca hatırlatmak gerekir ki; iş akdinin feshi her zaman 
için son çare olarak uygulanması gereken bir yol olduğundan, öncelikle işçiye izin 
kullandırılması, telafi çalışması yaptırılması, uzaktan çalışma sisteminin denenmesi 
gibi seçeneklerin tercih edilmesi gerekmekte olup, bu yollar tüketilmeden iş akdinin 
feshi yoluna gidilmesi muhtemel bir uyuşmazlıkta hukuka aykırı olarak değerlendi-
rilebilecektir. 

 Nihai olarak gerek ilgili mevzuat gerekse Yargıtay uygulamaları uyarınca, 
zorunlu sebep olarak değerlendirilmesi gereken COVID-19 salgın hastalığı nedeni 
ile işçi ve işverenin ücretsiz izin konusunda anlaşmaları, işverenin varsa işçiye ücret-
li izin hakkını kullandırması, uzaktan/evden çalışma modeline geçilmesi, telafi ça-
lışması yaptırılması, geçici süreli kısa çalışma sistemine geçilmesi ya da sözleşmenin 
haklı nedenle feshi yollarına başvurulmasının mümkün olduğu görülmektedir. Bu 
kapsamda söz konusu yöntemlerden hangisinin tercih edileceğinin her somut olay 
özelinde değerlendirilmesi yerinde bir uygulama olacaktır.

8. İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri

 İş sağlığı ve güvenliği açısından tehlike oluşturan bir husus tespit edildiği 
takdirde, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 25. maddesi uyarınca, olayın özelliği 
dikkate alınarak, tehlike oluşturan husus giderilinceye dek işyerindeki faaliyetlerin 
durdurulması gerekmektedir. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği gereğince, işyerlerinde 
Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’ndan gönderilen her türlü envanter ve 
malzemelerden de yararlanılarak bilgilendirme tabelaları asılmalı, basit ve anlaşılır 
şekilde görsel öğelere yer verilerek uyarılar yapılmalı, işyerinde periyodik muayene-
lerin sayısı arttırılmalı, işyeri hekiminden hastalığa dair değerlendirme ve tarama 
yapmak üzere işçilerin muayene edilmesi sağlanmalı, riskli görülen işçinin derhal 
hastaneye sevki sağlanarak tetkiklerin zaman geçmeksizin gerçekleşmesi sağlanmalı 
ve bu yollarla iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirlerin alınması gerek-
mektedir.

9. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kapsamında Değerlendirme  
 
 COVID-19 salgın hastalığı boyunca işyerinde çalışma yapılıyor olması ha-
linde virüse maruz kalan işçi ve yakınlarının, iş kazası/meslek hastalığı gibi gerekçe-
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lerle tazminat talep etmeleri olasıdır. Yargıtay yerleşik içtihatları ile de sabit olduğu 
üzere, sonradan oluşan zarar ile olay arasında uygun illiyet bağı bulunması koşu-
luyla sonradan meydana gelen etkiler de iş kazası kapsamında kabul edilebilmek-
tedir 7. Bu açıklamalar ışığında; COVID-19 salgın hastalık virüsü işçiye; işyerinde, 
işin yürütülmesi sırasında veya işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gi-
diş geliş sırasında bulaşabileceği gibi, evinde bulunan bir yakınından da bulaşabilir. 
Dolayısıyla bu virüsün ne zaman ve nerede bulaştığına ilişkin net bir tespitin ya-
pılması mümkün görünmediğinden, virüsün işin yürütülmesi sırasında bulaştığı-
nın kesin ve objektif verilerle ortaya konulamadığı hallerde, bu durumun iş kazası 
olarak değerlendirilmesinin hakkaniyete uygun olmayacağı düşünülmektedir. An-
cak belirtmek gerekir ki, işyerinde COVID-19 salgın hastalığına yakalanan işçilerin 
bulunması ve bu işçilerle temas içerisinde olan diğer işçilerin de sonraki süreçlerde 
COVID-19 salgın hastalığına yakalanması, bu vakıaların mahkemelerce iş kazası 
olarak değerlendirilmesi ihtimalini artıracaktır. 

 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 19. maddesinde düzenlenen, 
işçilerin diğer işçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmeme yükümlülüğü 
ile işçinin işverene karşı olan sadakat yükümlülüğü uyarınca, hiç şüphesiz ki işçile-
rin COVID-19 salgın hastalığı sebebiyle enfekte olması ya da böyle bir risk duru-
munda olması halinde durumu derhal işverene bildirilmesi gerektiği açıktır. İşvere-
nin de anılan Kanun’un 4. maddesi uyarınca; herhangi bir meslek hastalığı ya da iş 
kazası riskini önleyebilmek adına güncel önlemleri alması, işçilerine konuyla ilgili 
gerekli eğitimleri vermesi, eğitim sonunda eğitim verildiğine dair işçilerin taahhüt-
lerini de içeren yazılı bir sertifikanın işçilere verilmesi, hukuki bir ihtilafta işverene 
ispat yönünden kolaylık sağlayacaktır. 

 Buna ek olarak işyerinin  sterilizasyonu, işyeri hekimliğinin çalışanlar üze-
rinde etkin bir şekilde kontrol ve müdahalelerde bulunması, çalışma sırasında ste-
ril kıyafet, maske, eldiven kullanılması, işçilerin güvenli mesafede çalışması, açık 
alanlar dışında  havalandırma, ısıtma tesisatının sterilizasyonu gibi teknik ve ilave 
tedbirler alınmalı ve bu uygulamaların yapıldığı ayrıca belgelendirilmelidir. Bu kap-
samda, maske, eldiven steril kıyafet vb. malzeme ve ekipmanların her tesliminin tes-
lim-tesellüm tutanağı karşılığında yapılması uygun olacaktır. Aynı şekilde, işyerinde 
yapılacak dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarına ilişkin kamera kayıtlarının 
da delil olarak muhafaza edilmesi işveren yönünden hukuken önem arz etmektedir.

 İşyerinde uzaktan çalışma uygulamasının yapılması durumunda, çalışma 
yeri olarak belirlenen iş yerinde veya yapılan işle ilgili bir kaza meydana gelmesi ha-
linde bu iş kazası sayılacak, işverenin yukarıda belirtmiş olduğumuz yükümlülükleri 
yerine getirmemesi durumunda kazadan kusuru nispetinde sorumlu olacaktır. Öte 
yandan, işçilerin, uzaktan çalışma esnasında, yapılan işle ilgili olmayan veya yapılan 

7 Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin 15.04.2019 tarih ve 2018/5018 E., 2019/2931 K. sayılı kararında da; “Somut olayda, tır şofö-
rü olan davacı murisinin 26.11.2009 tarihinde davalı işveren tarafından Ukrayna’ya sefere gönderildiği,11.12.2009 tarihinde 
Türkiye’ye giriş yaptığı, Adli Tıp Kurumu raporunda, H1N1 virüsünün kuluçka süresinin 1-4 gün arasında değiştiği, murisin 
13.12.2009 tarihli hastaneye başvurusunda belirttiği şikayetlerin hastalığın başlangıç belirtileri olduğu taktirde hastalığın bu-
laşmasının bu tarihten 1-4 gün öncesinde gerçekleşmiş olacağının bildirildiği, buna göre davacı murisinin, işveren tarafından 
yürütülmekte olan iş nedeniyle Ukrayna’ya yapılan sefer sırasında bulaştığı yukarıda belirtilen rapor kapsamından anlaşılan 
H1N1 virüsüne bağlı olarak, daha sonra meydana gelen ölümünün iş kazası olarak kabul edilmesi gerektiği açıktır.” şeklinde 
hüküm kurulmuştur.
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işle kaza arasında uygun illiyet bağı kurulamayacak şekilde yaşanacak kazalar ise iş 
kazası sayılmayacaktır. 

 Bu sebeple, uzaktan çalışma modelinin uygulanması halinde işveren tarafın-
dan yapılması gereken; alınabilecek iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlem ve tedbir-
ler hususunda işçilerin gerekli eğitimleri almasını ve bilgilendirilmelerini sağlamak 
ve yapılacak bir protokol ile işçinin çalışma alanını ve çalışma saatlerini belirlemek-
tir. Bu halde, spesifik olarak belirlenen çalışma yerinde ve belirlenen çalışma saatle-
rinde işin yürütümü nedeniyle veya yapılan işle kaza arasında uygun illiyet bağının 
bulunması halinde, meydana gelen kaza iş kazası sayılabilecek ve yaşanan her kaza-
nın iş kazası olduğuna ilişkin karinenin önüne geçilebilecektir.

 Meslek hastalıkları ise iş kazasından farklı olarak işyerlerindeki çalışma ko-
şulları veya çeşitli etkiler sonucu oluşan hastalıklardır. Mesleki bir faaliyetin yürü-
tümü ya da bazı işlerde sürekli çalışma sonucunda kişide, bu faaliyetlerle doğrudan 
bağlantılı hastalıklar meydana gelebilir. Hastalıkla, sağlık zararı arasında bir illiyet 
bağı yani neden sonuç ilişkisi mevcuttur. 

 Meslek hastalığına ilişkin olarak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağ-
lık Sigortası Kanun’un ilgili düzenlemesi uyarınca, bir hastalığın meslek hastalığı 
olarak sayılabilmesi için ya mezkûr listede yer alması ya da Sosyal Sigorta Yüksek 
Sağlık Kurulunca ilgili hastalığın meslek hastalığı sayılmasına karar verilmesi gerek-
mektedir. Bu açıdan Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü’nün ekli Meslek Hasta-
lıkları Listesinde mevcut bulunmadığından, coronavirüsün meslek hastalığı olarak 
kabulünün mümkün olmadığı açıktır. Diğer taraftan COVID-19 bulaşıcılık özelli-
ği oldukça yüksek olan, herhangi bir işin icrası ile doğrudan bağlantılı olmaksızın 
tüm kişilere enfekte etme riski olan bir salgın hastalık olup, bu itibarla, söz konu-
su salgının herhangi bir işin icrası ile doğrudan illiyet bağının kurulması mümkün 
olmadığından, COVID-19’un meslek hastalığı olarak değerlendirilmesinin doğru 
olmayacağı düşünülmektedir.  

10. 65 Yaş Üstü & 20 Yaş Altı veya Kronik Rahatsızlığı Olan İşçilerin Durumu
 
 Bilindiği üzere, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Genelgeler uyarınca 
65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altında olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa 
çıkması yasaklanmıştır. Bu halde genelge kapsamına dâhil olan işçilere mümkünse 
uzaktan çalışma modelinin uygulanması, mümkün değil ise ücretli izin kullandırıl-
ması, ücretli izin verilmesi tercih edilmez ya da işçinin ücretli izin süresi dolarsa bu 
işçilere yıllık izin kullandırılması, verilen ücretli izin ve yıllık iznin sona ermesinin 
akabinde ise İş Kanunu’nun 40. maddesi uyarınca bir hafta süresince işçiye yarım 
ücret ödenmesi uygulamasına geçilmesi, en nihayetinde tüm bu sürelerin yetersiz 
gelmesi durumunda, ilgili işçilerin ücretsiz izne çıkarılması ve/veya iş akdinin 4857 
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sayılı İş Kanunu’nun 25/III fıkrası uyarınca haklı nedenle feshedilmesi yoluna gidil-
mesi mümkündür.

 Son olarak,  4857 sayılı Kanun’un 25/III hükmü gereğince, uyulması zorunlu 
olan bir yasak mevcut olduğunda yukarıda yer verilen yöntemlerin uygulanamama-
sı halinde “Feshin Son Çare Olması” ilkesine riayet edilmek kaydıyla iş sözleşmesi 
işveren tarafından haklı nedenle feshedilebilecektir.



