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Manşet: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA, VERİ
SORUMLULARININ VERBİS’E SON KAYIT TARİHİ 31 ARALIK 2019’DUR!
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, veri sorumlusu; “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve
vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya
tüzel kişiyi” ifade eder. Veri sorumlusu gerçek veya tüzel kişi olabilir.
Buna göre; bir işletme sahibinin; müşterilerinin, çalışanlarının ve yahut web sitesine giriş yapanların
kayıtlarını tutuyor (verilerini işliyor) olması durumunda, işletme sahibi de kanunen veri sorumlusudur ve
aşağıdaki şartları sağlaması halinde VERBİS’e kaydolmak yükümlülüğü altındadır.
Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS); veri sorumlularının, kişisel veriyi işlemden önce kayıt
olmak zorunda oldukları ve kişisel verilerle ilgili bilgi girişi yapacakları kayıt sistemidir.
✓ Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sitesi aracılığıyla VERBİS’e kayıt olunur.
✓ VERBİS’e kaydın nasıl yapılacağı, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’nun yayınlamış olduğu
‘’Sorularla
Veri
Sorumluları
Sicil
Bilgi
Sistemi
(VERBİS)’’
(https://verbis.kvkk.gov.tr/UploadedFiles/SORULARLA_VERB%C4%B0S.pdf)
bilgi
kitapçığından
öğrenilebilir.
✓ Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 Milyon TL’den çok olan gerçek
ve tüzel kişi veri sorumluları için kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 01.10.2018 tarihi olup son gün 31
Aralık 2019 tarihinde sona erecektir.
✓ Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi
01.10.2018 olup son gün 31 Aralık 2019’dur.
✓ Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 Milyon TL’den az olup ana faaliyet
konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için son gün 31 Mart
2020’dir.
✓ Kamu Kurum ve Kuruluşları için son gün ise 30 Haziran 2020’dir.

KILIÇ ÇAYLI & PARTNERS’TAN:
Kamu İhale Kurumu tarafından, şikayet başvurusunda yer almayan hususların itirazen şikayet
başvurusunda incelenemeyeceği sebebiyle itirazen şikayet başvurusunun reddine karar
verilmiştir. Kurul kararının iptali istemiyle görülen davada, mahkemece, idareye şikayet
başvurusunda yer almasa dahi, itirazen şikayet başvurusunda yer verilen tüm hususların
incelenmesi gerektiği belirtilerek, Kurul Kararı hukuka aykırı bulunmuş ve iptal edilmiştir.
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Biliyor muydunuz? İş Kanunu’nun ‘Engelli ve eski hükümlü çalıştırma
zorunluluğu’ başlıklı 30’uncu maddesine göre; “İşverenler, elli veya daha fazla
işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde
ise yüzde dört engelli ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi ... meslek, beden ve ruhi
durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde
birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü
olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.” Olarak belirtilmiştir.
KILIÇ ÇAYLI & PARTNERS’TAN:
İhalede tek geçerli teklif kalması üzerine, İdare tarafından ihale iptal edilmiş ve Kamu İhale
Kurulu tarafından, idarenin işlemi iptal edilmiştir.
Ancak İdare Mahkemesinde görülen davada; mahkemece, davacı firmanın teknik koşulları
sağlamadığı için teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin iptal edilerek şartnamede
kamu lehine rekabet ve fiyat oluşmasına daha fazla imkan verecek düzenlemelerin yapılarak
tekrar ihale edilmesi yönündeki ihale iptal kararının uygun olduğu, aksi yöndeki dava konusu
işlemin ise, hukuka aykırı olduğuna hükmetmiştir.

GÜNCEL MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ
Enerji Hukuku Alanındaki Değişiklikler:
★ 30.11.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 28.11.2019 tarihli 8955 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme
Kurulu Kararı ile;
•

BOTAŞ Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul ve Esasları ile ilgili olarak başvuru
sahiplerinin anılan esaslardaki bilgi ve belgelerle birlikte Depolama Şirketi’ne yapacakları son başvuru tarihi
25 Aralık tarihine kadar uzatılmıştır.

