
       15 Mart 2020 

Koronavirüs Tedbirleri Genelgesi 
kapsamında; 15-18 Mart tarihleri arasında 
ülke genelinde 149.382 iş yeri geçici 
süreliğine faaliyetlerine ara verdi.

24 Mart 2020 

Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında 
verilmesi gereken muhtasar ve katma değer 
vergisi beyannamelerinin verilme süresi 27 
Temmuz 2020 günü sonuna kadar uzatıldı.

21 Mart 2020 

Kronik hastalığı olan ve 65 yaş üstü 
vatandaşlara sokağa çıkma yasağı
getirildi. 

   18 Mart 2020 

Cumhurbaşkanlığı tarafından kısa çalışama 
ödeneği, SGK prim ve vergi ertelemesine 
ilişkin alınan başlıca tedbirler açıklandı. 

23 Mart 2020 

Bu tarihten yapılacak olan kısa çalışma 
ödeneği başvuruları elektronik ortama 
taşındı. Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel 
olarak oluşturulan elektronik posta adreslerine 
gerekli belgeleri göndermek suretiyle 
başvurabilecektir.

           21 Nisan 2020

23/04/2020 tarihi gece 00.00’dan itibaren 
26/04/2020 tarihi 00.00’a kadar 31 ilde 
sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağının 
duyurulması ve 24/4/2020 Cuma günü de 
sokağa çıkma kısıtlaması olması sebebiyle, 
işverenlerin mağduriyete uğramaması için 
tüm Türkiye’ de 2020/Mart ayına ait aylık 
prim hizmet belgesinin son verilme süresi 
27/4/2020 Pazartesi günü saat 23:59'a kadar 
uzatılmıştır. 

       25 Mart 2020 

Önceki uygulamada kısa çalışmanın 
başladığı tarihten önceki son 120 gün 
hizmet akdine tabi olup, son 3 yıl içinde 
en az 600 gün prim ödemiş olanlar 
yararlanabiliyordu. Şimdi yeni yapılan 
değişiklikle artık 600 gün şartı 450 güne, 
120 gün şartı ise 60 güne düşürüldü.

      26 Mart 2020 

En düşük emekli aylığı 1500 lira oldu. •
26 Mart 2020 Tarihli ve 31080 Sayılı Resmi 
Gazete 1. Mükerrer basımda 7226 sayılı
torba kanun yürürlüğe girdi ve çalışma 
yaşamına ilişkin bir takım değişiklikler 
yasalaştı.

•

Asgari ücret desteğinin 2020 yılında da 
devam edeceği kararlaştırıldı.

-

Kısmi süreli çalışmada Genel Sağlık 
Sigortası Primi 20 günden 8 güne indi.

-

Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkarıldı. -
1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girmesi 
planlanan Esnaf Ahilik Sandığı
uygulamasının 7226 sayılı Torba Kanun ile 
birlikte Esnaf Ahilik Sandığına ilişkin 
düzenlemeler 01/01/2021 tarihinden itibaren 
yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

-

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 
altıncı maddesi kapsamında kimlik belgesi 
doldurularak üç gün içinde genel kolluk 
örgütüne verilmesi zorunluluğunun sanal 
ortamda yapılabileceği kararlaştırıldı. Yeni 
düzenleme ile üç gün içinde içerisinde genel 
kolluk kuvvetlerine elektronik ortamda da 
yapılabilecektir.

-

Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu 
kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve 
belgelendirme kuruluşlarının 
gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan 
kişilerin belge masrafının 31/12/2021 
tarihine kadar fondan ödenmesi yönünde bir 
uzatma yapılmıştır.

-

        29 Mart 2020 

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 
Koronovirüs Tedbirleri Kapsamında 
Şehirlerarası Otobüs Yolcu Taşımacılığı
Konulu Genelge kapsamında işçi 
servislerine sosyal mesafe kuralı ile en 
fazla %50 doluluk oranına uyulması
zorunluluğu getirildi. 

3 Nisan 2020

1 Ocak 2000 ve sonrasında doğanların sokağa 

çıkması yasaklandı. İçişleri Bakanlığı, 18-20 yaş

aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla 

ilgili istisnaları içeren ek genelge yayımladı. 

