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Manşet: KAMU İHALE MEVZUATINDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
13 Haziran 2019 tarihli Resmî Gazete'de İhale Uygulama Yönetmelikleri ve Kamu İhale Genel
Tebliği’nde yapılan önemli değişiklikler yayımlanmıştır. Değişiklik yapılan mevzuatlar:
•
•
•
•
•
•
•

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği,
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve
Kamu İhale Genel Tebliği’dir.

➢ İş deneyim belgesinin şirketler topluluğunda kullanılması halinde tevsik edilecek belgenin
sunulması zorunlu hale getirilmiştir.
Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde
edilen iş deneyiminin Türk Ticaret Kanunu’nun 195’inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay
çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve
bu ilişkinin süresini tevsik eden belgenin, bu belgeyi kullanan ortak tarafından sunulması zorunlu hale
getirilmiştir.
➢ Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için
düzenlenen belgelerin şirketler topluluğu içerisinde kullanılabilmesi için birtakım şartlar getirilmiş ve
şirketler topluluğu ilişkisinin tevsiki için kullanılacak belge bir Standart Forma bağlanmıştır.
4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen
işler için düzenlenen iş bitirme belgeleri, belge sahibi tarafından veya pay sahipliğine dayalı şirketler
topluluğu ilişkisi içinde kullanılabilecektir. Belgenin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılabilmesi için;
• Şirketler topluluğu ilişkisini ortaya koyan belgenin ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmesi
ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu ilişkinin korunduğunu göstermesi
gerekmektedir. Ayrıca şirkette hakların donması veya hakimiyetin hukuka aykırı biçimde kullanılması durumlarının
ortaya çıkmamış olması gerekmekte olup ilgili mevzuatta öngörülen (Ticaret Sicili Yönetmeliği gibi) şirketler
topluluğuna ilişkin bildirim, tescil ve ilan yükümlülüklerinin gerekli şekillerde yapılmış olması aranmaktadır.
• İş bitirme belgesi şirketler topluluğu içinde kullanılacak olması halinde, bu belgenin bağlı şirkete ait olması
ve hakim şirket tarafından kullanılması gerekmektedir. Bağlı şirket ise hakim şirkete ait iş bitirme belgesini
kullanamayacaktır.
• Hakim şirkete hakimiyet durumunu teminat süresince koruma zorunluluğu getirilmiştir.
• İşbu düzenleme yayımı tarihinden 1 yıl sonra yürürlüğe girecektir.

➢ Yurtdışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş deneyimlerinin ortak girişimler veya
konsorsiyumlarca kullanılmasına ilişkin teminat sunma zorunluluğu getirilmiştir.
Ortak girişimler veya konsorsiyumlarda, ortaklardan herhangi biri tarafından yurt dışında
gerçekleştirilen işlerden alınan iş deneyim belgesinin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak
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tarafından hissesi oranında, konsorsiyumlarda ise işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif
tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranında geçici ve kesin teminat verilmesi zorunluluğu
getirilmiştir.
➢ Yüklenicilere elektronik tebligat adresi bildirim zorunluluğu getirilmiştir.
Danışmanlık, Hizmet, Mal Alımı ve Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme’nin taraflara ilişkin bilgileri
düzenleyen maddesinde yüklenicilere tebligat kanununa göre alınan elektronik tebligat adresini yazma
zorunluluğu getirilmiştir.
➢ Başlamış olan ihalelere için ilan tarihinde yürürlükte olan hükümler uygulanacaktır.
İlgili yönetmeliklere başlamış olan ihalelere ilişkin düzenlemeyi içeren geçici madde eklenmiştir.
Eklenen bu geçici maddeye göre yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak
duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan yönetmelik
hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır.
➢ Ekonomik ve mali yeterlilik kriteri olarak aranan isteklinin iş hacmini gösteren belgeler hakkında
değişiklik yapılmıştır.
İsteklinin iş hacmini gösteren belge olarak devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya
bitirilen işlerin parasal tutarını gösteren faturalar sunulmaktayken artık bu kapsamda istekli tarafından
yapılan işlere ilişkin olan ciro tutarını gösteren belge sunulacaktır. Bu belgeye ilişkin;
• Ciro bilgileri tablosu standart formu,
• Ortak girişim olarak yapılan işlere ilişkin ciro bilgileri tablosu standart formu,
• 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için
düzenlenen belgelerin kullanılmasına ilişkin ortaklık tespit belgesi standart formu eklenmiştir.

