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Manşet: COVID-19 NEDENİYLE SINIRLADIRILAN KAR PAYI VE KAR PAYI
AVANSI DAĞITIMININ USULÜ VE İSTİSNALARI BELİRLENMİŞTİR.
17.05.2020 tarihli ve 31130 sayılı Resmi Gazete’de Ticaret Bakanlığı tarafından 6102 Sayılı Türk
Ticaret Kanunu’nun Geçici 13’üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ yayımlanmıştır. İşbu Tebliğ kapsamında anılan Kanun’un geçici 13’üncü maddesinin uygulanmasına
ilişkin usul ve esaslara dair açıklamalara yer verilmiş olup, 17.04.2020 tarihli 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs
(Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” çerçevesinde sermaye şirketlerinin 30.09.2020 tarihine
kadar dağıtacakları kar payı ve kar payı avansının sınırlandırılma esasları ve bunun istisnaları belirlenmiştir.
Buna göre:
✓ Sermaye şirketlerinde, 30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde
yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilecek, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma
konu edilemeyecek , genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecektir.
Şayet daha önceden genel kurulca yönetim organına kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmişse, avans
ödemeleri yine 30.09.2020 tarihine kadar ertelenecektir. Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu
tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak
sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler hakkında bu fıkra hükmü uygulanmayacaktır.
✓ Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay
sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi
beşini aşan kısma ilişkin ödemeler 30.09.2020 tarihine kadar ertelenecektir. Ertelenen ödemelere ilişkin

faiz uygulanmayacaktır.
Ancak kâr payı dağıtımına ilişkin Ticaret Bakanlığı’ndan uygun görüş alınması şartıyla bazı şirketler
yukarıda yer alan sınırlandırma hükümlerinden istisna tutulmuştur. Bunlar:
✓ 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek-2. ve geçici 23. maddesi uyarınca yeni koronavirüs

(Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden ve/veya ücretsiz izne
ayrılanlardan 4447 sayılı Kanunun geçici 24. maddesi uyarınca nakdi ücret desteğinden yararlandırılanıma
istihdam edenler ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun
geçici 20. maddesi ve ilgili Kararlar uyarınca Hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış
kredi borç bakiyesi bulunanlar hariç, 120.000 Türk Lirası ve altında kâr payı dağıtımı kararı alınan
şirketler,
✓ Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının yarısından fazlasının, TTK hükümleri

çerçevesinde başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve defaten ifasında
kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler,
✓ Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının, imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje
finansman sözleşmeleri kapsamında 30.09.2020 tarihine kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerin
ifasında nakden kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketlerdir.
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KILIÇ ÇAYLI & PARTNERS’TAN:
Ankara İdare Mahkemesi’nin kararına göre, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi dosyası
kapsamında alınan bilirkişi raporuna göre, davacı şirketin yemek hizmetinin ifasında kusurun
bulunmadığı ve sözleşmenin davalı idarece haksız olarak feshedildiği tespit edildiğinden, 4735
sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25'inci maddesine dayanılarak yasaklama işlemi
tesis edilemeyeceği sonuç ve kanaatine varılmıştır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu
ihalelere katılmaktan yasaklama kararının iptaline karar verilmiştir.

