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Müvekkillerimizin ihtiyaçlarına en uygun ve etkili hukuki çözümleri üretebilmek için güncel hukuki 

gelişmeleri takip ediyor, dosyaları en ince detayına kadar çalışıyor ve teknik konularda alanında yetkin 

uzmanlarla işbirliği yapıyoruz.  

Bu çalışma anlayışımızla, yeni bir hukuki alanda daha müvekkillerimize hizmet sunmaya başladık: Rekabet 

Hukuku! Rekabet Kurumu kökenli uzmanlarımız ve avukatlarımızdan oluşan bir takımla rekabet hukuku 

nezdinde müvekkillerimize aşağıdaki hizmetleri sunuyoruz: 

• Rekabet hukuku alanında önleyici hukuk hizmetleri ve şirket eğitimleri verilmesi, 

• Soruşturma raporlarına karşı güçlü ve kapsamlı savunmaların hazırlanması, 

• Sözlü savunma toplantısı hazırlıklarının yapılması ve Rekabet Kurulu’nda sözlü savunma yapılması, 

• Soruşturma sürecinde gerekli yazışmaların müvekkil adına hazırlanması ve Kuruma sunulması, 

• Soruşturma konusu ile ilgili gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılması, 

• Rekabet Kurulu kararları karşısında Yüksek Mahkemelerde dava takibi ve danışmanlık hizmetleri. 

Rekabet Kurulu tarafından şirketlere, yıllık cironun %4’üne varan ve milyonlarca TL tutarında cezalar 

verilebilmektedir. İdari para cezasının yanı sıra, sadece şirket tüzel kişiliğine değil ihlalde etkisi olan gerçek 

kişi ve çalışanlara da şahsi cezalar verilebilmektedir. Önleminizi almak için Kılıç Çaylı & Partners Hukuk 

Ofisi’nden her zaman destek alabilirsiniz. 

 

KILIÇ ÇAYLI & PARTNERS’TAN: REKABET HUKUKU 

 

KILIÇ ÇAYLI PARTNERS’TAN: 

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi’nin kararı ile, bono sebebiyle başlatılan 

icra takibine ilişkin olarak alacaklının yetkisiz bir şekilde üç yıl içinde yapmış olduğu bütün 

işlemlerin borçlu tarafından açılan davalarda icra mahkemelerince iptal edilmiş olduğu 

olayda, ilk derece mahkemesinin “Türk Ticaret Kanunu’na göre bono alacağı için 3 yıllık zaman 

aşımı süresi öngörüldüğü ve 3 yıl boyunca takibin devamına yönelik işlem yapılmadığı için 

icranın geri bırakılması” kararının onanmasına karar verilmiştir. 
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Manşet: REKABET KURULU, BEYAZ ET ÜRETİCİSİ TEŞEBBÜSLER 

HAKKINDA 156.703.143,74 TL İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE KARAR 

VERMİŞTİR. 

Rekabet Kurumu tarafından piliç eti üretiminde faaliyet gösteren 19 teşebbüs ve Beyaz Et Sanayicileri ve 

Damızlıkçıları Birliği Derneği hakkında yürütülen soruşturmada, 13.03.2019 tarihli Rekabet Kurulu 

toplantısı ile 19-12/155-70 sayılı nihai Kurul Kararı alınmıştır. 

Rekabet Kurumu tarafından başlatılan soruşturma sonucunda verilen Kurul Kararı ile 4054 sayılı Rekabetin 

Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesinin bahsi geçen 19 piliç eti üreticisi tarafından ihlal edilip 

edilmediği tespit edilmiştir. Nihai karar ile 19 teşebbüsten 9 tanesi ve Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları 

Birliği Derneği hakkında 4’üncü maddeyi ihlal ettiği tespiti ile toplam 156.703.143,74 TL tutarında idari 

para cezası kararı alınmıştır. 

Karara göre, piliç eti üreticisi şirketler tarafından fiyat düzeyini belirlemek ve Ege Bölgesinde ilgili ürünlerin 

arz kontrolüne yönelik bilgi paylaşımda bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabet Kanunu’nun rekabete 

aykırı anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararlarını yasaklayan 4’üncü maddesine aykırı hareket 

edilmiştir. 

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesine göre rekabeti engelleyici, bozucu 

veya kısıtlayıcı şekilde; 

a) “Mal veya hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kar gibi unsurlar ile her 

türlü alım yahut satım şartlarının tespit edilmesi, 

b) “Mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının veya unsurlarının 

paylaşılması ya da kontrolü, 

c) “Mal veya hizmetin arz ya da talep miktarının kontrolü veya bunların piyasa dışında belirlenmesi,” 

konusunda yapılan anlaşmalar yasaklanmıştır.  

