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Manşet: COVID-19 SALGINI KAPSAMINDA HAZIRLANAN 7244 SAYILI
TORBA KANUN İLE İŞ HUKUKU ALANINDA BAZI DEĞİŞİKLİKLER
YAPILMIŞTIR.
17.04.2020 tarih, 31102 sayılı Resmi Gazete’de 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının
Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılasına
Dair Kanun yayınlanmıştır. Bu kanunla birlikte iş hukuku kapsamında bazı değişiklikler meydana gelmiştir.
1. İşverene Fesih Yasağı
Torba Kanunun 9. maddesiyle birlikte 4857 sayılı İş Kanunu’na geçici 10. madde eklenmiştir. İş Kanunu
kapsamında yer alan yahut almayan tüm çalışanların iş akitlerinin Torba Kanun’un yürürlük tarihi olan
17.04.2020 tarihinden itibaren üç ay süreyle işveren tarafından İş Kanunu madde 25/2’de yer alan “ahlak
ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” sebepler dışında feshedilemeyeceği hükme
bağlanmıştır. Her ne kadar fesih yasağı süresi bu kanunda üç ay olarak belirlenmişse de Cumhurbaşkanı’nın
bu süreyi altı aya kadar uzatma yetkisi bulunmaktadır.
İşveren bu kanuna aykırı olarak gerçekleştirdiği her fesih işlemi için fesih tarihindeki aylık bürüt asgari
ücret miktarında idari para cezası ödemek durumunda kalacaktır.
Fesih yasağı, kısa çalışma ödeneğine başvuran başvurmayan tüm işverenler için geçerlidir ve bu yasak
işveren için geçerli olduğundan, çalışanın iş akdini feshine engel teşkil etmemektedir.
2. İşverene Tek Taraflı İzin İmkanı
4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10. madde ile birlikte işverene Torba Kanun’un yürürlük tarihi
olan 17.04.2020 tarihinden itibaren, üç ay süreyle işçiyi tek taraflı olarak kısmen yahut tamamen ücretsiz
izne çıkartma imkanı getirilmiştir. Burada tek taraflı izne çıkartmadan kasıt çalışana ücretsiz izin
kullandırmak için işverenin çalışanın onayını alma zorunluluğunun bulunmamasıdır. Oysa İş Kanunu’nda
kural, çalışanın ücretsiz izin kullanması için çalışan ve işveren iradelerinin karşılıklı olarak uyuşması
gerekmektedir.
3. Çalışana Nakdi Ücret Desteği
Torba Kanunun 7. maddesiyle birlikte 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na geçici 24. madde
eklenmiştir. Söz konusu düzenlemeyle birlikte ücretsiz izne çıkarılan ve kısa çalışma ödeneğine hak
kazanamayan çalışanlara işsizlik sigortası fonundan karşılanacak şekilde günlük 39,24 TL nakdi ücret
desteği sağlanacaktır. İşbu destekten damga vergisi haricinde herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacaktır.
Ayrıca çalışanlar ancak herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almıyorlarsa bu destekten
faydalanabileceklerdir. Söz konusu destek kapsamında normalde genel sağlık sigortasından
faydalanamayan çalışanlar için bir kolaylık getirilmiş ve bu kişilerin genel sağlık sigortalısı sayılarak ve bu
sigorta kapsamında ödemeleri gereken primlerin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacağı hükme
bağlanmıştır.
Şayet çalışanın ücretsiz izne ayrılmış olmasına rağmen fiilen çalıştığı anlaşılırsa işveren, her bir çalışan
ve bu çalışanın çalıştığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere, aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezasına
çarptırılacaktır. Ayrıca devlet tarafından çalışana ödenen nakdi ücret desteği tutarı da ödeme tarihinden
itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte işverenden tahsil edilecektir.
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4. Kısa Çalışma Ödeneği Ödemesinin Yapılması
Torba Kanunun 8. maddesiyle birlikte 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na geçici 25. madde
eklenmiştir. Söz konusu düzenlemeyle birlikte işverenlerin COVID-19 dönemiyle sınırlı olacak biçimde
yaptıkları kısa çalışma başvuruları kapsamında İŞKUR tarafından 60 gün içinde sonuçlandırılması gereken
uygunluk denetiminin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanına dayanarak kısa çalışma
ücretleri ödenecektir. Ancak burada işveren kısa çalışma ödeneğine uygun olmadığı halde o yönde bir
beyanda bulunur ve bu durum sonradan anlaşılırsa tarafına yapılan yersiz ödeme kanuni faiziyle birlikte
işverenden tahsil edilecektir. Burada talepte bulunan ve ödeneği almaya uygun olan firmaların en kısa
sürede söz konusu yasal haktan yararlanmaları amaçlanmıştır.

Manşet: COVID-19 Salgınının ‘Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi’
Hakkında, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Yayımlanmıştır.
02.04.2020 tarihli ve 31087 sayılı Resmi Gazete’de “COVID19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi”
başlıklı “2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi” yayımlanmıştır. Genelge, istisnalar dahil 4734 Sayılı
Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihaleler sonucu imzalanan sözleşmeler hakkında düzenlenmiştir.
İşbu genelge ile COVID-19 salgınının Kamu İhale Sözleşmeleri bakımından mücbir sebep teşkil ettiği ilan
edilmiş ve bu yönde idareye yapılacak başvuruların söz konusu genelgede belirtilen şartlara uygun olarak
gerçekleştirilmesi hükme bağlanmıştır.
İdareye Başvuru Yapılması
Mücbir sebep nedeniyle idareye yapılacak başvurularda,
COVID-19 Salgını sebebiyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen
veya tamamen imkansız hale gelmesi, imkansızlık halinin belgelendirilmesi gerekmektedir.
Başvuruların Değerlendirilmesi
Genelgede, idareye başvuru yanında idarelerce Hazine ve Maliye Bakanlığının değerlendirmesinin
alınacağı belirtilmiştir.
Değerlendirme sonucunda süre uzatımı veya sözleşmenin feshi kararı verilebileceği belirtilmiş ve bu
durum aşağıdaki koşulların bütün halinde gerçekleşmesine bağlanmıştır;
İmkansızlığın yüklenicinin kusurundan ileri gelmemiş olması,
Ortaya çıkan durumun yüklenicinin edimini ifasına engel nitelikte olması,
Yüklenicinin ortaya çıkan engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi gerekmektedir.