•

Depolama Şirketi’nin kapasite rezervasyonlarını bildireceği son gün 2020 yılına mahsus olmak üzere 15 Aralık
yerine 10 Ocak olarak belirlenmiştir. Başvuruların değerlendirilmesi ve kapasite tahsislerinin
neticelendirilmesi sonrasında kalan Atıl Kapasite Depolama Şirketi tarafından 2020 yılına mahsus olmak
üzere 1 Ocak değil 22 Ocak tarihini takip eden ilk iş günü ilan edilecektir.

★ 30.11.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 28.11.2019 tarihli 8957 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme
Kurulu Kararı ile; Çinigaz Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin ikinci tarife uygulama
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dönemi perakende satış tariflerine yönelik alınmış Kurul Kararı revize edilmiştir. Şirketin tarife uygulama
dönemi öngörülen şebeke yatırım tutarı ve parametreler tablosu değiştirilmiştir.
★ 7.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de 2019/27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanmıştır. Genelge
ile; “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu” kurulmuş, enerji verimliliği
çalışmalarının ülke genelinde tüm sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde etkin olarak yürütülmesi,
ulusal düzeyde enerji verimliliği stratejilerinin belirlenmesi, eylem plan ve programlarının hazırlanması,
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı da dahil olmak üzere gerçekleşme düzeylerinin takip edilmesi, etkin
bir biçimde uygulanabilmesi için koordinasyonun sağlanması, sonuçlarının izlenmesi, gerektiğinde
değiştirilmesi ve güncellenmesinin amaçlandığı belirtilmiştir.
★ 11.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik
Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Buna
göre; Ek-2’de yer alan LÜY (Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik) Kapsamında
İlgili Şebeke İşletmecisi Tarafından Genel Müdürlüğe Gönderilecek Belgeler bölümünün 4’üncü maddesi
değişikliğe uğramıştır.
★ 13.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Doğal Gaz Piyasası
Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Buna göre;
•

Yapım ve hizmet sertifikası sahibi ile iç tesisat ve servis hatları sahibi gerçek ve tüzel kişiler; kendi şirketine
ortak olacak kişilerden ve sertifika kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin çalışan olarak istihdam edeceği
personelden bu durumla ilgili olarak herhangi bir engel olmadığına dair yazılı beyan alacaktır.

•

Yalnızca iç tesisat ve servis hatları sahibi gerçek ve tüzel kişiler; sertifika sahibi ve çalışanları, ilgili dağıtım
şirketinin izni olmadan gazlı hatlara müdahale edemeyecektir.

•

Sertifika sahibi ve çalışanları, şebekeye/sayaca/tesisata müdahale ederek müşterinin kaçak doğal gaz
kullanımına engel olacaktır.

•

Şebekeye/sayaca/tesisata müdahale ederek müşterinin kaçak doğal gaz kullanımına neden olunması ya da
standart dışı malzeme kullanılarak can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde işlem tesis edilmesi gibi yapılan
işlemler sonucu sertifikanın iptal edilmesi durumu ve devamında öngörülen yaptırımlar düzenlenmiştir.

•

Sıkıştırılmış doğalgaz faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin ithalat lisansı almaları zorunlu olup ithalat
bağlantıları için tek İthalat (Spot) Lisansı alınabilmektedir. İthalat lisansına sahip olanlar, yurt içinde
gerçekleştirecekleri CNG faaliyetlerini ilgili CNG lisanslarını alarak yürütebilecekleri gibi bu lisanslara sahip
tüzel kişilerden hizmet alımı yoluyla da yürütebilirler. Yine CNG ithalatı faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin
spot lisansı almaları zorunlu tutulmuştur.

•

CNG ithal eden tüzel kişiler, son kullanıcıların can ve tesis güvenliğini sağlamak amacıyla her türlü tedbiri
almak zorunda olup CNG arzını sağladıkları diğer lisans sahiplerinin lisansları kapsamındaki tesislerine de
zarar vermemelidirler. İthal edilecek Doğalgazın Doğalgaz Kalite Şartnamesi’ne uygun nitelikte olması ve
basınçlı kaplarda ülkeye ithal edilmesi gerekmektedir.