Böylece, Rekabet Kurulu tarafından 9 teşebbüs hakkında “fiyat düzeyini belirlemek” ve/veya “arzın 

kontrolüne yönelik bilgi paylaşımında bulunmak suretiyle” Kanun’un 4’üncü maddesinin ihlal ettikleri ve 

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği hakkında “rekabeti kısıtlayıcı davranışları kolaylaştırıcı 

eylemleri ile” Kanun’un 4’üncü maddesinin ihlal ettiği gerekçesi ile idari para cezası uygulanması kararı 

alınmıştır.  

Biliyor muydunuz? 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre; kira bedelleri veya 

ücret gibi dönemsel edimler, konaklama veya yeme içme bedelleri, küçük çapta 

perakende satışlardan doğan alacaklar, bir ortaklıkta müdürler, temsilciler, 

denetçiler, ortakların ortaklıktan olan alacakları veya ortakların birbirinden 

alacakları, vekalet, komisyon, acentelik, simsarlık sözleşmelerinden kaynaklı 

alacaklar, eser sözleşmesinden kaynaklı alacaklar beş yıllık zamanaşımına tabidir. 
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GÜNCEL MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ 

Enerji Hukuku Alanındaki Değişiklikler: 

★ Bilindiği üzere 14.2.2019 tarihinde Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) ve Petrol Piyasası Kanunlarının 17 ve 

20’inci maddelerinde yapılan değişikliklerle niteliği gereği düzeltme imkânı olan fiiller ile düzeltme imkanı 

olmayan fiiller hakkında yaptırım uygulanması usulü değiştirilmişti. Bu kapsamda, EPDK tarafından 

yayımlanan 14.03.2019 tarih ve 8487/6 sayılı ve 14.03.2019 tarih ve 8487/3 sayılı kararlar ile niteliği 

itibariyle düzeltme imkânı bulunan fiiller belirlenmiştir. 

★ 29.03.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Motorin türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında 

Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yeni bir madde ve Harmanlama Devri Formu eklenmiştir. Bu 

maddeye göre;  

• İthal edilen ve kara tankeri dolum üniteleri hariç rafinericiden temin edilen motorininin toplamına 

biodizel harmanlanma yükümlülüğünün, bir kısmının ya da tamamı bir başka biodizel 

harmanlama yükümlüsü dağıtıcı lisansı sahibine devredilebilir.  

• Söz konusu yükümlülüğü devralacak dağıtıcı lisansı sahibinin bu tebliğ kapsamında bir önceki; 

-Yükümlülük döneminde biodizel harmanlama yükümlülüğünün tamamını yerine getirmiş olması,  

-Takvim yılında asgari 500 m3 biodizelin harmanlamış olması zorunludur. Bu şartların 

sağlanmaması durumunda devir işlemi geçersiz sayılır.  

• Devir bildirimi, Harmanlama Devri Formu’nun, yükümlülük dönemini takip eden yılın Ocak ayı 

içerisinde, harmanlama yükümlülüğünü devralan tarafından, Elektronik Bildirim Sistemi 

aracılığıyla Kuruma sunulması ile gerçekleştirilir. 

Vergi Hukuku Alanındaki Değişiklikler: 

★ 18.1.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7162 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanun’unda yapılan 

değişikliklerle birtakım işçi alacaklarına ilişkin ret ve iade düzenlemeleri, vergi indiriminden faydalanılıp 

faydalanılamayacağına ilişkin beyannamelerde dikkate alınmayacak tutarlar da dahil olmak üzere çeşitli 

hususlarda yürürlüğe giren düzenlemelere ilişkin uygulamayı gösteren 306 ve 307 sayılı Genel Tebliğler 

15.3.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

★ 21.03.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 20.03.2019 tarihli 843 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı’na göre; bazı Bakanlar Kurulu kararları ile Cumhurbaşkanı kararlarında değişiklik yapılmıştır. Mal ve 

Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’da yapılan değişiklikle; 

%18 vergi oranına tabi konutlar ile işyerlerinin, teslimlerinde uygulanan vergi oranının 30.06.2019 (bu tarih 

dâhil) tarihine kadar uygulanacağı belirtilmiştir. 

★ 22.03.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ikinci el binek otomobil 

ticareti ile iştigal edenlerin araçları aldığı KDV oranından teslim edilebilecekleri düzenlenmiştir. 
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★ Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 29.03.2019 tarihli ve VUK-115 / 2019-5 

sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır. Sirkülerin konusu, 01.04.2019 tarihinden itibaren 

verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin yeni bir belirleme yapılıncaya kadar 

uzatılmasıdır.   

★ 04.04.2019 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır. İlgili Tebliğ ile 2019 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak 

yeniden değerleme oranı %0,01 olarak tespit edilmiştir. 

★ 12.04.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğindeki 

değişiklik ile daha önce 27.2.2019 tarihli ve 796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Karar 

uyarınca, ülkemizde üretilerek ihraç edilen tır çekicisi, minibüs, midibüs, otobüs, otomobil, kamyonet, 

kamyon ve motosiklet gibi ÖTV’ye tabi motorlu kara taşıtlarının, üretim süreçlerinde kullanılan ilk dolum 

yağlarının tamamı ile akaryakıtlarının belli bir kısmına ilişkin ÖTV tutarlarının iadesine yönelik uygulama 

usul ve esasları belirlenmiştir. 

