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Manşet: KAMU İHALE MEVZUATINDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER 

8.8.2019 tarihli Resmi Gazete’de Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik, Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve Yapım 

İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. 

1. Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile; 

sözleşmesinde kısmi kabul yapılacağı belirtilen işlere ek olarak, sözleşmesinde kısmi kabul yapılması 

öngörülmeyen işler bakımından da işin yürütülmesi sırasında önceden öngörülemeyen zorunlu 
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nedenlerle ihtiyaç görülmesi durumunda tamamlanmamış ve müstakil kullanıma elverişli bölümler için 

de kısmi geçici kabul veya kabuller yapılabileceği düzenlenmiştir. 

2. Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; yüklenicisinin ortak girişim 

olduğu işlerde, tüzel kişi pilot veya koordinatör ortak tarafından iş deneyimini tevsiken sunulan iş 

deneyim belgesi sahibi ortağın, sözleşmenin yürütülmesi sırasında ölümü veya iflası durumunda; 

• İ lgili ortak tarafından (pilot veya koordinato r) kendisine ait yeterlik koşulunu sag layan iş 

deneyim belgesi sunulması durumunda so zleşmeye devam edilebilir. 

• İ lgili ortak (pilot veya koordinato r) tarafından kendisine ait yeterlik koşulunu sag layan iş 

deneyim belgesi sunulamaz ise dig er ortaklarca yeterlik koşulunu sag layan iş deneyim belgesi 

sunulması ve idarenin uygun go rmesi halinde, teminat da hil o iş için pilot veya koordinato r 

ortag ın yu klenmiş oldug u sorumlulukların u stlenilmesi kaydıyla so zleşme yenilenerek işe 

devam edilebilir. 

• İ lgili ortak tarafından (pilot veya koordinato r) kendisine ait yeterlik koşulunu sag layan iş 

deneyim belgesi sunulamaması veya dig er ortaklar tarafından yeterlik koşulunu sag layan iş 

deneyim belgesi sunulmaması durumunda, so zleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel 

hu ku mlere go re tasfiye edilerek kesin teminatlar iade edilir. 

• Bu teblig  yayımı tarihinden 10 gu n sonra yu ru rlu g e girecektir. Yu ru rlu k tarihinden o nce ilanı ya 

da yazılı olarak duyurusu yapılmış ihaleler, ilan/duyuru tarihinde yu ru rlu kte olan teblig  

hu ku mlerine go re sonuçlandırılır. 

3. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;  

• Yu klenicinin, işin yu ru tu lmesi sırasında çalıştıracag ı teknik personelin idarece o ngo ru len 

nitelik ve sayıda oldug una dair belgeleri, Yapım İ şleri Genel Şartnamesinde yer alan su relerde 

idareye sunması zorunlulug u getirilmiştir. Yu klenici teknik personeli idareye su resinde 

bildirmedig i veya iş programına go re iş başında bulundurmadıg ı takdirde belirlenecek 

miktarlarda cezalandırılacaktır. 

• Hakediş raporları yu klenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildig i tarihten başlamak 

u zere idarece en geç otuz gu n içinde onaylandıktan sonra otuz gu n içinde tahakkuka bag lanarak 

on beş gu n içinde o denir. Ö deme su resi olarak on beş gu nden farklı bir su re belirlenmesi 

o ngo ru lu yor ise, o ngo ru len su re ‘’on beş’’ ifadesi yerine yazılacaktır. 

• Gecikme halinde uygulanacak cezalar dahil so zleşme kapsamında kesilecek cezaların toplam 

tutarı, hiçbir durumda, ilk so zleşme bedelinin %15'ini geçemeyecektir. Toplam ceza tutarının, 

ilk so zleşme bedelinin %15'ini geçmesi durumunda, bu orana kadar uygulanacak cezanın yanı 

sıra protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilecek ve so zleşme 

feshedilerek hesabı genel hu ku mlere go re tasfiye edilecektir. 