IV.
Diğer Sektörel Düzenlemelerin 
Değerlendirilmesi

IV.



w
w

w
.t

un
ca

hu
ku

k.
co

m

29

1. Vergi Yükümlülüklerine İlişkin Düzenlemelerin Değerlendirilmesi

 COVID-19 Salgın Hastalığının etkilerinin en aza indirilmesi açısından Gelir 
İdaresi Başkanlığı tarafından 13.03.2020 tarihinden 30.03.2020 tarihine dek elektro-
nik ortamda yapılan duyurular ile birtakım önlemlerin alındığı ve salgının yayılma 
riskinin en aza indirilmeye çalışıldığı bilinmektedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’n-
daki düzenleme ve imkânlara ek olarak, vergi mükelleflerine ekonomik kolaylık 
sağlanması amacı ile 24.03.2020 tarihli ve 31078 mükerrer sayılı Resmi Gazetede 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

 Söz konusu Tebliğ ile COVID-19 salgın hastalığı dolayısıyla alınan tedbirler-
den doğrudan etkilenen ve işbu Tebliğ ile ayrıca belirlenen mükelleflerin, 213 sayılı 
Vergi Usul Kanunu’nun ilgili mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması yö-
nünde birtakım düzenlemelere yer verilmiş; kapsama giren mükellefler yönünden 
vergi ödemelerinin ertelenmesi imkânı getirilmiştir.

A. Tebliğ Kapsamındaki Mükellefler
 
 Vergi Usul Kanunu’nun anılan madde ve düzenlemeleri kapsamında, 518 
Sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 
tarafından elektronik ortamda yapılan duyurular ile mücbir sebep hükümlerinden 
faydalanabilecek mükellefler kategoriler halinde sayılmıştır: 

8 Çiftçi, terzi, manav, avukat, mali müşavir, mimar, mühendis, eczacı, doktor, dişçi, veteriner, fizyoterapist, yazılımcı, sanatçı 
gibi mükellefler de dahil olmak üzere bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutan ticari ve zirai kazanç elde eden mü-
kellefler ile serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükelleflerinin tamamı.

•	 Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bu-
lunan mükellefler.8
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 Bu itibarla, anılan Tebliğ ile anılan beş kategoriden birine dâhil olan bir mü-
kellefin; 01.04.2020 – 30.6.2020 (bu tarihler dâhil olmak üzere) tarihleri arasında 
mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi ve getirilen düzenlemelerden fay-
dalanabilmesi mümkün kılınmıştır.

B. Düzenlemenin Getirdiği İmkânlar

 Kısaca bahsetmek gerekirse, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ kapsamında 
mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen 3. madde kapsamındaki tüm mükellefle-
rin; 

IV. Diğer Sektörel Düzenlemelerin 
Değerlendirilmesi

9 Kronik rahatsızlık nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması için bu rahatsızlığın sağlık kuru-
luşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edilmesi şarttır. Bu kapsamdaki süre uzatımı işlemi, mükellefin kronik 
rahatsızlığı bulunduğuna dair beyanını içeren İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden vereceği yazılı başvurusuna istinaden ya-
pılacak olup sağlık kuruluşundan alınan belgelerin sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 30 gün içerisinde 
bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, 65 yaş ve üzerinde olup 5. madde kapsamında mücbir sebep 
hükümlerinden faydalanan mükellefler, sokağa çıkma yasağının 3. madde kapsamında ilan edilen mücbir sebep tarihleri 
aralığında sona ermesi halinde, bu kişiler 3. madde kapsamında iseler, yasağın sona ermesi akabinde de mücbir sebep hüküm-
lerinden faydalanabileceklerdir.

•	 Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve Tebliğ’in yayımı tarihi iti-
barıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş mer-
kezleri dâhil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve 
metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüst-
riyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için 
parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dâhil lojistik 
ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dâhil kitap, 
gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatör-
leri ve seyahat acenteleri dâhil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane 
dâhil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti 
ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde 
faaliyette bulunan mükellefler.

•	 Tebliğ’in yayımı tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet 
alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici sü-
reliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu 
sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler.

•	 65 yaş ve üstünde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle so-
kağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları 9

•	 Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk 
Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca ve-
rilenler.

 Ayrıca, yukarıda sayılan üç ana kategoriye ek olarak sonradan kapsam dâhi-
line alınan aşağıda sayılan mükelleflere de mücbir sebep hükümlerinden faydalan-
ma imkânı sunulmuştur:

•	 Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermeleri gereken muhtasar, katma de-
ğer vergisi beyannamelerinin, “Form Ba-Bs” bildirimlerinin, imzalanması 
gereken e-Defterlerin oluşturulma, GİB Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi 



w
w

w
.t

un
ca

hu
ku

k.
co

m

31

C. Ertelemeye Konu Beyanname İşlemlerinin Yapılışı ve Sorgu İmkânı

 Anılan düzenlemeler kapsamında, durumları belirlenen kriterlere uyan 
mükellefler, kendi beyannamelerini, kullanıcı kodu, parola ve şifre almak suretiyle 
elektronik ortamda gönderebilecek olup; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında 
beyannamelerini elektronik ortamda gönderemeyecek olan mükellefler ise; beyan-
namelerini, işbu Tebliğ doğrultusunda, elektronik beyanname gönderme aracılık 
yetkisi almış bulunan gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla anılan Tebliğ ekinde yer 
alan sözleşmelerden durumlarına uyan sözleşmeyi düzenlemek suretiyle elektronik 
ortamda gönderebilecektir. 

 Son olarak, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 30.03.2020 tarihinde elekt-
ronik ortamda yayımlanan duyuruya göre; anılan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 
kapsamında; vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından mücbir sebep hü-
kümlerinden yararlanılıp, yararlanılmadığı konusunda, İnteraktif Vergi Dairesine 
giriş yapılarak “Bilgilerim/518 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir 
Sebep Durum Sorgusu” başlığından sorgulama yapılabilmesi imkânı getirilmiş olup, 
mükelleflerin mücbir sebep hükümlerinden yararlanıp yararlanmayacaklarını biz-
zat kontrol edebilme imkânı da oluşturulmuştur.

2. Kamu İhalelerine İlişkin Düzenlemelerin Değerlendirilmesi
 
 02.04.2019 tarih ve 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gi-
ren 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile COVİD-19 salgını nedeni ile ifası 

10 65 yaş ve üstünde olunması nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması, vergi dairelerince ya-
pılacak tespitlere istinaden resen gerçekleştirilecek olup bu kapsamdaki süre uzatımına ilişkin herhangi bir başvuru alınma-
yacaktır.

gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süreleri 27.07.2020 günü 
sonuna kadar uzatılmış;

•	 Söz konusu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sü-
releri, altışar ay uzatılarak Mart, Nisan ve Mayıs ayında yapılması gereken 
ödemelerin sırasıyla 27.10.2020, 27.11.2020 ve 28.12.2020 tarihlerinde yapı-
labilmesi imkânı sağlanmıştır. 

•	 IV. ve V. kategori kapsamındaki 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulu-
nanlar ile “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildi-
rimleri bu meslek mensuplarınca verilen mükellefler yönünden ise; İçişleri 
Bakanlığı tarafından yayımlanan 23.03.2020 tarihli genelge uyarınca, sokağa 
çıkma yasağının başladığı tarih ile sona ereceği tarih arasındaki döneme iliş-
kin olarak verilmesi gereken beyannameler ile bunlara istinaden tahakkuk 
eden vergilerin ödeme süresi, yasağın kalktığı tarihi takip eden 15’inci gü-
nün sonuna kadar uzatılmıştır. 10
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geçici veya sürekli olarak, kısmen ya da tamamen imkânsız hale gelen Kamu İhale 
Sözleşmelerinin feshinin veya bu sebeple yükleniciye süre uzatımı verilmesinin önü 
açılmıştır. 

 Bu noktada önemle belirtmek gerekir ki; söz konusu Genelge, yalnızca 4734 
sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihaleler kapsamında imzala-
nan sözleşmeler için değil, aynı zamanda bu Kanun’dan istisna edilen düzenlemeler 
kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmeler için de hü-
küm ve sonuç doğurmaktadır. Bu sebeple gerek 4734 sayılı Kanun kapsamında olan 
gerekse de bu Kanun’dan istisna edilen herhangi bir kamu ihalesi neticesinde im-
zalanan bir sözleşmenin ifasının geçici veya sürekli olarak, kısmen ya da tamamen 
imkânsız hale gelmesi durumunda ilgili idareye süre uzatımı veya sözleşmenin feshi 
başvurusunda bulunulabilecektir. 

A. Başvurunun Yapılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

 COVİD-19 salgını neticesinde meydana gelen imkânsızlık haline ilişkin süre 
uzatımı veya sözleşmenin feshine ilişkin başvurular yüklenici tarafından, meydana 
gelen imkânsızlık halinin belgelendirilmesi suretiyle sözleşmenin tarafı olan idareye 
yapılacaktır. 

 İdarelerce bu hususta yapılan başvurular, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme-
leri Kanunu’nun 10. maddesi hükümleri ve konuyla ilgili diğer mevzuat hükümleri 
dikkate alınarak değerlendirilecektir. Bununla birlikte önemle vurgulamak gerekir 
ki; 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca idareler, yapılan başvuru 
hakkında bir karar almadan önce Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın değerlendirmesini 
alacaklardır. 

 Bu bağlamda, mezkûr Genelge ile 4735 sayılı Kanun’un “sözleşmenin tasfi-
yesi veya devri” başlıklı Geçici 4. maddesinde belirtilen usule benzer düzenlemenin 
yapılmış olduğu görülmektedir. Dolayısı ile gerek 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Genelgesi’nin lafzından anlaşıldığı gerekse de Kanun’un anılan Geçici 4. maddesi-
nin uygulamasında tecrübe edildiği üzere; COVİD-19 kapsamında yapılacak süre 
uzatımı veya sözleşmenin feshi taleplerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yapaca-
ğı değerlendirmenin idareler açısından bağlayıcılığının olmayacağı anlaşılmaktadır.

B. Başvuru Hangi Hallerde Kabul Edilecektir?

 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca idarelerce yapılacak de-
ğerlendirme sonucunda süre uzatımına veya sözleşmenin feshine karar verilebilme-
si için aşağıdaki şartların birlikte gerçekleştiğinin tespit edilmesi gerekmektedir:

IV. Diğer Sektörel Düzenlemelerin 
Değerlendirilmesi
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 Söz konusu şartların birlikte gerçekleştiğinin tespit edilmesi durumunda 
idarece süre uzatımına veya sözleşmenin feshine karar verilebilecektir. Mezkûr Ge-
nelge’de anılan cümle “verilebilecektir” ifadesi ile bitirilerek idarelerin bu konudaki 
takdir yetkisine vurgu yapılmıştır.

3. Bankacılık Alanında Alınan Tedbirlerin Değerlendirilmesi
 
A. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Tarafından Alınan Tedbirler
 
 BDDK tarafından 16.03.2020’de yapılan basın açıklamasında; halk sağlığını 
dünya çapında tehdit eder hale gelen COVID-19 virüsü yayılımının yaratabileceği 
ekonomik/finansal risklerin azaltılabilmesi adına, ülkemizde T.C. Sağlık Bakanlı-
ğı’nın, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) direktifleri doğrultusunda gerekli ön-
lemlerin alınmakta olduğu ifade edilerek, 31 Mart 2016 tarihli ve 6827 sayılı Res-
mi Gazete’de yayımlanan Operasyonel Riskin Yönetimine İlişkin Rehber uyarınca 
“Bankaların sürekli olarak faaliyetlerine devam edebilmesine ve ayrıca önemli iş ke-
sintilerinin ortaya çıktığı dönemlerde maruz kalacakları kayıpları sınırlamaya yönelik 
bir iş sürekliliği planına sahip olmaları zorunludur.” hükmü doğrultusunda, her yıl 
düzenli olarak gözden geçirilen iş sürekliliği ve acil durum eylem planlarının, bu 
kapsamda, ihtiyatlı denetim yaklaşımı çerçevesinde Kurum tarafından tekrar ince-
lenerek gerekli tüm tedbirlerin alınmakta olduğunu belirtmişlerdir.