GÜNCEL MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ
Vergi Hukuku Alanındaki Değişiklikler:
★20.03.2020 tarihli 31074 sayılı Resmi Gazete' de “Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği”
yayımlanmıştır. Bu Tebliğin konusu dijital hizmet vergisinin uygulamasına dair açıklamalar ile usul ve
esaslarının belirlenmesidir. Dijital Hizmet Vergisine ilişkin yazımıza bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.
★24.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından “Vergi Usul Genel Tebliği”
düzenlenerek COVID-19 salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen
mükelleflerin Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmasına ve vergi
ödevlerinin ertelenmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
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Sağlık Hukuku Alanındaki Değişiklikler:
★ 04.04.2020 tarihli 31089 sayılı Resmi Gazete’de “Sağlık Uygulama Tebliği ”nde yapılan değişiklik ile
pandemi bakım ve erişkin-çocuk yoğun bakım hizmetleri sağlık güvencesi kapsamına alınmış ve
koronavirüs tedavisinde etkisi olduğu tespit edilen immun plazma tedarik ve hastalara olan uygulanma
sürecindeki hazırlama, uygulama işlemleri ile tüm tetkikler, kullanılan malzemelerin ücretinin
faturalandırma sürecinde kullanılacak hizmet başı birim fiyat belirlenmiştir.
★ 08.04.2020 tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından; ürünlerin piyasada tedarik
sorununa yol açılmaması için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında kontrol belgesi süre dolumu gerçekleşecek
özel tıbbi amaçlı gıdaların kontrol belgelerinin geçerlilik süresi belgenin süre dolum tarihinden itibaren 3
ay uzatılmasını içeren ''Özel Tıbbi Amaçlı Gıdaların İthal İzin Sürelerinin Uzatımı'' konulu duyuru metni
yayımlanmıştır.
★ 08.04.2020 tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından; Covid-19 salgını
nedeniyle ihracatında ve ithalatında ön izin süreçleri başlatılan ürünlerin ön izin başvuru süreçlerinin
doğru bir şekilde yapılabilmesi için ''COVID-19 Salgını Sebebiyle İhracatında ve İthalatında Ön İzne
Bağlanan Tıbbi Cihazlar İçin Ön İzin Başvuru Kılavuzu'' yayımlanmıştır.
★09.04.2020 tarihli ve 31094 sayılı Resmi Gazete’de “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği
“nde değişiklik yapılmıştır. “Acil Hal” tanımı değiştirilmiş, Pandemi olgularına yönelik tanı ve tedaviler acil
sağlık hizmeti olarak kabul edilmiştir. Pandemi sürecine ilişkin tanı tedavi ve yoğun bakım hizmetleri Sağlık
Uygulama Tebliğine eklenmiştir.
Ticaret Hukuku Alanındaki Değişiklikler:
★ 25.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari
Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır. İşbu
tebliğ ile;
➢

➢
➢
➢
➢

➢

Alacak sigortasından, sadece mikro ve küçük işletmeler olarak tanımlanan işletmeler faydalanabilirken
bunun yanında artık orta büyüklükteki işletmeler de faydalanabilecektir. İşbu sigortadan faydalanabilmek
için başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce işletmenin kurulması, merkez tarafından belirlenen risk
değerlendirme kriterlerini sağlaması ve bir önceki mali yıldaki net satış hasılatının yüz yirmi beş milyon Türk
lirasından daha az olması gerekmektedir.
Alacak sigortası kapsamında teklifin sunulduğu tarihten itibaren 10 gün içinde poliçenin düzenlenmesi
durumunda ilgili ilgili poliçeye ilişkin teklif kapsamında sorgulama ücreti alınmayacağı düzenlenmiştir.
Prim ve azami teminat tutarının hesabında vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınmak suretiyle
uygulanacak olan ve anılan tebliğde yer alan tabloda birtakım değişiklikler yapılmıştır.
Alacak sigortası kapsamında sigortadan faydalanabilmek için gereken şartları taşıyan mikro, küçük ve orta
büyüklükteki işletmelere teminat verilebileceği düzenlenmiştir.
Alacak sigortası kapsamında alıcı başına azami kredi limiti, herhangi bir ek prim alınmadan talep edilen kredi
limiti ve risk değerlendirme kriterleri dikkate alınarak Merkez tarafından arttırılabileceği belirtilmiş ve bu
konuya ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
Bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılat 40 milyon TL’den az olan orta büyüklükteki işletmelerle birlikte
bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatı 40 milyon TL ile 125 milyon TL arasında olan orta büyüklükteki
işletmelere 01.04.2020 tarihi itibarıyla alacak sigortası sunulacağı belirtilmiştir.