• Şartnamede yer alan belgeler bundan sonra idarece elektronik ortamda du zenlenecek, 

so zleşmeye ilişkin işlemler elektronik ortamda takip edilebilecektir. Ayrıca so zleşme su recine 

dair bilgiler idarece EKAP’a kaydedilecektir. 

• Yu klenici so zleşmede yer teslimi için belirlenmiş olan su re içinde işyerinin teslimi için hazır 

bulunmadıg ı takdirde bu durum komisyon tarafından tutanak altına alınarak işin su resinin 

başladıg ı yu kleniciye yazılı olarak bildirilecektir ve yu klenici işyerini geç teslim aldıg ını gerekçe 

go stererek su re uzatımı talebinde bulunamayacaktır. 

• İ haleye teklif veren istekliler ihale konusu işte alt yu klenici olamayacaklardır. Yu klenicinin 

ortak girişim olması halinde ortak girişimin ortakları da alt yu klenici olarak çalıştırılamazlar. 
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Ayrıca işin gereg i ve teknik zorluklar hariç tek bir alt yu kleniciye yaptırılacak iş bo lu mlerinin 

toplamı so zleşme bedelinin %30’unu, alt yu klenicilerin yaptıg ı işlerin toplam bedeli ise 

so zleşme bedelinin %50’sini geçemez. 

• Yo netmelik yayım tarihinden 10 gu n sonrasında yu ru rlu g e girecektir. Yu ru rlu k tarihinden o nce 

ilanı ya da yazılı olarak duyurusu yapılmış ihaleler, ilan/duyuru tarihinde yu ru rlu kte olan 

yo netmelik hu ku mlerine go re sonuçlandırılır. 

13.9.2019 tarihli Resmi Gazete’de İhale Uygulama Yönetmelikleri ve Kamu İhale Genel Tebliği’nde 

yapılan önemli değişiklikler yayımlanmıştır. Değişiklik yapılan mevzuatlar: 

• Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, 

• Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği, 

• Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, 

• Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, 

• Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve 

• Kamu İhale Genel Tebliği’dir. 

İhale Uygulama Yönetmelikleri ve Kamu İhale Genel Tebliği’nde yapılan önemli değişiklikler 

aşağıdaki gibidir: 

1- Aday ve istekliler yeterliklerini, yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler içeren sertifikalar ile tevsik 

edebileceklerdir.  

• İhaleye Katılımda Yeterlik Kriterleri kısmında yer alan belgelerin sunuluş şekline ilişkin maddeye 

eklenen fıkra ile; aday ve istekliler ihaleye katılabilmeye ilişkin yeterliklerini, yeterliğe ilişkin bilgi ve 

belgeler içeren sertifikalar ile tevsik edebileceklerdir. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti 

yapılan ihalelerde, isteklilerin sertifika numarasını belirtmesi ve sertifikanın ihale tarihi itibariyle 

geçerli olması zorunluluğu getirilmiştir.  

2- İdare tarafından ihale üzerinde kalan istekliden talep edilen ihale dışı bırakılma veya ihaleye 

katılamayacak durumda olmadığını gösterir belgelerin geçerlilik tarihine ilişkin sürelerde düzenlemeye 

gidilmiştir. 

• İhale üzerine kalan istekliden talep edilen, ihale dışı bırakılma veya ihaleye katılamayacak durumda 

olmadığını gösterir belgelerin; ihale tarihi itibarıyla geçerli olması aranırken yapılan değişiklik ile idare 

tarafından talep edilen bu belgelerin ihale usulüne göre son başvuru tarihinden ve/veya ihale 

tarihinden itibaren geçerli olması beklenecektir. 

3- Açık İhale Usulünde ve 4734 sayılı Kanunun 21’İnci maddesinin (f) bendine göre gerçekleştirilen 

ihalelerde kullanılabilen E-ihalenin kapsamı genişletilmiştir. 

• Yalnızca açık ihale usulünde ve 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (f) bendine göre 

gerçekleştirilen ihalelerde kullanılabilen E-ihale tüm ihale usullerinde kullanılabilecektir.  

4- Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından enerji arz güvenliği kapsamında 

gerçekleştirilecek yapım işi ve mal alımı ihalelerinde tekliflerin, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uygun 

görüşü alınmak kaydıyla yabancı para birimleri cinsinden de verilebileceği ve sözleşme konusu işin 

ödemelerinde de yabancı para birimlerinin kullanılabileceği düzenlenmiştir. 
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• Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından enerji arz güvenliği kapsamında 

gerçekleştirilecek yapım işi ve mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından sunulacak teklifler, Hazine 

ve Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü alınmak kaydıyla yabancı para birimleri cinsinden de 

verilebileceği gibi sözleşme konusu işin ödemelerinde de yabancı para birimleri kullanılabilecektir. 

5- Başlamış olan ihalelere için ilan tarihinde yürürlükte olan hükümler uygulanacaktır. 

• İlgili yönetmeliklere başlamış olan ihalelere ilişkin düzenlemeyi içeren geçici madde eklenmiştir. 

Eklenen bu geçici maddeye göre yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı 

olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan 

yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır. 

 Kamu İhale Kurulu’nca verilmiş 5.9.2019 tarihli 2019/DK.D-205 sayılı Düzenleyici Kurul Kararı ile; 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanun kapsamında devredilen sözleşmelerde; devir sonrasında da aynı alt 

yüklenici ile işe devam edilmesi halinde; alt yüklenicilik sözleşmesindeki işin kapsam ve niteliğinin aynı 

kalması şartıyla, devir öncesi ve sonrası gerçekleştirilen işlere ilişkin alt yüklenici iş bitirme belgeleri ve 

devir işlemine ilişkin belgeler başvuru veya teklif kapsamında birlikte sunulması durumunda, söz konusu 

alt yüklenici iş bitirme belgelerinin tutarları toplanmak suretiyle değerlendirmeye alınmasına karar 

verilmiştir. 

 

KILIÇ ÇAYLI & PARTNERS’TAN: 

Danıştay 13. Dairesi’nde görülen, EPDK tarafından ‘kurumsal kimlik çalışmalarının zamanında 

tamamlanamaması’ nedeniyle verilmiş idari para cezasını öngören Kurul Kararı iptalinin 

yargılamasında, ‘kurumsal kimlik çalışmalarının zamanında tamamlanamaması’ fiilinin yeni 

yapılan mevzuat değişikliği ile ‘niteliği itibariyle düzenleme imkanı olan fiiller’ içerisinde yer 

aldığı ve ihlali gerçekleştiren şirket lehine getirilmiş bir değişiklik olması sebebiyle, lehe 

düzenlemenin geriye yürütülmesine ve Kurul Kararı’nın iptaline karar verilmiştir. 
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Biliyor muydunuz? Türk Ticaret Kanunu’nun ‘Sahte veya tahrif edilmiş çek’ 

başlıklı 812’nci maddesine göre; “Sahte veya tahrif edilmiş bir çeki ödemiş 

olmasından doğan zarar muhataba ait olur; meğerki, senette düzenleyen olarak 

gösterilen kişiye, kendisine verilen çek defterini iyi saklamamış olması gibi bir 

kusurun yüklenmesi mümkün olsun.” Buna göre; çek defteri sahibine çekin 

kaybolması sebebiyle hiçbir kusur yüklenemeyeceği hallerde; sahte veya tahrif 

edilmiş bir çekin muhatap bankaca ödenmesi halinde, muhatap banka meydana 

gelen zarardan sorumludur. 

