Covid-19 Kapsamında Alınan Tedbirler ve Gerçekleştirilen Kanun Değişiklikleri
Tedbiri Alan
Merci/Değişklik Yapılan
Kanun

Tedbirin/Değişikliğin
Uygulanma/Yürürlük
Tarihi

Tedbirin/Değişikliğin Konusu

T.C. Hazine ve Maliye
Bakanlığı

17 Mart 2020

31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin
verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Nisan 2020 Perşembe
günü sonuna kadar uzatılmıştır.

17 Mart 2020

31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin
verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Nisan 2020 Perşembe
günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı

T.C. Hazine ve Maliye
Bakanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığı

T.C. Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanı
Tarafından Açıklanan
Ekonomik İstikrar
Kalkanı Paketi

•

Perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik, ulaşım, sinema, tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstilkonfeksiyon ve etkinlik-organizasyon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan,
Mayıs ve Haziran ödemelerini 6’şar ay erteleneceği,

•

Konaklama Vergisini Kasım ayına kadar uygulanmayacağı,

•

Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemelerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayları
için 6 ay süreyle erteleneceği,

•

İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranının yüzde 18’den yüzde 1’e indirileceği,

•

Tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerinin
asgari 3 ay öteleneceği ve gerektiği durumlarda ilave finansman desteği sağlanacağı,

18 Mart 2020

•

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

•

Koronavirüs etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline “mücbir
sebep” notu düşülmesinin sağlanacağı,

•

Kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verileceği,

•

Asgari ücret desteğinin devam ettirileceği,

•

Esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hâle getirileceği,

•

Kısa çalışma ödeneğinin devreye alınacağı,

•

En düşük emekli maaşının 1.500 liraya yükseltileceği,

•

2 aylık telafi çalışma süresinin 4 aya çıkartılacağı,

açıklanmıştır.
Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü

T.C. İçişleri Bakanlığı

21 Mart 2020 saat 17:00

Halihazırda uçuşların durdurulmuş olduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ükeye daha uçuşlar durdurulmuştur.

21 Mart 2020 saat 24.00

65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlıklara(bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım,
KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan
ilaçları kullanan) sahip vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve
toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklanması amacıyla tedbirler
alınmıştır.
İçkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri,sadece paket servis, gel-al benzeri

T.C. İçişleri Bakanlığı

21 Mart 2020 saat 24.00

T.C. Cumhurbaşkanlığı

şekilde hizmet veren işletmeler tarafından, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verileceği
kararlaştırılmıştır. Bu nedenle lokanta/restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin oturma alanlarını
kaldırmaları sağlanmıştır.

22 Mart 2020

30 Nisan 2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç tüm icra ve iflas takiplerinin
durdurulmasına ve taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati
haciz taleplerinin icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası
Kurulu

23 Mart 2020

Sermaye Piyasası Kurulu tarafınan belirli kararlar alınmış ve açıklamalar yapılmıştır.

Hakimler ve Savcılar
Kurulu

23 Mart 2020

Cumhurbaşkanı Kararı

T.C. İçişleri Bakanlığı

Acil ve tutuklu işler ile yürütmenin durdurulması istemlerinin yerine getirilmesi için yeteri kadar hâkimin
komisyon başkanınca, yeteri kadar Cumhuriyet savcısının ise başsavcı tarafından belirlenerek, (her birimden
yeterince nöbetçi mahkeme ve Cumhuriyet savcısı uygulaması yapılmak suretiyle) geri kalan hâkim ve
Cumhuriyet savcılarının UYAP imkânlarından faydalanarak evden çalısmalarını temin edecek tedbirler
alınmıştır.
•

İl/ilçelerde tüm marketler 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermesine ve market içindeki en fazla müşteri
sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar
olmasına, içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğinin
sürekli olarak hatırlatılması, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılmasına karar
verilmiştir.

•

İl/ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları (şehirlerarası yolcu otobüsleri dahil);
araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul etmesine ve araç içindeki
yolcuların oturma şeklinin yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde ayarlanmasına karar
verilmiştir.