 Bunun yanı sıra, BDDK, 17 Mart 2020 tarihli ve 8948 sayılı kararıyla; 31 
Aralık 2020’ye kadar geçerli olacak ve her türlü kredi ve bilanço aktifinde kayıtlı 
diğer alacakları da kapsayacak şekilde COVID-19 salgını ile ilgili çeşitli önlemler 
almıştır. Buna göre; kredilerin donuk alacak olarak sınıflandırılması için öngörülen 
90 günlük temerrüt süresi 180 güne çıkarılmış, 90 günlük temerrüde rağmen ikinci 
grupta sınıflandırmaya devam ettikleri krediler için ayıracakları karşılıkları, TFRS 
9 kapsamında beklenen kredi zararının hesaplanmasında kullandıkları kendi risk 
modellerine göre ayırmaya devam etmelerinin önü açılmış ve Bankaların yeniden 
yapılandırılarak canlı alacak olarak sınıflandırılan ve bir yıllık izleme süresi içinde 
anapara ve/veya faiz ödemesi otuz günden fazla geciken veya bu izleme süresi içinde 
bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredi ve diğer alacakları üçüncü 
grupta sınıflandırma yükümlülüğü kaldırılmıştır. 

•	 Ortaya çıkan imkânsızlık halinin yükleniciden kaynaklanan bir kusur-
dan ileri gelmemiş olması, 

•	 Bu durumun yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine 
getirmesine engel nitelikte olması ve

•	 Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi.
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•	 Bankalarca ihtiyaç duyulan likiditenin hazır imkânlar çerçevesinde TCMB 
tarafından sağlanacağı,

•	 İhtiyaç duyulan günlerde 1 hafta vadeli repo ihalelerine ilave olarak TCMB 
tarafından piyasaya 91 gün vadeye kadar repo ihaleleriyle likidite sağlana-
bileceği,

•	 Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkânına ilişkin limitle-
rin piyasa yapıcılığını arttırmak adına artırılmış olduğu,

•	 Halihazırda 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak gerçekleştirilen ABD doları karşılığı 
swap ihalelerine ilaveten euro ve altın karşılığı da ihale düzenlenebileceği,

•	 Reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalar için yabancı para zorunlu 
karşılık oranları tüm yükümlülük türlerinde ve tüm vade dilimlerinde 500 
baz puan indirileceği,

•	 Reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen bankalara hedefli 
ilave likidite imkânları tanındığı, bu kapsamda;

 

•	 Ayrıca, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerine yönelik 
olarak;

B. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tarafından Alınan Tedbirler

 COVID-19 salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi 
üzerindeki olası olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla, (i) bankaların Türk 
lirası ve yabancı para likidite yönetiminde esneklik sağlanarak öngörülebilirliğin ar-
tırılmasına, (ii) reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen bankalara 
hedefli ilave likidite imkânları tanınmasına, (iii) reeskont kredi düzenlemeleriyle 
ihracatçı firmaların nakit akışının desteklenmesine yönelik aşağıdaki tedbirlerin 
alındığı açıklanmıştır. Bu kapsamda özetle;

IV. Diğer Sektörel Düzenlemelerin 
Değerlendirilmesi

91 gün vadeye kadar repo ihaleleri yoluyla TCMB politika faiz oranı  
olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 150 baz puan altında 
faiz  oranı üzerinden miktar ihalesi yöntemiyle Türk  lirası likidite 
sağlanmış olduğu,
Miktar ihalesi yöntemiyle 1 yıl vadeli döviz karşılığı Türk lirası swap 
ihaleleri düzenleneceği, bu sayede repo faizinin 100 puan aşağıdan 
sağlanarak faiz oranı üzerinden ABD doları, euro veya altın karşılığı 
Türk lirası likidite sağlanacağı belirtilmiştir.

-

-
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 TCMB tarafından yapılan 28.03.2020 tarih ve 2020-20 sayılı Kredi Kartı 
İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranlarına İlişkin Basın Duyurusu Basın 
Açıklamasında özetle; 01 Nisan 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası 
cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının 
yüzde 1,25; aylık azami gecikme faiz oranının yüzde 1,55; yabancı para cinsinden 
kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının yüzde 
1,00; aylık azami gecikme faiz oranının ise yüzde 1,30 olarak belirlendiği ifade 
edilmiştir.

 TCMB tarafından yapılan 31.03.2020 tarih ve 2020-21 Basın Açıklamasın-
da özetle; 17 Mart 2020 tarihinde yapılan duyuruda bulanan önlemlere ek olarak 
(i) Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) piyasası likiditesinin desteklenmesi yo-
luyla parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine (ii) bankaların Türk lirası 
ve yabancı para likidite yönetimlerinde esnekliğin artırılmasına (iii) reel sektöre 
kredi akışının kesintisiz devamının sağlanmasına ve salgın nedeniyle etkilenen 
mal ve hizmet ihracatçısı firmaların KOBİ odaklı yaklaşımla geniş kapsamda 
desteklenmesine yönelik ilave tedbirlerin alındığı belirtilmiştir. Bu göre yeni alınan 
tedbirler özetle;

18 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar vadesi 
gelecek reeskont kredisi geri ödemelerine 90 güne kadar vade uzatım 
imkânı tanındığı, Bu haktan yararlanmak adına şirketlerin bankalara 
başvurmasının ve mevcut senetlerini değiştirerek bu imkândan  
yararlanabileceği,
Hâlihazırda kredi taahhüdü açık olan reeskont kredileri ile 30 Haziran 
2020 tarihine kadar kullanılacak reeskont kredilerine 12 ay ek taahhüt 
kapama süresi verildiği,
Mevcut reeskont kredisi azami vadelerinin, 20 Mart 2020 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere, kısa vadeli kullanımlar için 120 günden 
240 güne, daha uzun vadeli kullanımlar için ise 720 güne çıkartıldığı 
belirtilmiştir.

-

-

-

•	 Açık Piyasa İşlemleri (APİ) portföyünün doğrudan alım işlemleri önden 
yüklemeli olarak gerçekleştirilebileceği ve gerekmesi halinde limitlerin 
piyasa koşullarına göre güncellenebileceği, 

•	 Geçici bir süre için, Piyasa Yapıcı bankalara, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 
satın aldıkları DİBS’leri TCMB tarafından belirlenen koşullar ve tutarlar 
dâhilinde TCMB’ye satma veya Piyasa Yapıcılığı sistemi kapsamında APİ 
çerçevesinde tanınan likidite imkânını belirli oranlar dâhilinde artırma 
olanakları sağlanacağı.
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C. Cumhurbaşkanlığı Kararının Değerlendirilmesi

 Yukarıdaki önlem ve açıklamaların yanı sıra COVID-19 kapsamında BDDK 
ve TCMB yanında 24 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından alınan 2283 
sayılı COVID - 19 salgını nedeniyle zarar gören esnaf ve sanatkârların, Türkiye Halk 
Bankası Anonim Şirketince düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar 
kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine dair Kararın yürürlüğe konulması-
na, 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesi 
gereğince karar verilmiştir.,

 Bu kararda özetle; salgın nedeni ile işleri ve işyeri zarar görenlerin TES-
KOMB’a bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkârlar kredi kooperatifleri 
kefaletiyle veya doğrudan bankadan 31.03.2020 ve bu tarihten önce kullandıkları 
düşük kredili faizlerinden doğan borçlarından 01.04.2020-30.06.2020 arasında 
vadesi dolacak olan borçlarının faizsiz olarak 3 ay süre ile erteleneceği ve buna bağlı 
olarak da diğer tüm ödemelerinin de erteleneceği hükme bağlanmıştır. Ancak bu 
hükme bir şart getirerek, esnaf ve sanatkârların bu dönemde çalışan azaltmayacağı-
na dair taahhütname vermesi ve çalışanı azalması halinde bu kapsamdan çıkartıla-
cağı belirtilmiştir. 

 Bunlara ek olarak, erteleme süresince düşük faizli kredi kullanmak istey-
en, borçları ertelenmiş olan esnaf ve sanatkarlar açısından ertelemenin, banka-
larca kredi açılmasına engel teşkil etmeyeceği, ertelenen krediler kapsamında 
erteleme süresince icra takibi başlatılmayacağı, kefillerin kefaletlerinin son bul-
mayacağı, bankanın gelir kayıplarının esnaf ve sanatkar kredilerine uygulanan cari 
kreşi faiz oranı üzerinden hesaplanacağı, bankaların gelir kayıplarının projeksiyon 
yapılabilmesi adına Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildireceği, bankaların bu gelir 
kayıplarının ilgili yıla ait ödenekten karşılanacağı da belirtilmiştir. 

IV. Diğer Sektörel Düzenlemelerin 
Değerlendirilmesi

•	 Detayları sonradan açıklanmak kaydıyla, TCMB bünyesinde gerçekleş-
tirilen Türk lirası ve döviz işlemleri çerçevesinde Varlığa Dayalı Menkul 
Kıymet ile İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlerin teminat havuzuna dâhil 
edilmesine karar verildiği,

•	 Reel sektöre kredi akışının kesintisiz sürmesi amacıyla yürürlüğe konulan 
hedefli ilave likidite imkânlarında limitler artırılacağı ve mevcut ihalelere 
ek ihaleler düzenleneceği,

•	 Mal ve hizmet ihracatçısı şirketlerin  bir takım koşullarla sınırlı olmak üze-
re Türk lirası cinsi ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi 
kullandırılmasına karar verildiği belirtilmiştir. 
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4. Sosyal Güvenlik Kurumu Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi

 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 02.04.2020 Tarihli Prim Ödeme 
Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyurusunda 24.03.2020 tarihli, 31078 sayılı 
mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 
Hazine ve Maliye Bakanlığınca 01.04.2020 ila 30.06.2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri 
arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen: 

 Erteleme nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen ge-
cikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.

 Ayrıca, İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaşını doldurmuş 
veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren 
gerçek kişi işverenler ile isteğe bağlı sigortalılar hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılardan; 22.03.2020 
tarihi ile mücbir sebep döneminin sonuna kadar 65 yaşını doldurmuş olanların, 
kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve 
tevsik edenlerin, mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primleri, 
sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 üncü günün sonuna kadar 
ertelenmiştir. 

  5510 sayılı Kanuna göre 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.

2020/Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mart ayına 
ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31.10.2020 tarihinin cumartesi 
gününe denk gelmesi nedeniyle 02.11.2020 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.

-

-

-

•	 Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla 
4/a kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin,

•	 Köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç kendi adına ve 
hesabına bağımsız çalışanlardan, 4/b kapsamında (Bağ-Kur) sigortalısı olan-
ların;
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5. Anonim ve Limited Şirketlerde Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullara Etkisi 
Bakımından Değerlendirme

 COVID-19 salgınının yayılmasının engellenmesi amacıyla özellikle şirket 
genel kurullarının yoğunlukla gerçekleştirildiği bu dönemde şirketlerin kurul to-
plantıları bakımından bazı tedbirler alınmıştır. 

 Bu tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde, usulüne uygun olarak to-
plantıya çağrılmış genel kurulların ileri bir tarihte yapılmak üzere şirketlerin yöne-
tim organlarının alacağı bir karar ile iptal edilebileceği Ticaret Bakanlığı İç Ticar-
et Genel Müdürlüğü’nün 20/03/2020 tarihli ve 53382221 sayılı yazıları ile uygun 
görülmüştür. 

 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda anonim ve limited şirketlerde, olağan 
genel kurul toplantılarının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde 
yapılması öngörülmektedir. Bu kapsamda  TTK ve şirket sözleşmesine uygun olarak 
yönetim organları tarafından daha önce toplantıya çağrılan anonim ve limited şir-
ketlerin olağan genel kurullarının, erteleme kararı alınması amacıyla genel kurulun 
toplanması beklenmeksizin yönetim organları tarafından alınacak bir kararla iptal 
edilmesi imkânı tanınmıştır. 

 Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğünün almış olduğu bu karar aynı 
zamanda pay sahiplerinin haklarını korumaya da yardımcı olmaktadır. Yaşanan 
olağanüstü durum nedeni ile yaş, kronik hastalık, karantina altında tutulma vb. 
nedenlerle toplantılara katılamayacak pay sahiplerinin hak ve menfaatlerinin ko-
runması amacı ile toplantıların ertelenmesi gerekmektedir. Aksi durumda ilgili pay 
sahiplerinin genel kurul kararının iptalini isteme hakları bulunmaktadır.