GÜNCEL MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ 

Enerji Hukuku Alanındaki Değişiklikler: 

★ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 22.7.2019 tarihli duyurusu ile; YEKDEM Yönetmeliğinde yapılan 

değişiklik uyarınca 2020 yılı ve sonrası yıllar için YEKDEM başvuruları EPDK tarafından elektronik ortamda 

alınacaktır. Ayrıca 2020 yılında YEKDEM’den yararlanmak isteyen üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin en geç 

31 Ekim 2019 tarihi sonuna kadar EPDK’ya başvurmaları gerektiği ilan edilmiştir. 

★ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 11.7.2019 tarihli 8706 sayılı kararı ile; Gün Öncesi Piyasası 

Tekliflerinin Yapısı ve Tekliflerin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’da değişiklik yapılmasına karar 

verilmiş olup blok teklif kabul şartı fiyatı ve esnek teklif kabul şartı fiyatı tanımı eklenmiş; blok tekliflerinin 

verilmesi, esnek tekliflerin yapısını ve içeriğini düzenlenmesi, saatlik ve esnek tekliflerin değerlendirilmesi, 

blok veya esnek satış teklifleri için avans ödemelerine esas birim bedellerin belirlenmesi hususunda 

değişiklik yapılmıştır. 

★ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 18.7.2019 tarihli  8729 sayılı kararı ile; Ham Petrol, Akaryakıt, 

İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Karar’da yer alan denizcilik yakıtlarının 

hazırlanması durumu hariç olmak üzere akaryakıtların karıştırılamayacağını; denizcilik yakıtlarının 

KILIÇ ÇAYLI & PARTNERS’TAN: 

Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin kararına göre; şirketlerin yasak fiil ve davranışları 

bulunmaksızın idare tarafından haksız olarak yasaklanması halinde “söz konusu şirketlerin 

ticari itibarlarının zedeleneceği ve güvenilirlikleri azalacağı” gerekçesiyle şirketin manevi 

tazminat talebinin kabulüne karar verilmiştir. 
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hazırlanmasında motorin, fuel oil türleri ve denizcilik yakıtlarının kullanılabileceği; karışım neticesinde elde 

edilen ürünün denizcilik yakıtlarından olması gerekliliğini düzenleyen hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.  

★ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 18.7.2019 tarihli 8730 sayılı kararı ile Farklılaştırılmış 

Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararı yayımlanmıştır. Buna göre; katkı maddesi eklenerek bir veya birden fazla 

özelliği iyileştirildiği lisans sahiplerince beyan edilerek farklı bir ticari isimle piyasaya arz edilen 

farklılaştırılmış akaryakıtın takibine ve kullanıcıya sunumuna ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

★ 23.8.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik ile  

• Üretim tesisine ilişkin yapı ruhsatının veya söz konusu ruhsatın yerine geçecek belgenin ön lisans süresi 

içinde sunulması gereği/yükümlülüğü hidrolik kaynaklara dayalı üretim tesisleri için aranmayacaktır.  

• Rüçhan hakkının kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan ve kontrol yapısını değiştirmeyen doğrudan veya 

dolaylı pay değişiklikleri, piyasa işletim lisansı sahibi tüzel kişilerin ortaklık yapılarındaki her türlü doğrudan 

pay değişikliği için öngörülen onay şartı kapsamının dışında tutulmuştur. 

★ 23.8.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Rüzgar veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi 

Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun mülga 

hükümleri uyarınca veya Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca ödenmesi taahhüt edilen Katkı Payı veya 

Katılım Bedeli, üretim tesislerinin kapasite artışları için de geçerli olacağı hususu getirilmiştir.  

★ 23.8.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yenilebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve 

Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile; 

• LÜY (Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği) kavramı ve YEKTOP (YEK toplam bedeli) 

kavramı yönetmelik kapsamına alınmıştır. 

• YEKDEM’e kayıt başvuruları ve kimlerin YEKDEM’den yararlanabileceği hakkında ayrıca Yek Destekleme 

Mekanizması başvurularının sonuçlandırılması hususunda değişiklikler yapılarak anılı değişiklikler 

Yönetmelik kapsamına alınmıştır. 

• Yönetmelik kapsamında yer alan hesaplamalar ve formülasyonlar, Yek bedellerinin ve toplam Yek 

bedellerinin hesaplanması, YEKDEM portföy gelirinin hesaplanması ve paylaştırılması formülleri değişikliğe 

uğramıştır. 