➢ Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde idarenin aday veya istekliden numune
talep etmesine ilişkin değişiklik yapılmıştır.
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ‘Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları,
fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman’ başlıklı maddesine çeşitli
hükümler eklenmiş olup buna göre;
• İdare tarafından aday veya istekliden teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere
uygunluğunu belirlemek amacıyla numune sunulmasının talep edilmesi halinde, hangi kalem/kalemler için numune
istenildiği, numunenin sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar ön yeterlilik şartnamesinde veya idari şartnamede
belirtilecektir.
• İhale dokümanında istenilen sayıda ve nitelikte numune, başvuru veya teklif dosyası ile birlikte idareye
teslim edilecektir. Tekliflerin elektronik ortamda alınması halinde numunenin teslim tarihi ve teslim adresi, idare
tarafından tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında belirlenerek ilgilere tebliğ edilecektir. İhale dokümanında
düzenleme yapılması halinde numune, ihale veya son başvuru tarih ve saatine, tekliflerin elektronik ortamda alınması
halinde ise idare tarafından belirlenen teslim tarih ve saatine kadar posta veya kargo yoluyla idareye teslim
edilebilecektir.

2

• İhaleye teklif veren aday veya isteklilerin diğer katılım ve yeterlilik belgelerinin uygun bulunması halinde
ihale komisyonunca idareye teslim edilen numunelerin değerlendirmesine geçilecektir. İhale komisyonunca
yapılacak inceleme sonucu hazırlanacak tutanakta numunenin uygunluk durumu belirtilecektir. Numunenin uygun
bulunmaması halinde ise inceleme sonucu hazırlanan tutanakta buna ilişkin gerekçelere yer verilecektir.

➢ Kamu İhale Genel Tebliği’nde birtakım değişiklikler yapılmıştır.
Yurt içinde veya 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere yurt dışında gerçekleştirilen işlerden
elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin kullanılabilmesi için:
• Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişilerin en az bir yıldır yarısından fazla hissesine
sahip olmaları ve
• Bu sürede 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile
ve yönetime yetkili olmaları şartları aranacaktır.

Bu şartları sağlayan belge kullanıcılarına mevcut durumdaki şartlarını teminat süresi sonuna kadar
korunması zorunluluğu getirilmiştir.
Bu kapsamda düzenlenen belgelerin iş denetleme, iş yönetme, iş durum gibi nitelikte olması
halinde; şirketler topluluğuna dayanan hukuki ilişkinin pay çoğunluğu olmaksızın oy haklarının çoğunluğu,
yönetim organında karar alma çoğunluğu veya hakimiyet sözleşmesine dayanması durumunda belge
sahibinin ortağı tarafından kullanılması mümkün olmayacaktır.
Mevzuat gereği yapı ruhsatı alınması gereken yapım işlerine ilişkin ihalelerde aday veya isteklilerin
son başvuru veya ihale tarihi itibariyle ilgili mevzuatı uyarınca yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası
almış, Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemine (YAMBİS) kayıtlı ve kayıtlarının aktif durumda olması
zorunluluğu getirilmiştir.
Daha önce isteklinin iş hacmini gösteren belge olarak devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen
kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar sunulmaktayken artık yapım işleri
ile ilgili ciroyu gösteren belge bu kapsama eklenmiştir.
İşbu düzenlemeler, yayımı tarihinden 10 gün sonra yürürlüğe girecektir.

KILIÇ ÇAYLI & PARTNERS’TAN:
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararına konu uyuşmazlıkta; Kamu İhale Sözleşmesi’nin
feshedilmesi akabinde teminatın irat kaydedilmesi konusunda alınmış tedbir kararı, ilk derece
mahkemesi tarafından kaldırılmıştır. Ancak istinaf incelemesi ile ilk derece mahkemesi kararı
kaldırılarak, ihtiyadi tedbire devam edilmesi yönünde karar verilmiştir.
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KILIÇ ÇAYLI & PARTNERS’TAN:
Diyarbakır İcra Hukuk Mahkemesi’nin kararına göre; aynı ilama dayalı olarak iki ayrı takip
başlatılmış olması sebebiyle hakkın kötüye kullanımı söz konusu olacağından başlatılmış icra
takibinin iptali istenmiş olup, yapılan yargılama neticesinde; “Alacaklının aynı ilama dayalı

olarak aynı ilamın ayrı ayrı veya bölünerek takibe konulmasında yasal bir engel bir bulunmasa
da Medeni Kanun’un 2’nci maddesine göre iyi niyetin kötüye kullanılmasıdır.” gerekçesiyle
davanın kabulüne ve ayrı açılmış takiplerin birleştirilmesine karar verilmiştir.

