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Manşet: 30.12.2019 TARİHİNDE SAĞLIK BAKANLIĞI İNTERNET
SİTESİNDE 2019/19 SAYILI TIBBİ CİHAZLARLA İLGİLİ MAL VE HİZMET
ALIMI İŞLEMLERİ GENELGESİ YAYINLANDI!
Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde 30.12.2019 tarihinde yayımlanan 2019/19 Sayılı Tıbbi Cihaz
Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri Genelgesi ile benzer içerikli 2018/26 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
2019/19 sayılı Genelge; Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşlarının tıbbi cihaz, mal ve hizmet alımı, kit
veya sarf karşılığı cihaz kullanma uygulaması ile kamu sağlık tesislerinin tıbbi cihaz tahsisine ilişkin
karşılaştığı sorunların giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla tıbbi cihazlarla ilgili mal ve
hizmet alımı işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Tüm alımlarda 4734 ve 4735 sayılı Kanun,
ikincil mevzuat ve yürürlükteki Sağlık Bakanlığı Genelgeleri hükümlerine göre hareket edileceği
bildirilmiştir. Bu durumda Tıbbi Cihaz ihalelerinde dokümanların genelgeye uygun düzenlenmiş olması
önem arz etmektedir.
Genelge kapsamında, tıbbi cihaz mal ve hizmet alımı ihalelerinde dikkat edilmesi gereken belli
başlı konular aşağıda sıralanmıştır. Buna göre;
✓ Tüm ihaleler için düzenlenen idari ve teknik şartnamelerde, belirli bir markaya veya rekabeti
önleyici bir teknik özelliğe işaret edecek tanımlamalardan kesinlikle kaçınılması gerekmektedir.
✓ Sağlık kuruluşları tarafından tıbbi cihazlar için ÜTS’de tekil takip işlemleri ile ilgili bildirimlerin
zamanında yapılması gerekmektedir. Aday veya isteklilerin ÜTS’de firma kaydının bulunması zorunludur.
✓ Tıbbi cihazlara gerçekleştirecek periyodik test, kontrol ve kalibrasyon faaliyetleri ile ilgili
hizmetlerin “Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik” kapsamında
yetkilendirilen kuruluşlardan alınması gerekmektedir.
✓ Tıbbi cihaz temin edilmek üzere yapılan alımlarda garanti süresi mutlaka belirtilecektir. Garanti
sonrasında; bakım ve onarım hizmetlerinin hangi şartlarda ve ihale fiyatına göre hangi oranda olacağı,
kullanıcılara ve teknik servis sorumlularına verilecek eğitim süresi ve şartları şartnamelerde belirtilecektir.
Yedek parça, aksesuar ve sarflar cihaz maliyetlerinden ayrı olarak miktarları belirtilerek teklif edilecek, ayrı
ayrı ÜTS kayıt barkodları teklif dokümanları ihale dosyasında ve faturalarda beyan edilecektir.
✓ Tıbbi cihaz alımlarında garanti süresince üretici tarafından belirlenen uygulama kurallarına
uygun olarak kullanıcı ve birinci seviye teknik servis eğitimlerinin bedelsiz olarak temin edileceğine dair
taahhütnameler teknik şartnamelerde mutlaka istenecektir.
✓ Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazların kullanım kılavuzları, etiketleri, bakım-onarım
kitapçığı ve diğer açıklamalar Yönetmeliklere uygun olarak Türkçe olmalıdır.
✓ Hizmet satın alımına karar verilen tetkik ve tedavi maksadıyla kullanılan tıbbi cihazlar, 10
yaşından büyük olmayacaktır. Bu cihazların yaşları, imalat tarihi ve seri numarası ile belgelendirilecektir.
Hizmet alımının bir yıldan fazla süreyi aşması halinde, sözleşme süresi sonunda cihaz yaşı 10 yılı
geçmeyecektir.
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✓ Tıbbi cihazların işletilmesi için gerekli olan her türlü dâhili veya harici teknik parçalar ve kesintisiz
güç kaynağı; cihazın bakım ve onarımı için gerekli olan tüm yedek parçalar ve sarf malzemeleri yüklenici
firma tarafından sağlanacaktır. Bu hususlara ihale dokümanında yer verilecektir.