Biliyor muydunuz? 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Asgari sayı” başlıklı 338’inci
maddesine göre;
“(1) Anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla kurucunun
varlığı şarttır. 330 uncu madde hükmü saklıdır.
(2) Pay sahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren
yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Yönetim kurulu bildirimi aldığı tarihten
itibaren yedi gün içinde, şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olduğunu tescil ve ilan ettirir.
Ayrıca, hem şirketin tek pay sahipli olarak kurulması hem de payların tek kişide toplanması
hâlinde tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da tescil ve ilan edilir. Aksi hâlde
doğacak zarardan, bildirimde bulunmayan pay sahibi ve tescil ve ilanı yaptırmayan yönetim
kurulu sorumludur.
(3) Şirket, tek pay sahibi olacak şekilde kendi payını iktisap edemez; ettiremez.”
KILIÇ ÇAYLI & PARTNERS’TAN:
Ankara İdare Mahkemesi’nde görülmekte olan davada, belirtilen akaryakıt istasyonunda
yapılan denetimde, dağıtıcıya ilişkin kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlama
yükümlülüğünün yerine getirilmediği, bu fiile karşılık olarak 2018 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen cezanın üst sınırından idari para
cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmesinin hukuka aykırı olduğu tespit edilmiştir. Kararda
özetle, idari para cezası miktarı belirlenirken, fiilin ağırlığı, işletmenin portföy niceliği ve petrol
piyasasını etkileyebilme niteliği, fiilin uygulamada kalma süresi, davacı şirketin cirosu, varsa
oluşan kamu zararı veya fiilin bundan elde ettiği kâr gibi kriterlerin dikkate alınıp alınmadığı,
idari para cezasının üst sınırdan verilmesine ilişkin hukuken kabul edilebilir herhangi bir
gerekçe de gösterilmediği, belirtilmiştir.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu EPDK kararının iptaline karar verilmiştir.
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GÜNCEL MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ
Vergi Hukuku Alanındaki Değişiklikler:
★ 08.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından
“Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” (SERİ NO: 32)
yayımlanmıştır. Değişiklik Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İlan Edilen Mücbir Sebep Döneminde KDV
İade Uygulaması’na ilişkindir.
“Bilindiği üzere, 24.03.2020 tarihli ve 31078 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 518 Sıra No.lu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Çin Halk Cumhuriyetinin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye
yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve
mezkur Tebliğ ile belirlenen mükelleflerin mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuş
ve mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerin ilgili dönemlere ilişkin KDV beyannamelerinin verilme
süresi ileri tarihe uzatılmıştır.
Diğer taraftan, mücbir sebep kapsamında olsun veya olmasın, mükelleflerin KDV iade talebinde
bulunabilmeleri için, söz konusu vergiye ilişkin beyannamelerin verilmesi ve bu beyannamelerde iadesi
talep edilen KDV tutarının gösterilmesi gerekir.
Bu bakımdan, mücbir sebep döneminde de mükellefler ancak KDV beyannamesi vermek ve gerekli belgeleri
vergi dairesine ibraz etmek suretiyle KDV iade talebinde bulunabilir...”
★ 13.05.2020 tarihli 31126 sayılı Resmi Gazete'de “Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi
Tutarları Hakkında Karar” (Karar Sayısı: 2537) yayımlanmıştır. Karara bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Sağlık Hukuku Alanındaki Değişiklikler:
★ 22.04.2020 tarihli Resmi Gazete' de Sağlık Bakanlığı tarafından 30.05.2007 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan “Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği’nin Bildirime Esas Bulaşıcı
Hastalıklar Listesi’ne 81. sıraya Covid-19 (yeni coronavirüs hastalığı) eklenmiştir.
★ 23.04.2020 tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu internet sitesinde ilaç firmalarına yönelik
aşağıdaki duyuru yayımlanmıştır.
“Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen COVID-19 pandemisi nedeni ile İlaç Ruhsatlandırma Dairesi
Başkanlığı iş ve işlemlerine ilişkin süreçlerde yaşanması öngörülen sorunlar değerlendirilmiştir. Bunlara
bağlı olarak Dairemiz süreçlerinde aksaklık yaşanmaması adına; ikinci bir duyuru yayımlanana kadar belirli
süreçlerde izlenecek yollara ilişkin düzenlemeler duyurulmuştur”. Duyuruya bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.
★ 30.04.2020 tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu internet sitesinde aşağıdaki duyuruları
yayınlamıştır:
➢

Geçici ruhsat hakkında hususlar "MADDE 9- (1) Ülkemizin içinde bulunduğu COVID-19 kaynaklı olağanüstü
durum göz önüne alındığında; insan vücuduna doğrudan temas eden dezenfektan ihtiyacının karşılanması
adına sağlık kurum ve kuruluşlarında kullanımları hariç olmak üzere biyosidal ürünün fiziksel ve kimyasal
analizleri ve Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerin sunulması neticesinde 3 ay süreli
geçici ruhsat düzenlenebilecektir." Duyuruya bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

➢

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yayılma hızı ve ölçeği temelinde pandemi olarak nitelendirilen
Koronavirüs (2019-nCoV) ile mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla, maskeler, eldivenler,
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önlükler ve diğer tıbbi malzemelerin kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla Türk Standartları
Enstitüsü (TSE) Avrupa Standardizasyon Örgütleri olan CEN ve CENELEC ve ISO ve IEC ile işbirliği içerisinde,
tıbbi cihazlar ve kişisel koruyucu donanımlara ilişkin bir dizi Avrupa standardını ve ISO/IEC standardını
salgınla mücadele çabalarını desteklemek üzere ilgili taraflara web üzerinden ücretsiz erişilebilir hale
getirmiştir. Duyuruya bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

★ 09.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından “Sosyal Güvenlik
Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanarak birçok tıbbi
konuda düzenlemeler yapılmıştır. Daha fazla bilgi için hazırladığımız “SUT Değişikliklerine İlişkin Bilgilendirme”
başlıklı Bilgi Notunu isteyebilirsiniz.

