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MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BÜLTEN

 

1. İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 

FESHEDİLDİ. 

İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen “Kadınlara 

Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi 

ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa 

Konseyi Sözleşmesi”nin 9 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye 

Cumhuriyeti tarafından feshedilmesine karar 

verilmiştir. 

2. GEREKÇELİ KARARIN 

GECİKTİRİLMESİ İŞE İADE DAVALARI 

AÇISINDAN MAKUL SÜREDE 

YARGILANMA HAKKININ İHLALİ 

KABUL EDİLDİ. 

24 Mart 2021 tarihli ve 31433 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanan 25.02.2021 tarihli ve 

2018/35900 Başvuru Numaralı Anayasa 

Mahkemesi Kararı’ndan özetle; işe iade 

davalarında kararın icra kabiliyeti kazanması 

için, yani işçinin işverene işe iade için 

başvurabilmesi için, kesinleşmesi 

gerektiğinden gerekçeli kararın geciktirilmesi 

işçiyi ekonomik anlamda mağdur edeceğinden 

makul sürede yargılanma hakkının ihlali söz 

konusu olur. 

3. SGK TARAFINDAN VİZİTE GİRİŞ 

SİSTEMİNE İLİŞKİN DUYURU YAPILDI. 

26.03.2021 tarihli duyurusu ile SGK 

çalışanların istirahatli olduğu sürelerde 

çalışmadıklarının işverenleri tarafından 

bildirilmesini sağlayan vizite giriş sisteminin 

açıldığını duyurdu. Web servisi ile birlikte 

çalışanlara ait istirahat raporlarına 

erişilebilecek ve çalışmazlık bildiriminde 

bulunulabilecektir 

4. BANKALARCA KULLANILACAK 

UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ 

YÖNTEMLERİNE VE ELEKTRONİK 

ORTAMDA SÖZLEŞME İLİŞKİSİNİN 

KURULMASINA İLİŞKİN 

YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. 

1 Nisan 2021 tarihinde 31441 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Yönetmelik; bankalar 

için yeni müşteri kayıtlarında ve müşteri 

kimliğinin doğrulanmasında kullanılabilecek 

uzaktan kimlik tespiti yöntemlere ve elektronik 

ortamda sözleşme kurulmasına ilişkin esaslara 

yer vermektedir.  

Yönetmelik ile uzaktan kimlik tespitine ilişkin 

getirilen esaslar aşağıdaki şekildedir; 

a. Yönetmelik kapsamında uygulanacak 

uzaktan kimlik tespiti sürecinde, 

kişinin uzaktan kimlik tespitinin 

yapılması amacıyla özel nitelikli 

kişisel verilerden sadece biyometrik 

verisi kullanılabilir ve kişinin buna 

dair açık rızası elektronik ortamda 

kayıt altına alınır.  
b. Uzaktan kimlik tespitinin görüntülü 

görüşme aşaması gerçek zamanlı ve 

kesintisiz şekilde yapılır. Müşteri 

temsilcisi ile kişi arasındaki görsel-

işitsel iletişimin bütünlüğünün ve 

gizliliğinin yeterli seviyede olması 



sağlanır. Bu amaçla, yapılan görüntülü 

görüşme uçtan uca güvenli iletişim ile 

gerçekleştirilir. Görüşme esanasında 

belgelerin gerçekliğinin tasdik 

edilebilmesine amacı ile uygun ışık 

seviyesi ve müşterinin kimliğinin 

doğrulanabilmesi için telefonuna tek 

kullanımlık şifre (SMS OTP) iletilmesi 

gibi güvenlik önlemleri gözetilecek. 

c. Uzaktan kimlik tespiti sürecinde beyaz 

ışık altında görsel olarak ayırt 

edilebilen güvenlik ögelerine, fotoğraf 

ve imzaya sahip olan kimlik belgesi 

kullanılacak. Yakın alan iletişimi 

kullanılarak kimlik belgesinin yongası 

üzerinde yer alan kimlik bilgilerinin 

doğrulanması, kimlik belgesinden 

kişinin kimliğinin tespit edilmesi için 

gereken eşleşmenin sağlandığı 

anlamına gelir. Söz konusu doğrulama; 

kullanılan kimlik belgesinin, belgeyi 

çıkaran yetkili makam tarafından 

verildiği ve belgenin temassız yongası 

üzerindeki bilgilerin değiştirilmediği, 

kimlik belgesinin temassız yongası 

üzerindeki anahtarların kopyalanarak 

oluşturulmadığı, kontrol edilerek 

yapılır. 

d. Uzaktan kimlik tespiti için kullanılan 

çözümlerin kişiyi yanlış tespit riskini 

en aza indirecek şekilde kullanılmasını 

sağlamak bankanın sorumluluğunda 

olacak ve bu hususa ilişkin de 

Yönetmelik’te yer alan önlemlerin 

alınması önem arz edecektir.  

Yönetmelik elektronik ortamda sözleşme 

ilişkin getirilen esaslar aşağıdaki şekildedir; 

e. Yönetmelikte yer alan şartlar dâhilinde 

uzaktan kimlik tespitinin yapılmasını 

ya da şubeler aracılığıyla müşteri 

kimliğinin yüz yüze tespit edilmesini 

müteakiben, mesafeli olsun olmasın, 

müşterilerce gerçekleştirilmek istenen 

işlemlere yönelik olarak bir bilişim 

veya haberleşme cihazı üzerinden 

yazılı şeklin yerine geçecek nitelikte 

bir sözleşme ilişkisi kurulabilecektir. 