KILIÇ ÇAYLI & PARTNERS’TAN:
Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin kararına göre; Kamu İhale Kurulu’nun itirazen şikayet
başvurusunun reddinin iptali istemiyle görülen davada; “dava konusu şartnamede belirtilen

hususta spesifik olarak belirtilerek görüş alınması gerektiği ... bu sebeple uyuşmazlıkla ilgili
teknik görüş alınmadan tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır” gerekçesiyle
işlemin iptaline karar verilmiştir.

Biliyor muydunuz? Çek Kanunu’nun ‘İbraz, ödeme, çekin karşılıksız
olduğunun tespiti ve gecikme cezası’ başlıklı 3’üncü maddesine göre;
“Banka; a) Çekin karşılığının hesapta bulunmasına rağmen hamiline
ödenmesinin geciktirilmesi, b) Kanunen ödemekle yükümlü olduğu
miktarın hamile ödenmesinin geciktirilmesi, hâllerinde, çek hamiline,
her geçen gün için binde üç gecikme cezası öder.”

KILIÇ ÇAYLI & PARTNERS’TAN:
Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin kararına göre; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından,
kurumsal kimlik çalışmalarının zamanında tamamlanmadığı gerekçesiyle üst sınırdan verilen
idari para cezasının iptali davasında; “ davalı idare tarafından, idarî para cezasının hangi

nedenle üst sınırdan verildiğinin somut bilgi ve belgelerle ortaya konulamadığı
anlaşıldığından idari para cezası tayininde herhangi bir kriter gözetmeksizin salt takdir
yetkisinden hareketle Kanun'da öngörülen üst sınırdan idarî para cezası verilmesine ilişkin
dava konusu kararda hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmamıştır” denilerek idari para
cezasının iptaline karar verilmiştir.
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GÜNCEL MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ
Enerji Hukuku Alanındaki Değişiklikler:
★ 19.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 12.12.2019 tarihli 8984 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme
Kurulu Kararı ile 6648 sayılı Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ ve Baz Yağ ve Petrolle İlişkili
Maddelere Dair kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlanmıştır. Anılan kararla bazı akaryakıt
türlerinin Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) değiştirilmiştir.
★ 24.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de 19.12.2019 tarihli 8996 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
Kararı yayımlanmıştır. Kurul Kararı’na göre; doğalgaz piyasasında 2020 yılı boyunca uygulanmak üzere
serbest tüketici olma sınırına ilişkin olarak; konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için, serbest tüketici olma
sınırının 75.000 m3 olmasına karar verilmiştir.
★ 24.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de 19.12.2019 tarihli 8994 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
Kararı yayımlanmıştır. Alınan karara göre; özelleştirilen kuruluşlar tarafından işletilmekte olan tesisler için,
lisans sahibi bir tüzel kişinin bir takvim yılı içerisinde elektrik enerjisi üretim miktarının piyasada
satabileceği oranın 2020 yılı için %40 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
★ 28.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 26.12.2019 tarihli Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
Kararlarından;
•

9016 sayılı Karar ile elektrik piyasasında serbest tüketici sınırı 1400 kWh olarak belirlenmiştir.

•

9021 sayılı Karar ile 1.1.2020 - 31.03.2020 tarihleri arasında ilgili piyasalarda asgari fiyat limitlerinin 0
TL/MWh azami fiyat limitlerinin ise 600 TL/MWh olmasına karar verilmiştir.

•

9102 sayılı Karar ile serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçemeyen
ve Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’de tanımlanan düşük tüketimli tüketicilere;
1.1.2020 tarihinden itibaren, kararın ekinde yer alan tarifelerin uygulanmasına karar verilmiştir.