★ 09.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından “Sağlık Hizmetleri
Fiyatlandırma Komisyonu Kararı” yayımlanmıştır. İşbu karar ile tıbbi konularda birçok değişiklik yapılmış,
57’nci maddesine göre de Sağlık Uygulama Tebliği ekinde bulunan “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi” ‘ne
COVİD-19’a ilişkin işlem satırları eklenmiştir.
★11.05.2020 tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Klinik Araştırma Taraflarını
ilgilendiren bir duyuru metni yayımlanmıştır. İlgili duyuru şu şekildedir.
"Klinik Araştırmalar Modülü üzerinden yapılan bildirimlerin takibinin sağlanabileceği “Bildirimlerim” ekranı
kullanıma açılmıştır. Gerekli bilgi ve açıklamalara Kurumumuz internet sitesi İlaç/Klinik Araştırmalar
bölümü Başvuru -Formlar/Elektronik Başvuru sekmesinde bulunan “Klinik Araştırmalar Modülü Bilgi Notu”
dokümanından ulaşılabilir. (Bkn: Bildirim Başvuruları Modül İşlemleri).”
Ticaret Hukuku Alanındaki Değişiklikler:
★ 25.04.2020 tarihli Resmi Gazete’ de Ticaret Bakanlığı tarafından “Serbest Bölgeler Uygulama
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. Serbest Bölgeler Uygulama
Yönetmeliği’nin dayanak, tanımlar, işletme süresinin uzatılması, işletme izninin yeniden verilmesine ilişkin
sair değişiklikler yapılmıştır.
★ 09.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından “Sigortacılık Kapsamında
Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri le Mesafeli Akdedilen
Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. İşbu
yönetmelik ile bu yönetmeliğin amacı; sigortacılık faaliyeti ile bu kapsama girmeyen işlerin sınırlarının
tespiti, tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmeleri ve tarafların karşı karşıya gelmeden akdettikleri sigorta
sözleşmeleri ile asli işi sigorta aracılığı olmayan işletmelerin sundukları mal ve hizmetlerle birlikte
sağlayabileceği sigortalara ilişkin usul ve esasların belirlenmesi olarak değiştirilmiş ve bu kapsamda birçok
konuda değişiklik yapılmıştır.
★ 14.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından “Teminatlı Menkul Kıymetler
Tebliği” (III-59.1)’nin Teminatlı menkul kıymetlerin ihracı ve tedavül limiti (md. 5), Net bugünkü değer
uyumu (md. 17), Stres testi (md. 18), Kurul ücreti (md. 28) ve Mevcut başvuruların sonuçlandırılmasına
(geçici md. 2) ilişkin sair değişiklikler yapılmıştır.
Enerji Hukuku Alanındaki Değişiklikler:
★ 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 yönetmelikte, 2020 yılı için teknik kalite ölçüm cihazlarının tesis edilmesiyle yıllık
teknik kalite ölçüm döneminin başlayacağı, yılın Mart ayı sonunda sona ereceği, teknik kalite ölçüm
cihazlarının Kurum tarafından bildirilen noktalara dağıtım şirketi tarafından 2020 yılı Ağustos ayı sonuna
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kadar tesis edileceği ve bu duruma ilişkin raporların Kuruma sunulacağına ilişkin bahsi geçen yönetmeliğe
geçici madde eklenmiştir.
★21.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından “Elektrik Piyasası
Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. İşbu
yönetmelik ile 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, bu ödemelerin yapılmasının ardından bir
sonraki ön uzlaştırma bildirimi yayımlanana kadar yeni bir tahsilat yapılırsa bunlar da birinci cümledeki
usule göre alacaklı piyasa katılımcılarına dağıtılacağı, Kurul’un bu uygulamanın süresini altı aya kadar
uzatabileceği bahsi geçen yönetmeliğe geçici madde eklenerek belirtilmiştir.
★ 25.04.2020 tarihli
Düzenleme Kurumu
değişiklik yapılmıştır.
elektronik ortamda
içermektedir.

Resmi Gazete’ de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından “Enerji Piyasası
Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslarda”
Söz konusu değişiklik kurum nezdinde ön lisans ve lisanslara ilişkin başvuruların
yapılmasını sağlayan sisteme (EPDK Başvuru Sistemi) ilişkin düzenlemeler