•

İthalat (Spot) Lisansı sahibi tüzel kişiler yapacakları CNG ithalatının miktar, kalite ve teslimat noktasına ilişkin
bilgileri ithalat tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde Enerji Piyasası bildirim yönetmeliği çerçevesinde
Kurum’a sunmak zorundadır.
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★ 14.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de 12.12.2019 tarihli 8982 numaralı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
tarafından İletim Şebekeleri İşleyiş Düzenlemelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlanmıştır.
İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemeleri (ŞİD); iletim şebekesi yoluyla doğal gaz taşınması ile ilgili tarafların
belli hak ve yükümlülüklerinin kayıt altında alınması amacıyla hazırlanmış bir belgedir. Enerji Piyasası Kurul
kararı ile; ŞİD hakkında usul ve esasa ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
Çevre Hukuku Alanındaki Değişiklikler:
★ 29.11.2019 tarihli Resmi Gazete’de Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yeterlik Belgesi Tebliğ
yayımlanmıştır. Tebliğ ile; Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi
Raporu ve Proje İlerleme Raporu hazırlayacak kurum ve kuruluşlara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.
Buna göre;
•

İşlemler esnasına istihdam edilecek mühendis sayısı bir iken ikiye çıkarılmıştır.

•

Sürekli olarak istihdam edilmesi öngörülmüş Çevre Mühendislerinin mesleki tecrübe süresi arttırılmıştır.

•

Başvuruların artık ÇED elektronik ortamdan yapılacağı öngörülmüş olup kapalı zarf usulü kaldırılmıştır.

•

Bakanlığın başvuru dosyasındaki bilgi ve belgeleri inceledikten ve değerlendikten sonra başvuru belgelerinde
eksiklikler bulunması durumunda eksikliklerin 30 gün içerisinde tamamlanması öngörülmüştür. Başvurunun
uygun bulunması durumunda ise ÇED yeterlik belgesi verilecek olup 75 puan ve üzeri kurum ve kuruluşlara
yeterlik belgesinin verilmesi sistemi kaldırılmıştır.

•

Yeterlik belgesi alan kurum ve kuruluşların vize süresi içinde 100 ceza puanına ulaşmaları durumunda ÇED
Yeterlik Belgesi’nin 180 gün süre ile askıya alınacağı, 200 puana ulaşması durumunda ise ÇED yeterlik
belgesinin iptal edileceği düzenlenmiştir.

•

Kurum veya kuruluşun ÇED Yeterlik Belgesi’nin iptal edilmesi halinde şube veya şubelerinin de Yeterlik
Belgesi’nin iptal edileceği düzenlenmiştir.

•

ÇED Yeterlik Belgesi iptal edilen ve belgesi askıya alınan kurum veya kuruluşun bu Tebliğ kapsamında devam
eden iş ve işlemler dışında yeni iş ve işlemler gerçekleştiremeyeceği ve ÇED Yeterlik Belgesi iptal edilen
kurum veya kuruluşun iptal tarihinden itibaren iki yıl süre ile söz konusu belgeyi almak için yeni bir başvuruda
bulunamayacağı düzenlenmiştir.

•

ÇED Yeterlik Belgesi alan ya da askıya alınan, iptal edilen kurum veya kuruluşları Bakanlık internet sayfasında
yayımlanacaktır.

•

ÇED yeterlik belgesinin geçerlilik süresi üç yıldan dört yıla çıkarılmış olup ÇED Yeterlik Belgesi’nin vize
edilmesi ve belgedeki değişikliklerle ilgili detaylı düzenlemeler yapılmıştır.

•

Başvuru bedeli ve ceza puanı ile ilgili düzenlemelere yer verilmiştir.

•

Anılan tebliğ, 29.11.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten önce Yeterlik Belgesi alarak faaliyet
gösteren kurum veya kuruluşlar asgari yeterlik personeli şartını vize süresi sonuna kadar sağlamakla
yükümlüdür. Yeni vize başvurusunda bulunulacağı zaman ise yeni tarihli tebliğ hükümleri uygulanacaktır.

