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KILIÇ ÇAYLI & PARTNERS’TAN:
Kesinleşmiş ihale dokümanında, ihaleye katılıma ilişkin olarak, Kanun hükümlerine aykırı
düzenlemeler ile istekli değerlendirme dışı bırakılmış ve teminatının gelir kaydedilmesine
karar verilmiştir. Bu karara karşı, açmış olduğumuz davanın temyiz incelemesinde, Danıştay
13. Dairesi tarafından:
“...istekliler hakkında İdari Şartname ile Kanun’da yer almayan bir sebeple yaptırım

uygulanması hukuken mümkün değildir. ...ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin 47. Maddesi
incelendiğinde, maddede belirtilen isteklilerin teminatlarının gelir kaydedileceği
düzenlenmişse de Kanun’a açıkça aykırı olan bu düzenlemenin uygulanmasına hukuken
imkân bulunmamaktadır ” gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir.

Manşet: OCAK AYINDA KAMU İHALE KANUNU’NDA YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER
18 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7161 sayılı Torba Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu’nda değişiklik ve eklemeler yapılmıştır. Söz konusu Kanun ile kamu ihale mevzuatında getirilen
önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:
1. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NUN “İHALEYE KATILIMDA YETERLİLİK KURALLARI” BAŞLIKLI
10’UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE EKLEMELER:
• 18.05.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ihale konusu iş ile ilgili isteklinin taahhüdü altındaki
veya bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler, ekonomik ve mali yeterliliğin belirlenmesi için istenebilecek
belgeler arasından çıkarılmıştır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu m. 10/1-a-3’e göre ihaleye katılacak olan isteklilerin ekonomik ve mali
yeterliliğinin belirlenmesi için;
•

İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya

•

İhale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler istenebilmektedir.

Yapılan değişiklik sonrasında artık isteklinden;
•

İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya

•

İhale konusu iş ile ilgili cirosunu gösteren belgeler istenebilecektir.

Bu değişiklik, 18.01.2019 tarihinden itibaren 4 ay sonra, yani 18.05.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.
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• 18.03.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, tüzel kişinin %51’den fazla hissesine sahip olan
ortağının iş deneyiminin kullanılabilmesi için bu kişinin aynı zamanda ihale sözleşmelerinin yürütülmesi
konusunda temsil ve ilzama yetkili olması zorunluluğu getirilmiştir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu m. 10/3’e göre iş bitirme, yönetim veya denetim belgelerine sahip kişilerin
ortak olduğu tüzel kişiler, belge sahibinin ihaleden önceki bir yıl boyunca şirkette %51 hisseyle ortak olması
durumunda bu belgeleri kullanabilmektedir. Ancak teminat süresince bu payın muhafaza edilmesi
zorunludur.
Yapılan değişiklik sonrasında ise, artık bu kişilerin yalnız %51 hisse sahibi olması yetmeyecek, aynı zamanda
“ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması” şartı da
aranacaktır. Aynı şekilde, bu şart da her ihalede aranacak ve teminat süresi sonuna kadar muhafaza
edilmesi zorunlu olacaktır.
Bu değişiklik de, 18.01.2019 tarihinden itibaren 14 ay sonra, yani 18.03.2020 tarihinden sonra
uygulanmaya başlayacaktır.
• 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu m. 10/3’e aşağıdaki düzenlemeler, 18.05.2019 tarihinden sonra
uygulanmak üzere, eklenmiştir:
•

Kurum, bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen iş dolayısıyla düzenlenecek iş deneyim belgelerinin toplam
tutarına ve belge verilecek kişilere yönelik sınırlama getirmeye yetkili kılınmıştır.

•

Yurt dışında gerçekleştirilen bir iş için düzenlenen belgelerden yalnızca iş bitirme belgesi, belge sahipleri
tarafından ve belge sahiplerinin bünyesinde bulundukları şirketler topluluğu veya benzeri ortaklık ilişkisinde
kullanılabilecektir. Kurum, buna ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır.

•

İhaleye ortak girişim olarak teklif verilmiş ve belge sahibi, yurt dışında gerçekleştirilen işlerden alınan iş
bitirme belgesini kullanmış ise; belge sahibine ortak girişimdeki hissesi oranında geçici ve kesin teminat
verme zorunluluğu getirilmiştir.

