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Istanbul, 11 Nisan 2020 

 

 

Covid-19 ve Türk Hukuk Sistemi Açısından Değerlendirme 

 

Tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 pandemisine ilişkin olarak Türkiye’de çe-

şitli alanlara yönelik olarak hazırladığımız tablo aşağıda dikkatinize sunulmuştur. 

 

İş Hukuku 

Uzaktan çalışma Uzaktan Çalışma şartları 2016 yılında İş Kanunu 

madde 14’e yapılan eklemelerle uygulama alanı bul-

muştur. Buna göre çalışan ile işveren arasında yazılı 

olarak mutabık kalınarak uygulanacak uzaktan ça-

lışma sürecinde çalışanın ücret de dahil herhangi bir 

hakkında değişiklik yapılması mümkün değildir.  

 

Ayrıca işveren, çalışanın işyeri ve kendisiyle iletişime 

geçmesi ve işlerinin yürütebilmesi için gerekli tekno-

lojik donanımı sağlamak zorundadır. Çalışanın işveren 

tarafından sağlanamayan teknik donanımlar nede-

niyle gerçekleştiremediği işlemlerde sorumlu tutul-

ması ve veya iş sözleşmesinin bu nedenle feshi müm-

kün olmayacaktır. Ayrıca işveren, uzaktan çalışma iliş-

kisiyle iş verdiği çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate 

alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalı-

şanı bilgilendirmek, gerekli eğitimi vermek, sağlık gö-

zetimini sağlamakla yükümlüdür. 

İş sözleşmesinin askıya 

alınması  

Kanun kapsamında zorlayıcı nedenlerle işin durması iş 

sözleşmesi askıya alınması için yeterli olup salgın çer-

çevesinde de uygulanabilir.  

 

İş sözleşmesinin askıya alınmasında taraflarca önce-

sinde aksi kararlaştırılmadıysa ilk hafta yarım ücret 

ödenmesi haricinde çalışana herhangi bir ücret öden-

meyecektir. Söz konusu bir haftalık sürenin dolmasın-

dan sonra da işverenin askı süresince çalışana ücret 
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ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ayrıca her ne 

kadar iş sözleşmesi askıda olsa da tarafların birbirine 

karşı işçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan birtakım yü-

kümlülükleri devam eder. Bu bağlamda askı süresinde 

işçinin başka bir işveren altında çalışmaya başlaması 

sadakat borcunun ihlali sayılabilecek ve iş sözleşmesi-

nin haklı nedenle feshi gündeme gelecektir. 

Kısa çalışma ödeneği Kısa çalışma ödeneği; kanun kapsamında belirlenen 

hallerde, üç ayı aşmamak üzere sigortalı çalışanlara 

çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir 

uygulamadır ve Cumhurbaşkanı kararıyla 6 aya kadar 

uzatılabilir. Çalışanların kısa çalışma ödeneğinden fay-

dalanması için bağlı olunan işveren tarafından İŞ-

KUR’a başvuruda bulunulması gerekmektedir. Yapılan 

başvurular 60 gün içerisinde değerlendirilerek kısa ça-

lışma ödeneğine hak kazanılıp kazanılmadığına ilişkin 

karar verilir.  

 

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanacak çalışanların;  

o Kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 

60 gün boyunca hizmet sözleşmesi ile bağlı ol-

ması 

o  Son 3 yıl içinde en az 450 gün süreyle işsizlik 

sigortası primi ödemiş olması gerekmektedir.  

 

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki 

aylık prime esas kazançları dikkate alınarak 

hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ıdır. 

Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, 

aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemez.  

Ücretli / Ücretsiz İzin 

Şartları 

Yıllık ücretli izin: İş Kanunu’nda belirtilen iş yerinde bir 

yıllık çalışma süresinin doldurulması sonucunda kı-

deme göre süresi farklılık gösteren çalışanın dinlenme 

hakkıdır. Bu dinlenme dönemi boyunca çalışanın işine 

devam ettiği düşünülerek ücret dahil tüm hakları ay-

nen devam eder. Bu hususta önemli olan nokta 
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ücretli iznin kullanılabilmesi için çalışan ve işverenin 

dinlenme hakkının kullanılacağı tarihlerde mutabık 

kalmaları gerektiğidir.  

 

Ücretsiz İzin: İşçi ve işverenin mutabık kalmaları 

halinde ücretsiz izin verilerek İş Sözleşmesinin izin 

süresince askıya alınması mümkündür. Ücretsiz iznine 

çıkan çalışana bu günler için ücret ödemesi yapılmaz, 

SGK primi tahakkuk etmez. Ücretsiz izinli günler için 

Sosyal Güvenlik Kurumuna eksik gün bildirimi yapılır. 