★ 25.04.2020 tarihli Resmi Gazete’ de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanan
22.04.2020 tarihli ve 9319 numaralı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı “Elektrik piyasasında iletim
sistemi işleticisi olarak faaliyet gösteren Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) için gelir/tarife
düzenlemelerine esas parametrelerin geçerli olacağı altıncı uygulama döneminin 01.01.2012 (dahil) –
31.12.2023 (dahil) olarak belirlenmesine” ilişkindir.
★ 09.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 07.05.2020 tarihli 9339-2
sayılı kararına göre; 2020 yılı Gaz yılı için yapılması gereken talep çağrısına ilişkin olarak; Haziran Ayı talep
çağrısının Kurum internet sitesinden ilan edilmesinin ardından yapılacak talep toplama/yarışmanın 22.
05.2020 tarihinde Kurum tarafından işletilen platformda gerçekleştirilmesine karar verilerek işbu
kararında ekinde “Spot Boru Gazı İthalatına İlişkin Talep Çağrısı” metnine yer verilmiştir.
★ 14.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan “Elektrik Piyasası Lisans
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. Söz konusu değişiklik Elektrik
Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin Dolaylı pay sahipliği başlıklı 51. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi
yürürlükten kaldırılmış, Önlisans başvurularının değerlendirilmesi (md. 15), Önlisansın tadil edilmesi (md.
18), Lisans tadil başvurularının incelenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması (md. 24), Lisans
bedelleri (md. 43) ve Birleşme ve bölünmeye (md. 59) ilişkin sair değişiklikler yapılmıştır.
Diğer Değişiklikler:
★ 22.04.2020 tarihli Resmi Gazete'de Çevre ve Şehircilik tarafından “Milli Emlak Genel Tebliği” (SIRA NO:
399) yayımlanmıştır. Bu Tebliğin amacı 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve
Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanunun” Bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya
yapılandırılması başlıklı 1. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların
belirlemektir. İlgili madde şu şekildedir.
“Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedeller ile ecrimisil
bedellerinden 1/4/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenleri başvuru şartı
aranmaksızın 3 ay süreyle ertelemeye Çevre ve Şehircilik Bakanı yetkilidir. Bu süreler, bitiminden itibaren
Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda
ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil
edilir.”
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★ 23.04.2020 tarihinde Kişisel Verilerin Koruma Kurulu internet sitesinde 23 Nisan dolayısıyla “Çocukların
Kişisel Verilerinin Korunması Bakımından Dikkat Edilmesi Gerekenler” başlıklı bir duyuru yayımlamıştır.
Bu kapsamda çocuklar, yetişkinler ve " Ürün ve Hizmet Geliştiriciler" tarafından dikkat edilmesi gereken
hususlar yayımlanmıştır. Duyuruya bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.
★ 24.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararı olarak Bireysel Emeklilik Sistemine Yabancı
Para Cinsinden Yapılan Katkı Payı Ödemeleri İçin Devlet Katkısı Oranının Belirlenmesine Dair Kararın
yayımlanması ile işveren tarafından ödenenler hariç olmak üzere katılımcı adına bireysel emeklilik
hesabına ödenen katkı payları için devlet katkısında kullanılan oran, yabancı para cinsinden yapılan katkı
payı ödemeleri için %10 olarak belirlenmiştir.
★29.04.2020 tarihinde Kamu İhale Kurumu internet sitesinde "İdarelere E-Şikayet Başvurusu
Düzenlenmesi Devreye Alınmıştır" başlıklı duyurusu yayımlanmıştır. Söz konusu duyuruda EKAP üzerinden
e-şikâyet başvurusu düzenlenmesi durumunda, ihaleyi yapan idareye gitmeden elektronik ortamda EKAP
üzerinden idareye şikâyet başvurusu yapılabileceği ifade edilmektedir. Böylece şikâyet başvurularının
taşıması gereken şekil unsurlarına ilişkin yapılan hataların önüne geçilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi
Kurum tarafından amaçlanmaktadır. Sürece ilişkin olarak idarelerin ve aday, istekli veya istekli
olabileceklerin faydalanabileceği eğitim videosu ve yardım kılavuzlarına duyuru metninde yer alan
linklerden erişim sağlanabilecek olup ayrıca dikkat edilmesi gereken hususlar ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Duyuruya bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

★ 30.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de “Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen
Durma Süresinin Uzatılmasına Dair” Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır. İşbu karar ile COVID-19 salgın
hastalığının ülkemizde yayılmasını ve yargı alanında doğabilecek hak kayıplarının önlenmesi amacıyla 7226
sayılı Kanun’un Geçici 1’ inci maddesinin birinci fıkrasında dava açma, icra takibi başlatma, başvuru,
şikayet, itirazen şikayet, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı sürelerinin durması durumunun 01.05.2020
tarihinden 15.06.2020 tarihine kadar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen zorunlu idari başvuru
yoluna ilişkin süreler hariç olmak üzere uzatıldığına karar verilmiştir.
★ 07.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından “Finansal
Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemler Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır. Söz konusu
yönetmelikle finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlemlerin neler olduğu detaylı bir şekilde
düzenlenmiştir.
★ Rekabet Kurulu'nun 07.05.2020 tarihli toplantısında aldığı karara göre aralarında zincir marketlerin de
bulunduğu 29 teşebbüs hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip
etmediklerinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatılmıştır. COVID-19 salgını başladığından beri fiyat
artışları ve arz zincirindeki birtakım piyasa aksaklıklarına dair uyarılarda ve inceleme duyurularında
bulunan Kurum, bu bağlamda yaklaşık bir ayı bulan bir süre zarfında yapılan analizlere göre gıda ve
temizlik/hijyen ürünlerinin üretim ve ticareti ile iştigal eden teşebbüslerden bazılarının özellikle fahiş fiyat
artışı davranışlarının rekabet hukukunu ihlal eder nitelikte olabileceğine dair ciddi ölçüde kanaate
vardığından söz konusu soruşturma kararını almıştır. Kararın ayrıntılarının yer aldığı duyuruya bu link üzerinden
ulaşabilirsiniz.