•

Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin,

24 Mart 2020

•

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

•

Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine
ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin, 1 Nisan
2020 ve 30 Haziran 2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul
edilmesi uygun bulunmuştur.

T.C. Hazine ve Maliye
Bakanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığı
24 Mart 2020
Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği
(Sıra No: 518)

Not: Ana faaliyet alanlarının tespitinde vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacaktır.
Tablonun bir üst kısmında açıklanan mücbir sebep halinde olduğu kararlaştırılan mükelleflerin;
27 Nisan 2020 ve 30 Nisan 2020’ye kadar verilmesi gereken;
•
•
•
•
T.C. Hazine ve Maliye
Bakanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığı
Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği
(Sıra No: 518)

Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil),
Katma Değer Vergisi Beyannameleri,
Elektronik Defter Beratları,
Form Ba-Bs bildirimlerinin verilme süresinin 27 Temmuz 2020 gününe, bu beyannamelere istinaden
tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 27 Ekim 2020 gününe kadar uzatılmasına,

27 Mayıs 2020 ve 1 Haziran 2020’ye kadar verilmesi gereken;
24 Mart 2020

•
•
•
•

Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil),
Katma Değer Vergisi Beyannameleri,
Elektronik Defter Beratları,
Form Ba-Bs bildirimlerinin verilme süresinin 27 Temmuz 2020 gününe, bu beyannamelere istinaden
tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 27 Kasım 2020 gününe kadar uzatılmasına,

26 Haziran 2020 ve 30 Haziran 2020’ye kadar verilmesi gereken;
•
•
•
•

Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil),
Katma Değer Vergisi Beyannameleri,
Elektronik Defter Beratları,
Form Ba-Bs bildirimlerinin verilme süresinin 27 Temmuz 2020 gününe, bu beyannamelere istinaden
tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 28 Aralık 2020 gününe kadar uzatılmasına,

karar verilmiştir.
•

65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren
mükellefler ve meslek mensupları ile Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve
Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22/3/2020
ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğuna,

•

Bu döneme ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden
vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci
günün sonuna kadar uzatılmasına,

T.C. Hazine ve Maliye
Bakanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığı

24 Mart 2020

Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği

karar verilmiştir.

(Sıra No: 518)

7226 Sayılı Bazı
Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair
Kanun ile değişiklik
yapılan;
5442 sayılı İl İdaresi
Kanunu

26 Mart 2020

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından, afet ve acil durum hallerinde arama, kurtarma ve müdahale
faaliyetleri kapsamında, afetten veya acil durumdan etkilenen kişiler ile sınırlı olmak üzere Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığının veya ilgili valiliğin ve 112 acil çağrı merkezlerine yapılan çağrılar kapsamında, arayan
kişilere ulaşılması amacıyla arama zamanıyla sınırlı olmak üzere 112 acil çağrı merkezlerinin veya ilgili valiliğin
ihtiyaç duyduğu telefon abone ve konum bilgileri gecikmeksizin karşılanacaktır.

7226 Sayılı Bazı
Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair
Kanun ile değişiklik
yapılan;
3213 sayılı Maden
Kanunu

7226 Sayılı Bazı
Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair
Kanun ile değişiklik
yapılan;
4447 sayılı İşsizlik
Sigortası Kanunu

1 Ocak 2020 tarihinden
itibaren uygulanmak üzere
26 Mart 2020 tarihinde
yürürlüğe girmiştir.

•

Mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması hâlinde Bakanlık tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığının
görüşü alınarak kanun kapsamındaki mali yükümlülüklerin ve/veya beyanların ertelenmesi ile mali
yükümlülüklerin taksitlendirilmesine karar verilebileceği ve bu yönde bir karar alınması durumunda mali
yükümlülüklere ilişkin zamanaşımının duracağı ve hak düşürücü sürelerin erteleme süresince işlemeyeceği
hususu düzenlenmiştir.