 Bu kapsamda, Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğü’ne iletilecek genel kurul 
toplantı çağrısının iptali duyurusu Gazetede yayımlanabilecektir. Genel kurul to-
plantısının iptali duyurusu ilanı ile birlikte konuya ilişkin Yönetim/Müdürler Kuru-
lu kararının noter tasdikli suretinin de iletilmesi gerekmektedir.

 Bu dönemde iptal imkanına rağmen genel kurul toplantısını gerçekleştirmek 
isteyen şirketler genel kurul toplantılarını elektronik ortamda yapılabilmesine ola-
nak veren TTK 1527. Maddesi gereğince ve bu kapsamda çıkarılan Anonim Şir-
ketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik uyarınca 
yapılabileceklerdir. 

 TTK’nın 1527. maddesi uyarınca, elektronik genel kurul sistemini kulla-
nan ve genel kurul toplantısı gerçekleştirmek isteyen şirketlerde salgının önlen-
mesi amacıyla asgari düzeyde pay sahibinin katılımı ile fiziki ortamda toplantı 

IV. Diğer Sektörel Düzenlemelerin 
Değerlendirilmesi
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gerçekleştirilmesini teminen, pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına fiziki or-
tamda katılımda bulunmaksızın elektronik ortamda katılım sağlayabilecekleri hu-
susu şirketlerin takdirine bırakılmıştır. Bu çerçevede şirket sözleşmelerinde veya 
esas sözleşmelerinde kurul toplantılarının elektronik ortamda gerçekleştirilmes-
ine imkân tanıyan hüküm bulunmayan şirketlerin, bu dönemde gerçekleştirmeyi 
planladıkları toplantıları “Elektronik Genel Kurul Toplantı Sistemi” ve “Elektronik 
Yönetim Kurulu Sistemi” üzerinden gerçekleştirilebilmelerine yönelik tedbir alın-
mıştır. 

 Şirketlerin, bu imkândan Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketinden 
destek hizmeti almak suretiyle ve hak sahiplerine elektronik ortamda katılma im-
kânının sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmayacak şekilde genel kurul-
larının gerçekleştirilmesini, şirketlerce elektronik ortamda kurul gerçekleştirilmes-
ine imkân tanıyan hükme ilişkin sözleşme değişikliğinin ise bundan sonra yapılacak 
ilk genel kurul toplantısında karar alınması imkânı tanınmıştır.

 Ticareti Sicil Müdürlüklerinin almış olduğu tedbirler çerçevesinde ilan tale-
pleri ve gerekli evraklar posta ve kargo yolu ile Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğü’ne 
iletilerek ilan ücretleri internet bankacılığı yöntemiyle ödenmesine karar verilm-
iştir. Onaylı suret talebi ise Müdürlüğün internet sitesi üzerinden iletilebilir.

6.Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi 
 
 Bilindiği üzere COVID-19’un geniş yayılma alanı ve evrensel etkileri ned-
eniyle risk altında bulunan, COVID-19 ile enfekte olmuş yahut taşıyıcı nitelikte bu-
lunan hastaların tespiti, karantina önlemlerinin alınması hayati önem arz etmekte-
dir. İşte tam da bu noktada kişisel verilerin korunması mevzuatı ile üstün korunma 
tanınmış sağlık verilerinin işlenmesi, paylaşılması hususunda izlenecek yol ve yön-
temler hakkında şüpheler bulunmaktadır.

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 6. maddesinin 1. fıkrasında 
özel nitelikli kişisel veriler sayılırken, kişilerin sağlığına ilişkin verilere yer verilm-
iştir. Anılan düzenleme uyarınca kişilere ait sağlık verilerinin özel nitelikte kişisel 
veri olduğuna şüphe bulunmamaktadır. COVID-19 ile ilgili olarak yapılan tetki-
kler neticesinde edinilen ateş yüksekliği, solunum yetmezliği bulunup bulunmadığı, 
öksürük olup olmadığı gibi teşhis ve tedavi için edinilen bilgiler, sağlık verisi 
dolayısıyla özel nitelikte kişisel veri niteliği taşımaktadır. Bunların haricinde kişil-
erin seyahat bilgileri, bulundukları mekân ve yerlere ilişkin bilgiler de 6698 sayılı 
Kanun kapsamında kişisel veri niteliği taşımaktadır.

 Bu bilgiler ışığında işverenlerin çalışanlarının bilhassa sağlık verileri ve seya-
hat bilgileri olmak üzere konuya ilişkin verilerini yetkili otoriteler ile paylaşımının  
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Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat bakımından doğuracağı 
sonuçlar, evden çalışma kapsamında işlenecek kişisel veriler ve sair tartışmalı konu-
lar hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) web sitesinde yayınladığı 23 
Mart 2020 tarihli Kamuoyu Duyurusunda şu hususlara değinmiştir:

IV. Diğer Sektörel Düzenlemelerin 
Değerlendirilmesi

•	 6698 sayılı Kanun’da düzenlenen kişisel verilerin işlenmesinde riayet edilme-
si gereken gereklilik, amaçla bağlılık, sınırlı ve ölçülülük gibi ilkelere uyma 
zorunluluğunun devam edeceği,

•	 Sağlık verilerinin işlenmesi sırasında Kurul’un 31.01.2018 tarih ve 2018/10 
sayılı kararı ile belirlenen Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri 
Sorumlularınca Alınması Gereken Önlemler’e riayet edilmesi gerektiği,

•	 Sağlık verilerinin işlenmesi açısından çalışanların rızası alınarak işleme 
mümkün olabileceği gibi, açık rıza dışındaki şartlar dâhilinde ise sağlık ver-
ilerinin iş yeri hekimi tarafından işlenmesinin kanuna aykırılık teşkil etmey-
eceği,

•	 Kanun’un 28. Maddesi’nin 1. fıkrasının (ç) bendi uyarınca mevcut durumun 
kamu güvenliğini ve kamu düzenini tehdit ettiği açık olduğundan kişisel 
verilerin Sağlık Bakanlığı ve ilgili düzenleme kapsamına giren kamu kurum 
ve kuruluşları tarafından işlenmesinin önünde bir engel bulunmadığı,

•	 Sosyal medya hesapları ve benzeri mecralarda sağlık verileri başta olmak 
üzere kişisel veriler ile ilgili hukuka aykırı olarak yapılacak paylaşımların 
aynı zamanda Türk Ceza Kanunu bakımından da suç teşkil edeceği,

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

•	 Uzaktan çalışmanın doğurabileceği risklerin asgariye indirilmesi adı-
na, sistemler arasındaki veri trafiğinin güvenli iletişim protokolleriyle 
gerçekleştirilmesi ve herhangi bir zafiyet içermemesinin sağlanması ile an-
ti-virüs sistemlerinin ve güvenlik duvarlarının güncelliğinin sağlanması 
başta olmak üzere her türlü tedbirin alınması ve kişisel verilerin güvenliği 
açısından konuya ilişkin çalışanların dikkatle bilgilendirilmesi gerektiği,

•	 Kurum, kuruluş veya şirket içerisinde yapılacak duyurularda çalışanlara 
COVID-19 enfekte bir çalışanın bulunduğu, evden çalıştığı ya da izinde old-
uğu belirtilmeli; ancak zorunlu olmadığı sürece şirket içi seviye ya da ekip 
gibi çalışanın kim olduğunun tespitini doğrudan sağlayacak detaylar pay-
laşılmaması gerektiği,
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 Avrupa Veri Koruma Kurulu tarafından 19 Mart 2020 tarihinde yapılan 
açıklamada ise aynı çerçevede Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) 
kapsamında vurgulanan genel ilkelere riayet edilmesi gerektiği, küresel salgının halk 
sağlığı otoriteleri bakımından kişisel verilerin işlenmesinde haklı sebep teşkil ede-
ceği, işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirme amacı ile sınırlı ve ölçülü 
olarak çalışanların kişisel verilerini işleyebileceği, bu süreçte alınacak önlemler-
in şeffaflığının sağlanması gerektiği, orantılılık ve veri minimizasyonu ilkelerinin 
gözetilmesi gerektiği, gereğinden fazla bilginin işlenmemesi gerektiği vurgulan-
mıştır. 

 Nihai olarak, her ne kadar küresel olarak geçirilen bu olağanüstü süreçte 
öncelik kamu sağlığının korunması ve pandeminin yayılımının sınırlandırılması 
olsa da ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında kişisel verilerin korunması kural-
larının uygulanmasına işverenler ve kamu otoriteleri gibi tüm veri sorumlularının 
riayet etmesi gerekliliği varlığını sürdürmektedir. 

•	 İşverenlerin çalışanlarının sağlığını korumak ve güvenli bir iş yeri sağla-
ma yükümlülüğü kapsamında çalışanlardan ve ziyaretçilerden virüsten et-
kilenen bir bölgeyi ziyaret edip etmedikleri ve/veya virüsün neden olduğu 
hastalığa dair belirtiler gösterip göstermedikleri konusunda bilgilendirme 
talep etme hususunda haklı gerekçeleri olacağı; gereklilik ve ölçülülük ilkel-
erine riayetin bu kapsamda özellikle önem arz ettiği,

•	 Kanun’un 8. maddesi ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin ilgili diğer kanunlarda 
yer alan hükümler çerçevesinde bildirime esas bulaşıcı hastalık taşıyanlara 
ilişkin kişisel verilerin, işverenler tarafından ilgili makamlarla paylaşılabi-
leceği,

•	 Kanun kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin sürelerin 
uzatılmasının söz konusu olmadığı ancak Kurul tarafından yapılacak değer-
lendirmelerde olağanüstü sürecin koşullarının gözetileceği.



V.
Yargısal Düzenlemeler
V.
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1. İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması

 22 Mart 2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe 
giren 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına 
karar verilmiştir. 

 Buna göre; 22.03.2020 tarihinde yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile 
30.04.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) nafaka alacaklarına ilişkin icra takiple-
ri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına, taraf ve takip 
işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve 
ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.

 Bu süre içerisinde taraflarca takip işlemleri yapılamayacağı gibi, icra organ-
larınca da takip işlemleri yapılamayacaktır. Aynı tarih aralığında zamanaşımı ve hak 
düşürücü süreler de duracağından, itirazın iptali davası ve itirazın kaldırılması da-
vası gibi davalar bakımından da süreler işlemeyecektir. Bu süre zarfında taraflarca 
yeni bir takip başlatılamayacağı gibi icra daireleri de yeni bir takip kabul etmeyecek 
ve haciz, satış, ödeme emri gönderilmesi gibi herhangi bir takip işlemi de gerçekleş-
tiremeyecektir.

A. Maaş (Ücret) Hacizlerine İlişkin İcra Takip İşlemleri

 Cumhurbaşkanlığı kararı ile icra ve iflas takip işlemlerinin durdurulmasının 
maaş haczi işlemine etkisi bakımından birçok farklı görüş bulunmaktadır.   
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Şüphesiz ki icra dairelerince, 22 Mart - 30 Nisan 2020 tarihleri arasında İcra ve İflas 
Kanunu’nun 89. maddesi uyarınca borçlunun 3. kişiler nezdindeki hak ve alacakla-
rının haczine yönelik olarak ihbarname gönderilmesi mümkün değildir.

 22 Mart ve  sonrasında tebliğ olunan maaş haczi ihbarnameleri ile maaşın-
dan kesinti yapılması istenilen borçlunun, iş yerinde kaydı olmadığı, artık çalışma-
dığı vb. itirazların yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Zira buna ilişkin itiraz sü-
releri durduğu için işlem yapılması söz konusu olmayacaktır.