★ 25.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararı olarak “COVID-19 Salgını Nedeniyle Zarar
Gören Esnaf ve Sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Düşük Faizli Kredi
Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Ekli Kararın
Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar” yayımlanmıştır. İşbu karar ile COVİD-19 salgını nedeniyle işleri
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ve/veya işletmeleri zarar gören esnaf ve sanatkarların; TESKOMB’ne bağlı bölge birliklerine ortak olan
esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri veya doğrudan düşük faizli kredi kullandırılmasına
ilişkin kararlar kapsamında olan kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
★ 26.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır. İşbu tebliğ ile geçici madde eklenerek ihracı yasak ve ön izne
bağlı mallara ilişkin tebliğ hükümleri, 27.04.2020 tarihi öncesinde gümrük beyannamesi tescil edilmiş
mallara uygulanmayacağı belirtilmiştir. Bununla birlikte aynı tebliğde yer alan İhracı Ön İzne Bağlı Mallar
Listesine birtakım tıbbi cihazlar eklenmiştir.
★ 26.03.2020 tarihli 31080 sayılı Resmi Gazete’de 7226 numaralı Kanun ile uluslararası ve ulusal düzeyde
yaşanan COVID-19 virüsü karşısında alınan önlemlere ilişkin kanuni düzenlemelerle birlikte torba yasa da
kabul edilip yayımlanmıştır. Bu çerçevede istisnalar olmakla birlikte hukuki ve idari yollara ilişkin süreler
30.04.2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durdurulmuştur. Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile
Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin sicil affı düzenlemesi getirilmiş, 24.03.2020 tarihine kadar
karşılıksız çekten dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı durdurulmuş, COVID-19 kaynaklı zorlayıcı
sebep gerekçesiyle yapılan 30.06.2020 tarihine kadar yararlanılabilecek kısa çalışma ödeneğine başvurma
koşulları belirlenmiş ve 01.03.2020 tarihinden 30.06.2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin
ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacağı düzenlenmiştir. Daha fazla bilgi
için hazırladığımız “7226 Sayılı Kanun ve Yeni Getirilen Düzenlemeler başlıklı Bilgi Notu ”nu okuyabilirsiniz.

★ 03.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı Kararı olarak “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi
İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal
Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yayımlanmıştır. Bu kararın
yayımlanmasıyla yapılan değişiklikler ve düzenlemeler şu şekildedir;
➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve
Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Karar”
ın başlığında bulunan “Sanayi” kelimesi kaldırılmıştır. Bu durumda Bakanlar Kurulu ile yürürlüğe giren işbu
kararda yer alan düzenlemeler, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmeleri ile sınırlı olmaktan çıkmış artık küçük
ve orta ölçekli tüm işletmeleri ilgilendirdiğinin kabulü gerekmektedir.
Bahsi geçen Bakanlar Kurulu Kararı; Küçük ve Orta Ölçekli sanayi işletmeleriyle birlikte artık tüm işletmelerin
finansman sorunlarını çözmeye yönelik olarak yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik Türk lirası veya
döviz cinsinden kullandırılacak kredilerin faiz giderlerinin KOSGEB tarafından desteklenmesini kapsayacaktır.
Kararın içeriğinde yer alan KOSGEB ve KOBİ tanımları değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik ile;
o KOSGEB; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,
o KOBİ ise; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri
ifade etmektedir.
KOSGEB ve KOBİ tanımlarında değişiklik yapılmadan önce “Küçük ve Orta Ölçekli/Büyüklükteki” tabirlerinden
sonra “Sanayi” kelimesi bulunmakta olup, yapılan değişiklikle bu kelime kaldırılmış, bunun sonucunda KOBİ;
Küçük ve Orta büyüklükteki sanayi işletmelerle birlikte tüm işletmeleri ifade eder hale gelmiştir.
KOSGEB tarafından yapılacak olan desteğin işleyişinde;
o KOSGEB’in banka ile yapacağı protokolde belirtilecek kredi finansman giderlerinin geri ödemesiz
KOSGEB desteği niteliğinde olduğu,
o KOBİ lehine kullanılacak krediler için KOBİ’lerden masraf ve komisyon alınamayacağı,
o Kararın uygulanmasında oluşacak tereddütte KOSGEB’in görüşünün uygulanacağı,
belirtilmiştir.
Değişiklik yapılmadan önce yatırım, işletme sermayesi ve ihracat kredilerinin faizi için KOSGEB tarafından
sağlanacak kredi faiz desteğinin üst limiti işletme başına 300.000 YTL’yi geçemezken yapılan değişiklik ile
sağlanacak olan Kredi Faiz desteğinin üst limiti işletme başına 3.000.000 TL’yi geçemeyeceği düzenlenmiştir.
Kredilerin geri dönüş vadesi 48 aydan 60 aya çıkarılmıştır.
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➢

KOBİ’lere sağlanacak finansman desteğine ilişkin başvuru, değerlendirme ve destekten faydalanma
koşulları ile iş ve işlem akışı, KOSGEB ve bankalarla yapılacak protokollerle belirlenecektir.