•

Bu kapsamda Bakanlık, mücbir sebep sayılan hâller nedeniyle; bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz
kalanlar itibarıyla mücbir sebep hâli ilan etmeye ve bu sürede bu Kanunda belirlenen mali yükümlülüklerden
yerine getirilemeyecek olanları tespit etmeye yetkili kılınmıştır.

•

30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep
gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için;
Kısa çalışma uygulamasının başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlar ve son üç yıl
içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olanlara İşsizlik Sigortası Fonu’ndan
kısa çalışma ödeneği ödeneceği ve bu koşulu sağlamayanların, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son
işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edeceği
hükme bağlanmıştır.

29 Şubat 2020 tarihinden
itibaren uygulanmak üzere
26 Mart 2020 tarihinde
yürürlüğe girmiştir

Kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde haklı
nedenle fesih sebepleri (Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri) hariç olmak kaydıyla
işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekmektedir.
•

Bu madde kapsamındaki başvurular 60 gün içinde sonuçlandırılmalıdır.

7226 Sayılı Bazı
Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair
Kanun ile değişiklik
yapılan;

26 Mart 2020

Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya
benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil
edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işverenin iki ay içinde yaptırabileceği telafi
çalışması yeni düzenlemeyle birlikte dört aya (önceden 2 ay idi) çıkarılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanı bu süreyi
iki katına kadar artırmaya yetkili kılınmıştır.

4857 sayılı İş Kanunu
Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak
"karşılıksızdır" işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili
olarak, 1.500 güne kadar adli para cezasına hükmolunması ve hükmolunan adli para cezalarının ödenmemesi
durumunda, bu cezanın doğrudan hapis cezasına çevrilmesine ve diğer tedbirlere ilişkin hükümlerden doğan
cezaların infazı;
7226 Sayılı Bazı
Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair
Kanun ile değişiklik
yapılan;

•

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla durdurulacak olup hükümlü tahliye tarihinden itibaren en geç
üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemekle mükellef kılınmıştır.

•

Kalan kısmının üç aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödenmesi durumunda
mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verileceği ve infazın
durdurulduğu tarihten itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin
ödenmediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verileceği
hükme bağlanmıştır.

•

Hükmün infazının durdurulması hâlinde ceza zamanaşımı işlememekte ve hüküm her bir suç için ancak bir
kez uygulanabilmektedir.

26 Mart 2020

5941 sayılı Çek Kanunu

Covid-19 salgın hastalığının ülkede görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi
amacıyla;

7226 Sayılı Bazı
Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair
Kanun

•

Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak
düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya
sona ermesine ilişkin tüm süreler; usul hükmü içeren kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve
bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13
Mart 2020 (bu tarih dâhil) tarihinden 30 Nisan 2020 tarihine kadar,

•

İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim
veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç
olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması,
ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22 Mart 2020 (bu tarih dâhil) tarihinden 30 Nisan
2020 tarihine kadar durdurulmuştur.

•

Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacak olup 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 sayılacaktır.

•

İstisnalar:

26 Mart 2020

1) İcra ve iflas daireleri tarafından mal veya haklara ilişkin olarak ilan edilmiş olan satış gününün durma
süresi içinde kalması halinde, bu mal veya haklar için durma süresinden sonra yeni bir talep
aranmaksızın icra ve iflas dairelerince satış günü verilecektir.
2) Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edilecek ve taraflardan biri, diğer tarafın lehine olan
işlemlerin yapılmasını talep edebilecektir.
3) Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçları, durma süresince devam edecektir.
4) İcra ve iflas hizmetlerinin aksamaması için gerekli olan diğer tedbirler alınacaktır.

7226 Sayılı Bazı
Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair
Kanun

T.C. İçişleri Bakanlığı

T.C. İçişleri Bakanlığı

T.C. İçişleri Bakanlığı

26 Mart 2020

1 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi kira
sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacağı hükme bağlanmıştır.

•

Sosyete pazarı olarak adlandırılan pazarlar başta olmak üzere sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs
eşyası, çanta vb zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetleri 27 Mart
saat 17.00 itibariyle geçici bir süreliğine durdurulacaktır.