★ 7.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararları
alınmıştır. Buna göre; doğal sit alanları 3 sınıfa ayrılmış ve bu 3 sınıf için ayrı ayrı koruma ve kullanma
şekilleri belirlenmiştir.
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★ 10.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de Su Tahsisleri Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. Anılan
Yönetmelik ile; su tahsisinde uyulması gereken temel ilkeler, su tahsisi yapılamayacak durumlar, suyun
kullanımında öncelik sırası, gerçek veya tüzel kişilerin bu Yönetmelik kapsamındaki kaynak, akarsu, yeraltı
suyu, baraj, göl ve gölet gibi su kaynaklarına yönelik başvuru usulleri düzenlenmiştir. Bununla birlikte,
DSİ’ye müracaat ederek su tahsis talebinde bulunabilecekleri, başvuru yöntemi, su tahsis süresi, su
tahsisinim geçerlilik kazanması, denetimi, sona ermesi, iptali, değişiklik ve yenileme talepleri, izinsiz su
kullanımı ve sorumluluğa ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
Ticaret Hukuku Alanındaki Değişiklikler:
★ 3.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliğ
yayımlanmıştır. Tebliğ ile; Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemini (DYS) kullanacak yararlanıcıların
sisteme tanımlanması, kullanıcı yetkilendirmesi ve sistemin işleyişine ilişkin işlemler düzenlenmiştir. DYS;
mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi
Resim Harç İstisnası, Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin bileşenlerden oluşan sistem olarak tanımlanmıştır.
Tebliğde yetkilendirilmiş kullanıcıların sisteme tanımlanmaları ve DYS’nin işleyişine ilişkin düzenlemeler
getirilmiştir. Bu tebliğ uyarınca sistemden yararlananlar, yetkilendirilmiş kullanıcıların işlemleri de dahil
olmak üzere elektronik ortama aktarılan tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumlu tutulmuştur.
★ 5.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama
Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji
seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz
ürünlerin üretimini artırmaya yönelik olarak yürütülecek Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programının
uygulama esaslarında değişiklik yapılmıştır. Tebliğ ile;
•

Başvuru kapsamında faaliyete geçecek tesiste birden çok ürünün üretilmesinin hedeflenebileceği
düzenlenmiştir.

•

KOBİ vasfı taşıyan yatırımcı firmalar için bağımsız değerlendirme raporunun maliyetinin mevzuata göre
karşılama oranı nispetinde KOSGEB tarafından karşılanacağı belirtilmiştir.

•

Projenin tamamlanması ile ilgili kapsamlı değişiklikler yapılmıştır.

★ 11.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik ile; taşınmaz ticaretiyle iştigal eden ve Gelir veya Kurumlar Vergisi kaydı
bulunan ve meslek odasına kayıtlı olarak taşınmaz ticaretiyle iştigal eden tacir ve esnaf ve sanatkarlardan
olmayan tacirler ile esnaf ve sanatkârların faaliyetlerine devam edebilmeleri için durumlarını 31.8.2020
tarihine kadar 6’ncı maddenin birinci fıkrasındaki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması
gerekmektedir.
Vergi Hukuku Alanındaki Değişiklikler:
★ 3.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 309 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğ ile; şehir içi
yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını
elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden gelir veya kurumlar vergisi sorumluların, söz
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konusu faaliyetlerinden elde ettikleri vergiye tabi kazançlarının Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti yoluyla tespit
edilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
★ 7.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır. Buna göre;
•

Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmeti vergi konusu olarak düzenlenmiş ve bu hizmetlerden elde
edilen hasılat dijital hizmet vergisine tabi tutulmuştur.

•

Dijital hizmet vergisinin mükellefi dijital hizmet sağlayıcıları olarak belirlenmiştir.

•

İlgili hesap döneminden önceki hesap döneminde, yukarıda anılan hizmetlere ilişkin, Türkiye’de elde edilen
hasılatı 20 Milyon Türk Lirası’ndan veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 Milyon Euro’dan veya
muadili yabancı para karşılığı Türk Lirası’ndan az olanlar dijital hizmet vergisinden muaf tutulmuştur.