★ 03.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de Ticaret Bakanlığı tarafından “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı
İdaresine İlişkin Tebliğ” yayımlanmıştır. Yayımlanan tebliğ ile işbu tebliğin EK-1' indeki tabloda Gümrük
Tarife Pozisyonu (GTP) ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı,
yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları düzenlenmiştir.
Enerji Hukuku Alanındaki Değişiklikler:
★31.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Kurul Kararı
yayımlanarak 2020 yılı Nisan Aralık dönemi için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen
YEKDEM maliyetinin revize edilmesine karar verilmiş, anılan Kurul Kararında işbu YEKDEM maliyetine
ilişkin tabloya yer verilmiştir.
★04.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 9276 sayılı Kurul Kararı
yayımlanmıştır. İşbu karar ile COVİD-19 Salgınının mücbir sebep olarak kabul edilmesine, Elektrik Piyasası
Lisans Yönetmeliği ile Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında ön lisans ve
üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin süreli yükümlülükleri ve Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim
Yönetmeliği kapsamında kurulması öngörülen tesislerine bağlantı anlaşması süreleri açısından,
10.03.2020 tarihinde veya sonrasında sona eren veya sonra erecek gerçek veya tüzel kişilere, sonra erme
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir defaya mahsus olarak söz konusu sürelerin 3 ay uzamış olarak
değerlendirilmesi karar verilmiştir.
★ 04.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 9284 sayılı Kurul
Kararı ile 2007 yılına ait Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatının 10,07 kr/kWb olarak
belirlenmesine karar verilmiştir.
★ 04.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından “Elektrik ve Doğal
Gaz Dağıtımı Şirketlerinin Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Usul
ve Esaslar” kabul edilerek yayımlanmıştır. Bu usul ve esasların amacı elektrik ve doğal gaz dağıtım
sistemlerinin hizmet kalitesini arttırmak, geliştirmek amacıyla elektrik ve doğal gaz dağıtım lisansı sahibi
tüzel kişilerin araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesine ilişkin
kuralları belirlemektir. Bu kurallar kapsamında Ar-Ge bütçesi, Ar- Ge bütçesinin kullanımı, Ar-Ge proje
başvurucu süreci, bildirim ve raporlama gibi birçok konuda düzenleme yapılmıştır.
★ 11.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından alınan 9289-5 sayılı
Kurul Kararı yayımlanmıştır. Kurul Kararı’nda; dağıtım şebekesine bağlı lisanslı/lisanssız elektrik üreticileri
tarafından dağıtım şebekesine bedelsiz verilen enerji üzerinden üreticilere dağıtım bedeli ve/veya sistem
kullanım bedeli tahakkuk edilmemesine karar verilmiştir. Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama
Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında 2020 yılı için yapılacak talep çağrısı metni
yayımlanmış ve talep toplama işleminin elektronik platformda gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
★ 18.04.2020 tarihli ve 31103 sayılı Resmi Gazete’de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 16.04.2020
tarihli ve 9303- 5 numaralı kararı ile rafineri tesisleri hariç, piyasaya arz edilecek benzin türlerine yönelik
olarak, 30.06.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere; TS EN 228 Otomotiv Yakıtları – Kurşunsuz Benzin –
Özellikler ve Deney Yöntemleri ( Aralık 2017 ) standardında belirlenen “Buhar Basıncı” ve “ 70 °C ’ta
Buharlaşma Yüzdesi – E70” özelliklerine ait asgari sınır değerleri için “yaz dönemi” değerlerinin, azami sınır
değerleri için “ kış dönemi” değerlerinin esas alınmasına karar verilmiştir.
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★ 18.04.2020 tarihli ve 31103 sayılı Resmi Gazete’de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 16.04.2020
tarihli ve 9311 sayılı kararı ile tedarik edilen birim başına öngörülen YEKDEM maliyetinin Yenilenebilir
Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin 14. Maddesi kapsamında,
2020 yılı Nisan ayı için 228,12 TL/MWh olarak revize edilmiştir.
★ 21.04.2020 tarihli Resmi Gazete'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından “Elektrik Dağıtımı ve
Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
yayımlanmıştır. İşbu yönetmelik ile 21/12/2012 tarihli ve 28504 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
“Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğine” eklenen geçici 13.madde
ile aşağıdaki hususlar belirlenmiştir:
•
•
•
•

2020 yılı için yıllık teknik kalite ölçüm dönemi, teknik kalite ölçüm cihazlarının tesis edilmesiyle başlar ve
müteakip yılın Mart ayı sonunda nihayete erer.
Teknik kalite ölçüm cihazları, Kurum tarafından bildirilen noktalara dağıtım şirketi tarafından 2020 yılı
Ağustos ayı sonuna kadar tesis edilir.
2020 yılına ait Teknik Kalite Ölçüm Raporları, Kasım ve Mart aylarının sonuna kadar olan verileri içerecek
şekilde müteakip ayın sonuna kadar Kuruma sunulur.
Bu maddede belirlenen süreler veya tarihler Kurul Kararı ile değiştirilebilir.