 

İdari İzin: 657 nolu Devlet Memurları Kanunu’nda dü-

zenlenmiş olan ve devlet memurlarının yıllık izinlerin-

den ve ulusal tatil, bayramlar ayrı olarak idare tarafın-

dan kendi takdiri ile izinli sayılması anlamına gelmek-

tedir. İşbu izin salt 657’ye tabi devlet memuru statü-

sünde bulunan çalışanlar için geçerli olup özel sek-

törde çalışanlara uygulanmaz. 

İş kazası ve Covid-19 Çalışanların Yargıtay kararları da göz önünde bulun-

durulduğunda, evden çalışma esnasında dahi belirli 

durumlarda iş kazası kapsamında giren kazalara ma-

ruz kalabileceğini söylemek mümkündür. Ancak bu 

noktada 5510 sayılı Kanun ile 6331 sayılı Kanun uya-

rınca işverenin iş kazasından sorumluluğunun tespi-

tinde; iş kazasının oluşumunda işverenin kastı 

ve/veya çalışanlarının sağlığını koruma ve iş güvenliği 

kapsamında kendisinden beklenen tüm önemleri alıp 

almadığı değerlendirilmelidir. Dolayısıyla çalışanların 

işveren tarafından uzaktan çalışma esnasında alın-

ması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerine karşın 

bilgilendirilmesi, risk değerlendirmesi yapılması işve-

ren tarafından işçi sağlığı ve güvenliği için gerekli öze-

nin gösterildiğinin ispatı olacaktır.  

 

Bunun yanında işyerinde çalışmaya devam eden çalı-

şanlar için ise covid-19 salgını kapsamında muhtelif 
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yerlere uyarı levhaları asılması, işçilerin çalışması iş-

letmenin devamı için elzem değilse yıllık izin, ücretsiz 

izin, evden çalışma gibi seçeneklerin değerlendiril-

mesi, çalışanlara maske, eldiven vb. temin edilmesi 

gibi önlemlerin alınması işverenin Covid-19 salgını 

kapsamında gerekli iş sağlığı güvenliği tedbirlerini al-

dığını ispatlayacaktır.  

Ticari Sözleşmeler 

Mücbir sebep uygula-

ması 

Mücbir sebep; “Alınacak tedbirlere rağmen önüne 

geçilmesine imkân olmayan, beklenmedik, haricî ve 

borçlunun iradesi dışında meydana gelen olağanüstü 

bir olaydır.” 

 

Mücbir sebebin sürekli ve geçici olmasına göre ticari 

sözleşmelerde verilen taahhütlerin tamamen ortadan 

kalkması veya geçici bir süre ertelenmesi söz konusu 

olacak; tamamen imkânsızlık halinde borçlu borcunu 

ödemekten kurtulacak; geçici imkânsızlık halinde ise 

imkansızlık ortadan kalkıncaya kadar; borcun ödemesi 

ertelenecektir.  

 

Belirtmek gerekir ki 24/03/2020 tarihli, 31078 sayılı 

mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği uyarınca faaliyetlerine geçici sü-

reyle ara vermesi İç İşleri Bakanlığı genelgesiyle zo-

runlu kılınan işyerleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca 

01/04/2020 ila 30/06/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri 

arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul 

edilmişse de mücbir sebebin geçici veya sürekli ol-

duğu hususu henüz netleşmemiştir.   

 

Bunun yanında bu işyerleri ile doğrudan veya dolaylı 

olarak ilişkili faaliyet gösteren farklı alanlardaki diğer 

şirketlerin mücbir sebep kapsamında sayılıp sayılma-

yacağı ise ticari ilişkinin özelinde değerlendirilerek 

mevcut sözleşmeler akdedildiği sırada öngörülmeyen 
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ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir du-

rum olduğu yorumu yapılabilecek olup, sözleşme ko-

şullarının yeniden uyarlanmasına ilişkin uyarlama da-

vası ikame edilebilecektir.  

Konut ve İşyeri Kirala-

malarında Covid-19 Et-

kisi 

Öncelikle belirtmek gerekir ki konut kiralamalarında 

kiraya veren veya kiracı yükümlülükleri açısından de-

ğişiklik doğuracak herhangi bir düzenleme henüz ya-

pılmamıştır. Bu çerçevede kira sözleşmelerinden do-

ğan yükümlülükler aynı şartlarda geçerliliğini koru-

maya devam etmektedir. Ancak aşağıda daha detaylı 

inceleyeceğimiz salgın tedbirleri kapsamında yayınla-

nan İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında 

Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca kira sözleşmesi kapsa-

mında icra takibinin en erken 04.05.2020 Pazartesi 

günü başlatılabileceği de göz önünde bulundurulmalı-

dır.  