★ 29.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 29.12.2019 tarihli Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
Kararlarından;
•

9024 sayılı Karar ile Yapım ve Hizmet Sertifikası alma usulleri ile ilgili değişiklikler yapılmıştır.

•

9026 sayılı Kararı ile 2020 yılında uygulanacak olan Ulusal Petrol stokunun tamamlayıcı kısmının edinilmesi
nedeniyle oluşabilecek kaynak ihtiyacı, finansman giderleri ve bu kısım stokların depolama ve idame
bedelleri için kullanılacak gelir payı bedelleri belirlenmiştir.

•

9027 sayılı Karar Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında 2020 gelir payı bedelinin 10,82 TL/ton olarak
belirlenmesine karar verilmiştir.

•

9030 sayılı Karar ile 2020 yılı için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyeti, yıllık
ortalama 89,50 TL/MWh olarak belirlenmiştir.

•

9040-7 sayılı Karar ile ilgili şebeke işletmecisi tarafından Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine
İlişkin Yönetmelik uyarınca 2020 yılı için tahsil edilecek başvuru bedeli 0 - 250 kWh dahil olmak üzere 0
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TL/yıl, 250 kWh üzeri için ise 830,9 TL/ yıl olarak belirlenmiştir. 9040-8 sayılı Karar ile de tahsil edilecek yıllık
sistem işletim bedeli 250 kWh’e kadar 0 TL/Yıl, 250 kWh üzerinde ise 1661,9 TL/Yıl olarak belirlenmiştir.

★ 31.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’Uncu Maddesi
Uyarınca 2020 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ ile idari para cezaları %22,58
oranında arttırılmıştır.
★ 31.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik ile üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için gerekli olan ön proje
onayının sunulacağı tarih 31.12.2020 tarihine uzatılmıştır.

★ 31.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununun Elektrik
Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun 9’Uncu Maddesi Uyarınca
2020 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ ile doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren gerçek
veya tüzel kişilere uygulanan idari para cezaları %22,58 oranında arttırılmıştır.

★ 31.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ‘ncı Maddesi
Uyarınca 2020 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ ile Kurul tarafından piyasada faaliyet
gösteren tüzel kişilere uygulanan idari para cezaları %22,58 oranında arttırılmıştır.

★ 31.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tüplerinin Piyasada
Takip Edilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile dağıtıcı firmalar tarafından kurulacak
olan takip sisteminin sunucularında LPG tüpüne ait asgari kimlik bilgilerinden imal edilen tüpler için
onaylanmış kuruluş numarası bulunması zorunluluğu kaldırılmıştır. Ayrıca dağıtıcılar 31.12.2023 tarihine
kadar takip sistemini kurmakla yükümlü olup, bu tarihten itibaren kimliklendirilmemiş veya karekod etiketi
bulunmayan dolu LPG tüpleri, dolum tesislerinde bulundurulamayacak, bu tüplerin dolum ve satışı
yapılamayacaktır. Aynı zamanda işbu tebliğ ile karekoda ilişkin değişiklikler yapılmıştır.

★ 31.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası
Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16’ncı Maddesi Uyarınca
2020 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası
Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16’ncı maddesinde
düzenlenen mevzuata aykırılık halinde uygulanan idari para cezaları %22,58 oranında arttırılmıştır.
★ 9.1.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 26.12.2019 tarihli 9018 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme
Kurulu Kararı ile Enerji Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca faaliyet
gösteren, aynı zamanda aylık mahsuplaşma hükümlerine tabi ve Son Kaynak Tedarik Tarifesinin
Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında yer alan tüketicilerle ilgili olarak düzenlemeler yapılmıştır.
Buna göre;
•

Tebliğ kapsamında yer alan tüketicinin ya da Organize Sanayi Bölgesi (OSB) katılımcısının lisanssız üretim
yapması ve tüketicinin ya da OSB tüzel kişiliğinin serbest tüketici hakkını kullanması halinde; mahsuplaşma
işlemlerinin kendi abone grubuna ait perakende tek zamanlı aktif enerji bedeli üzerinden yürütülmesine
karar verilmiştir.
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•