•

Dijital hizmet vergisi beyan üzerine tarh olunacak olup vergilendirme dönemi, takvim yılının birer aylık
dönemleridir. Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar, dijital hizmet vergisi
beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın sonuna kadar ilgili vergi dairesine vermekle
yükümlüdürler. Dijital hizmet vergisi, katma değer vergisi mükellefiyeti bulunan hizmet sağlayıcıları için bu
vergi bakımından bağlı bulundukları vergi dairesince, bulunmayanlar bakımından Hazine ve Maliye
Bakanlığınca belirlenecek vergi dairesince tarh olunacaktır.

★ 7.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Gider Vergileri Kanunu’nda birtakım
değişiklikler yapılmıştır. Buna göre;
•

Kambiyo muamelelerinde nispet, matrahın binde birinden binde ikisine çıkarılmıştır.

•

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi
olanlar hakkında düzenlemeler getirilmiştir.

•

Serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilecek giderlerden olan; mesleki faaliyette kullanılan
tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil taşıtlar için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan
amortismanlarla ilgili olarak Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000,00
Türk Lirası’nı aşan ve söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak
iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 250.000,00 Türk Lirası’nı aşan binek otomobillerinin her
birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmının gider yazılabileceği
düzenlenmiştir.

•

Serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilecek giderlerden olan kiralanan veya envantere dahil
olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri ile ilgili olarak; binek otomobillerine ilişkin giderlerin en fazla %70’i
ve kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500,00 Türk
Lirası’na kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabında ödenen Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer
Vergisi toplamının en fazla 115.000,00 Türk Lirası’na kadarlık kısmının gider olarak dikkate alınabileceği
düzenlenmiştir.
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★ 7.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’na tabi gelirlerin
vergi oranları değiştirilmiştir.
★ 7.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nda da birtakım
değişiklikler yapılmıştır. Buna göre;
•

Vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce verginin ziyaa uğradığına
delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitler hakkında tespit
tarihine kadar ihbarda bulunulmamış olması kaydıyla mükellefler izaha davet edilecektir.

•

İzahta bulunma süresi 15 gün yerine 30 gün olarak belirlenmiştir. Buna göre; mükellefler 30 gün içerisinde
izahta bulunmak zorundadır. Eğer mükelleflerce yapılan izah yeterli bulunmazsa yine değerlendirme
sonucunu içeren yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 değil 30 gün içerisinde hiç verilmemiş olan vergi
beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve
ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, gecikme zammı ile birlikte ödenmesi gerekmektedir.

★ 7.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile değerli konut vergisine ilişkin olarak
Emlak Vergisi Kanunu’nda değişiklikler yapılmıştır.
★ 12.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de Ticaret Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre;
•

“Temsil ve ilzama yetkili” kavramları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği ilzam kavramını da içinde
barındıran “temsil” kavramı olarak değiştirilmiştir. Böylelikle “ilzam” kavramı Yönetmelik’ten çıkarılmıştır.

•

Sicile tescil için tescili gerçekleştirilecek belgelerdeki imzaların noter onaylı olması şartı kaldırılmış,
imzalarının noterlikçe onaylanmış olması şartı bulunan bütün belgeler bakımından; alternatif olarak bu
belgelerin Ticaret Sicil Müdürlüğü huzurunda imzalanabilmesi olanağı getirilmiştir.

•

Ticaret siciline yapılacak başvurularda ödemeye dair banka dekontu aranırken yeni değişiklikle bu kural
ödemenin gerçekleştiğini gösterir belge olarak değiştirilmiştir.