Biliyor muydunuz? 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun Ek 2’nci maddesinde
döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtların
damga vergisinden müstesna olma koşulları sayılmıştır. Ancak bu istisnadan
faydalanabilmek için İşleme İzin Belgesi almış olmak ve bu belgenin geçerli
olduğu süre içerisinde döviz kazandırıcı faaliyetin gerçekleştirilmiş olması
gerekmektedir.

GÜNCEL MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ
Enerji Hukuku Alanındaki Değişiklikler:
★ 21.5.2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 16.5.2019 tarihli
8587 sayılı Kurul Kararı ile, Lisanssız Üretim Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi,
Üretim Tesisi Devir Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi, Birleşme, Bölünme, Unvan
ve Nev’i Değişikliği ile Pay Devri Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi kabul edilmiştir.
Kabul edilen bu listelerin örnekleri karar ekinde yayımlanmıştır.
★ 21.5.2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 16.5.2019 tarihli
8589 sayılı Kurul Kararı ile, Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı yayımlanmıştır. Bu karar ile “Otomasyon
Sistemi Kılavuzu” değiştirilmiş olup buna göre;
•

Dağıtıcı lisansı sahibinin, bayileriyle ilgili akaryakıt hareketlerini, ilgili belgelerle karşılaştırarak yapacağı,

•

Dağıtıcı lisansı sahibi tarafından Kuruma sunulan elektronik verilerle uzaktan erişim sistemi aracılığıyla elde
edilen tüm verilerin, dağıtıcı lisansı sahibinin ve ilgili bayilik lisansı sahibinin beyanı olarak kabul edileceği,

•

Talep halinde aynı ürün için birden çok farklılaştırılmış ürün söz konusu olması halinde, talep edilen türe
ilişkin ilave akaryakıt türü, geçerli sebepler sunulduğu takdirde "PYakitTurleri" listesine Bilgi İşlem Dairesi
Başkanlığı tarafından ilave edileceği düzenlenmiştir.
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•

Uzaktan erişim sisteminin hem giriş ekranında hem de giriş sağlandıktan sonraki ana ekranda 24 saat
ulaşılabilecek en az 2 yetkili kişinin isim/soyisim, unvan, telefon ve eposta adreslerinin belirtilmesi ve ilgili
dağıtıcı lisansı sahibinin logo, unvan, en güncel adresinin ve telefon bilgilerinin yer alması,

•

Kuruma elektronik imza ile sunulan (E-7) şifrelerin hiçbir zaman geçerliliğini yitirmeyecek ve kullanıcı
tarafından değiştirilemeyecek şekilde tanımlanması, 6 ayda bir dağıtıcı lisansı sahibi tarafından yenilenmesi,

•

Uzaktan erişimle hazırlanan tüm raporların, .CSV, .XLSX , .XLS ve .PDF formatlarına uygun olacak şekilde
düzenlenebilmesi ve ilgili dosyayı kullanıcının indirme imkanına sahip olması,

•

Uzaktan erişimle alınan raporların, daha etkin ve hızlı şekilde raporlanmasını sağlayacak veri tabanı
sistemine sahip olması ve veri analizlerinin zaman sınırlaması olmadan tüm zaman aralıklarında hızlı bir
şekilde yapılabilmesi,

•

Dağıtıcı lisansı sahibinin, bayilerinin istasyon otomasyon sistemine bağlı olup olmama durumlarını ve
bağlantısı kesilmiş olan bayilerin arıza takip detaylarını (bağlantı kesilme zamanı, sıklığı vb.) izlemesi ve bu
izlemenin sistemde yer alması düzenlemesi getirilmiştir.

★ 12.6.2019 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Kanunlar ile 635 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 3213 sayılı Maden Kanunu’na eklenen maddelere göre;
•

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, uhdesindeki ruhsatları bölerek aynı alan için Genel Müdürlükten
birden fazla yeni ruhsat talep edebilir. Genel Müdürlük tarafından Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
adına yeni ruhsatlar düzenlenebileceği ifade edilmiştir.

•

28.2.2019 tarihinden önce Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kaynak veya
rezerv raporları olan madenler için bu maddenin yayımından itibaren altı ay içerisinde Genel Müdürlüğe
başvurulması halinde, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne buluculuk hakkı verileceği ifade
edilmiştir.