Tüketici ya da OSB tüzel kişiliğinin serbest tüketici hakkını kullanmaması halinde; tüketime kadar olan üretim
için mahsuplaşma işlemlerinin Tebliğ uyarınca belirlenen fiyat üzerinden yürütülmesine, ihtiyaç fazlası
üretim için ise tüketicinin kendi abone grubuna ait perakende tek zamanlı aktif enerji bedeli üzerinden
yürütülmesine karar verilmiştir.

•

Tebliğ kapsamında yapılacak hesaplamalarda Kurum tarafından onaylanan birim enerji miktarı başına
öngörülen YEKDEM birim maliyetinin kullanılmasına karar verilmiştir.

★ 11.1.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 9.1.2020 tarihli 9016 sayılı 07.12.2016 Tarihli ve 6648
Sayılı Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Kurul
Kararı’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile yurt içinde ihrakiye sayılan akaryakıtlar hariç olmak üzere
akaryakıtlar kapsamında piyasaya sunulabilecek maddelerin türleri, resmi isimleri ve GTİP numaralarına
ilişkin değişiklikler yapılmıştır.
★ 12.1.2020 tarihli Resmi Gazete’de Rüzgar Enerjisi Santrallerinin Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin
Merkezine Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak
bağlantı başvurusuna ilişkin değişiklik yapılmıştır. Buna göre; başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra 30
gün içerisinde izleme verilerine, 60 takvim günü sonunda ise tahmin verilerine erişim sağlanabilir hale
getirilmelidir.
★ 16.1.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10’Uncu
Maddesine Göre 2020 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ ile Enerji Verimliliği
Kanunu kapsamında uygulanan idari para cezaları, %22,58 oranında arttırılmıştır.
Vergi Hukuku Alanındaki Değişiklikler:
★ 23.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanunu
uyarınca yeniden değerleme oranı; yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir
önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana
gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu tanım uyarınca 2019 yılı için yeniden değerleme oranı %22,58 olarak
tespit edilmiştir. Bu oran aynı zamanda 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi içinde uygulanacaktır.
★ 27.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Kanuna ekli (1)
sayılı tabloda yer alan ve 63 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu
vergilerin (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden
değerleme oranı arttırılmış ve 1.1.2020 tarihinden itibaren uygulanacak miktarlar Tebliğ ekindeki (1) sayılı
tabloda gösterilmiştir.
★ 27.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılına ait
emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2020 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin
hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespitine ilişkin
hususlar belirlenmiştir.
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★ 27.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile harçların yeniden
değerleme oranının tespitine ilişkin belirlemeler yapılmış, yeniden değerleme oranı %22,5 olarak
belirlenmiştir. 2019 yılında uygulanan maktu harçlar, yeniden değerleme oranında arttırılmıştır. Arttırılan
bu tutarlar 1.1.2020 tarihinden itibaren uygulanacaktır.
★ 27.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile her takvim yılı
başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları, o yıl için tespit ve
ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Taşıt değerlerinin hesabında 100 Türk Lirası’na,
ödenmesi gereken vergi miktarlarında ise 1 Türk Lirası’na kadar olan kesirler dikkate alınmaz. Anılan Tebliğ
ile 2019 yılı için yeniden değerleme oranı %22,58 olarak tespit edilmiş, motorlu taşıtlara ilişkin yeni
vergilendirmeler düzenlenmiştir.
Ticaret Hukuku Alanındaki Değişiklikler:
★ 28.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin
Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile Bakanlar Kurulu tarafından 17.10.2016 tarihinde yatırımlara proje
bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin karar kapsamında yer alan desteklerin uygulanmasına ilişkin usul ve
esaslar belirlenmiştir. Anılan Tebliğ’de nitelikli personel desteğinden yararlanma şartları, enerji
desteğinden yararlanma şartları ve bunlara başvuru usulleri düzenlenmiştir.
★ 2.1.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan TCMB tarafından çıkarılan Tebliğ uyarınca; mal ve hizmet
tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının, sözleşmede öngörülmediği
veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde yıllık %15, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek
asgari giderim tutarının 260,00 TL olduğu belirtilmiştir.
★ 10.1.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin
İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği ile finansal tablolarına göre üst üste beş yıl dönem zararı
eden halka açık ortaklıklarda, oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazların
kaldırılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.
Diğer Değişiklikler:
★ 18.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Helal Akreditasyon Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale
Kanununun 3’üncü Maddesinin (V) Bendi Kapsamında Yapacağı Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik ile
Helal Akreditasyon Kurumu’nun yapacağı hizmet alımlarına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Buna
göre; Kurum tarafından yapılacak hizmet alımlarında davet alım usulü, doğrudan alım usulü olarak
belirlenmiş ve şartların sağlanması ile yapılacak her bir hizmet alımı için uygulanacak usule karar vermeye
Yönetim Kurulu’nun yetkili olacağı düzenlenmiştir.
★ 21.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından
çıkarılan Tebliğ ile vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde
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uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %12,75 olarak, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık
%13,75 olarak tespit edilmiştir.
★ 27.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 26.12.2019
tarihli 2019/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı yayımlanmıştır. İşbu karar göre;
•