★ 08.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığından tarafından “Yapı Kayıt Belgesi
Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar hakkında Tebliğ”
yayımlanmıştır. 30443 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve
Esaslara” aşağıdaki geçici madde eklenmiştir:
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“Yapı Kayıt belgelerinde güncelleme yapılması GEÇİCİ MADDE 1 – Alınan Yapı Kayıt Belgelerinde
01.01.2020 tarihinden itibaren yapılacak güncellemelerde ilave yapı kayıt belgesi bedeli ödenmesinin
gerekmesi durumunda, ödenmesi gereken ilave bedel, eksik yatırılan meblağın yapı kayıt belgesi bedelinin
ilk yatırıldığı tarihten 31.12.2019 tarihine kadar her ay için %2 oranında artırılması ve 01.01.2020
tarihinden itibaren ise yasal faiz işletilmesi suretiyle hesaplanır.”
★ 09.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararı olarak “Nüfus Hizmetleri Uygulama
Yönetmeliği” yayımlanmıştır. İşbu yönetmelikte; kişinin doğumundan ölümüne kadar kişisel, medeni
durumuna ve uyrukluğuna ve bunlarda meydana gelen değişikliklere ait doğal ve hukuki olayların
belirlenmesine, bu duruma ilişkin hizmetlerin yürütülmesinde izlenecek yöntemlerin tespit edilmesi ve
uygulamada birliğin sağlanması amaçlanmış, bu kapsamda birçok konuda detaylı düzenlemelere yer
verilmiştir.
★ 09.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 22.04.2020 tarihli
2020/315 K. sayılı karar yayımlanmıştır. İşbu karara göre; kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin Veri
sorumluları Siciline Kayıt yükümlülüğü bulunmaktadır. Ancak bu yükümlülüğe Kurul tarafından istisna
getirilebilir. Bu kapsamda dernek, vakıf ve sendikaların Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden
istisna tutulduğunun belirtildiği 02.04.2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kurul Kararının 3 üncü maddesinde
yer alan “5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulmuş derneklerden, 20/02/2008 tarihli ve 5737 sayılı
Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflardan ve 18/10/2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet
alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri
işleyenler.” ifadesinin “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere
kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar” olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.
★ 13.05.2020 tarihli 31126 sayılı Resmi Gazete'de Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel
Müdürlüğü tarafından “4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında
Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar” (Karar Sayısı: 2536) yayımlanmıştır. Usul ve esasların yer aldığı
metne bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