 Ancak Adalet Bakanlığı İcra İşleri Daire Başkanlığı’nca, 2279 sayılı Cum-
hurbaşkanı Kararının uygulanmasına yönelik olarak bütün icra dairelerine gönder-
miş olduğu 24.03.2020 tarih ve 86420598-296/2543 sayılı genel yazının 5 numaralı 
paragrafında “İcra dairelerine yapılan ödemelerin kabul edileceği…” belirtildiğinden, 
anılan Cumhurbaşkanı Kararının yürürlüğe girdiği tarihten önce İcra İflas Kanunu-
nun 89. maddesi uyarınca yapılan icra takiplerine bağlı olarak uygulanan hacizler 
dolayısıyla maaş veya ücretlerden yapılan kesinti (tahsilat) işlemlerinin yapılmasına 
devam edilmesi gerektiğini değerlendirilmektedir. 

2. Sürelerin Durdurulması ve Yargısal Faaliyetler
 
 Hak kayıplarının önlenmesi amacıyla hukuk düzeninde alınmış önlemler 
kapsamında 26.03.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7226 Sayılı Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile geriye dönük olarak 13 Mart 2020 tari-
hinden itibaren 30 Nisan 2020’ye kadar aşağıda belirtilen süreler durdurulmuştur.

V. Yargısal 
Düzenlemeler

•	 Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ib-
raz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru 
süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona er-
mesine ilişkin tüm süreler,

•	 İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Mu-
hakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakı-
mından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen 
süreler,

•	 Arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler,

•	 Tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip 
taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin iş-
lemlere ilişkin öngörülen süreler.
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 Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden gün olan 1 Mayıs 
2020 tarihinden 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. Salgının devam 
etmesi halinde Cumhurbaşkanı’na durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez 
uzatma ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltma yetkisi tanınmıştır. 

 Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için 
kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda dü-
zenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda 
düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler Kanun’da istisna tu-
tulmuş, bu sürelerin devam edeceği öngörülmüştür. 

3. Çek Kanunu’nda Yapılan Değişikliğin Değerlendirilmesi

 26.03.2020 tarihli 31080 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 49. 
maddesi ile 5941 sayılı Çek Kanun’una Geçici Madde 5 eklenmiştir. 

 Anılan düzenleme ile 24.03.2020 tarihinden önce işlenen karşılıksız çek ke-
şide etmek suçundan mahkûm olanlarının cezasının infazı 26.03.2020 tarihi itiba-
riyle durdurulmuştur. İlgili suçtan mahkûm olanların hükümlü tahliye tarihinden 
itibaren 3 ay içerisinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya 
ödemeleri zorunlu kılınmış, kalan kısmın üç aylık sürenin bitiminden itibaren iki-
şer ay arayla on beş eşit taksitle ödenmesi halinde mahkûmiyetin tüm sonuçlarıyla 
birlikte ortadan kaldırılacağı hükme bağlanmıştır. 

 3 aylık sürede çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya 
ödemeyen borçlu hakkında mahkemece durmuş olan ceza mahkûmiyetinin infa-
zının alacaklının şikâyeti üzerine devamına karar verileceği düzenlenmiştir. Borçlu 
tarafından taksitlerden biri süresi içerisinde ilk defa ödenmez ise; ilgili taksit, sü-
renin sonuna bir taksit olarak eklenir. Kalan taksitlerden birini daha ödenmemesi 
halinde, alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece hükmün infazına karar verileceği 
hükme bağlanmıştır. İlgili düzenleme gereğince verilecek kararlarda hükmü veren 
icra ceza mahkemesi yetkili olup mahkemece verilecek tüm kararlar alacaklıya teb-
liğ edilecektir.



VI.
Diğer İdari Tedbirlerin 
Değerlendirilmesi

VI.
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1. Organizasyonların Ertelenmesi

 20 Mart 2020 tarihli ve Resmi Gazetede yayınlanan “Organizasyonların Erte-
lenmesi” konulu 2020/3 sayılı Cumhurbaşkanı Genelgesi, 19 Mart 2020 tarihli İçişle-
ri Bakanlığı Genelgesi başta olmak üzere sair idari işlemlerle şu kararlar alınmıştır: 

•	 Ulusal ve uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her 
türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantıların veya aktivitelerin 
Nisan ayı sonuna kadar ertelenmesine karar verilmiştir.

•	 149.382 işyeri geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdi. Genelge ile gece ku-
lüpleri, bar, pavyon, diskotek, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, 
nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, 
kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, 
internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk 
oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokal-
leri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve 
spor merkezleri faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştur.

•	 Valilik ve kaymakamlıklarca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli 
idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran 
ayı toplantılarının ertelenmesi istenmiş, zorunlu hallerde olağanüstü toplan-
tı, gerekli sağlık tedbirlerinin alınması sağlanarak izin verilebileceği belirtil-
miştir.

•	 İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine yazı göndererek, askere gidecek olan va-
tandaşlar için toplu olarak askere uğurlama törenlerinin geçici süreyle ya-
pılmaması için karar alınmasını, uymayanlar hakkında idari ve adli işlem 
yapılmasını istemiştir.
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 Tüm bunlara ek olarak Covid-19 Salgın Hastalığının ülkemizde yayılması-
nın önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında ÖSYM Yönetim Kurulu ta-
rafından; başta 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı olmak üzere birçok sınavın 
ertelenmesine karar verilmiştir.

2. Seyahat Kısıtlaması ve Sokağa Çıkma Yasağı

 21 Mart 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığınca 65 Yaş ve Üstü ile Kronik Ra-
hatsızlığı Olanlara Sokağa Çıkma Yasağı Genelgesi kapsamında 65 yaş ve üzeri ile 
bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar has-
talığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini 
bozan ilaçları kullanan vatandaşların 21 Mart saat 24.00’den sonra ikametlerinden 
dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile 
seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarını yasaklanmıştır.

 Aynı tebliğ kapsamında ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan 
ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı 
olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için vali/
kaymakamların başkanlığında 65 Yaş Üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulmuş-
tur.

 27 Mart 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığınca yayınlanan yeni bir genelgey-
le sokağa çıkma yasağı bulunanların araç muayeneleri ertelenmiştir. Bu kapsamda 
olan vatandaşlar araç muayenelerini yasaklamanın kaldırılmasından 45 gün sonra-
sına kadar Karayolları Trafik Kanununun 34 üncü maddesi kapsamında araç mua-
yenelerini yaptırabileceklerdir. 

 03.04.2020 tarihinde İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge kapsamında
ülke geneli için bugüne kadar alınan tedbirlere ilave olarak yeni tedbirler alınmış 
ve bazı şehirler için ek  tedbirler uygulanmıştır. Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz 
(Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa,  Denizli, Diyarbakır, Erzurum, 
Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş,  Kayseri, Kocaeli, 
Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun,  Şanlıur-
fa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak ili için; kara, hava ve deniz yolu  ile (toplu 
ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 03 Nisan 2020 Cuma 
günü  saat 24.00’den itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak istisnalar belirlen-
mek suretiyle durdurulmuştur. 

 Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Valiler/kaymakamlar tarafından ilgili 
mevzuatı uyarınca  gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir 
aksaklığa meydan verilmemesi alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıf-
zıssıhha  Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta 

VI. Diğer İdari Tedbirlerin 
Değerlendirilmesi
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olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem 
yapılması, konusu suç teşkil eden   davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 
inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda yetki veril-
miştir. 

3. Market, Lokanta, Pazaryeri ve Toplu Taşıma Hizmetlerine Getirilen Kısıtla-
malar
 
 21.03.2020 tarihinde İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge kapsamında  
lokanta/restoranlar hariç olmak üzere birçok umuma açık yerin faaliyetlerinin ge-
çici süreliğine durdurulduğu hatırlatılmış ve Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlen-
dirmeler kapsamında salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini 
engellemek amacıyla lokanta, restoran, pastane ve benzeri işyerleri için ilave tedbir-
lerin alınması gerekli görüldüğü belirtilmiştir.

 Bakanlık tarafından illere gönderilen genelge kapsamında; içkili ve/veya iç-
kisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri sadece paket servis, 
gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vereceği 
düzenlenmiştir. 

 24.03.2020 tarihinde İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge kapsamında; 
il/ilçelerde tüm marketler 09:00 -21:00 saatleri arasında hizmet verecek, market 
içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın 
(depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacaktır. Örneğin marketin müş-
terilerin hizmetine sunulan alanı 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 
müşteri olması gerekecektir.
 
 Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek mak-
simum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecektir. Market içinde be-
lirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alın-
mayacaktır. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az 
bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacaklar, market girişinde 
görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacaktır.

 27.0.2020 tariihinde İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge kapsamında; 
Kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tez-
gâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta ve benzeri, zaruri olmayan ihtiyaç mad-
delerinin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetleri 27 Mart saat 17.00 itibariyle 
geçici bir süreliğine durdurulacaktır.

 İl, ilçe ve beldede yaşayan vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerinin 
karşılanması için mevcut pazarlardaki yoğunluk göz önünde tutularak ihtiyaca göre 
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yeni pazar/satış yerleri belirlenebilecektir. Mevcut pazar yerlerinde ve yoğunluğu 
dağıtmak için belirlenen yeni pazar/satış yerlerinde her bir satış yeri (tezgah/sergi) 
arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde pazar/satış yerleri düzenlenecektir.

4. Gayrimenkul ve Turizm Sektörüne İlişkin Alınan Tedbirler

 12 Mart 2020 tarihli Kültür ve Turizm Bakanlığınca alınan kararlara göre; 14 
Mart tarihinden Nisan ayının sonuna kadar “Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür-
lüğü,  Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü”ne 
bağlı olarak gerçekleştirilen sanatsal faaliyetlerin tamamı durdurulmuştur.

 13 Mart 2020 tarihli 31067 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genelge ile 
Kamu Görevlilerinin Yurtdışına Çıkış İzni ile ilgili olarak kısıtlama getirilmiştir. 
2020/2 sayılı Genelge’de salgının ülkemizde yayılmasını önlemek amacı ile kamu 
görevlilerinin gerek görevlerine istinaden gerekse şahsi sebeplerle yurtdışına çıkış-
ları durdurulmuştur. Zorunlu ve ivedi işler için izin alma şartı getirilmiştir.

 23 Mart 2020 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile havayolu şirketleri 
arasında yapılan toplantı neticesinde 1 Mart - 30 Haziran 2020 tarihleri arasında 
acentelere churning ve kota doldurmama cezası uygulanmayacağı belirtilmiştir.

 23 Mart 2020 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen karar kapsa-
mında 19 Mart 2020 tarihinden önce kesilmiş ve 12 Mart – 12 Nisan 2020 tarihleri 
arasında uçulamayan biletlere No Show cezası uygulanmayacağı belirtilmiş olup il-
gili biletlerin uçuş sınırlamalarının kalkmasından itibaren 1 yıl içinde kullanılmak 
üzere açığa alınacağı bildirilmiştir.

 27 Mart 2020 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca alınan kararlar kap-
samında Bilim Kurulu Kararları ile uyumlu olarak Bakanlığa bağlı tüm kütüphane-
ler, müze ve ören yerleri 30.04.2020 tarihine kadar kapatılmıştır.

 Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi” 
Çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca alınan tedbirler şu şekildedir: 

VI. Diğer İdari Tedbirlerin 
Değerlendirilmesi

•	 Kasım ayına kadar konaklama vergisi uygulanmayacaktır.

•	 Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri 
Nisan-Mayıs-Haziran ayları için 6 ay ertelenmiştir.

•	 COVID-19 salgını nedeniyle nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan 
kredi anapara faiz ve ödemeleri 3 ay ertelenmiş olup gerekli görülmesi halin-
de finansman desteğinin de ödenmesi kararlaştırılmıştır.
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 27.03.2020 tarihinde İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge kapsamında 
İl/ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları (şehirlerarası 
yolcu otobüsleri dâhil); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si 
oranında yolcu kabul edecek; araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların bir-
birleriyle temasını engelleyecek şekilde olacaktır.