★ 9.8.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile; güncel yönetmeliğe göre gün öncesi piyasasında verilen 

tekliflerin, esnek teklifler için teklif süresini ve teklifin geçerli olduğu zaman dilimini de içermesi 

zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca piyasa katılımcılarının gün öncesi piyasasına bildirilebilecek azami alış ve 

satış miktarlarını aşan miktarda teklif sunması durumunda piyasa katılımcısına ait tüm teklifler PYS 

uyarınca iptal edileceği düzenlenmiştir. Yönetmeliğe göre karşılığı olmayan piyasa işlemi niteliğindeki ikili 

anlaşma bildirimleri “Karşılığı Olmayan Piyasa İşlemlerine İlişkin Yöntem Hükümleri” çerçevesinde iptal 

edilecektir. 
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★ 7.9.2019 Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Lisans Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak 

Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı ile; 

• Süre uzatım başvurusu yaparken yetki belgesini ve süre uzatım bedelinin yatırıldığına dair dekont, kuruma 

sunularak başvuru yapma zorunluluğu getirilmiştir. Serbest kullanıcı lisansı süre uzatımı başvurularında ilave 

olarak ilgili yakıt türüne ilişkin yıllık 5.000 ton ve üzeri tüketimi belgeleyen yazı Kuruma sunulması 

zorunluluğu getirilmiştir. 

• Lisansa kayıtlı bilgiler süre uzatımı işleminden önce değişmiş ise, lisans sahiplerinin ilgili mevzuatta yer alan 

tadil işlemlerine ve bildirim zorunluluklarına ilişkin yükümlülükleri devam etmektedir. Bununla birlikte, lisans 

sahibinin talebi doğrultusunda süre uzatımı başvurularında Kararda belirtilen belgelerin sunulması şarttır. 

• Taşınma lisansı, Bayilik Lisansı ve Serbest Kullanıcı Lisansı için tadil bedeli alınacağı belirlenmiştir. Lisans 

tadiline yönelik eksik evrakın mevzuatta belirlenen sürede tamamlanmazsa, süre uzatımı başvurusu için 

yapılan tadil başvurusu dikkate alınmayacağı belirlenmiştir. 

• Bayilik lisansı süre uzatımı başvurusunda; lisans süresinin bittikten sonra lisans süresinin, İstasyonlu 

Bayiliklerde 12 yıl, İstasyonsuz Bayiliklerde 5 yıl uzatılacağına; lisansa kayıtlı bilgilerin lisans süre uzatımı 

işleminden önceki dönemde değişmiş olması durumunda bayilerin ilgili mevzuatta yer alan tadil işlemleri ve 

bildirim zorunluluklarına ilişkin yükümlülüklerinde devam edeceğine ilişkin madde yürürlükten kaldırılmıştır. 

★ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 19.9.2019 tarihli 30893sayılı kararı ile; Doğal Gaz Piyasası 

Kanunun Geçici 2’nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve ekinde yer alan Spot Boru Gazı İthalat Miktarı 

ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar yayımlanmıştır. Buna göre; bir takvim yılı 

içerisinde boru hattı vasıtasıyla yapılabilecek spot doğal gaz ithalat miktarının, giriş noktalarında şeffaf, 

taraflar arasında ayrım gözetmeyecek şekilde ve sistemin verimli kullanımını sağlayacak şekilde kapasite 

rezervasyonlarına konu edilmesine yönelik uygulama yöntemlerinin ve esaslarının belirlenmiştir. 

★ 20.9.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından Yenilenebilir 

Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile; rüzgar enerjisine dayalı üretim tesislerinin 

sertifika alımına ilişkin usulde değişiklik yapılmıştır. 

Vergi Hukuku Alanındaki Değişiklikler: 

★ Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2.8.2019 duyurusu ile mal müdürlüklerinin otomasyona geçme çalışmaları 

tamamlanmış olduğu bildirilmiş ve buna göre; mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairelerinden kullanıcı 

kodu, parola ve şifre almak suretiyle beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri 

gönderebilecekleri ilan edilmiştir. 