 

İşyeri kiralarında ise 26 Mart 2020 tarihinde 

yürürlüğe giren 7226 sayılı Kanun’un Geçici 2. 

Maddesi ile 1.3.2020-30.6.2020 tarihleri arasında 

ödenemeyen kira bedellerinin kira sözleşmelerinin 

feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacağı hükme 

bağlanmıştır. Bu karardan tüm işyeri kiracılarının ilgili 

süre boyunca kira bedellerini ödeme yükümlülüğü-

nün bulunmadığı sonucu çıkarılmamalıdır. Ödeme yü-

kümlülüğü devam eden kiracılara yalnızca bu yüküm-

lülüğün yerine getirilmemesinden dolayı fesih ve tah-

liye işlemleri uygulanamayacaktır. Aynı şekilde bu 

süre boyunca Kiracıların da mücbir sebep öne sürerek 

kira sözleşmelerini feshetmelerinin önüne geçilmiştir. 

 

Kira bedeli ödeme yükümlülüğünün belirlenmesi açı-

sından ise İç İşleri Bakanlığı genelgesi ile 17.03.2020 

tarihinden itibaren faaliyeti durdurulan işyerleri için 

ayrı bir yorum yapmak gerekecektir. Buna göre bu iş-

yeri kiracılarının genelge kapsamında işyerinin kapalı 
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olduğu süre boyunca kira bedeli veya kiralanan yere 

ilişkin ortak gider ödeme yükümlülüğünün ortadan 

kalktığı kabul edilmelidir.  

Yargılama Süreçleri 

İcra takipleri ve ihtiyati 

hacizler 

22.03.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile 

30.04.2020 tarihine kadar mevcut icra takiplerinin 

durması yanında, yeni icra takibi başlatılamamasına 

ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz 

edilmemesine de karar verilmiştir. Buna göre 

22.03.2020-30.04.2020 tarihleri arasında yapılacak 

herhangi bir işlem kamu düzenine aykırı olacağından, 

süresiz şikâyet yolu ile her zaman iptal edilebilecektir. 

Bunun yanında mevcut takiplere ilişkin sürelerin dur-

ması nedeniyle takipler kapsamında konulmuş mev-

cut hacizler de muhafaza edilecektir.  

Genel yargılama süreç-

lerinde ve STK’lar kap-

samında ertelemeler 

Covid-19 salgınına ilişkin alınan önlemler çerçeve-

sinde ülke sınırları içerisinde yargılamalara ilişkin bü-

tün süreler ve acil durumlar haricindeki tüm duruş-

malar 30 Nisan 2020 tarihine kadar Adalet Bakanlığı 

tarafından alınan karar uyarınca durdurulmuştur. Bu 

kapsamda dava açma, icra takibi başlatma, itiraz, ih-

tar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşü-

rücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil 

olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona 

ermesine ilişkin tüm süreler 13 Mart 2020 tarihinden 

itibaren başlamak üzere işlemeyecektir.  

 

Bunun yanında dernek ve vakıflar dahil tüm sivil top-

lum kuruluşlarının düzenleyeceği genel kurullar, eği-

timler ve toplantılar da 17.03.2020 tarihinden itiba-

ren durdurulmuştur.  

Kişisel Veriler 

Çalışanlardan ek sağlık 

bilgisi talebi  

Covid salgınından öncelikle diğer çalışanları 

sonrasında ise tüm toplumu korumak için gerekli 

sağlık verileri özellikle kamu sağlığının korunması ve 

koruyucu hekimlik çalışmalar için geriye dönük olarak 
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çalışanlardan talep edilebilecektir. Yalnızca işyeri 

hekimi tarafından talep edilebilir ve erişilebilir olan 

bu veriler çalışanın son bir ayda geçirdiği ateşli 

hastalık olup olmadığı, öksürük veya nefes darlığı 

şikayetiyle bir ilaç kullanıp kullanmadığı gibi salgından 

sık görülen semptomların tespitine yönelik olmalıdır.   