 Şehirlerarası otobüs yolcu taşımacılığı ile ilgili tanzim edilen ek genelgeye 
göre; iller arası otobüs seferleri 28.03.2020 tarihi 17:00’den itibaren ancak valilikle-
rin izni ile yapılabilecektir. İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, 
valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu’na baş-
vurarak şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi düzenlenmesi talebinde buluna-
caklardır.

 İçişleri Bakanlığınca tanzim edilen 28 Mart 2020 tarihli genelgeye göre; Ha-
vayolu ile düzenlenecek uçuşlarda da yolcular, 29.03.2020 tarihi saat 06:00’dan itiba-
ren Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecektir.

 29 Mart 2020 tarihli İçişleri Bakanlığınca hazırlanan Ticari Taksilerle ilgili 
Genelgeye göre; 30 Mart 2020 tarihi Pazartesi saat 00.01’den itibaren İstanbul, An-
kara ve İzmir illerinde (gerekli görülmesi halinde diğer illerde) kayıtlı ticari tak-
silerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sıralama yapılacağı ve bu 
sıralamaya istinaden düzenleme yapılacağı belirtilmiştir.
 
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 31 Mart 2020 tarihli açıklamasında, Covid-19 
Salgın Hastalığının turizm sektörüne olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik olarak 
kamu arazileri üzerindeki turizm tesislerinden Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında 
tahsil edilecek gelirleri 6 ay süreyle ertelendiğini belirtmiştir. 

•	 Asgari ücret desteğinin devam ettirileceği belirtilmiştir.

•	 İç havayolu taşımacılığında 3 ay süre ile KDV oranı yüzde 18 den yüzde 1 e 
indirilmiştir.

•	 Kredi Garanti Fonu limiti 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye çıkartılarak kre-
dilerde önceliğin teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere verilmesi ka-
rarlaştırılmıştır.

•	 Bakanlıkça alınan kararlar kapsamında ödemelerin ertelenmesi ile ilgili ola-
rak; “Perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik, ulaşım, turizm taşı-
macılık- seyahat acenteleri, sinema-tiyatro, konaklama, yiyecek – içecek, 
tekstil- konfeksiyon ve etkinlik-organizasyon sektörleri için muhtasar ve 
KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri 6 şar 
ay ertelenmiştir.” şeklinde karar alınmıştır.
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________________________________ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ   :  ______________

KARAR NO    :  ______________

GÜNDEM        : 

TOPLANTIYA KATILANLAR : 

 2019 yılı Aralık ayında ilk kez Çin’de ortaya çıkan ve ilerleyen zamanda kü-
resel bir sağlık sorunu haline gelen ve 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından pandemi (küresel salgın) olarak ilan edilen Corona virüs (“Covid-19”) 
salgını ve bu kapsamda alınan resmi / idari önlemler ve getirilen kısıtlamalar, tüm 
Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de ticari hayatı ve bu kapsamadaki iş, işlem, ilişki 
ve faaliyetleri oldukça olumsuz etkilemiş ve hatta durma noktasına getirmiş olup, 
yaşanan bu olumsuz durumun daha ne kadar süreceği veya sürebileceği hakkında 
da resmi ve muteber bir açıklama yapılmamakta, yapılamamaktadır.

 Covid-19 salgın hastalığına ilişkin olarak görüşlerine başvurulan hukuk 
danışmanları tarafından yapılan değerlendirmede, Covid-19 salgın hastalığının, İş 
Mevzuatı ve ilgili içtihatlar açısından “zorlayıcı sebep” olarak değerlendirilmesi ge-
rektiği belirtilmiştir.   

EK-1

Corona virüs (Covid-19) salgınının etkileri ve 
bunların sonuçlarına istinaden şirket ve şirket 
işyerleri / işletmeleri nezdinde yapılması ge-
reken iş, işlem, uygulama ve alınması gereken 
zaruri kararlar hakkında   

___________ – Yönetim Kurulu Başkanı
___________ – Yönetim Kurulu Üyesi
___________ – Yönetim Kurulu Üyesi
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 İşbu durum, açıklama ve zaruret muvacehesinde Şirket Yönetim Kurulu, 
____________ tarihinde Şirket Merkezi’nde toplanarak, oybirliği ile aşağıdaki 
kararları almıştır:

 İş Mevzuatı ve ilgili içtihatlar kapsamında “zorlayıcı sebep” olarak ni-
telendirilen Covid-19 salgın hastalığının, reeldeki yayılma ve bulaşma hızı da 
dikkate alındığında;

1. Şirketimiz bünyesinde istihdam edilen tüm personelin / işçilerin [veya Şirketi-
miz bünyesinde ____ Projesinde veya ______ İşyerinde veya ______ görevinde / 
pozisyonunda istihdam edilen işçilerin / personelin] [_______ tarihinden itiba-
ren __________ tarihine kadar], 4857 Sayılı İş Kanunu (“Kanun”) Madde 14’e 
istinaden, görev ve çalışma koşullarının elverdiği ölçüde, evden / uzaktan ça-
lıştırılmalarına, bu doğrultuda kendilerine gerekli tüm bilgi, belge, bildirim ve 
araç-gerecin temin edilmesine ve yine bu doğrultuda ilgili işçilerden / personel-
den uzaktan çalışmayı kabul ettiklerine dair yazılı bir muvafakatname alınması 
ve özlük dosyalarında muhafaza edilmesine; 

2. Şirketimiz sevk ve idaresindeki tüm işyerlerindeki [veya Şirketimiz sevk ve ida-
resindeki ____ Projesinde veya ______ İşyerindeki veya _____ Projesi / İşyeri 
kapsamındaki __________ bölümündeki] haftalık çalışma sürelerinin _______ 
tarihinden itibaren geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılmasına [veya sü-
reklilik koşulu aranmaksızın faaliyetlerin kısmen ya da tamamen en az dört haf-
ta süre ile durdurulmasına]; bu kapsamda, çalışamadıkları dönem için işçilere 
/ personele, 3 (üç) ayı aşmamak üzere, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na 
7226 Sayılı Yasa ile eklenen Geçici Madde 23 ve Kanun’un 24/III ve 40. madde-
lerine istinaden, gelir desteği sağlanması / kısa çalışma ödeneği ödenmesi için 
Türkiye İş Kurumu’na gerekli talep başvurusunda bulunulmasına; 

3. Şirketimiz sevk ve idaresindeki tüm işyerlerinin [veya Şirketimiz sevk ve idaresin-
deki ____ Projesindeki işyerimizin veya ______ İşyerimizin veya _____ Projesi / 
İşyeri kapsamındaki işyerimizin __________ bölümünün] ________ tarihinden 
başlamak üzere _________ tarihine kadar kapatılmasına; Kanun Madde 40’a 
göre, mezkur işyerlerinde görevli işçilere / personele, çalışılamayan bu bekleme 
süresi içinde bir haftaya her gün için yarım ücret ödenmesine; 

4. Şirketimiz sevk ve idaresindeki tüm işyerlerinde [veya Şirketimiz sevk ve idare-
sindeki ____ Projesindeki işyerimizde veya ______ İşyerimizde veya _____ Pro-
jesi / İşyeri kapsamındaki işyerimizin __________ bölümünde] çalışan işçilerin / 
personelin iş akitlerinin, Kanun ve sair diğer mevzuatın ilgili tüm hükümlerine 
bütünüyle uygun olarak, ________ tarihinden başlamak üzere _________ tari-
hine askıya alınarak ücretsiz izne çıkarılmalarına; bu doğrultuda mezkur işçilere 

EK-1



/ personele gerekli tüm yasal bildirimlerin yazılı olarak yapılarak muvafakatleri-
nin alınmasına ve SGK’ye gerekli yasal bildirimlerin yapılmasına;

5. Şirketimiz sevk ve idaresindeki tüm işyerlerindeki [veya Şirketimiz sevk ve idare-
sindeki ____ Projesinde veya ______ İşyerindeki veya _____ Projesi / İşyeri kap-
samındaki __________ bölümündeki] çalışma ve faaliyetlerin, Covid-19 salgın 
hastalığı ve etkileri bütünüyle giderilinceye kadar, Kanun Madde 25’e istinaden 
durdurulmasına; bu doğrultuda; gerekli tüm iş ve sağlığı ve güvenliği tedbirle-
rinin alınmasına ve uygulanmasına, işçilere / personele ve diğer tüm ilgililere 
yazılı, basılı, görsel vb. vasıtalarla bilgi verilmesine ve uyarılarda bulunulmasına 
ve SGK nezdinde gerekli bildirimlerin yapılmasına;

6. [NOT: İşbu karar metninde bulunan 1, 2, 3, 4 veya 5 No.lu kararlar kapsamında, 
bu kapsama ek olarak ayrıca bir telafi çalışması da yaptırılması arzu edilirse, mez-
kur kararların metnine aşağıdaki paragrafın da eklenmesi gerekeceğini özellikle 
belirtmek isteriz;

 
 

7. Şirketimiz sevk ve idaresindeki tüm işyerlerinde [veya Şirketimiz sevk ve idare-
sindeki ____ Projesindeki işyerimizde veya ______ İşyerimizde veya _____ Pro-
jesi / İşyeri kapsamındaki işyerimizin __________ bölümünde] çalışan işçilere 
/ personele, ________ tarihinden başlamak üzere, öncelikle _____ hafta süre 
ile ücretli izin verilmesine; bu süre dahilinde Covid-19 salgın hastalığı ve et-
kilerinin sona ermemiş olması halinde, kendilerine, Kanun’un 56. Maddesi’ne 
istinaden, bir bölümü en az on gün olacak şekilde yıllık izin kullandırılmasına;  

8. [İş Mevzuatı kapsamındaki “fesih son çare” ilkesinden hareketle, yukarıdaki ilk 7 
karar maddesi dahilindeki tüm yolların tüketilmesi ve fakat buna rağmen iş akit 
ya da akitlerinin fesih edilmesinin, idari ve mali açıdan Şirket için kaçınılmaz hale 
gelmesi kaydıyla;]

 Covid-19 salgın hastalığının devamı süresince, İş Mevzuatı ve uygulamaları 
kapsamındaki “İşçi Lehine Yorum” ve “Feshin Son Çare Olması” ilkelerinden hare-

EK-1
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      “Bu Karar kapsamında, Covid-19 salgın hastalığı zorlayıcı sebebine da-
yanarak ayrıca, Kanun’un 64 ve İş Kanunu’na İlişkin Çalışma Süreleri Yönet-
meliği’nin 7. Maddesi uyarınca, işbu Karar tarihinden itibaren dört ay içinde 
uygulanmak üzere, günlük en çok çalışma süresini aşmamak, günde üç saatten 
fazla ve tatil günlerinde olmamak ve fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma 
sayılmamak koşulu ile ________ tarihinden _________ tarihine kadar gün-
de _______ saat olacak şekilde telafi çalışması yaptırılmasına; bu doğrultuda 
işçilere / personele Kanun ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak gerekli tüm 
bildirimlerin yapılmasına”]



ketle, Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında başvurulan / uygulanan, uzaktan 
çalışma, kısa çalışma, işyerinin geçici süre ile kapatılması, işçilere ücretli ve ücretsiz 
izin verilmesi, yıllık izinlerinin kullandırılması, telafi çalışması yaptırılması vb. tüm 
yol ve tedbirlerin tüketilmesi / sonuçsuz kalması nedeniyle;  Şirketimiz bünyesinde 
istihdam edilen personelin / işçilerin [veya Şirketimiz bünyesinde ____ Projesinde 
veya ______ İşyerinde veya ______ görevinde / pozisyonunda istihdam edilen işçi-
lerin / personelin] iş akitlerinin, Kanun’un 24 ve 25. Madde hükümlerine istinaden 
haklı nedenle feshedilmesine; bu doğrultuda iş akdi feshedilen işçilere Kanun ve 
ilgili diğer mevzuatın emrettiği ödemelerin bütünüyle, nakden ve defaten yapılma-
sına; oybirliği ile karar verilmiştir.

Toplantıda görüşülecek başka bir husus olmadığından toplantıya son verilmiştir.