★ 21.04.2020 tarihli Resmi Gazete'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından “Elektrik Piyasası
Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.
14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma
Yönetmeliğine eklenen geçici 38.madde ile işbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süre ile
132/Ç maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında Piyasa İşletmecisi tarafından alacaklı piyasa
katılımcılarına yapılacak ödemeler, fatura tebliğ tarihi ve sırası dikkate alınmaksızın, ilgili fatura dönemi
için piyasa katılımcılarından tahsil edilen tüm tutarların net alacak tutarlarına oranına göre
gerçekleştirileceği ve bu ödemelerin yapılmasını müteakip bir sonraki ön uzlaştırma bildirimi yayımlanana
kadar yeni bir tahsilat yapılırsa bunlar da birinci cümledeki usule göre alacaklı piyasa katılımcılarına
dağıtılacağı hususları belirlenmiştir.
Diğer Değişiklikler:
★ 20.03.2020 tarihli 31074 sayılı Resmi Gazete' de “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” te yapılan değişiklik ile 2020 yılı içerisinde Sağlık
Bakanlığında istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ile bakım ve
onarım hizmetleri için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenebileceği
hususu düzenlenmiştir.
★ 22.03.2020 tarihli 31076 sayılı Resmi Gazete'de “Cumhurbaşkanlığı 2020/4 sayılı Genelgesi”
yayımlanmıştır. COVID-19 salgını kapsamında kamu çalışanlarına yönelik ilave tedbirler alınmıştır. Kamu
kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin
uygulanabileceği düzenlenmiştir.
★ 22.03.2020 tarihli 31076 sayılı Resmi Gazete'de “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel
Tebliği’nde (Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)” yayımlanmıştır. İlgili tebliğ ile Geri
Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiş ve beyan
dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak belirlenmiştir.
★ 22.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de 2279 sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı ile İcra İflas Takiplerinin
Durdurulması Hakkında Karar” yayımlanarak, bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30.04.2020 tarihine
kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere yurt genelinde yürütülen tüm icra iflas
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takiplerinin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılamayacağı,
yeni icra ve iflas taleplerinin alınamayacağı ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmeyeceği
belirtilmiştir. Daha fazla bilgi için hazırladığımız “İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulmasına İlişkin Bilgi Notu ”nu
okuyabilirsiniz.

★ 25.03.2020 tarihli ve 31079 sayılı Resmi Gazete’de “Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair
Yönetmelik (SHY-YOLCU)’da Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. İlgili yönetmelikte
COVID-19 salgını nedeniyle 05.02.2020 tarihinden itibaren uçuşun iptal edilmesi durumunda, bu iptaller
sebebiyle uçuşu icra eden veya etme taahhüdünde bulunan hava taşıma işletmesi 8., 9. ve 10. maddelerde
yer alan hükümlerden uçuş yasakları kalktıktan sonraki iki ay sonuna kadar muaftır. COVID-19 salgını
nedeniyle uçuşu iptal edilen yolcunun, hava taşıma işletmesinin boş koltuk durumuna bağlı olarak istediği
bir tarih için bilette değişiklik yapma veya bileti açığa alma hakkı vardır. Yolcu, açığa alınıp kullanılmayan
biletin iadesini uçuş yasakları kalktıktan sonraki iki ayın sonrasında hava taşıma işletmesinden alabilir.
★ 25.03.2020 tarihli ve 31079 sayılı Resmi Gazete’de “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ve Tarım Kredi
Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin
Uygulama Esasları Tebliği” yayımlanmıştır. Bu tebliğ ile 01.01.2020-31.12.2022 yılları arasında (bu tarihler
dahil) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılacak yatırım ve işletme kredileri
ile ilgili teknik esaslar düzenlenmiştir.
★ 28.03.2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmi Gazete’de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
tarafından “Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)’De
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır. Anılan Tebliğ ile
➢
➢
➢

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,25,
Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,00,
Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,55,
➢ Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,30

olarak düzenlenmiştir.
★ 30.03.2020 tarihinde Kamu İhale Kurumu internet sitesinde yayınladığı “COVID-19 Nedeniyle İhale
İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar” başlıklı duyurusunda
➢
➢

➢

➢

İhalelerin öncelikle, tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesi işlemlerinin elektronik ortamda
gerçekleştirildiği e-ihale yöntemi kullanılarak yapılması,
Elektronik ortamda gerçekleştirilmeyen ihalelerde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 30 uncu maddesi
uyarınca tekliflerin posta/kargo yoluyla gönderilmesi imkânının bulunduğu; bu çerçevede, alınan tedbirlere
bağlı olarak sokağa ve/veya çıkma kısıtlamaları gibi nedenlerle tekliflerin verileceği adrese ulaşım zorluğu
yaşayanların, tekliflerini ihaleyi yapan idareye posta/kargo yoluyla ulaştırabilecekleri, ayrıca ihale işlemlerini
kendi adlarına takip etmek üzere vekil/vekiller atayabilecekleri,
Acil olmayan işler dışında, alınan tedbirler nedeniyle önceden ilan edilen ihale tarih ve saatine kadar ihaleye
yeterli sayıda teklifin ulaştırılamayacağının ve/veya ihalede rekabet ortamının sağlanamayacağının idarece
öngörülmesi halinde; 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi uyarınca, ihale dokümanı alanların son teklif
verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde zeyilname
düzenlenerek, son teklif verme süresinin uzatılabileceği,
4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca, tekliflerin alınması ve açılması işlemlerinin idarede hazır
bulunanlar önünde gerçekleştirilmesi gerekmekle birlikte, Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri
doğrultusunda kişiler arası temasın azaltılması ve sosyal mesafenin korunması amacıyla, ihale komisyonunun
işlemlerinin, elektronik ortamdan veya isteklilerin idarede bulunan ayrı bir odadan takip edecekleri şekilde
canlı yayınlanması suretiyle gerçekleştirilebileceği ya da anılan Kurulca önerilen gerekli tedbirleri almak
şartıyla büyük bir salonda ilgililerin katılımı ile yürütülebileceği,
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➢

4734 sayılı Kanunun 42 ve 44’üncü maddesinde öngörülen sürelerin gözetilmesi kaydıyla ve hukuki
güvenliğin sağlanması konusundaki sorumluluğun taraflara ait olduğu dikkate alınarak, sözleşme imzalama
işlemlerinin de posta/kargo yoluyla yapılabileceği,
➢ Acil olmayan işler dışında, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin mücbir sebep haline bağlı olarak
sözleşmeye davet süresinin uzatılmasını talep etmesi ve bu husustaki belgelendirmeleri de yapması kaydıyla,
idarece sözleşmeye davet süresinin uzatılabileceği, hususlarına yer vermiştir.