Ancak bunun için elektronik 

sözleşmenin tüm hüküm ve şartlarının 

müşteriye okuyabileceği şekilde 

internet bankacılığı ve mobil 

bankacılık üzerinden iletilmiş olması, 

müşterinin bu sözleşmeyi kuran irade 

beyanının müşteriye özgü şifreleme 

gizli anahtarı ile imzalanarak bankaya 

iletmesi ve müşteriye sözleşme içeriği 

olarak hangi bilgiler gösterilmiş ise 

müşteri tarafından yalnızca o bilgilerin 

imzalanması gerekmektedir. 

5. SGK YENİ İŞTEN AYRILIŞ 

KODLARI YAYINLADI. 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 1 

Nisan 2021 tarihinde yayınlanan 2021/9 

sayılı Genelge ile 2013/11 sayılı 

Genelge’de yer alan "29- İşveren 

tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet 

kurallarına aykırı davranışı nedeni ile 

fesih" kodu çıkarılmış ve "41-" nolu 

koddan sonra gelmek üzere yeni kodlar 

eklenmiştir. Genelgeye erişim için bknz: 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/22

620739 

5. KRİPTO VARLIKLAR İLE İLGİLİ 

YAYINLANAN YÖNETMELİK İLE 

KRİPTO PARALARIN 

ÖDEMELERDE KULLANILMASI 

YASAKLANDI. 

16.04.2021 tarihinde 31456 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Ödemelerde Kripto 

Varlıkların Kullanılmamasına Dair 

Yönetmelik ile aşağıdaki esaslar hüküm 

altına alınmıştır: 

a. Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan 

veya dolaylı şekilde 

kullanılamayacaktır. 

b. Kripto varlıkların ödemelerde 

doğrudan veya dolaylı şekilde 

kullanılmasına yönelik hizmet 

sunulamaz. 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/22620739
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/22620739


c. Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme 

hizmetlerinin sunulmasında ve 

elektronik para ihracında kripto 

varlıkların doğrudan veya dolaylı 

olarak kullanılacağı bir şekilde iş 

modelleri geliştiremez, bu tür iş 

modellerine ilişkin herhangi bir hizmet 

sunamaz. 

d.  Ödeme ve elektronik para kuruluşları, 

kripto varlıklara ilişkin alım satım, 

saklama, transfer veya ihraç hizmeti 

sunan platformlara veya bu 

platformlardan yapılacak fon 

aktarımlarına aracılık edemez. 

Yönetmelik, 30.04.2021 tarihinde yürürlüğe 

girecek olup tereddüt edilenin aksine kripto 

varlıkların alım satımını yasaklamamaktadır. 

6.  YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) 

NEDENİYLE DIŞSAL ETKİLERDEN 

KAYNAKLANAN DÖNEMSEL 

DURUMLAR KAPSAMINDAKİ 

ZORLAYICI SEBEP GEREKÇESİYLE 

KISA ÇALIŞMA UYGULANAN 

İŞYERLERİ İÇİN KISA ÇALIŞMA 

ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN UZATILDI. 

25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik 

Sigortası Kanununun geçici 23 üncü 

maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, 

yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal 

etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar 

kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 

31/1/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kısa 

çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri 

için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan 

Kanunun ek 2 inci maddesi kapsamındaki 

uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29/6/2020 

tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve 

18/2/2021 tarihli ve 3556 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden 

sonra başlamak üzere 30/6/2021 tarihine kadar 

uzatılmıştır. 

7. ANAYASA MAHKEMESİ’NİN 

24.02.2021 TARİHLİ VE 2018/26844 

BAŞVURU NUMARALI KARARI 

AŞAĞIDA ÖZETLENMİŞTİR. 

Kıymet takdirine itiraz talebiyle açılan davada 

keşif ve bilirkişi incelemesi için gereken gider 

avansının yatırılmadığı gerekçesi ile davann 

reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim 

hakkının ihlal edildiği yönünde başvuruda 

bulunulmuştur. Anayasa Mahkemesi de 

değerlendirdiği kararda  kıymet takdirine itiraz 

davalarında, raporun tebliğinden itibaren yedi 

gün içinde dava açılması gerektiği 

değerlendirildiğinde davanın gerekli 

masrafların yatırılmamış olması nedeniyle 

reddi halinde yeni bir dava açılmasının 

imkansız olduğu, bu husus gözetildiğinde 

davanın gerekli masrafların davanın 

açılmasından itibaren yedi günlük sürede 

yatırılmadığı gerekçesiyle reddedilmesinin 

mahkemeye erişim hakkına yönelik ve oldukça 

ağır bir müdahale niteliği taşıdığı kanaatine 

varılmıştır.  

8. FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZN 

SÜRELERİ UZATILDI. 

30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanan 3930 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile fesih yasağı ve 

ücretsiz izin süreleri, 30 Haziran 2021 tarihine 

uzatılmıştır. 

 (İlgili bültende 20.03.2021 – 30.04.2021 

tarihleri arasında getirilen güncel 

düzenlemeler ve yargı kararları özetlenmiştir.) 