Yönetim Kurulu 
Üyesi/Başkanı

Yönetim Kurulu 
Üyesi

Yönetim Kurulu 
Üyesi
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Madde 1.Taraflar:
 
 İşbu “Uzaktan/Evden Çalışma Protokolü” (Bundan sonra “Protokol” olarak 
anılacaktır.) bir tarafta ............... adresinde mukim  .................... (Bundan sonra “İşv-
eren” olarak anılacaktır.) ile ........ T.C. Kimlik Numaralı ................. (Bundan sonra 
“Çalışan” olarak anılacaktır.) arasında tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve 
belirtilen şartlarla, taraflar arasında yürürlükte bulunan “Belirsiz Süreli İş Sözleşme-
si’ne” (Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır.) ek olarak imzalanmıştır. 

 Taraflar bundan sonra “İşveren” ve “Çalışan”  olarak, yahut birlikte “Tara-
flar” ayrı ayrı “Taraf ” olarak anılacaktır.

Madde 2. Protokol’ün Konusu
 
 İşbu Protokolün konusu İşveren’in, Sözleşme’den kaynaklı yükümlülükler-
ine ek olarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alma yükümünden doğan Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen Covid-19 salgın hastalığının 
çalışanları arasında yayılmasını önleme yükümlülüğü kapsamında kendisi tarafın-
dan belirlenecek süre için uzaktan/evden yapılacak çalışmanın usul ve esasları ile 
tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektir.

Madde 3. Uzaktan/Evden Çalışma Süresi

 Çalışan, İşveren tarafından belirlenecek ve kendisine bildirilen tarihlerde 
uzaktan/evden çalışma yapmayı, İşveren tarafından Çalışana, kendisine atanmış 
e-posta üzerinden bildirim yapılan tarihlerde ise Sözleşme ile belirlenen işyerinde 
çalışmaya devam etmeyi kabul ve taahhüt etmektedir. İşveren tarafından Çalışana 
atanmış e-posta adresi üzerinden kendisine işyerinden çalışma yapması gerektiği 
yönünde yapılan bildirime rağmen işyerinde fiziken çalışmaya başlamamak de-
vamsızlık olarak kabul edilecek ve idari ve kanuni işlemler takip edilecektir.

Madde 4. Uzaktan Çalışma Usul ve Esasları

EVDEN/UZAKTAN ÇALIŞMA PROTOKOLÜ
(“Protokol”)
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Çalışan Sözleşme ile üstlendiği görevini uzaktan/evden çalışma şeklinde yer-
ine getirmeye devam edecektir.

Çalışan, işyerinde çalışma sırasında uygulanan ara dinlenmeleri hariç 
işyerinde çalıştığı sürelerde mutat olarak uygulanan çalışma saatleri arasında 
uzaktan/evden çalışma yapmakla yükümlüdür.

4.1. 

4.2. 



Madde 5. Uzaktan/Evden Bağlantı Usul ve Esasları:
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 Uzaktan/evden çalışma dönemine rastlayan ulusal bayram genel tatil 
günlerinde ve hafta tatillerinde çalışma yapılmayacaktır.

Çalışan, işinin gereği olarak şirket toplantılarına bilgisayar ortamında ......... 
programı üzerinden katılmak, şirket dahili hattını cep telefonuna yönlendir-
mek, e-posta ve telefon dahil her türlü iletişim kanalı üzerinden mesai saatleri 
içerisinde ulaşılabilir olmak zorundadır. Çalışan günlük olarak, bağlı bulun-
duğu yöneticisini e-posta üzerinden bilgilendirmek zorundadır.

Çalışan gün içerisinde mazereti nedeniyle işbaşında olmayacaksa, Yöneticisin-
den onay almak ve mazeret izin talebi doldurmak zorundadır. Çalışana, yöne-
ticisi tarafından uzaktan/evden çalışma yaptığı süre içerisinde 5 saatten fazla 
ulaşılamaması durumunda ilgili gün çalışma süresi olarak değerlendirilmeye-
cek ve bu devamsızlık için çalışma gününün tamamına karşılık yıllık izin talep 
formu doldurulması gerekecektir.

Uzaktan/evden çalışmanın yapılacağı yer, çalışanın kendi evi veya İşveren ta-
rafından kabul edilecek, toplum ile temasının olmayacağı başka bir yerdir.

Çalışan, yüz yüze yapılması zorunlu olarak belirlenen toplantılara, İşveren ta-
rafından alınan önlemlere uymak ve kendisini korumak için alması gereken 
önlemlere riayet ederek fiziken katılmak zorundadır.

Çalışanın İşverenin yazılı onayı olmadıkça yapacağı fazla mesailer için ücret 
talep edemez.

Çalışanın Sözleşme ile belirlenen ücretinde, ücretin kapsamında ve ödeme 
usullerinde herhangi bir değişikliğe gidilmeyecektir. Çalışan uzaktan/evden 
çalıştığı günlere ilişkin olarak, İşveren tarafından ayni yahut nakdi olarak sağ-
lanan yol yardımı, servis yardımı, yemek yardımı, yemek ticket yardımı gibi 
işyerinde çalışmaya bağlı hakları ve menfaatleri almayacağını kabul ve taahhüt 
eder.

Çalışanın fiziken katılması gereken toplantılardan doğan işin yapılması için 
gerekli ulaşım ve benzeri giderler İşveren tarafından karşılanır. Ancak, Çalı-
şanın uzaktan/evden çalışma sırasında kullanacağı internet hattı, şahsi telefon 
hattı faturası gibi kullanım maliyetleri Çalışan tarafından karşılanır.

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

4.7. 

4.8. 

4.9. 

Çalışan zimmetinde bulunan bilgisayar ve şarj kablosunu yanına almak, çalış-
malarını işbu bilgisayar üzerinden gerçekleştirmek zorundadır.

5.1. 



Madde 6. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Esaslar ve Tebliğ, Talimat, Prosedür-
lere Riayet:

 Çalışan uzaktan/evden çalışma süresi boyunca, gerek İş Kanunu, gerek İş 
Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Kanun, Yönetmelik ve ilgili tüm mevzuata ilişkin ön-
lemleri, gerek İşvereni tarafından kendisine daha önce eğitimi verilmiş ve e-pos-
ta yoluyla iletilmiş olan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür. 
Çalışanın, uzaktan/evden çalışma yaparken geçireceği kaza iş kazası değildir. Bu 
kapsamda Çalışan; 
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•	 Çalışma alanını çalışma düzenine uygun olarak hazırlamalı, günlük ev işleri, 
alışveriş gibi kişisel ihtiyaçlarını mesai saatleri dışında yerine getirmek zo-
rundadır,

•	 Çalışma ortamına uygun ergonomik masa-sandalye seçmeli ve kullanma-
lıdır,

•	 Çalışma ortamının sağlıklı tutulmasından, düzenli olarak havalandırmasın-
dan, mutfak gibi risk seviyesi yüksek yerlerde çalışma yapılmamasından 
münhasıran sorumludur.

5.2. 

5.3.

5.4.

Çalışan uzaktan/evden bağlantı için bilgi teknolojileri birimi tarafından 
kendisine yapılacak yönlendirmeleri eksiksiz olarak takip etmek ve uygula-
makla yükümlüdür. Çalışan herhangi bir bağlantı sorunu yaşaması halinde 
bilgi teknolojileri birimine haber vermek ve sorunun çözümü için uzaktan 
bilgisayar bağlantısı yapılması dahil tüm yönlendirmeleri takip etmek zorun-
dadır.

Çalışan İşverenin bilgi güvenliğine ilişkin prosedürlerine eksiksiz olarak riay-
et etmek zorunda olup, kendisine İşveren tarafından sağlanan bilgisayar dışın-
da bir bilgisayardan uzaktan/evden sunucu bağlantısı yapmayacağını kabul ve 
taahhüt eder. İşverenin Çalışandan kaynaklanan sebeplerle zarara uğradığının 
tespit edilmesi halinde, işbu zarar Çalışana rücu edilecektir.

Çalışan, e-posta, hızlı kısa mesaj yazışması dahil ancak bunlarla sınırlı olma-
mak üzere İşveren tarafından sağlanan yazılımların, donanımların ve sunucu 
bağlantılarının tamamen İşverenin belirleyeceği usul ve sürelerde denetime 
tabi tutulduğunu ve kayıt altına alındığını ve İşveren tarafından yapılan tespite 
dayanılarak kendisi hakkında işlem yapılabileceğini bilmekte ve yapılan işlem-
leri kabul etmektedir.



 Çalışan, uzaktan/evden çalışma esnasında da, işyeri uygulamaları ile 
mevzuata ve İşverence çıkarılan yönetmelik, tamim, sirküler, talimat, prosedür ve 
sair talimatlar ile tespit olunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, gizlilik ve KVKK 
kurallarına uymak zorundadır.

Madde 7. Diğer Hükümler:

Madde 8. İmza:

 Sözleşme’nin ayrılmaz parçası niteliğindeki işbu Protokol Taraflarca, ............ 
tarihinde iki nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmış olup, imzalı bir nüshası 
Çalışana verilmiş, diğer nüshası işveren nezdindeki işçi özlük dosyasına konulmak 
üzere alınmıştır. İşveren ve Çalışanın aşağıdaki imzaları, işbu Protokoldeki bütün 
düzenlemeleri dikkatle okuyup anladıklarını kabul ve bunları onayladıklarını beyan 
ve tasdik eder. 
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7.1.

7.2.

İşbu Protokolde hüküm bulunmayan hallerde Sözleşme ve Kanun hükümleri 
uygulanır.

İşbu Protokol hükümlerinden herhangi biri geçersiz ya da uygulanamaz ka-
bul edilirse, diğer hükümler etkilenmeyecek olup kanunun izin verdiği ölçüde 
geçerli ve uygulanabilir kalacaktır.



ÜCRETSİZ İZİN BİLDİRİMİ 

………………………………………..unvanlı, ………………….. SGK sicil 
numaralı işyerimizde …… tarihinden bugüne kadar …..….. olarak çalışmaktasınız.  
Ülke genelinde yaşanan Corona virüs (COVİD-19) salgın hastalığı nedeniyle, 
işyerimizde iş sağlığı ve güvenliği tedbir ve önlemlerinin alınması kapsamında 
alınan ,…../…../……. Tarihli yönetim kurulu kararıyla,…../…../…….  tarihinden   
…../…../…….tarihine kadar (NOT: Yargıtay kararları uyarınca ücretsiz izin süresi 
makul ve belirlenebilir olmalıdır)  …. gün süre ile ücretsiz izin uygulamasına 
başlanacağı kararlaştırılmıştır. Buna ilişkin muvafakatinizin olup olmadığının 
tarafımıza bildirilmesini rica ederiz. …/…./……..

Tebliğ Eden İşveren 

Tebliğ Tarihi:

Tebellüğ Eden İşçi
Adı-Soyadı :
Tarih  :
İmza  :

 (Ayrı bir sayfada, tamamıyla işçinin el yazısı ile yazılıp imzalanacaktır.)

 ………………………………………..unvanlı, ………………….. SGK 
sicil numaralı işyerinde, …../…../…….   tarihinden bugüne kadar …… olarak 
çalışmaktayım.  Ülke genelinde yaşanan COVID-19 salgın hastalığı nedeniyle, 
…../…../…….  tarihinden   …../…../…….tarihine kadar  …. gün süre ile ücretsiz izin 
uygulamasına geçileceği …….. tarihli yazı ile tarafıma bildirilmiştir. Bu kapsamda, 
,…../…../…….  tarihinden   …../…../…….tarihine kadar…. … gün süre ile ücretsiz 
izne ayrılmaya muvafakat ediyorum.