Gümrük Mevzuatı Alanındaki Değişiklikler:
★ 24.5.2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik’e göre;
•

7.10.2009 tarihinde yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nin “Menşe şahadetnamesi aranılacak haller” başlıklı
maddesine; bazı hallerde menşe ülkenin veya ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenmiş olan
menşe şahadetnamesi ibraz edileceği düzenlemesi eklenmiştir.

•

Yönetmeliğin 41’inci maddesi değiştirilerek; ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek
mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi olan eşya için yükümlülerce yazılı olarak talepte
bulunulması halinde, tahsil edilmesi gereken vergi veya diğer mali yükümlülükler emanet hesabına alınmak
veya teminata bağlanmak suretiyle eşya araştırma sonucu beklenmeden teslim edilebileceği düzenlemesi
getirilmiştir.

•

Yönetmeliğin 112’nci maddesine göre; ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin kağıt ortamında basımına,
ibrazına, yükümlüye verilmesine ve saklanmasına ilişkin olarak ek-14’te yer alan Gümrük Beyannamesi
Kullanma Talimatı’nda yer alan hükümlerin uygulanmayacağı, ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin beyan
sahibi tarafından elektronik imza ile imzalanacağı, bu beyannameye ilişkin gümrük idaresince
gerçekleştirilen tüm işlemlerin elektronik imza ile yapılacağı ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin
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ihracatçı ile elektronik ortamda paylaşılacağı ve gümrük idaresi tarafından elektronik ortamda saklanacağı
düzenlemesi getirilmiştir. Bu düzenleme 24.07.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.
•

Yönetmeliğin 114’üncü maddesine göre; ihracata ilişkin gümrük beyannamesi eklerinin veri işleme tekniği
yoluyla verilmesinin esas olacağı, uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerden ya da Ticaret
Bakanlığı tarafından belirlenecek durumlardan kaynaklı olarak kağıt ortamında onaylanması gerekenler
dışındaki ekli belgelerin gümrük idaresine kağıt ortamında ibraz edilmeyeceği, gümrük idaresince gerek
görülmesi halinde beyanname eki belgelerinin aslı istenebileceği düzenlemesi getirilmiştir.

•

Yönetmeliğin 205’inci maddesine göre; ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi ve diğer mali
yükümlülükler konularında yeni düzenlemeler getirilmiştir. Buna göre; bahsi geçen önlemlerin, ilave gümrük
vergisinin veya diğer mali yükümlülüklerin uygulanmasında serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil
tarihi esas alınacağı, önlem kararının düzenlenecek bir belgeye istinaden uygulanması durumunda, gümrük
beyannamesinin tescil tarihi itibariyle geçerlilik süresi sona eren belgelerin kabul edilmeyeceği düzenlemesi
getirilmiştir. Serbest dolaşıma girişte, ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali
yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyanın menşei, menşe şahadetnamesi ile ispat olunacağı;
menşe şahadetnamesinin; eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin beyanname ekinde ibraz edileceği
düzenlenmiştir.

★ 18.5.2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) ile Türkiye
Gümrük Bölgesi’ne getirilen ve gümrük gözetimi altında gaz halinde dönüştürülerek limanda boru hattına
verilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin usul ve
esasları düzenlemiştir.
★ 22.5.2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin
İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile bazı
eşya gruplarına belli bazı oranlarda ek mali yükümlülük getirilmiştir.
★ 22.5.2019 tarihli Resmî Gazete’de Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Yatırımların
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
yayımlanmıştır.
★ 24.5.2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/10926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ
yürürlükten kaldırılmıştır.
★ 24.5.2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına
Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ ile İthalatta
Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)
yürürlükten kaldırılmıştır.
★ 25.5.2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2019/14) ile Mısır menşeli “kurşun kalemler ve kurşun boyama kalemleri” ithalatına yönelik
olarak başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde; ihracatçı
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şirketlerinin yerli üretim tekniklerinden daha hızlı ve farklı bir üretim tekniği kullanması, bu üretim tekniği
daha düşük birim fiyatlara imkan sağladığı ve ihracatçı şirketler üretici niteliği haiz olduklarından dampinge
karşı önlemleri etkisiz kılmadıklarından dampinge karşı önlemin Mısır menşeli/çıkışlı eşyaya teşmil
edilmemesine karar verilmiştir.
Diğer Değişiklikler:
★ 30.5.2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik’e göre; yapı denetim hizmet sözleşmesinde yer alan hizmet bedeli oranları,
yapı denetimi hizmet bedeline esas oranlar cetveline göre belirlenerek alınacaktır. Yeni düzenlemeye göre
yapı denetim hizmet sözleşmesinde belirtilen yapı, bitirilmesi için öngörülen süreden daha önce bitirilir
ise kısalan sürenin her yılı için belirtilen hizmet bedeli oranları yüzde beş azaltılarak ödenecektir. Bu
Yönetmelik ile denetçi mimar, denetçi mühendis ve yardımcı kontrol elemanlarından birinin görevinden
ayrılması halinde yerine görevlendirilecek olan aynı statüdeki yeni personelin görevlendirilme süresi otuz
iş günü iken yapılan değişiklik ile bu süre otuz gün olarak belirlenmiştir.
★ 31.5.2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile bina ve
parsel otoparklarının düzenlenme esasları ve villa gibi müstakil konutlarda ön bahçelerin parsel sınırından
2 metre geri çekilmek kaydıyla açık otopark alanı olarak düzenlenebileceği hususu Yönetmeliğe
eklenmiştir. İlgili Yönetmeliğin yürürlük tarihi 31.12.2019 olarak değiştirilmiştir.
★ 13.6.2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Konkordato Gider Avansı Tarifesi ile İcra ve İflas Kanunu
gereğince konkordato talep edilirken mahkeme veznesine yatırılacak olan avansın miktarı ile ödenmesine
ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Konkordato talep eden, bu Tarifede gösterilen gider avansını
konkordato talebinde bulunurken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Konkordato gider avansı her
türlü tebligat ve posta ücretleri, bilirkişi ve konkordato komiseri ücretleri, ilan ücreti, iflas gideri ile
dosyanın bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay’a gidiş dönüş ücretleri gibi giderleri kapsamaktadır.