22 Mart 2020 

Resmi Gazete 'de   İcra İflas Takiplerinin 
Durdurulması hakkında karar 
yayımlandı. Bu kararın yürürlüğe girdiği 
tarihten önceki icraların devamına, söz 
konusu tarihten sonra oluşacak icra 
kararlarının ise geçici süre ile 
durdurulmasına karar verildi.

22 Nisan 2020

2 Nisan 2020 

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 işyerlerinde SGK Prim 
ertelemesine gidileceğine ilişkin 
duyuru yapıldı.

•

İş Sağlığı ve Genel Müdürlüğü 
tarafından “Yeni Koronavirüs salgını
kapsamında iş sağlığı ve güvenliği 
profesyonellerinin işyerlerinde 
aldıracağı tedbirler” kapsamında bir 
doküman yayımlandı. 

•

16 Nisan 2020          17 Nisan 2020

Koronavirüs ile Mücadele Sürecinde İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Değişiklikler
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22 Nisan 2020

İlk olarak ücretsiz izne çıkarılan 
işçiler destekten yararlanabilecek. Bu 
durumdaki işçiler için nakdi ücret desteği 
17 Nisan’dan sonraki her gün için net 
38.94 TL olarak ödenecek. 

•

İkinci kesim ise, 16 Mart tarihi ve 
sonrasında iş sözleşmesi feshedilen 
ancak prim ödeme şartlarını
sağlayamadığı için işsizlik maaşı
alamayanlar. Bu durumdaki kişilere de 
17 Nisan tarihinden itibaren işsiz 
kaldıkları süre boyunca 3 ayı geçmemek 
üzere nakdi ücret desteği sağlanacak.

•

SGK tarafından 4447 sayılı İşsizlik Sigortası
Kanununun geçici 24 üncü maddesi 
kapsamında yapılacak nakdi ücret desteğine 
ilişkin ödeme usul ve esaslar yayımlandı. 

16 Nisan 2020 

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 
verilen Yeterlilik Belgelerinin süreleri 
uzatıldı.

•

İŞKUR tarafından düzenlenen İşbaşı
Eğitim Program mevzuatında bazı
değişiklilere gidildi.

•

         17 Nisan 2020

7244 sayılı Torba Yasa'nın yürürlüğe girmesi ile 
işveren iş akdi feshini kendi iradesiyle 
gerçekleştiremeyecek. İş sözleşmesini feshetme 
yetkisi sadece işçi tarafında devam edecek. Fesih 
yasağı yürürlük kazandığı tarih olan 17 Nisan 
2020 tarihi itibarıyla geçerli ve sadece salgın 
boyunca 3 ayı kapsıyor. Sürecin uzaması ise 
Cumhurbaşkanlığının yetkisi ile gerçekleşebilecek 
ve gerek görüldüğü taktirde yasak 6 aya kadar 
uzatılabilecek. Bu yasağa uymayarak, 17 Nisan –
17 Temmuz tarih aralığında iş sözleşmesini 
fesheden işverenlere her işçi için bir asgari ücret 
tutarında idari para cezası uygulanacak.

•

Yasaya göre ücretsiz izindekilere, İşsizlik Sigortası
Fonu'ndan günlük 39,24 Türk Lirası ödemesi 
yapılması da öngörüldü. Ancak 30 gün üzerinden 
ödeme yapılsa dahi ücretsiz izne çıkarılmış bir kişi 
için aylık yaklaşık sadece 1.177 Türk Lirası ödeme 
yapılacak.

•

Ayrıca ilgili yasaya göre 15 Mart'tan sonra işten 
çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de 
aynı şekilde İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödeme 
yapılacak.

•

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nda 
yapılan değişiklikle yetki tespitleriyle ilgili süreç, 
toplu iş sözleşmeleri yapılması, toplu iş
uyuşmazlıklarında çözümü için grev ve lokavta 
ilişkin süreçler, yasa yürürlüğe girdiğinden itibaren 
3 ay süreyle uzatılacak.

•

Yasada, işten çıkarma yasağıyla ilgili düzenlemeye 
karşın işverenlere, çalışanlarını ücretsiz izne 
çıkarabilme hakkı da tanındı.

•
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