Bu hüküm, 18.01.2019 tarihinden itibaren 4 ay sonra, yani 18.05.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.
2. 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU’NA EKLENEN “SÖZLEŞMELERİN TASFİYESİ VEYA
DEVRİ” BAŞLIKLI GEÇİCİ 4’ÜNCÜ MADDE:
Kanuna eklenen maddeyle birlikte, devam eden sözleşmelerde imalat artışları ve döviz kurundaki artışlar
sebebiyle sözleşmenin tasfiyesi olanağı getirilmiştir. Şöyle ki;
• 31.8.2018 tarihinden önce ihalesi yapılmış olan ve devam eden sözleşmelerde, imalat girdileri ve
döviz kurunda beklenmeyen artışlar sebebiyle, yüklenicinin 60 gün içinde (19.3.2019 tarihine kadar)
başvurması, İdarenin onayı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşünün alınması kaydıyla
sözleşmenin tasfiyesi veya devri mümkün hale gelmiştir.
• Devir halinde, devralacaklarda ihaledeki şartları gerçekleştirmeleri aranacaktır. Ancak ortak
girişimlerde, ortaklar arasında yapılacak devirlerde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmayacaktır.
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• Yükleniciye yaptırım uygulanmayacaktır. Sözleşmesi feshedilen veya devredilen yüklenicinin
teminatı iade edilecektir. Fesih veya devir durumunda, yüklenici gerçekleştirdiği imalat dışında
herhangi bir talepte bulunamayacaktır.
• Madde kapsamına giren sözleşmelerde devir olması veya sözleşmeye devam edilmesi halinde; 60
gün içerisinde yazılı başvuru halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşünün alınması kaydıyla İdare
tarafından süre uzatımı verilebilecektir.
• Bu kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden ve devredilecek sözleşmelerden damga vergisi
alınmayacaktır.
3. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İstisnalar” Başlıklı 3’üncü Maddesinde Yapılan Değişiklik ve
Eklemeler:
• İstisnalar kapsamında kalan düzenlemelerden biri olan Kanun kapsamına giren kuruluşlardan yapılacak
mal ve hizmet alımları kapsamı genişletilerek, çay ve çay ürünleri için Çay İşletmeleri Genel
Müdürlüğünden, faaliyet alanındaki mal ve hizmetler için Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim
Şirketinden yapılacak alımlar da istisna kapsamına sokulmuştur.
• Söz konusu maddeye aynı zamanda (z) bendi eklenmiş, eklenen bu bent ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti
tarafından, Cumhurbaşkanınca belirlenen uluslararası bir organizasyon ve toplantı düzenlenmesi halinde
bu organizasyonların ve toplantıların yürütülmesine yönelik olarak sorumlu idare tarafından yapılacak mal
ve hizmet alımlarının ihalesi de istisna kapsamında yapılacaktır.
• Kanunun Ek 11’inci maddesine yapılan eklemeye göre, (z) bendindeki değişiklere ilişkin usul ve esaslar
Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecektir.

KILIÇ ÇAYLI & PARTNERS’TAN:
Mahkemece ihalenin iptal edilmesi durumunda, o ihaleye ilişkin olarak ihale kararı ve ihale
sözleşmesine ilişkin damga vergisinin iade edilmesi gerektiği iddiasıyla açmış olduğumuz
İstanbul Vergi Mahkemesi’nde görülen davada, ilk derece mahkemesince; “ ihale kararının

mahkeme kararı gereğince iptal edilmesi durumunda, ihale kararının ve bu karara istinaden,
ihale uhdesinde kalan şirketle ihale yetkilisi arasında imzalanan sözleşmenin tekemmül
ettiğinden söz etme imkanı bulunmadığı...” gerekçesiyle davamızın kabulüne karar
verilmiştir. Söz konusu karar Bölge İdare Mahkemesince yapılan istinaf incelemesiyle
onanmıştır.