★ 13.05.2020 tarihinde Kamu İhale Kurumu internet sitesinde yayınladığı “18 Mayıs 2020 Tarihinde
Gerçekleştirilecek İhaleler Hakkında” başlıklı aşağıdaki duyuruyu yayınlamıştır:
“İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan “Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi” ile 15 Mayıs 2020 saat
24.00 ile 19 Mayıs 2020 tarihi 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir,
Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak olmak
üzere toplam 15 il sınırları içinde bulunan vatandaşların, istisnalar dışında sokağa çıkmalarının
kısıtlanacağı 81 il Valiliğine bildirilmiştir. Genelge uyarınca söz konusu illerde zorunlu kamu hizmetlerinin
sürdürülmesi için gerekli olanlar dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının kapalı olacağı anlaşılmaktadır.
İhale Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan Tip İdari Şartnamelerin “İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son
teklif verme tarih ve saati” başlıklı maddelerinde “İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale,
takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul
edilir.” düzenlemesi yer almaktadır.
Bu çerçevede, ihale işlemlerinin aksamadan yürütülmesi, hak kayıplarının önlenmesi ve rekabetin tesis
edilmesi amacıyla:
- Genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 15 ilde yapılacak olan ve ihale tarihi
18 Mayıs 2020 olarak ilan edilen ihaleler (elektronik ihaleler hariç), takip eden ilk iş günü olan 20
Mayıs 2020 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.
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- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak illerde ise ilgili idaresince, ihaleye yeterli katılımın
sağlanamayacağının anlaşılması veya benzeri nedenlerle gerek görülmesi durumunda, 4734 sayılı
Kanunun 29 uncu maddesi uyarınca ihale tarihi ertelenebilecektir.
Aday ve isteklilerin de söz konusu durumu göz önünde bulundurarak kendileri veya temsilcileri aracılığıyla
ihalelere teklif sunulması hususunda gerekli hazırlıkları yapmaları önem arz etmektedir.”
★ 13.05.2020 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu internet sitesinde "KVKK Hakkında Doğru
Bilinen Yanlışlar" isimli bir doküman yayımlamıştır. Bu dokümanda Kurum’un uygulamada sık sık
karşılaştığı hatalar yer almakta olup, sektör çalışanları ve Bakanlıklar tarafından Kurum’a yöneltilen
soruların cevapları verilmeye çalışılmıştır. Anılan dokümanı bu link üzerinden indirebilirsiniz.
★ 14.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından “Karayoluyla Yolcu
Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban/Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ” yayımlanmıştır. Bu
Tebliğin amacı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan
tedbirler sonucunda karayoluyla yurtiçi yolcu taşımacılığı yapan firmalarının üstlenmek zorunda kaldıkları
ilave maliyetler dikkate alınarak, karayoluyla yurtiçi yolcu taşımacılığı alanında, 31.07.2020 tarihine kadar
uygulanmak üzere taban ve tavan ücret tarifesini belirlemektir.
★ 14.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından “Karayolu Yolcu
Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğ” yayımlanmıştır.
Bu Tebliğin amacı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle
uygulanan tedbirler sonucunda karayoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlenmek zorunda
kaldıkları ilave maliyetler dikkate alınarak, karayolu yolcu taşımacılığı alanında terminal işletmeciliği
yapmaya yetkili olan T1 ve T2 yetki belgesi sahibi işletmecilerin, terminallerden çıkış yapan taşıtlar ile
terminal alanı içerisinde bulunan otoparkları kullanan taşıtlardan alabilecekleri tavan ücretlerini
belirlemektir.
★ 15.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan “Yeni
Koronavirüs (COVİD-19) Salgını Sürecinde 195 Sayılı Kanun Kapsamında Yürürlükte Bulunan Mevzuatın
Uygulanmasına İlişkin Genel Kurul Kararı” yayımlanmıştır. İşbu karara göre; resmi ilan ve reklam yayınıyla
alakalı Basın İlan Kurumu ve Valiliklerin görev alanındaki süreli yayınların, COVID-19 salgınından asgari
düzeyde etkilenmesi ve mağdur olmamaları için Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli
Yayınlar Yönetmeliği, Basın İlan Kurumu Yönetmeliği ve Basında Fikren veya Bedenen Çalışanlara Verilecek
Borç Para ve Yapılacak Yardımlar Hakkında Genel Kurul Kararının Uygulanmasına ilişkin detaylı birçok
karar verilmiştir.
★ 11.05.2020 tarihinde Kişisel Verilerin Koruma Kurulu internet sitesinde "Yurt Dışına Kişisel Veri
Aktarımında Hazırlanacak Taahhütnamelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Duyuru " yu
yayımlamıştır. Duyuruda usule ve esasa ilişkin hususlara dikkat çekilmiştir. Esasa ilişkin hususlar
"Taahhütname Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Veri konusu kişi grubu ve grupları, Veri
kategorileri, Veri aktarımının amaçları, Veri aktarımının hukuki sebebi Alıcı ve alıcı grupları, Veri alıcısı
tarafından alınacak teknik ve idari tedbirler, Özel Nitelikli Kişisel veriler için alınan ek önlemler, Veri
aktaranın Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) Bilgileri, İrtibat kişisi iletişim bilgileri, Ek faydalı
bilgiler, İrtibat kişisi iletişim bilgileri" başlıkları altında toplanmıştır.
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ÖNEMLİ KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU KARARI
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 27.02.2020 Tarihli ve 2020/167 Sayılı “Spor salonu hizmeti
sunan veri sorumlusunun, üyelerinin giriş-çıkış kontrolünü biyometrik veri işleyerek yapması
ile ilgili” Kararı, Kurulun internet sitesinde yayımlanmıştır.
Karar ,spor salonu hizmeti sunan şirketin (veri sorumlusu), üyelerinin giriş-çıkış kontrolünde el
okutma sistemine geçilmesi gibi biyometrik verileri içeren bazı özel nitelikli kişisel verileri işlemesi
ve bu bilgilerin güvenli şekilde muhafaza edildiğinden şüphe duyulması üzerine ilgili kişilerce
Kuruma intikal ettirilen şikâyetin incelenmesine ilişkindir. Kurul söz konusu kararında;
“•Spor kulübüne giriş ve çıkışların kontrolü amacıyla getirilen avuç içi izinin taranması
suretiyle kişilerin kimlik doğrulamasının yapılmasının, biyometrik veri kapsamında
değerlendirilmeyeceği ve bu sistemin yanı sıra dileyen üyelerin kart göstermek suretiyle
tesisten faydalandıkları iddia edilse de avuç içi tarama sisteminin biyometrik veri tanımını
karşıladığı, bu sistemin yanı sıra seçimlik hak sunulsa bile biyometrik veri içeren bir sistemin
tesis giriş ve çıkışlarında kullanılmasının Kanunun “Genel İlkeler” başlıklı 4 üncü maddesinin (2)
numaralı fıkrasının (ç) bendindeki ölçülülük ilkesine aykırı olduğu kanaatine varılması nedeniyle
Şirketin söz konusu uygulamasının Kanunun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a)
bendine aykırılık teşkil ettiği sonucuna varıldığından, Kanunun 18 inci maddesinin (1) numaralı
fıkrasının (b) bendi kapsamında veri sorumlusu hakkında 225.000 TL idari para cezası
uygulanmasına,
• Veri sorumlusu tarafından bugüne kadar işlenen ve muhafaza edilen el, parmak ve avuç
izi ile ilgili verilerin Kanunun 7 nci maddesi ile Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya
Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ivedilikle yok
edilmesi, eğer ilgili özel nitelikli verilerin üçüncü kişilere aktarılması söz konusu ise, yok etmeye
yönelik işlemlerin bu verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere ivedilikle bildirilmesinin sağlanması ve
biyometrik veri ile giriş çıkış işlemleri yapılmasının ve biyometrik veri işlemenin durdurulması
hususunda veri sorumlusunun talimatlandırılmasına,
• İlgili kişinin veri sorumlusuna bünyesinde bulunan kişisel verilerinin silinmesi talebine
istinaden, talebin yerine getirildiğine ve söz konusu kişisel verilerin silindiğine ilişkin ilgili kişinin
bilgilendirilmesi ve söz konusu silme işlemine ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurumumuza
iletilmesi hususunda Şirketin talimatlandırılmasına,
• Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ hükümlerinin de hatırlatılması suretiyle veri sorumlusunun Aydınlatma Metninin
usulüne uygun olarak güncellenmesi hususunda talimatlandırılmasına” karar vermiştir.
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ÖNEMLİ KAMU İHALE KURULU KARARI
Kamu İhale Kurumu'nun 07.05.2020 tarihli 2020/MK-96 sayılı Kararı Kurumun internet
sitesinde yayımlanmıştır. Söz konusu karar ile;
"…Uyuşmazlıkta, idare tarafından ihale konusu işin niteliğine göre mevzuatta belirtilen
bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağının, ihale
dokümanında ve ihale ilânında belirtileceği, ayrıca yeterlik değerlendirmesi için istenen
belgelerin ve yeterlik değerlendirilmesinde aranılacak kriterlerin ihale ilanı ve idari şartnamede
belirtilmesinin zorunlu olduğu, her ne kadar dava konusu Kurul kararında "ihale dokümanı
düzenlemelerine karşı süresi içerisinde herhangi bir itirazen şikâyet başvurusunun yapılmadığı, bu
durumda da ihale dokümanının kesinleştiği, istekliler tarafından da kesinleşmiş, mevcut ihale
dokümanı düzenlemelerine göre teklif verilmesi gerektiği, İdari Şartname düzenlemesinde belge
adı olarak “K1 Belgesi” zikrediliyor ise de ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yurtiçi eşya
taşımacılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere çift kabin kamyonet için revize edilerek düzenlenen
K1* Yetki Belgesi’nin de mevcut haliyle aynı işleve sahip olduğu ve ihale dokümanında belirlenen
kriterleri karşıladığı" gerekçelerine yer verilmiş ise de; ihale dokümanında belirtilmeyen bir
belgenin idare tarafından yeterlilik kriteri olarak kabul edileceğinin önceden bilinememesi
nedeniyle itirazen şikâyete konu edilmesinin beklenemeyeceği, kaldı ki K1* yetki belgesine yer
verilmemiş olması nedeniyle bu belge yönünden kesinleşmiş bir dokümandan söz edilemeyeceği,
ayrıca K1* belgesinin aynı işleve sahip olması ve ihale dokümanında belirtilen kriterleri
karşılamasının bu belgeye de teknik şartnamede yeterlilik kriteri olarak yer verilmesi durumunda
değerlendirilebileceği, sahip olunması açısından daha kapsamlı şartlar aranan K1 belgesi yerine
K1* belgesinin de kabul edilebilecek olmasına rağmen teknik şartnamede yer verilmemesinin
ihaleye katılımı kısıtlayıcı nitelik arz ettiği, rekabet ilkesinin sağlandığından ve K1 belgesi yerine
K1* belgesi sunan ihale üzerinde bırakılan şirketin şartnameye uygun teklif verdiğinden söz
edilemeyeceği sonucuna varılmaktadır. Bu durumda, davacı şirketin itirazen şikâyet
başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.”
gerekçeleriyle dava konusu Kurul kararının iptaline karar verilmiştir.

ÖNEMLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
02.05.2020 Resmi Gazete’de Anayasa Mahkemesi’nin 12.02.2020 tarihli 2015/16368
başvuru numaralı karar yayımlanmıştır. İşbu karar başvurusu bir internet haber sitesine
tamamıyla erişimin engellenmesine karar verilmesinin basın özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına
ilişkindir. Mahkeme Kararında;
“• Başvuru konusu internet sitesinde yer alan yayınların hangi kısımlarının hangi nedenlerle
yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin ihlaline sebebiyet vereceği kararda yer
almaması,
• Erişimin engellenmesi kararlarının ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak
(URL vb.) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verilebileceği, ancak teknik olarak ihlale
ilişkin içeriğe erişim engellemesinin yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi
yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin
engellenmesi kararı verilebileceği belirtilmiştir. Söz konusu hüküm karşısında içeriğe erişimin
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engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği hususunda bir gerekçelendirme de yapılmadığı
dikkate alındığında başvuruya konu internet sitesine tamamıyla erişimin engellenmesi
şeklindeki müdahalenin ifade ve basın özgürlükleri önünde orantısız müdahale teşkil ettiği açık
olduğu,
• İdari ve/veya yargısal makamlarca başvuruya konu internet sitesine tümüyle erişimin
engellenmesi şeklindeki kısıtlamanın zorunlu bir sosyal ihtiyacı karşıladığı ve orantılı olduğu,
dolayısıyla demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olduğu ilgili ve yeterli bir gerekçe
ile gösterilemediği,”
gerekçeleri ile Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ve 28.
maddesinde güvence altına alınan basın özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.