 

Toplandıktan sonra yalnızca işyeri hekimi tarafından 

işlenen verilerin ışığında işyeri hekiminin uygun 

gördüğü çalışanlar evden çalışmaya veya yıllık izin ile 

işyerinden uzaklaştırılmaya teşvik edilebilirler. Bu 

kapsamda önemli olan bir diğer husus da ilgili 

verilerin işyeri hekimi tarafından yalnızca amacı ile 

sınırlı olmak üzere kullanıldıktan sonra derhal imha 

edilmesi gerekliliğidir.  

 

Diğer bir ifade ile çalışana ait ve salgın kapsamında 

anlam ifade edecek sağlık verileri işyeri hekimi 

haricinde hiçbir çalışan tarafından talep edilemez, 

işlenemez ve muhafaza edilemez.  

Çalışanlara işyerinde 

sağlık testleri yapılması 

İşverenin İş Kanunu çerçevesinde çalışanını gözetme 

ve çalışma ortamının nizam ve düzenini kuruma yü-

kümlülükleri çerçevesinde Covid-19 virüsünün ilk be-

lirtilerinde olan ateş faktörünün tespit edilmesi ve ge-

rekli önlemlerin alınması çerçevesinde düzenli ateş 

ölçme uygulamasının ancak İşyeri Hekimi tarafından 

yapılması uygundur. İşyeri hekimi haricinde düzenli 

veya düzensiz bir ateş ölçme işlemi hukuka aykırı bir 

veri işleme olarak kabul edilecektir.  

 

Çalışanların Covid-19’a 

ilişkin bilgilerinin payla-

şımı veya ifşası 

Öncelikle belirtmek gerekir ki Kanun kapsamında özel 

nitelikli veri olarak sayılan sağlık bilgilerinin kişinin 

açık rızası haricinde açıklanması yasaklanmıştır. Bu 

kapsamda salgın hastalık sebebiyle enfekte olduğuna 

inanılan çalışanlar için işverenin yükümlülüğü çalışa-

nın sağlığını gözetim yükümlülüğü kapsamında 
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kendisini en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirmek ol-

malıdır. Bu işlemin dışında çalışanın enfekte olduğu 

veya olduğuna dair şüphelerin ifşa edilmesi, 3. Kişiler 

ile paylaşılması İşveren tarafından KVKK kapsamında 

ciddi boyutlarda idari para cezaları ile karşılaşılması 

riskini beraberinde getirecektir. İdari para cezalarının 

yanında İşveren yetkililerinin Türk Ceza Kanunu 

madde 135-140 kapsamında 6 yıla kadar hapis cezası 

riski ile karşı karşıya kalacaklarını da hatırlatmak gere-

kir. 

Muhasebe Süreçleri 

Gelir vergisi ve KDV be-

yanname ve ödemeleri 

Faaliyetleri geçici süre ile durdurulan sektörler ile ek 

olarak belirlenmiş mesleklerde gelir vergisi mükellef-

leri için; 

 

o Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermeleri 

gereken muhtasar ve katma değer vergisi be-

yannamelerinin verilme süresi 27 Temmuz 

2020 günü sonuna kadar uzatıldığı, 

 

o Söz konusu beyannamelere istinaden tahakkuk 

eden vergilerin ödeme süreleri ise altışar ay 

uzatılarak ödemelerin Ekim, Kasım ve Aralık 

aylarının son haftası içerisinde yapılabileceği 

belirtilmiştir. 

 

2019 yılına ait Gelir Vergisi Beyannamesi verme ve 

ödeme süresi 1 ay uzatılarak son tarih 30.04.2020 

olarak belirlenmiştir.  

 

Bunun yanında konaklama vergisinin yürürlük tarihi 

de 1.01.2021 tarihi olarak yenilenmiştir. 

SGK Prim Ödemesi Er-

telemeleri 

Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) tarafından 

02.04.2020 tarihinde yayınlanan duyuru ile Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği uyarınca Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca 01/04/2020 ila 30/06/2020 (bu tarihler 
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dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu 

kabul edilen sektörlerde ve iş kollarında yer alan mü-

kelleflerin (detaylı bilgi için www.sgk.gov.tr web site-

sini ziyaret ediniz) SGK prim hizmet belgelerine ait 

Nisan, Mayıs, Haziran ödemeleri 6 ay süreyle 

ertelenmiştir.  

 

Yukarıda bahsi geçen sektörler haricinde ise belirlen-

miş süreler içerisinde SGK ödeme yükümlülüğü tüm 

işverenler açısından devam etmektedir.  

 

Yürütmekte olan faaliyetinizin belirtilen sektörler kap-

samında olup olmadığından emin değilseniz avukatı-

nıza veya mali müşavirinize danışmanızı tavsiye ediyo-

ruz.  