Muvafakat Eden İşçi
Adı-Soyadı :
     
Tarih  :
     
İmza  :
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UZAKTAN ÇALIŞMA PROTOKOLÜ

I.TARAFLAR  

1.İŞVERENİN                      
Adı soyadı (unvanı) : 
Adresi : 
SGK No :
Vergi Dairesi No :

2.PERSONELİN                                
Adı soyadı :    
T.C Kimlik No :        
Doğum yeri ve yılı :           
İkamet adresi :  
Telefon :
E-posta :       

II.Ülke genelinde yaşanan salgın hastalık nedeniyle yukarıda bilgileri yazılı işver-
ence alınan kararlar kapsamında yukarıda bilgileri yazılı personel, hizmet sözleşme-
sinde belirtilen görev tanımı kapsamındaki çalışmasını …… tarihinden ….. tarihine 
kadar personelin belirtmiş olduğu “……. ………………………………………..” 
adresinde gerçekleştirecektir.

III. Personel çalışma süresi boyunca görev tanımı kapsamında yer alan işlerini 
online ortamda(haftalık programda yer alan dersleri/eğitimleri online ortamda 
vermek, özel dersleri online ortamda devam ettirmek gibi eklemeler/çıkarmalar 
yapılabilir), taraflarca akdedilen hizmet sözleşmesinde belirlenen çalışma süreleri, 
çalışma gün ve saatleri içerisinde gerçekleştirecektir. Personel belirlenen bu süre, 
gün ve saatler içerisinde online eğitim vermek suretiyle uzaktan çalışmayı kabul, 
beyan ve taahhüt eder.

IV. Personel çalışma süresi boyunca görev tanımı kapsamında yer alan işleri-
ni gerçekleştirmek adına işveren ile e-posta, mesaj, telefon vb. iletişim araçları 
ile iletişim kurabilecektir. Personel belirlenen bu süre, gün ve saatler içerisinde 
ulaşılabilir olmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

V. Personelin uzaktan çalışması karşılığında hak kazanacağı ücret taraflar arasında 
akdedilen hizmet sözleşmesi ile belirlenmiş olup işveren personelin ücretini sözleş-
mede belirtilen miktar ve şartlarla ödemeye devam edecektir.
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 (Personele ödenecek ücrette değişikliğe gidildiği takdirde yapılacak düzen-
leme aşağıdaki gibi olmalıdır;

 “Uzaktan çalışmanın gerçekleştirileceği bu süreçte personele ….-TL brüt 
ücret ödenecek olup personel,  uzaktan çalışmanın gerçekleştirileceği bu süre bo-
yunca bu ücret ile çalışmayı kabul  ve beyan eder.”

VI. Personel uzaktan çalışma halinde alınabilecek iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin 
önlem ve tedbirler hususunda gerekli eğitimleri almış ve bilgilendirilmiş olduğunu 
ve uzaktan çalışma süresi boyunca iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin gerekli önlem ve 
tedbirleri alacağını ve Sağlık Bakanlığı tarafından uyulması gerektiği belirtilen 14 
Kural hakkında bilgilendirilmiş olduğunu ve bu kurallara harfiyen uyacağını kabul, 
beyan ve taahhüt eder.

VII. Personel, işyeri dışında ve/veya işin yürütümü ile ilgili olmayan durumlarda 
hastalığa yakalanmasının iş kazası ve/veya meslek hastalığı olarak nitelendirilmeye-
ceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

VIII. İşbu protokol …../…../……. tarihinde taraflarca iki nüsha olarak tanzim edi-
lip okunarak imzalanmış ve birer nüshası taraflarca teslim alınmıştır.

İŞVEREN    PERSONEL

EK-4

2



1) TARAFLAR

 İşbu Protokol, bir tarafta “……………………………”  adresinde 
mukim ……………………….T.C. kimlik numaralı,  “                                      “ (bundan 
sonra “Personel” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta,  “……………………………” 
adresinde mukim “…………………………..” (bundan sonra “İşveren” 
olarak anılacaktır) arasında …./………../………tarihinde, taraflar arasındaki 
…./………../……… tarihli İş sözleşmesine ek olarak tanzim ve imza edilmiştir. 
Personel ve İşveren münferiden “Taraf ”, müştereken “Taraflar” olarak anılacaktır.

2) KONU

 İşbu protokolün konusunu, personelin belirlenen günlerde evden/uzak-
tan çalışması ve evden/uzaktan çalışma halinde Tarafların hak ve yükümlülükleri 
oluşturmaktadır.

3) HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLER

 3.1) İşbu evden/uzaktan çalışma modelinin ………… ay süreceği öngörülme-
kte olup, bu süre içerisinde işveren hiçbir sebep ileri sürmeksizin çalışma modelin-
den tek taraflı dönebilir. Bu durum personel yönünden kazanılmış hak olarak değer-
lendirilemez. Bu tür çalışmalarda şirket merkezinin Ankara’ da yer alması nedeniyle 
Ankara şehir sınırlarından çıkılamaz. Aksi durum bağlılık kuralına aykırılık teşkil 
edeceğinden işveren tarafından tespiti halinde 4857 sayılı yasanın ilgili maddeleri-
nin kapsamı dâhilinde iş akdi bu nedenle feshedilebilir.

 3.2) Evden/Uzaktan çalışma; yalnızca haftanın işveren tarafından bildiri-
lecek günlerinde yapılabilir. Kalan günler taraflar arasındaki iş sözleşmesi gereği 
işyerinde ifa edilecektir.

 3.3) Personel evden/uzaktan çalıştığı günlerde, işveren tarafından temin 
edilecek bilgisayar üzerinden sisteme erişerek çalışmasını gerçekleştirecek olup, 
personel bu sistemi kullanarak uzaktan çalışma dahilinde ifa ettiği işlerin denetle-
neceğini kabul etmektedir. 

 3.4) Personel; Evden/Uzaktan çalışılan günler; tatil veya iş dışı aktivite yap-
amayacağını ayrıca ara dinlenme süresi hariç mesai saatinde özel/kişisel işleriyle 
uğraşamayacağını kabul etmektedir. Personel bu konuyu anladığını, bu durumdan 
kaçınacağını, aksi halde 4857 sayılı yasanın ilgili maddeleri gereği yaptırım uygula-
nacağını açıkça kabul ve beyan eder.

İŞ SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL
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•	 Evden/Uzaktan çalışan personel; işyerinin çalışma düzeni, işe başlama, mola 
ve sair kurallarına bağlı kalmaya devam eder.

•	 Personel, çalışma ve dinlenme sürelerini işyerinde geçerli olduğu şekilde uy-
gulamaya devam eder. Sosyal medya kullanımı da buna dâhildir.

•	 Personel, evde çalıştığı süreler boyunca e-mail ve telefon aracılığıyla ulaşıla-
bilir olacağını kabul ve taahhüt eder.

•	 Personel, evde çalıştığı sürelerde işyerinin gizli ve/veya hassas bilgilerinin 
güvenli bir şekilde saklanacağını, hiçbir şekilde 3. kişiyle paylaşılmayacağını, 
iş, gizlilik ve rekabet sözleşmelerinin aynen geçerli olduğunu kabul ve taah-
hüt eder.

•	 Personel, evden çalışılan süre boyunca meydana gelebilecek her türlü aksak-
lık, problem, iş kazası vb. durumları ivedilikle İşverene/ İşveren vekillerine 
bildireceğini taahhüt eder.

•	 Evde ya da uzakta çalışılan süreler boyunca Personel, işyerinde uygulanan 
ara dinlenmeleri süreleri dışında İşverenin emir ve talimatlarıyla bağlı ol-
maya devam eder. İşyerinde uygulanan ara dinlenmeleri süreleri dışında işin 
kapsamı dışında kalan özel/kişisel işleriyle uğraşmayacağını kabul ve taahhüt 
eder.

•	 İşveren, evden çalışma talimatında bulunduğu İşçi’ ye laptop, şarj aleti, 
mouse donanımını sağlayacaktır. Tarayıcı, yazıcı, adsl gibi ürünleri sağla-
makla yükümlü değildir.

•	 Personel iş için ofisten araç aldı ise, evden/uzaktan çalışma öncesi aracı ofise 
teslimle yükümlüdür.

•	 Burada yazmayan hükümlerde Personel yazılı onay almadan hareket ede-
mez.

 3.5) İşveren, evden çalışma nedeniyle doğacak olası masraflar için (su, elek-
trik, internet, kira .. vb.) Personel’e herhangi bir ödeme yapmayacaktır. Yemek ve yol 
ücretinden ise personel aleyhine herhangi bir kesinti yapılmayacaktır. 

 3.6) Personel’in sorumlulukları evden çalışma sisteminde aşağıdaki şekilde 
düzenlenmiştir;

 3.7) İşveren’ in sorumlulukları evden çalışma sisteminde aşağıdaki şekilde 
düzenlenmiştir;



4) FESİH

4) SON HÜKÜMLER

 İşbu Ek Protokol, taraflar arasında imzalanan ..../.../.... tarihli İş Sözleşme-
si’nin ayrılmaz bir parçası olup, taraflar arasındaki İş Sözleşmesi ile birlikte hüküm 
ifade eder.

 Tarafların müşterek rıza ve onaylarına dayalı işbu Ek Protokol 
…./………../………tarihinde iki (2) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

PERSONEL     İŞVEREN
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 3.8) İşveren; Personel’in herhangi bir sebeple sözleşmeye aykırı ve/veya ver-
imli çalışamadığını, çalışma şeklinin suistimal edildiğini düşündüğü durumlarda 
herhangi bir ispata gerek duymaksızın işverenin yönetim hakkı kapsamında evden /
uzaktan sözleşmesi tek taraflı fesih etme, durdurma veya askıya alma hakkına sahip 
olduğunu taraflar kabul ve taahhüt eder. Personel bu yönde usuli kazanılmış hakkı 
olmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.  

 3.9) Personel, mevcut sözleşmesinde veya görev tanımında teker teker yazıl-
mamış olsa bile işin muhtevasına dahil olan tüm iş ve işlemleri yapmakla yüküm-
lüdür. Görev tanımında yazılı olmadıkları gerekçesi ile yapılmasından kaçınılamaz.

 3.10) Personel, çalışma usulü ve görev tanımının kapsamına ilişkin düzen-
lenen işbu protokol ile Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi ve çalışma şartlarında esaslı ve 
kalıcı değişiklik olmadığını, bu yönde itiraz ve beyanda bulunmayacağını, özlük 
haklarında kötüleşme olmadığını kabul ve beyan eder. 

 4.1) İşbu protokol işveren tarafından herhangi bir zamanda tek taraflı olarak 
feshedilebilir ve normal çalışma düzenine dönülebilir. 

 4.2) İş akdinin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde işbu protokol de 
ayrıca bir bildirime gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz hale gelecektir. 



 İHTARNAME 

İHTAR EDEN  : 

İHTAR OLUNAN : 

KONU   : COVID-19 Salgın Hastalığı nedeniyle mücbir sebep 
     halinin bildirilmesi hk.da 

Malumunuz olduğu üzere taraflar arasında aktolunan ………………. Tarihli, 
……………… konulu Sözleşme ile ifasını taahhüt etmiş olduğumuz edimin, 
pandemi olarak ilan edilen Covid-19 Salgın Hastalığı’nın doğal seyri, salgın 
hastalıkla mücadele kapsamında alınan idari tedbir ve yasaklamalar nedeniyle ifası 
geçici imkansız/sürekli imkansız/aşırı güçleşmiş olup TBK hükümleri gereği her 
türlü uyarlama talep etme ve gerekirse geriye/ileriye dönük fesih hakkımızın saklı 
tutulduğu; bu süreçte edimin ifa edilemeyeceği/ihtirazi kayıt ile her türlü talep ve 
dava hakkı saklı kalmak kaydıyla ifa edildiği ihtaren bildirilir. 
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info@tuncahukuk.com

Yıldızevler Mahallesi 738. Cadde 
Zirve Sitesi
No: 2-B Blok 06550
Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 427 24 02  
Tel: +90 312 427 24 82
Tel: +90 312 427 24 03

ANKARA İSTANBUL İZMİR

Gayrettepe Mahallesi
Yıldız Posta Caddesi
B Blok No:26 
Beşiktaş/İSTANBUL

Tel: +90 850 441 0 421

Çınarlı Mahallesi 1587. Sokak 
No:2/6 Ater Tower Kat:19 Daire:1901 
Konak/İZMİR

Tel: +90 232 504 99 33
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