•

Sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda/temizlik maddelerinin karşılandığı
pazarlarda giyim, oyuncak, vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecektir.

•

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 düzenlenecek ve pazar/satış
yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı
tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi/satışının yapılması sağlanacaktır

•

Pazar/satış yerleri en geç saat 19:00’a kadar faaliyet yürütebilecek; buna yönelik tebligatlar pazar esnafına
yapılacaktır.

27 Mart 2020

28 Mart 2020

28 Mart 2020 Saat 17.00

28-29 Mart 2020 tarihleri başta olmak üzere virüsle mücadele sağlanıncaya kadar hafta sonlarında, il ve
ilçelerde; sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor,
yürüyüş vb. faaliyette bulunmak yasaklanacaktır. İl ve ilçelerin durumuna göre bu tedbirler hafta içi günlerinde
de uygulanabilecektir.
•

Şehirler arası otobüs seferleri 28.03.2020 saat 17.00'den itibaren ancak valiliklerin izni ile yapılabilecektir.

•

İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak
Seyahat İzin Kurulu’na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun
görülenlere kurul tarafından seyahat güzergâhı ve süresini de içerecek şekilde şehirlerarası otobüs seyahat

izin belgesi düzenlenecektir.

T.C. İçişleri Bakanlığı

•

Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla
otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra
otobüs seyahatine başlayacaktır.

•

Havayolu ile düzenlenecek uçuşlarda da yolcular, 29.03.2020 tarihinde saat 06:00’dan itibaren Seyahat İzin
Belgesi olmadan seyahat edemeyecek olup bu nedenle Türk Hava Yolları başta olmak üzere tüm hava yolu
firmaları seyahat izin belgesi olmayan vatandaşlara bilet satışı yapmayacak ve uçak ile seyahat etmelerine
kesinlikle izin vermeyecektir.

•

Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır
hastalığı olanlar, özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde, kalacak yeri bulunmayan
vatandaşlar Seyahat İzin Kurullarından seyahat izin belgesi alarak hava yolu ile seyahat edebilecektir.

•

Hava yolu ulaşımı ile sınırlı olmak üzere temel insani ihtiyaçların üretim ve tedarik süreçleri içerisinde yer
aldığını ilgili meslek odalarından belgelendirenler, seyahat izin kurullarınca uygun görülmesi halinde
şehirlerarası seyahat edebilecektir.

•

Uçak seferlerine devam edilen havaalanlarında, havaalanı mülki idare amirlerinin başkanlığında, Türk Hava
Yolları, Emniyet Müdürlüğü ve havaalanı işletmesinin temsilcilerinden oluşan Seyahat İzin Kurulları
oluşturulacaktır.

•

Kapsam Dahilindeki Vatandaşların İzin Talepleri;

29 Mart 2020 Saat 06:00

i. Otogar ve havaalanlarında bu amaçla oluşturulan Başvuru Masaları,
ii. T.C İçişleri Bakanlığı tarafından bu işlemler için tahsis edilecek olan Alo 199 Çağrı Merkezi,
iii. T.C İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi, üzerinden alınacaktır.

T.C. İçişleri Bakanlığı

T.C. İçişleri Bakanlığı

•

30 Mart 2020 tarihi Pazartesi saat 00.01’den itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde kayıtlı ticari
taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidilmiştir.

•

Birinci gün olan 30 Mart 2020 tarihi Pazartesi saat 00.01’ den 30 Mart 2020 tarihi pazartesi saat 24.00’a
kadar plakasının son rakamı tek olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecektir.

•

Belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı çift olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek olup belirlenen bu
sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edecektir.

•

İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerimizde de konu Valiler tarafından değerlendirilerek ihtiyaç
duyulması halinde belirtilen kapsamda kararlar alınarak uygulanabilecektir.

•

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep,
Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla,
Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak ili için; il sınırlarından 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 durdurulacaktır.

•

Bu illerde aşağıda belirtilen durumlarda giriş/çıkışlara izin verilecektir.

30 Mart 2020 Saat 00.01

3 Nisan 2020 Saat 24.00

i.

Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari
faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi
ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat
tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış
yapabileceklerdir. Belirtilen amaçlarla kısıtlanan illere giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile
72 saat sonrasına kadar teslim ilinden ayrılarak çıkış iline dönebilecektir. Bu şekilde giriş/çıkışı
sınırlandırılan illere giren ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske
takmak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uymak zorundadırlar.

ii.

Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların giriş-çıkış
yasağı getirilen illerimizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilecektir. Bu şekilde transit geçişlerine
izin verilen ticari yük taşıyıcıları belirtilen illerde zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde
duraklama ya da konaklama yapamayacaklardır

iii. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve
üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları; enerji sektöründe görevli olduklarına dair ilgili
şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile giriş/çıkış yapabileceklerdir.
iv. Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve işyerlerinin farklı
illerde bulunması durumunda iller arasındaki giriş/çıkışları; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet
belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile yapılabilecektir.
v.

Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli
olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş/çıkış yapabileceklerdir.

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

T.C. Ticaret Bakanlığı

10 Nisan 2020

•

Tüm il ve ilçelerde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları 03.04.2020 tarihi saat
24:00’den itibaren geçici olarak yasaklanacaktır.

•

İl ve ilçelerde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine vatandaşlar ve çalışanlar maske ile
gireceklerdir. Maske takma zorunluluğu pazarlarda satıcılar için de geçerli olacaktır.

•

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari
para cezası verilmesi başta 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 başlatılacağı belirlenmiştir.

•

Ayda ikiden az olmamak üzere toplanan tüketici hakem heyetlerinin toplantılarının yapılması 10 Nisan 2020
tarihinden,

•

İstenen bilgi ve belgelerin sunulması için tebliğ tarihinden itibaren en fazla otuz gün içimde istenen bilgi ve
belgelerin sunulması için verilen süreler, bilirkişilere raporlarını hazırlamaları için verilen süreler ve tüketici
hakem heyetleri kararlarının taraflara tebliğ edilmesi için belirlenen süreler 13 Mart 2020 (bu tarih
dâhil) tarihinden, itibaren 30 Nisan 2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durmuştur.

•

Süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacaktır.

10.04.2020 tarihi saat 24:00'den 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında aşağıda belirtilecek istisnalar hariç olmak
üzere Büyükşehir statüsündeki 30 ilde (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır,
Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya,
Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il
sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.
•

Açık Olacak İşyeri, İşletme Ve Kurumlar
Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,
Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri,
Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,
Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım
evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)
v. Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek
akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,
vi. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş,
termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)
vii. PTT, Kargolar vb dağıtım şirketleri,
viii. Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri,
i.
ii.
iii.
iv.

T.C. İçişleri Bakanlığı

10 Nisan 2020 saat 24.00/
12 Nisan 2020 saat 24.00

•

İstisna Kapsamında Olan Vatandaşlar
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanları,
TBMM çalışanları,
Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar,
Acil çağrı merkezler çalışanları,
Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,

vi. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin
sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
vii. Ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar,
viii. Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,
ix. Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri
çalışanları,
x. PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları,
xi. Demirçelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi
çalışması zorunlu bulunan çalışanlar,
xii. Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar,
xiii. Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar,
xiv. Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar.
Daha önceki genelgeler/tedbirler kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için verilen hariç) seyahat izin
belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) Pazartesi günü geçerli olacaktır.