★ 10.04.2020 tarihli ve 31095 sayılı Resmi Gazete’de “Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği ”nde değişiklik
yapılmıştır. İşbu yönetmelik ile Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle tüketici hakem heyetlerinin çalışma usul
ve esaslarına ilişkin olarak doğabilecek hak kayıplarının önlenmesi amacıyla tüketici hakem heyetinin ilgili
kişi, kurum ve kuruluşlardan istediği bilgi ve belgelerin sunulması için verilen süreler, bilirkişilere
raporlarını hazırlamaları için verilen süreler ve tüketici hakem heyetleri kararlarının taraflara tebliğ
edilmesi için belirlenen süreler 13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren 30/4/2020 (bu tarih
dâhil) tarihine kadar durdurulmuştur.
★ 11.04.2020 tarihinde Kişisel Verilerin Koruma Kurulu internet sitesinde "Bağlayıcı Şirket Kuralları
Hakkında Duyuru" yu yayımlamıştır. İlgili duyuru şu şekildedir: “Bağlayıcı Şirket Kuralları, yeterli
korumanın bulunmadığı ülkelerde faaliyet gösteren çok uluslu grup şirketleri için kişisel verilerin yurt dışına
aktarımında kullanılan ve yeterli bir korumanın yazılı olarak taahhüt edilmesini sağlayan veri koruma
kurallarıdır. Bu kapsama giren şirketlerin, ilgili formu doldurup gerekli talimatları izleyerek Kuruma,
Bağlayıcı Şirket Kuralları başvurusu yapması gerekmektedir. “
★14.04.2020 tarihinde Kamu İhale Kurumu internet sitesinde yayınladığı “İhale Dokümanlarında Yerli
Malı/İstekliye Yönelik Düzenlemeler Hakkında” başlıklı duyurusunda idareler tarafından ihale
dokümanında yapılacak düzenlemelerde;
•

Türkiye’de faaliyet gösteren gerçek/tüzel kişilerin ihaleye katılımını veya yerli malı teklif edilmesini
engelleyen düzenlemelere yer verilmemesi,

•

Hizmete veya mala ilişkin yalnızca belirli bir ülke, kurum, kuruluş vb. tarafından düzenlenebilen ve sadece
yabancı istekliler tarafından sağlanabilen veya yabancı menşeli malların sahip olduğu belgelerin
aranmaması,

•

Kalite ve standarda ilişkin belgelere yönelik düzenlemelerin, düzenleyen kuruluş adı belirtilmeksizin
yapılması,

•

Alım konusu ile ilgili ulusal ve dengi uluslararası standardın bulunması halinde, ulusal ve dengi uluslararası
standardın her ikisine birlikte yer verilerek düzenleme yapılması,

•

Tek başına uluslararası standarda uygunluğu gösteren belgelere yönelik düzenlemelere, ancak konuya ilişkin
ulusal standardın bulunmaması durumunda yer verilmesi, gerektiği hususuna yer vermiştir.

★ 18.04.2020 tarihli ve 31103 sayılı Resmi Gazete’de “2419 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.
İlgili karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından
Kamu İhale Kanunu’nun 3. Maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak mal alımı, hizmet alımı ve yapım
işlerinde uygulanacak usul ve esasları belirlenmesi amaçlanmıştır. Söz konusu karar uyarınca “Savunma,
güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine
Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin
yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel
menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri” ihalelerine
ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
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ÖNEMLİ KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU KARARI
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 27.01.2020 Tarihli ve 2020/67 Sayılı “İlgili kişiye rızası
bulunmamasına rağmen bir gayrimenkul şirketi tarafından SMS aracılığıyla gönderilen reklam
ve bildirimler hakkında” Kararı, Kurulun internet sitesinde yayımlanmıştır. Kurul,
“Kişisel verilerin işlenme şartlarının düzenlendiği Kanunun 5 inci maddesinin birinci
fıkrasında; kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceği, ikinci
fıkrasında belirtilen şartlardan (1)Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 2)Fiili imkânsızlık
nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik
tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün
korunması için zorunlu olması, 3)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya
ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
4)Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 5)İlgili
kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 6)Bir hakkın tesisi, kullanılması veya
korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 7)İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine
zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin
zorunlu olması) birinin varlığı halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel
verilerinin işlenmesinin mümkün olduğunun hükme bağlandığı,
▪

Somut olayda Kurumun bilgi, belge talebine ilişkin olarak veri sorumlusu tarafından verilmiş
olan cevap yazısında, ilgili kişiye ait kişisel verilerin herkese açık bilgi kaynaklarından elde
edildiği ve ilgili kişinin açık rızasının bulunmadığının anlaşıldığı,

▪

Kanunun 5 inci maddesinin 2’nci fıkrasının (d) bendinde yer alan alenileştirme ilkesi
gereğince, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen, bir başka ifadeyle herhangi bir
şekilde kamuoyuna açıklanmış olan kişisel verileri işlenebileceği, bu duruma örnek olarak
ise bir kişinin belirli hallerde kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini
kamuya açık şekilde ilan etmesinin verilebileceği,

▪

Alenileştirmenin gerçekleştirilebilmesi için alenileştirme iradesinin ne olduğuna bakılması
gerektiği, zira bir kişinin kişisel verisinin herkesin görebileceği bir yerde olmasının aleni
olmasını sağlamayacağı, alenileştirme durumunda kişisel verinin alenileştirme amacı
kapsamında kullanılması gerektiği, somut olayda, alenileştirme bulunuyor olsa dahi ilgili
kişinin reklam faaliyetleriyle ilgili kendisiyle iletişim kurulması amacıyla söz konusu kişisel
verileri alenileştirmemiş ise, gerçekleştirilecek olan kişisel veri işleme faaliyetinin hukuka
uygun olmayacağının değerlendirildiği,