★ 3.8.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; Vergi Usul Kanunu’nun 

Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği; mükelleflerin vergi tarhına esas beyanları, kesinleşen vergi cezaları 

ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve ceza miktarlarını açıklayabilme ve bu bilgilerin açıklanmasına 

ilişkin usulleri belirleme yetkilerine istinaden usuli düzenlemeler yapılmıştır.  
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Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Alanındaki Değişiklikler: 

★ Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 3.9.2019 tarihli 2019/265 sayılı kararı ile; yıllık çalışan sayısı 50’den 

çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile 

yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü 

yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. 

ÖNEMLİ REKABET KURULU KARARLARI 
➢ Biletix’in; sattığı biletlerin fiyatlarına fahiş tutarlarda hizmet bedeli, işlem bedeli, kargo 

bedeli gibi isimler altında ekstra masraflar eklemek yoluyla ve organizatörlerle imzaladığı 

münhasır sözleşmelerle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği 

gerekçesi ile soruşturma başlatılmıştır. 

➢ Türk Eczacılar Birliği’nin; eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirlemesi ile 

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği gerekçesi ile soruşturma 

başlatılmıştır. 

İlgili mevzuat: 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkına Kanun m. 4 – “Belirli bir mal veya hizmet piyasasında 

doğrudan veya dolaylı olarak rekabet engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut 

doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve 

eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.” 

ÖNEMLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KURULU KARARI 
➢ 1.8.2019 tarihli duyuru ile; veri sorumlusu konumunda bulunan Denizbank A.Ş.’nin 

gerçekleştirmiş olduğu düzenli kontroller esnasında; bir çalışanının (müşteri işlem ve satış 

sorumlusu) bireysel nitelikli kredi bilgilerini içeren sorgu ekranlarından, işin gereğinden fazla 

sorgulama yaptığını ve yetkilerini bankanın erişim ve bilgi güvenliği politikalarına aykırı şekilde 

amacı dışında kullandığı tespit edilmiştir. Banka tarafından, ilgili çalışan hakkında gerekli inceleme 

başlatılmakla beraber işbu durum Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na da bildirilmiştir. KVVK yaptığı 

duyuru ile, durumu incelemeye aldığını ve ilgili durumun bankanın internet sitesinde 

duyurulmasına karar vermiştir. 

İlgili mevzuat: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 12/1-a – “Veri sorumlusu; Kişisel verilerin hukuka 

aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve 

idari tedbirleri almak zorundadır.” m. 18/1-b – “Bu Kanunun; 12’nci maddesinde öngörülen veri güvenliğine ilişkin 

yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası 

verilir.” 
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ÖNEMLİ BİR DANIŞTAY KARARI 

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu’nun 2013/3 E. 2019/1 K. sayılı kararı: 

“Mücbir sebep olmaksızın defter ve belgelerini, incelemeye yetkili olan inceleme elemanlarına 

ibraz etmeyen KDV mükellefleri adına yapılan cezalı tarhiyatlara karşı açılan davalarda; davacılar 

tarafından, vergilendirme dönemine ilişkin yasal defterler ve belgelerin mahkemeye 

sunulabileceğinin ileri sürülmesi halinde, bu defter ve belgeler davacıdan istenilip, defterdeki 

kayıtlar incelenip, bu kayıt ve belgeler hakkında davanın diğer tarafı olan vergi idaresinin görüşü 

ve saptamaları da alınarak yapılacak hukuki değerlendirmeye göre karar verilmesi gerektiği 

sonucuna ulaşılmıştır.” 

İlgili mevzuat: 213 sayılı Vergi Usul Kanunu. 

ÖNEMLİ BİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin 2019/150 E. 2019/129 K. sayılı kararı: 

“Asıl borçlu şirket hakkında konkordato geçici veya kesin mühletinin verilmesi, ihtiyati haciz kararı 

verilmesine engel değildir. Yasa hükmü, ihtiyati haciz kararının verilmesini değil, uygulanmasını 

engellemektedir.” 

İlgili mevzuat: 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu. 

 

 