Kanun ile birlikte;

Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Kanun ile
Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun

15 Nisan 2020

• Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan işlemlere veya
bunlarla ilgili faaliyetlere ya da Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği
kararlara yönelik şikâyetlerin incelenmesi ve karara bağlanması, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına
ilişkin hâkim veya mahkeme tarafından verilmesi gerekli kararların alınması, işlerin yapılması ve kanunlarla
verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere kurulan infaz hâkimliklerine ilişkin;
• Kasten yaralama suçuna; “Canavarca hisle” suçun işlenmesi, suçun nitelikli hali olarak yasaya eklenmesi ve
cezaların alt ve üst sınırlarında değişikliklere ilişkin;
• Adlî kontrol hükümlerinde değişikliklere ve adli kontrol hükümlerine aykırılık halinde yetkili yargı mercii
hemen tutuklama kararı verebileceği, dosyası istinaf veya temyiz aşamasında olanlarla ilgili, UYAP
kayıtlarını incelemek suretiyle hükmü veren ilk derece mahkemesinin de tutuklama kararı verebileceğine
ilişkin;
• Terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen
suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkûm olanlar ile ikinci defa mükerrir olanlar ve

koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle cezası aynen infaz edilenler hariç olmak üzere, kasıtlı
suçlardan toplam üç yıl veya daha az hapis cezasına mahkûm olanlar; Taksirli suçlardan toplam beş yıl veya
daha az süreyle hapis cezasına mahkûm olanlar; Adlî para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilenler;
İcra ve İflas Kanunu gereğince tazyik hapsine tabi tutulanlara verilen cezaların doğrudan açık ceza infaz
kurumlarında infazına ilişkin;
•

Gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren bir yıl altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında hapis
cezasının infazının geri bırakılmasına ilişkin;

•

Koşullu salıverilme şartlarına ilişkin;

•

Cezaevi infaz şartları ve denetimli serbestlik şartlarına ilişkin;

•

Özel infaz şartlarına ilişkin;

•

Açık ceza infaz kurumlarına ilişkin;

•

Hükümlülerin mazeret ve özel izin hakkını kullanmasına ilişkin;

düzenlemelerde bulunulmuştur.
Kanun ile birlikte;

Yeni Koronavirüs
(Covid-19) Salgınının
Ekonomik ve Sosyal
Hayata Etkilerinin
Azaltılması Hakkında
Kanun ile
Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına

•

Bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılmasına ilişkin;

•

Süre uzatımı, toplantı erteleme ve uzaktan çalışmaya ilişkin;

•

Kısa çalışma başvurularının sonuçlandırılma süresine ilişkin;

•

İş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik
kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 3 aylık süreyi geçmemek üzere bu süre içinde ücretsiz
izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, işssizlik sigotası fonundan günlük 39,24 Türk lirası
nakdi ücret desteği verilmesine ilişkin;

•

17 Nisan 2020 tarihinden 3 aylık süre içerisinde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri
sebepler dışında işveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilememesine ilişkin;

17 Nisan 2020

Dair Kanun

•

El konulan ve bulaşıcı salgın hastalıkla mücadele ile doğrudan ilgili tıbbi cihaz ve malzemelerin ayırt edici
özelliği tespit edildikten sonra, el koyan idare veya ilgili kamu kurumu tarafından soruşturma evresinde
hâkim veya kovuşturma evresinde mahkemeden tahsisinin talep edilebilmesine ve tahsisi uygun bulunan
eşyanın soruşturma veya kovuşturma sonunda iadesine karar verildiği takdirde eşyanın rayiç değerinden
varsa gümrük vergileri ve para cezaları ayrıldıktan sonra kalan tutar, tahsis yapılan kurum tarafından eşya
sahibine ödenmesine ilişkin;

•

Sermaye şirketlerinde, 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine
kadarının dağıtımına karar verilebilmesine, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu
edilememesine, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilememesine ve genel
kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme
yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma
ilişkin ödemeler 30 Eylül 2020 tarhine kadar ertelenmesine ilişkin;

düzenlemelerde bulunulmuştır.
Covid-19 salgın hastalığının ülkede görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi
amacıyla durma süreleri;

T.C. Cumhurbaşkanı
Kararı

•

Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak
düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya
sona ermesine ilişkin tüm süreler; usul hükmü içeren kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu
kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 1
Mayıs 2020 (bu tarih dâhil) tarihinden 15 Haziran 2020 tarihine kadar,

•

İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim
veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç
olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması,
ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 1 Mayıs 2020 (bu tarih dâhil) tarihinden 15 Haziran
2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

30 Nisan 2020