Diğer Değişiklikler: 

★ 16.03.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin 

Hesabında Kullanılacak 2019 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ ile mimarlık ve 

mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2019 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının 

mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak hesaplanmış ve işlenmiştir. 

★ 16.03.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan 

Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2019 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ 

ile, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan 

müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, 

bu Tebliğ’de belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir. 

★ 27.03.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet 

Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile alacak 

sigortasının, yıllık net satış hasılatı rakamı dikkate alınarak belirlenecek mikro ve küçük işletmelerden 

kimlere sunulacağına ilişkin yeni bir şart getirmiştir. Söz konusu bu şart; basit usul dışında vergi mükellefi 

olması kıstasıdır. Buna göre, alacak sigortası ile aşağıda yer alan satışlara teminat sağlanır: 

• Sigortalı ile alıcı arasında bir satış sözleşmesi var ise; sözleşmede satış vadesinin belirtildiği, satış 

sözleşmesinin var olmadığı durumlarda ise; sigortalı ile alıcı arasında kararlaştırılan satış vadesinin 

fatura üzerinde belirtildiği satışlar. 

• Dövize endeksli faturalar veya sözleşmeler kapsamındakiler hariç olmak üzere, fatura veya 

faturaları Türk Lirası cinsinden kesilen satışlar. 

• Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, odalar ve borsalar, meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, 

kamu iktisadi kuruluşları haricinde kalan alıcılara yapılan satışlar. 
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ÖNEMLİ BİR YARGITAY KARARI 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 10.12.2018 tarih ve E. 2017/2044 K. 2018/7787 sayılı kararı: 

“Bir anonim ortaklığın, tefecilik ve yağma suretiyle elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması 

amacıyla paravan olarak kullanılması halinde; Bakanlık, denetleme yetkisi kapsamında ortaklığın 

feshini talep edebilir.” 

İlgili mevzuat: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 210/2 – “Diğer bakanlık, kurum, kurul ve kuruluşlar, ancak 

kendilerine kanunla tanınan yetkinin sınırları içinde kalmak şartıyla ve öngörülen amaç, konu ve şekle tabi olarak 

şirketlere ilişkin düzenlemeler yapabilir.” 

 

ÖNEMLİ BİR İDARE MAHKEMESİ KARARI 

Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 26.12.2017 tarihli kararı: 

“Dava konusu ihaleye ait Teknik Şartname maddesine göre; ihale kapsamında çalıştırılacak 

personelin tazminat ve benzeri tüm mali haklarının yüklenici tarafından ödeneceği ve ihaleyi 

yapan idarenin bu yönde bir sorumluluğunun bulunmayacağı düzenlendiği ve bu haliyle 

düzenlemenin idarenin kıdem tazminatı ödeme sorumluluğunu ortadan kaldırdığı görülmüştür. 

Ancak 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca; idare, asıl işveren olarak işçilerin kıdem tazminatını 

ödemekle yükümlüdür. Teknik Şartnamenin ilgili maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu’na aykırı 

bulunduğundan yüklenicinin itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin Kamu İhale Kurulu 

Kararı’nın iptaline karar verilmiştir.” 

İlgili mevzuat: 4857 sayılı İş Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu. 

ELEKTRONİK EKSİLTMEYE İLİŞKİN KİK KARARI 

Kamu İhale Kurulu’nun 6.3.2019 tarih ve 2019/UM.I-356 sayılı kararında Kurul, elektronik eksiltme sistemi ile ilgili iki 

hususu inceleme konusu yapmıştır: 

1- Elektronik İhale Yönetmeliği’ne göre, tekliflerin elektronik ortamda alınacağı ihalelerde dokümanın EKAP’tan 

indirilmesi zorunludur. Somut uyuşmazlıkta isteklinin e-imza yetkilisinin işten çıkması sebebiyle dokümanın 

EKAP’tan indirilmesinin mümkün olmadığı anlaşılan olayda; KİK, isteklinin süresi içinde yeni bir e-imza yetkilisi tayin 

etmediğini gözeterek itirazen şikayet başvurusunu yerinde bulmamıştır. 

2- İsteklinin EKAP’ta teknik bir sorun yaşandığına ilişkin iddiaları yönünden ise, Kurul, Elektronik İhale Dairesi 

Başkanlığı’ndan aldığı yazıya dayanarak EKAP’taki kayıtlarda herhangi bir teknik aksaklığın görülmediğini ve 

Elektronik İhale Yönetmeliği’ne göre EKAP kayıtlarının esas alınması gerektiğini gözeterek itirazen şikayet 

başvurusunu yerinde görmemiştir. 