Milli seviyede tek asgari ücret tespitine,

•

İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1.1.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında (98,10)
doksan sekiz lira on kuruş olarak tespitine karar verilmiştir.

★ 28.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz
Oranları Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Türk Lirası cinsi ile harcama yapılmış kredi
kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı %1.40, aylık azami gecikme faiz oranı ise %1.70
olarak belirlenmiştir. Yabancı para cinsinden harcama yapılmış kredi kartı işlemlerinde ise uygulanacak
aylık azami akdi faiz oranı %1.12, aylık azami gecikme faiz oranı ise %1.42 olarak belirlenmiştir. Anılan
oranlar 1.1.2020 tarihinden itibaren geçerlidir.
★ 30.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu uyarınca amme alacağının ödenmeyen kısmına uygulanacak
gecikme zammı oranının her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %1,6 olarak belirlenmesine karar
verilmiştir.
★ 30.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de 1948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışında para, altın, döviz,
menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları bulunanların, ilgili değerlerini 31.12.2019 tarihine kadar
Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildirmeleri gerekmekte iken söz konusu süre 6 ay uzatılmıştır.
★ 30.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği ile Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun’unda belirlenen tecil faizinin yıllık %19’dan yıllık %15’e indirilmesine karar
verilmiştir.
★ 31.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun
68’inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6’ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların
Artırılmasına İlişkin Tebliğ ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yer alan idari para cezalarının
%22,58 oranında arttırılmasına karar verilmiştir.
★ 31.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun
16’ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2020 Tarihine Kadar
Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ ile Rekabet Kurumu tarafından verilecek idari para
cezalarının alt sınırı 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere en az 31.903 TL olarak belirlenmiştir.

7

ÖNEMLİ KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU KARARI
➢

17.12.2019 tarihli 2019/387 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararına göre; yıllık çalışan

sayısı 50'den çok ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları için
Verbis’e kayıt yükümlülüğünün 31.12.2019 günü sona ermesi gerekirken bu süre 30.06.2020'ye
kadar uzatılmıştır. Yurtdışında yerleşik veri sorumluları için bu süre 31.12.2019 iken 30.06.2020
tarihine uzatılmıştır. Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az
olan ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları için süre
31.03.2020'den 30.09.2020'ye uzatılmıştır. Kamu Kurum ve Kuruluşları için ise kayıt yükümlülüğü
için süre 30.06.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine ertelenmiştir. Son dönemde girilen bilgilerde
yanlışlıklar ve eksiklikler olması nedeniyle Verbis’e kayıt süresi genel olarak uzatılmıştır.