ÖNEMLİ BİR YARGITAY KARARI
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 21.01.2019 tarihli 2018/9989 E. 2019/579 K. sayılı kararı:
“Somut olayda takibe konu 31.1.2017 düzenleme tarihli 5.3.2017 vade tarihli 12.000,00 TL bedelli
bononun ön yüzündeki borçluya ait iki imzanın da şirket kaşesi üzerinde olduğu, açıkta imzanın
bulunmadığı görüldüğünden, imzanın şirket adına atıldığının kabulü gerekir. Bu durumda takibe
konu bono nedeniyle şirket temsilcisi şahsen sorumlu olmadığından, …kararın bozulması gerekir.”
İlgili mevzuat: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 701/3 – “Muhatabın veya düzenleyenin imzaları hariç olmak üzere,
poliçenin yüzüne atılan her imza aval şerhi sayılır.”
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ÖNEMLİ BİR DANIŞTAY KARARI
Danıştay 13. Dairesi’nin 21.05.2019 tarihli 2016/3587 E. 2019/1778 K. sayılı kararı:
“Rekabet Kurumu tarafından; soruşturma konusu bankaların (Akbank T.A.Ş., Denizbank .Ş., Finans
Bank A.Ş., HSCB Bank A.Ş., ING Bank A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Türkiye Garanti Bankası
A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Yapı ve
Kredi Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.) mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri faiz oranları
ve birtakım ücretlerin belirlenmesi konularında piyasada rekabeti engelleme, bozma ya da
kısıtlama etkisi doğuran veya bu etkiyi doğurabilecek nitelikte olan anlaşma ve uyumlu eylem
içerisinde bulundukları … 4054 sayılı Kanun’un (Rekabetin Korunması Hakkında Kanun) 4.
maddesinin ihlal edildiği sonucuna varıldığından, bu eylemlerin karşılığı olarak davacı hakkında
2011 mali yılı sonunda oluşan yıllık gayrisafi gelirleri üzerinden takdiren %1 oranında toplam
146.656.400,00 TL idari para cezası uygulanmasına … karar verilmiştir.”
Yapılan inceleme neticesinde “… 12 bankanın tamamının farklı sektörlere ilişkin olarak farklı
bankalar arasında gerçekleşen ihlallerin tamamından sorumlu tutulmasında hukuka uygunluk
bulunmamaktadır… soruşturmaya taraf olan 12 bankanın tek bir çerçeve anlaşma veya ortak plan
dahilinde belirli bir koordinasyon içinde hareket ettiğinin ortaya konulamadığı açık olan dava
konusu uyuşmazlıkta, ilgili bankalar hakkında ihlale dahil oldukları her bir hizmet yönünden ayrı
ayrı değerlendirme yapılması gerekirken, devam eden tek bir ihlal yaklaşımı kapsamında tesis
edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığından” ilk dereceme mahkemesi
kararının “bozulmasına” karar verilmiştir.
İlgili mevzuat: Anayasa m. 38 – “Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı
cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza
verilemez.”
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