Diğer Değişiklikler:
★ 6.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de 2019/48 numaralı Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu
Meslek Mensuplarının Belirlenmesine Dair Tebliğ yayımlanmıştır. Buna göre; işin nev’ine göre personel
çalıştırmak zorunda olan gıda ve yem işletmeleri ile bu işletmelerde çalıştırılması zorunlu, lisans eğitimi
almış meslek mensuplarını belirlenmiştir.
★ 13.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de SVGM-2019/16 numaralı Deniz Teknolojileri ve Sanayisi Teknik
Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ yayımlanmıştır. Tebliğ ile; askeri olmayan sivil gemi ve
deniz teknolojileri ile sivil gemi yan sanayi ürünlerine ilişkin sanayi ve teknoloji politikalarının belirlenmiş,
sektörün sorunlarının tespit edilerek çözüm yollarının geliştirilmesi amacıyla teknik komite oluşturulması
ve bu komitenin çalışma usul ve esaslarının belirtilmiştir.
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ÖNEMLİ BANKACILIK
KURULU KARARI

DÜZENLEME

VE

DENETLEME

➢ 28.11.2019 tarihli 8695 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararıyla Merkez
Varlık Yönetim Anonim Şirketi’nin faaliyet izninin, şirketin talebi doğrultusunda iptal edilmesine
karar verilmiştir.

ÖNEMLİ YARGITAY KARARI
➢ Yargıtay 16. Hukuk Dairesi’nin 2010/3030 E. 2010/4769 K. sayılı kararı:
“İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 331. maddesinin 1. fıkrası haciz yolu ile takip tarihinden iki yıl önceki
tasarrufu suça konu yapabilirken, dava açma şartını düzenleyen İİK’nun 347. maddesinde de,
şikayet hakkının, her halde fiilin işlendiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle düşeceği hükmü yer
almaktadır. Aynı Kanun’un iki ayrı maddesinin birbiriyle çatışması halinde, dava açma şartını
düzenleyen maddesine önem ve öncelik verilmelidir.” denerek şikayet hakkının fiilin işlendiği
tarihten itibaren bir yıl geçmekle düşeceğine hükmedilmiştir.
İlgili mevzuat: 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu m. 347 – “Bu Bapta yer alan fiillerden dolayı şikâyet hakkı, fiilin
öğrenildiği tarihten itibaren üç ay ve her halde fiilin işlendiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle düşer.” m. 331/1 –
“Haciz yolu ile takip talebinden sonra veya bu talepten önceki iki yıl içinde borçlu; alacaklısını zarara sokmak
maksadıyla, mallarını veya bunlardan bir kısmını mülkünden çıkararak, telef ederek veya kıymetten düşürerek hakiki
surette yahut gizleyerek muvazaa yoluyla başkasının uhdesine geçirerek veya asıl olmayan borçlar ikrar ederek
mevcudunu suni surette eksiltirse, aleyhine aciz belgesi aldığını veya alacaklı alacağını alamadığını ispat ettiği
takdirde, altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.”

ÖNEMLİ DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU
KARARI
➢ Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 2019/29 E. 2019/480 K. sayılı kararı:
“… uyuşmazlık konusu faturaların gerçeği yansıttığının yargı kararıyla ortaya konulmuş olduğu ve
bu faturalara ilişkin ödemelerin nakit olarak yapılmış olduğu tespitinden sonra, davacı tarafından
8.000,00 TL’yi aşan ödemelerin Kanun’da öngörülen banka veya benzeri finans kurumlarınca
düzenlenen belgelere tevsik edilme zorunluluğuna uyulmadığından kesilen özel usulsüzlük
cezasında hukuka aykırılık” bulunduğu yönündeki ilk derece mahkemesi kararının “onanmasına”
karar verilmiştir.
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İlgili mevzuat: 213 sayılı Vergi Usul Kanunu mükerrer m. 355 – “Bu Kanunun 86,148,149,150,256 ve 257’nci
maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257’nci maddesi ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 98/A maddesi uyarınca
getirilen zorunluluklara uymayan (Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler
dahil); 3. Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 250 (400 TL) Türk Lirası, Özel usulsüzlük
cezası kesilir. Bu Kanunun 107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlardan, bu fıkranın (1) numaralı
bendinde yer alanlara 1.000 Türk lirası, (2) numaralı bendinde yer alanlara 500 Türk lirası, (3) numaralı bendinde yer
alanlara 250 Türk Lirası özel usulsüzlük cezası kesilir.”
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