ÖNEMLİ YARGITAY KARARI
➢ Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 2017/21857 E. 2019/9884 K. sayılı kararı:
“… davalı işverenin bu bilgileri işçinin bilgisayarına yerleştirdiği özel bir takip programı ile elde
ettiği anlaşılmaktadır… Davalı işveren ise işçinin bu izlemeden haberdar olduğu veya izlemenin
yapılacağı konusunda bilgilendirilmediğine dair somut bir delil sunmamıştır… İşverenin yönetim
hakkının bir sonucu olarak işçiyi elektronik ortamda izlemesi ve takip etmesi her zaman
mümkündür. Ancak bunun için işçinin bu izleme hakkında bilgilendirilmiş olması şarttır. İşçinin
izlendiğine dair bilgilendirilmemesi veya gizlice izlenmesi, bu izleme neticesinde elde edilen veriler,
iş sözleşmesinin işçi tarafından ihlal edildiğini açıkça ortaya koysa dahi, hukuka aykırı olarak kabul
edilmelidir. Hal böyle iken, somut olayda işverence gizlice izleme neticesinde elde edilen bilgilerin
haklı fesih sebebi olarak ileri sürülmesinin mümkün olmadığı kabul edilmelidir.”
İlgili mevzuat: 4857 sayılı İş Kanunu m. 25/2-c – “Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş
sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına
uymayan haller ve benzerleri: e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek
sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.” 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
m. 417 – “İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine
uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış
olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.” m. 419 – “İşveren, işçiye ait kişisel
verileri, ancak işçinin işe yatkınlığıyla ilgili veya hizmet sözleşmesinin ifası için zorunlu olduğu ölçüde kullanabilir.”

8

ÖNEMLİ DANIŞTAY KARARI
➢ Danıştay 13. Daire 2013/2847 E. 2019/1062 K. sayılı kararı:
“… İdare Mahkemesi'nce; ... İli ... Belediye Başkanlığı tarafından 10/10/2011 tarihinde
açık ihale usulüyle ... ihale kayıt numarası ile yapılan "2011-2012 Yıllarında Çalıştırılmak Üzere
Personel Alımı (Konkasör ve Beton Santrali) İşi" ihalesine davacı şirket ile ... Turizm Tic. Ltd. Şti.'nin
sunduğu birim fiyat teklif mektubu ve eki cetvellerdeki rakam ve yazı karakterlerinin bire bir aynı
olduğu, her iki isteklinin imza sirkülerinde yer alan nüfus bilgilerinden firma sahiplerinin baba ve
oğul oldukları, sunulan geçici teminat mektuplarının aynı tarihte, aynı banka şubesinden birbirinin
peşi sıra alınmış oldukları tespit edilerek davacı şirketin bir (1) yıl süre ile ihalelere katılmaktan
yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı
gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Davacı tarafından, firmaların aralarında anlaşarak
birden fazla teklif verildiği hususunun işlem gerekçesinde net ortaya konulamadığı, idarece
ispatlanamadığı, ... Tur. Tic. Ltd. Şti. firmasının oğluna ait olduğu, işe yardımcı olması için
gönderilen personelin tesadüfen her iki firmanın da birim fiyat teklif mektuplarını hazırladığı, teklif
mektubu hazırlayan bu kişinin şirket adına karar alma ihaleye katılma yetkisi olmadığı, firmaların
ikisinin de ihaleye kârsız teklif verdiği, birbirine yakın teklif vererek ihalede öncelikli durum
yaratma çabasında olunmadığı, ileri sürülmektedir. ... temyizen incelenen karar usul ve hukuka
uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte
görülmemiştir.”
İlgili mevzuat: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu m. 17 - “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak
yasaktır: a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla
ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.” m. 58 - “17’nci maddede belirtilen fiil veya
davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak
üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar
hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2’nci ve 3’üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün
kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir.”
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