▪

Somut olayda işlenen kişisel verilere yönelik olarak ilgili kişinin açık rızasının alınmadığı, açık
rızanın aranmadığı diğer hallerin ise bulunmadığı, bu kapsamda ilgili kişinin kişisel
verilerinin reklam içerikli iletiler gönderilmesi amacıyla kullanılmasının Kanunun 12’nci
maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendine aykırılık teşkil ettiği”

hususlarından hareketle veri sorumlusu 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar
vermiştir.
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ÖNEMLİ KAMU İHALE KURULU KARARI
Kamu İhale Kurumu'nun 01.04.2020 tarihli 2020/UY.II-634 sayılı Kararı Kurumun internet
sitesinde yayımlanmıştır. Söz konusu karar ile;
“Yapılan incelemede başvuru sahibi iş ortaklığı tarafından yeterlik bilgileri tablosunda şirket
ortakları ve yetkililerinin T.C. kimlik numarası belirtilmiş ise de, söz konusu bilgilerin teyidinin
yapılabileceği belge olarak beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerinde anılan kişilere ait T.C. kimlik
numarası bilgisinin açıkça belirtilmediği, dolayısıyla idarece iş ortaklığının pilot ve özel ortağı
tarafından beyan edilen bilgilerin teyidinin yapılabileceği belge olarak beyan edilen Ticaret Sicili
Gazeteleri sorgulandığında kimlik numaralarına ilişkin teyidin yapılamadığı, ayrıca başvuru
sahibi iş ortaklığının pilot ve özel ortağı tarafından yeterlik bilgileri tablosunun ortaklara ait T.C.
kimlik numaralarının elektronik ortam dışında teyit edilmesine olanak sağlayan “Diğer belgeler
kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi”
bölümünün de doldurulmaması nedeniyle kimlik numaralarına ilişkin bilgilerin teyidinin bu
şekilde de yapılamadığı göz önünde bulundurulduğunda başvuru sahibinin teklifinin bu
gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı ve başvuru
sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”
Dolayısıyla
o

E-ihale yolu ile gerçekleştirilecek ihaleler bakımından, kamu kurum ve
kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası
üzerinden teyit edilecek belgelerin içeriğine dikkat edilmesi,

o İşbu belgelerle teyidi sağlanamayan bilgi ve belgeler bakımından muhakkak,
yeterlilik bilgileri tablosunda yer alan “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa
bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün de
doldurulması gerekmektedir.

ÖNEMLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
01.04.2020 Resmi Gazete’de Anayasa Mahkemesi’nin 12.02.2020 tarihli 2017/18560 başvuru
numaralı karar yayımlanmıştır. Anayasa Mahkemesi’ne başvuru; sosyal güvenlik aylığının
ödenmeye başladığı tarihten itibaren geçerli olacak şekilde iptal edilmesi ve geriye dönük olarak
borçlandırma nedenleriyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
Olayda başvurucu 01.03.1978 tarihinden 21.12.1999 tarihine kadar SGK iştirakçisi olarak
çalışmış, 601 günlük hizmet süresini borçlanması için 10.05.2001 tarihinde SGK’ya müracaat
etmiştir. Başvurucunun işbu talebi Kurumca kabul edilip 01.06.2011 tarihinden itibaren 5.438 gün
üzerinden yaşlılık aylığı bağlanmıştır. Akabinde SGK tarafından başka bir kişiye ait 832 günlük
hizmet süresinin başvurucunun hizmet süresine eklendiğinin tespiti yapılmış, kalan 4.606 günlük
hizmet süresinin aylık bağlama tarihindeki asgari süreyi karşılamaması sonucuna ulaşılması
sebebiyle 31.05.2012 tarihinde aylığın iptaline ve beş yıl boyunca ödenmiş 43.704,41 TL’nin bir
ay içinde tek seferde ödenmesine karar verilmiştir.
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Başvurucu; 04.07.2012 tarihinde işlemin iptali talebiyle dava açmış, anılan dava
dilekçesinde;
➢ Aylık bağlama kararının ve ödemelerin Kuruma ait belgeler esas alınarak yapıldığını,
➢ Bu kapsamda kendisine kusur atfedilemeyeceğini,
➢ Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra işlem tesis edilmesinin hakkaniyete aykırı olduğunu