İthalat-İhracat Süreçleri 

Türkiye’ye ithalat sınır-

lamaları 

Covid-19 salgını kapsamında dünya çapında uygula-

nan dolaşım ve transit sınırlamaları genel ihracat po-

tansiyelinin ciddi ölçüde daralmasına sebep olmuştur. 

Bunun yanında birçok dünya ülkesi tarafından özel-

likle gıda ve sağlık alanlarındaki üretimlerinde önce-

likle iç pazar taleplerini karşılamak üzere ihracat sınır-

landırmalarına gidilmiştir. Örneğin Rusya Federas-

yonu tarafından tahıl ihracatını ciddi ölçüde sınırlan-

dırarak ihracatın belirlenecek kotalar ölçüsünde yapı-

lacağı duyurulmuştur. Türkiye’nin Rusya’nın buğday 

ihracatında ilk sırada olduğu düşüldüğünde bu kısıtla-

malardan ciddi oranda etkileneceği öngörülebilir.  

 

İthalat gerektiren bir ticari faaliyet yürüten tüm işlet-

melerin dünya kapsamında uygulanacak ihracat kısıt-

lamaları kapsamındaki duyurular için Ticaret Bakanlığı 

web sitesini günlük bazda takip etmelerini tavsiye 

ediyoruz.  

Türkiye’den ihracat sı-

nırlamaları 

Standart ihracat sınırlamalarına ek olarak salgın kap-

samında iç pazar talebini karşılamak adına 
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04.03.2020 tarihli tebliğ ile toz ve radyoaktif filtreli 

koruyucu maske, tulum, sıvı geçirmez koruyucu 

önlük, koruyucu gözlük, tıbbı ve cerrahi maske ile 

tıbbi steril/non-steril eldiven ihracatı, ihracı ön izne 

bağlı mallar listesine dahil edilmiştir.  

 

Bu dönemde ürün ihracı yapacak şirketlerin ihracat iş-

lemleri öncesinde güncel tebliğleri kontrol ederek 

veya danışmanı ile görüşerek olası kısıtlamalar hak-

kında bilgi almasını tavsiye ediyoruz.  

Teşvikler 

Krediler Devlet otoriteleri tarafından sunulan ve toplamı 100 

milyar TL olduğu belirtilen “Ekonomik İstikrar Kalkanı 

Paketi” çerçevesinde Covid-19 salgınından etkilenen 

işyerlerine ve mükelleflere vergisel ertelemeler ve 

düşük faizli kredi imkanları sunulmuş olup kamu ban-

kalarına yapılacak kredi ödemelerinin ise ertelenmesi 

gündeme gelmiştir. Belirtmek gerekir ki bu kapsamda 

öngörülen teşviklerden yararlanmanın ön koşulu ola-

rak 2020 Şubat ayına ilişkin kayıtlı çalışan sayısının be-

lirlenen süre boyunca korunması öngörülmüştür.  

 

Buna göre ekonomik paket kapsamında; 

 

o Kamu bankaları tarafından Şirket cirosuna göre 

değişen miktardaki Kredi desteği, 6 ay anapara 

ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık 

yüzde 7,5 faiz oranlı olarak sağlanacaktır.  

o 3 aylık personel maaşı kadar limit imkanı sağla-

nacaktır.  

o 31 Mart'ta ödenmesi gereken taksit, faiz ve 

anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel 

müşterilerin ödemeleri ertelenecektir.  

o Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde 

düşen firmaların kredi sicillerine mücbir sebep 

ibaresi eklenmeyecektir.  
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o Salgından öncelikli etkilenen sektörlere yönelik 

esnek kredi imkanları ve ertelemeler sunula-

caktır.  

 

Kamu bankalarına ek olarak özel bankalar da müşteri-

lerine esnek vadeli ve düşük faizli kredi imkanları sun-

makta olup bu kredi koşulları müşterinin faaliyet gös-

terdiği sektör ve kredi notuna göre değişiklik göster-

mektedir. Bu kapsamda sizlere uygun teşvik paketle-

rini öğrenmek için bankanız ile iletişime geçmenizi 

tavsiye ederiz.  

 

Konuya ilişkin her türlü sorunuz için Av. Emir Ali Başer ile eab@ilhanlibaser.com e-

posta adresi veya 0 (532) 343 19 77 numaralı telefon ve Av.Benan İlhanlı ile be-

nan@ilhanlibaaser.com e-posta adresi veya 0 (533) 655 1390 numaralı telefon üze-

rinden irtibata geçebilirsiniz.
 