Biliyor muydunuz? Türk Ticaret Kanunu’na göre, çekin ibraz süresi düzenlendiği
yerde ödenecekse on gün; düzenlendiği yerden başka bir yerde ödenecekse bir
aydır.
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GÜNCEL MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ
★ 02.01.2019 tarihli Resmi Gazete’de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından, Mal ve Hizmet
Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ
yayımlanmıştır. Türk Ticaret Kanunu m. 1530 hükmüne tabi olan mal ve hizmet tedariklerinde alacaklıya
yapılan geç ödemelere ilişkin, temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin
geçersiz olduğu hallerde, uygulanacak faiz oranı yıllık %21,25 olarak belirlenmiştir.
★ 02.01.2019 tarihli Kamu İhale Kurulu Kararı ile e-ihalede parasal sınır kaldırılmıştır. Buna göre, İdareler
2 Ocak 2019 itibariyle; açık ihale usulü ile yapılan mal ve hizmet alımı ile yapım işi ihalelerini, pazarlık
usulüne göre yapılan mal ve hizmet alımı ihalelerini ve yeterlilik sertifikası üzerinden yeterlilik tespiti
yapılan yapım işi ihalelerini, yaklaşık maliyet sınırı olmadan e-ihale ile yapabilecektir.
★ 03.01.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği değişikliğiyle; gümrük
antreposu açma izni için başvuracak gerçek kişilerin veya tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ile şirket
sermayesinin en az %10’una sahip olan kişilerin, Petrol Piyasası Kanunu’nun kaçakçılık cezaları ile ilgili
mülga hükmü, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunun kaçakçılıkla
ilgili hükmü veya Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna veya Uyuşturucu Maddelerin
Murakabesi Hakkında Kanuna aykırılık nedeniyle, hakkında kesinleşmiş mahkumiyet hükmü bulunan
kişilerden olmaması şartı aranmaya başlanmıştır.
★ 05.01.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanunun 5 Seri Nolu Genel Tebliği hükümleri uyarınca, 28.12.2018
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun hükümleri gereği 28.12.2018 tarihi itibarıyla ödemelerini
vadesinde yapmayanlar için getirilen düzenlemeden faydalanılmasının, yazılı başvuru koşuluna tabi
olmadığı düzenlenmiştir. Yani; 7143 sayılı Yapılandırma Kanunu’ndan faydalanan bu kişilerin 2019 yılı
Şubat ayı sonuna kadar Tebliğ’de belirlenen ödemeleri yapması halinde, ayrıca başvuru aranmaksızın
yapılandırmalarının devam edeceği öngörülmüştür.
★ 06.01.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 31.01.2019 tarih ve 8409/8410/8411/8412 sayılı Enerji
Piyasası Düzenleme Kurulu Kararları ile “Doğal gaz Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu” ve “Petrol
Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu” değiştirilmiştir.
★ 09.01.2019 tarihli ve 2019/DK.D-9 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı ile, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu m.
10/4-d’ye göre ihaleye katılmada yeterlilik kuralları arasında sayılan “Türkiye’nin veya kendi ülkesinin
mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmama” koşulu değerlendirilirken harçların ve buna
ilişkin gecikme zammı ve faizlerinin dikkate alınmayacağı kararlaştırılmıştır. Söz konusu Kurul kararı Kamu
İhale Kurumu’nun internet sayfası üzerinden duyurulmuş, ancak karar henüz yayımlanmamıştır.
★ 12.01.2019 tarihli Resmi Gazete’de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından, Çek Defterlerinin
Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ
yayımlanmıştır. Yapılan yeni düzenleme ile bankaların süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için,
karşılığının bulunmaması halinde ödemekle yükümlü olduğu miktar 1.600-TL’den 2.030-TL’ye
çıkarılmıştır.
★ 17.01.2019 tarihli Resmi Gazete’de Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde
değişiklik yapılmıştır.
★ 17.01.2019 tarihinden itibaren Kamu İhale Kurulu tarafından alınan uyuşmazlık kararları ile uyuşmazlık
kararlarına açılan davalar sonucunda verilen mahkeme kararlarına ilişkin kararların, taraflara sadece EKAP
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üzerinden tebligata çıkarılacağı Kamu İhale Kurumu tarafından duyurulmuştur. Anılan tarih itibariyle,
zorunlu haller hariç olmak üzere iadeli taahhütlü tebligat ile posta uygulaması sona ermiştir.
★ 18.01.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile çeşitli kanunlarda yapılan değişiklikler özetle
aşağıdaki gibidir:
•

Türk Borçlar Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre, kira bedellerinin yenilenen kira dönemlerindeki artışı için
azami oran olarak üretici fiyat endeksi yerine tüketici fiyat endeksinin on iki aylık ortalamasının esas
alınması öngörülmüştür. Aynı prensip, konu hakkında bir anlaşma bulunmaması halinde, kira bedelinin
hakim tarafından belirlenmesi durumunda da uygulanacaktır.