ileri sürmüştür.
Sonrasında ilk derece mahkemesi tarafından; şartları gerçekleşmeden aylık bağlanmış ise
de bu hususta başvurucunun kusurunun bulunmadığı, ayrıca davacının 10.05.2001 tarihli tahsis
talebinin isteğe bağlı sigortalılık talebi olarak kabul edilmesi gerektiğinden eksik günlerin
tamamlanacağı 01.08.2002 tarihinden itibaren davacıya yaşlılık aylığı bağlanmasına karar
verilmiştir.
İşbu hüküm SGK tarafından temyiz edilmiş, Yargıtay 21. Hukuk Dairesi tarafından;
08.09.2015 tarihinde başvurucunun 5.000 günlük asgari hizmet süresini doldurmaması ile isteğe
bağlı sigortalılık yönünden talep ve prim ödeme söz konusu olmadığından davanın reddine karar
verilerek ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu karar bozulmuş, yerel mahkeme tarafından da;
yaşlılık aylığı bağlama tarihinde asgari hizmet süresinin dolmadığı ve isteğe bağlı sigortalılığa
ilişkin başvurucunun işe giriş bildirimi, düzenli prim ödemesi; zorla prim tahsili bulunmadığından
davanın reddine karar verilmiştir.
Akabinde başvurucu tarafından temyiz edilen hüküm onanarak kesinleşmiş, başvurucu da
dava dilekçesinde belirtmiş olduğu iddiaları yineleyerek ihlalin tespit edilmesi ve tazminat
talebinde bulunarak Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştur.
Anayasa Mahkemesi tarafından işbu başvuru kapsamında;
- Yaşlılık aylığının iptal edilmesi bakımından; başvurucunun halen çalışabileceği, çalışmasına
engel bir durumun olmadığı ve yaşı dikkate alındığında, başvurucuya yapılan müdahalenin
hayatın olağan akışına aykırı bir şekilde külfet yüklemediği kanaatine varıldığından mülkiyet
hakkının bu yönde İHLAL EDİLMEDİĞİNE karar verilmiş,
- Yaşlılık aylığının tahsisinin iptal tarihinden itibaren son beş yıl içinde yapılan ödemelerin
iadesi bakımından ise; başvurucunun malvarlığının ve başkaca geliri olmadığının tespiti yapılarak
kendisi için önemli bir meblağ oluşturan 43.704,41 TL’nin 1 ay ödemekle yükümlü kılınmasının
başvurucuya orantısız bir külfet yükleyeceği gerekçesiyle mülkiyet hakkının bu durum
kapsamında İHLAL EDİLDİĞİNE karar verilmiş,

- Başvurucunun tazminat talebine ilişkin olarak; başvurucunun iade etmesi gerektiği tutarın
yeri ve zamanı konusunda idarenin takdir yetkisine haiz olduğu vurgulanmış, dolayısıyla mülkiyet
hakkının ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak bir ödeme yöntemi belirlenmek üzere kararın bir
örneğinin SGK Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiş, bu kararın ihlal iddiası açısından yeterli
görülmesi sebebiyle tazminat talebinin REDDİNE karar verilmiştir.
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ÖNEMLİ YARGITAY KARARI
Yargıtay

9.

Hukuk

Dairesi’nin

2017/13142

E. ,

2020/69

K. numaralı

kararında:

“…Süresi sona eren alt işverenle yeni ihaleyi alan alt işveren arasında açık biçimde işyeri devrini
öngören bir sözleşme yapılması da imkân dahilindedir. Alt işverenin değişmesine rağmen yeni alt
işveren nezdinde işyerinde çalışmaya devam edecek olan işçilerin belirlendiği hallerde, sözü edilen
işçiler bakımından iş sözleşmelerinin devralan işveren geçtiği tartışmasızdır.
Alt işverenlerin değişmesi en yaygın biçimde, süresi sona eren alt işverenin işyerinden ayrılması ve
işçilerin yeni alt işveren nezdinde çalışmaya devam etmeleri şeklinde gerçekleşmektedir. Alt
işveren işçilerinin alt işverenin işyerinden ayrılmasına rağmen yeni alt işveren yanında aynı şekilde
çalışmayı sürdürmeleri halinde, alt işverenler arasında İş Kanunu’nun 6 ncı maddesi anlamında bir
işyeri devrinin kabulü gerekir. Bu durumda yeni alt işverenin, devam eden hizmet akitlerini de
devraldığı aynı maddede hükme bağlanmıştır.
Asıl işveren alt işveren ilişkisinin sona ermesinin ardından iş yerinden ayrılan alt işveren ile daha
sonra aynı işi alan alt işveren arasında hukuki veya fiili bir bağlantı olsun ya da olmasın, kıdem
tazminatı açısından önceki işverenin devir tarihindeki ücret ve kendi dönemi ile sınırlı
sorumluluğu, son alt işveren ve asıl işverenin ise tüm dönemden sorumluluğu kabul edilmelidir.
Somut uyuşmazlıkta; davalı ... İnş. Ltd Şti. firması son alt işveren olup, kıdem tazminatının
tamamından diğer davalı kurum ile birlikte müşterek ve müteselsilen sorumludur.
Mahkemece davalı kurumun rücu haklarını da ihlal eder şekilde davalı ... İnş. Ltd Şti. firmasının
kıdem tazminatından sorumlu tutulmaması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.” şeklinde verilen
kararın bozulmasına karar verilmiştir.

ÖNEMLİ DANIŞTAY KARARI
Danıştay 13. Daire’nin 2020/236 E., 2020/459 K. Numaralı 13.02.2020 tarihli Kararında;
““Yerel mahkemece; davacı şirketin "18. Kalem Disposable Otomatik Ventilasyon Seti" ürününe ait teklif
ettiği ...nin teknik şartnamenin 4., 6. ve 8.maddelerini karşılamadığından bahisle değerlendirme dışı
bırakılması üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesi üzerine açılan davada,
…aynı ürünün teknik özelliklerinin iki sağlık kuruluşu tarafından benzer teknik şartnamelere göre farklı
değerlendirildiği ve davacının teklif ettiği ürünün Teknik Şartname'nin 4., 6. ve 8. maddelerine uygun
olduğu yönündeki iddiasının özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla ilgili olduğu görüldüğünden, ihtisas
sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurmak suretiyle işlem tesis
edilmesi gerekirken, uyuşmazlıkla ilgili teknik görüş alınmaksızın itirazen şikâyet başvurusunun reddi
yolundaki kararda hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” şeklinde verilen ilk derece
kararının onanmasına karar verilmiştir.
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