ÖNEMLİ YARGITAY KARARI
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2016/13980 E. 2020/2869 K. numaralı 24.02.2020 tarihli
kararında:
“Davacı işçinin fazla mesai çalışması yapıp yapmadığı ve bordrodaki fazla mesai, ödemelerinin
dışlanıp dışlanmayacağı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
Fazla çalışma yaptığını ve hafta tatillerinde çalıştığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla
yükümlüdür. Ücret bordrolarına ilişkin kurallar burada da geçerlidir. İşçinin imzasını taşıyan
bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun
sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma ve hafta tatili
alacağının ödendiği varsayılır.
İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ve tatil ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından
gerçekte daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülmesi mümkün değildir. Ancak, işçinin fazla
çalışma ve tatil alacağının daha fazla olduğu yönündeki ihtirazi kaydının bulunması halinde,
bordroda görünenden daha fazla çalışmanın ispatı her türlü delille yapılabilir. Bordroların imzalı
ve ihtirazi kayıtsız olması durumunda, işçinin bordroda belirtilenden daha fazla çalışmayı ve hafta
tatili çalışmalarını yazılı belge ile kanıtlaması gerekir. İşçiye bordro imzalatılmadığı halde, fazla
çalışma ve tatil ücreti tahakkuklarını da içeren her ay değişik miktarlarda ücret ödemelerinin
banka kanalıyla yapılması durumunda, ihtirazi kayıt ileri sürülmemiş olması, ödenenin üzerinde
fazla çalışma ve tatil çalışması yapıldığının yazılı delille ispatlanması gerektiği sonucunu
doğurmaktadır.
Dairemiz uygulamasına göre işçinin imzasını taşıyan ve fazla mesai ve hafta tatili tahakkuku
içeren bordro dönemlerinin fazla mesai ve hafta tatili hesabından dışlanması gerekirken,
tahakkuk içerse bile imza taşımayan bordroların karşılığının işçinin banka hesabına ödenmesi
halinde dışlama yapılmayıp, miktar olarak mahsup yapılmalıdır.
Somut uyuşmazlıkta, dosyadaki imzalı bordrolarda fazla mesai tahakkuklarının bir kısmının
dışlandığı tahakkuk bulunan diğer aylara ilişkin her hangi bir gerekçe bildirilmeden hesaplamaya
dahil edildiği anlaşılmakla, fazla mesai tahakkuku yapılıp davacıya ödendiği anlaşılan ayların
yukarıda açıklandığı üzere fazla mesai hesabından dışlanması, tahakkuk içerse bile imza
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taşımayan bordroların karşılığının işçinin banka hesabına ödenmesi halinde miktar olarak mahsup
yapılması gerektiğinin düşünülmemesi hatalıdır.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca (BDDK) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 71’inci
maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca 29.05.2015 tarihi itibarıyla TMSF'ye devredilen
Asya Katılım Bankası A.Ş.'nin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 140. maddesi gereği harçtan
muaf olduğunun gözetilmemesi de ayrıca hatalıdır.” gerekçesiyle temyiz olunan kararın
BOZULMASINA karar verilmiştir.

ÖNEMLİ DANIŞTAY KARARI
Danıştay 9. Daire’nin 2017/236 E., 2019/7414 K. sayılı 24.12.2019 tarihli Kararında;
"Davacı şirket adına, elektronik ortamda düzenlenmesi gereken faturayı kağıt
ortamında düzenlendiğinden bahisle 2014 yılı için, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 353/1.
maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasının kaldırılması istemine ilişkindir. Yüksek
Mahkeme kağıt olsa bile düzenlenmiş bir faturanın mevcut olup işlemin kayıt altına
alındığından bahisle cezaya dayanak fiilin kanunda düzenlenen tipiklikte gerçekleşmediğini
belirtmiştir. Vergi ve cezaların kanuniliğine ilişkin anayasal ilkeler bazında kıyas veya varsayıma
dayalı ceza kesilmesi mümkün olmadığından fiilen mevcut faturaların, hiç düzenlenmediği
varsayılarak kesilen dava konusu özel usulsüzlük cezasında hukuka uyarlılık bulunmadığını
belirtmiştir.” Dolayısıyla hükmün hukuki sonuçlarına etkili olmamak üzere Kanun Yararına
Bozulmasına karar vermiştir.
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