•

Yüksek Öğretim Kanunu’nda yapılan değişiklikle, ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımına ilişkin olarak
devlet üniversitelerinin diş hekimliği fakülteleri ile bunların sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinin
borçlarının kırk beş gün içinde başvuru üzerine defaten ödenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

•

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre, ithalatta, verginin matrahı belirlenirken dikkate
alınacak unsurlar arasına, gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan mal bedeli üzerinden
hesaplanan kur farkı dahil edilmiştir.

•

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 37’nci maddesi uyarınca imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik
belgesi kapsamında uygulanan vergi indirimine rağmen telafi edilemeyen KDV’lerin talep üzerine iade
edilebileceği yılların kapsamına 2019 da eklenmiştir.

•

Aynı şekilde Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 9’uncu maddesi kapsamında imalat sanayiine yönelik
yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için öngörülen kanuni oranların uygulanma
kapsamına 2019 yılı da dahil edilmiştir.

★ 25.01.2019 tarihli Resmi Gazete’de Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik yayımlanmıştır. Yapılan değişikliğe göre, kabulü yapıldıktan sonra tadilat projesi onayı almadan
ya da Proje Onay Birimi’nden (POB) uygun görüş almadan onaylı projesine uygun olmayan herhangi bir
değişiklik yapıldığı tespit edilen tesisler için mühürleme yaptırımı uygulanacaktır. Ayrıca, Yönetmelikte
yapılan değişikliklerle birlikte, elektrik tesisleri projelerinde başvuruların hazırlanmasına ilişkin esaslar
yeniden düzenlenmiştir.
★ 25.01.2019 tarihli Resmi Gazete’de Kamu İhale Kurumu tarafından 2019/1 numaralı Kamu İhale Genel
Tebliği yayımlanmıştır. Tebliğ ile Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Yurt
İçi Üretici Fiyat Endeksi değişim oranında %33,64 artırılarak güncellenmiştir.
★ 30.01.2019 tarihinde Resmi Gazete’de Adalet Bakanlığı tarafından Konkordato Talebine Eklenecek
Belgeler Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. Yönetmeliğin 5’inci maddesi konkordato talebine
eklenecek belgeleri düzenlemekte olup buna göre eklenecek belgeler;
•

Konkordato ön projesi,

•

Malvarlığı durumunu gösterir belgeler,

•

Alacaklı ve alacak listesi,

•

Makul güvence veren denetim raporudur.

Ayrıca borçlu, konkordato sürecinde mahkeme veya komiser tarafından istenebilecek diğer belge ve
kayıtları da ibraz etmek zorundadır.
★ 30.01.2019 tarihinde Resmi Gazete’de Adalet Bakanlığı tarafından Konkordato Komiserliği ve
Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Buna göre; rehinli alacaklar ve hukuki nitelikleri
benzer alacaklar olarak ayrılmak üzere; en az üç alacaklı sınıfı bulunması kaydıyla, alacaklı sayısının iki yüz
elliyi veya alacak miktarının yüz yirmi beş milyon Türk Lirasını aşması hâlinde alacaklar kurulu kurulması
zorunludur.
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★ 31.01.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 30.1.2019 tarih ve 1 sayılı Yargıtay Büyük Genel Kurulu
Kararında, dairelere yıl içinde gelen ve çıkan dosyalar ile devredilen dosya sayıları açıklanmıştır. Bu tabloya
göre, Yargıtay Hukuk Dairelerinde (23 daire) Ocak 2019 itibariyle 221.145 adet dosya, Ceza Dairelerinde
(20 daire) Ocak 2019 itibariyle 280.888 dosya derdesttir.
★ 30.01.2019 tarihli ve 2019/DK.D-38 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı ile 2018 yılında Personel
Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında sınır değerin belirlenmesinde uygulanacak R katsayısının 2019
yılı için de değişmeden uygulanmaya devam etmesi kararı alınmıştır.
★ 07.02.2019 tarihli Resmi Gazete'de Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya
Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlanmıştır. Buna göre;
•

Bakanlık gerekli görülen hallerde Kanun kapsamındaki ürünlerin (akaryakıt, ham petrol ve LPG) karayolu
veya demiryoluyla ithalat, ihracat ve transitine izin verebilmektedir.

•

Karar kapsamında ithalat, ihracat veya transit yapacak kişilerin ilgili Kurumlardan gerekli izin, ruhsat

veya lisansları almış olmaları gerekmektedir.
★ 10.02.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle birlikte Bankaların Kredi İşlemlerine
İlişkin Yönetmeliğine ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet
Esasları Hakkında Yönetmeliğine eklenen geçiçi 6’ncı maddeye göre, 10 Şubat 2019 tarihinden önce
ödemeleri geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda, en
fazla altmış ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilecektir.
★ 13.02.2019 tarihinde Resmi Gazete’de Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Türkiye’de kurulu bankaların
yurtdışında şube veya temsilcilik açmaları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu iznine tabi iken,
anılan Yönetmelikle getirilen değişiklikle birlikte, 13.02.2019 tarihinden itibaren buna bir istisna
getirilmiştir. Buna göre, BDDK’dan daha önce ilgili ülkede şube açma izni alınmışsa, o ülkedeki toplam şube
büyüklüğünün banka aktifine oranı yüzde onu aşmamak ve en az 30 gün önceden BDDK’ya bildirilmiş
olmak koşullarıyla, aynı ülkede ilave şube açılışları için ayrıca izin alınması gerekmeyecektir.
★ 15.02.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 27.12.2018 tarihli, 2018/71 E.
2018/118 K. sayılı kararı ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 286.maddesinin 2’nci fıkrasının (d) bendi iptal
edilmiştir. İptal edilen hüküm neticesinde temyizi kabil kararların kapsamı genişletilmiştir. Buna göre üst
sınırı iki yıla kadar (iki yıl dahil) hapis cezasını gerektiren suçlara ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararları
ile “kararın ilk derece mahkemesinin görevine girdiğine” ilişkin Bölge Adliye Mahkemeleri kararları temyiz
edilebilecektir.

6

ÖNEMLİ BİR YARGITAY KARARI
Anonim şirket genel kurulunda yönetim kurulunun ibrasına karşı olumsuz oy kullanan pay
sahibinin, bilgi alma talebinin şirket tarafından verilen cevaplarla karşılanmaması üzerine, bilgi
alma hakkını kullanmak için açtığı davanın reddi üzerine yapılan temyiz incelemesinde;
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 05.06.2018 tarih ve E. 2016/13488, K. 2018/4280 sayılı kararıyla:
“Mahkemece verilen karar davacı vekili tarafından yasal süresi içerisinde temyiz edilmiş ise de
TTK’nın 437/5 maddesi uyarınca mahkemece verilen kararın kesin olması nedeniyle temyizi kabil
bir karar değildir” gerekçesiyle temyiz isteminin reddine hükmetmiştir.
İlgili Mevzuat: Türk Ticaret Kanunu m.437/5 - “Bilgi alma veya inceleme istemleri cevapsız bırakılan, haksız olarak
reddedilen, ertelenen ve bu fıkra anlamında bilgi alamayan pay sahibi, reddi izleyen on gün içinde, diğer hâllerde de
makul bir süre sonra şirketin merkezinin bulunduğu asliye ticaret mahkemesine başvurabilir. Başvuru basit yargılama
usulüne göre incelenir. Mahkeme kararı, bilginin genel kurul dışında verilmesi talimatını ve bunun şeklini de içerebilir.
Mahkeme kararı kesindir.”

ÖNEMLİ BİR DANIŞTAY KARARI
Danıştay 7. Dairesi’nin 27/02/2018 tarih ve E. 2016/12539 K. 2018/1255 sayılı kararı:
“…Tekerrür sebebiyle cezanın artırımlı uygulanabilmesi için, tekerrüre esas alınacak sonraki
eylemin, daha önce işlenmiş bir fiil için kesinleşen cezanın kesinleşme tarihinden sonraki tarihte
gerçekleşmiş olması gerekmektedir” gerekçesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun tekerrüre ilişkin
hükümlerinin uygulanması için, sonraki fiil tarihinde önceki vergi cezasının kesinleşmiş olmasının
zorunlu olduğunu ortaya koymuştur.
İlgili mevzuat: Vergi Usul Kanunu m. 339 - “Vergi ziyaına sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten dolayı ceza kesilen
ve cezası kesinleşenlere, cezanın kesinleştiği tarihi takip eden yılın başından başlamak üzere vergi ziyaında beş,
usulsüzlükte iki yıl içinde tekrar ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde elli, usulsüzlük cezası yüzde
yirmibeş oranında artırılmak suretiyle uygulanır.”
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