EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ve MEVZUAT BİRİMİ

HUKUK BÜLTENİ
KASIM 2014 SAYI: 1

02/11/2014
1) Yüksek Planlama Kurulunca; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “Tasarım
Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2016) yayınlandı.
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/2
0141102.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141102.htm

05/11/2014
1) Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı.
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/2
0141105.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141105.htm
Kanun genel gerekçesinde Avrupa Birliği’nin 2000/31 sayılı Bilgi Toplumu Hizmetlerinin, özellikle
elektronik Ticaretin Ortak Pazardaki Bazı Yönleri Hakkında Direktif’e ve 2002/58 sayılı Elektronik
Haberleşme Sektöründe Gizliliğin Korunması ve Kişisel Bilgilerin İşlenmesine İlişkin Direktif’e uyum
sağlanmasının ve Türk Hukuku’nda borçlar, ticaret ve tüketici mevzuatında yer alan hükümler tekrar
edilmeksizin bilgi toplumu hizmetleri ile elektronik ticaretin genel ilkeleriyle düzenlenmesinin
amaçlandığı belirtilmektedir.
Söz konusu kanun, elektronik ticaretin güvenlik boyutu ile ilgili kapsamlı bir düzenleme
getirmemektedir. Veri güvenliğinin sağlanmaması ile ilgili kriterler ve yaptırımlar, elektronik ticaretin
gerçekleştiği ortam olan Internet sayfası ile ilgili tanımlar bu kanunda yer almamıştır. Örneğin sepet
sayfalarının hangi adımlarının güvenli sayfalar olması gerektiği, hizmet sağlayıcı ile banka arasındaki veri
akışının standartları ve bundan kimin sorumlu olduğu gibi konular bu kanunda yer almamıştır. Eticaretin satış sonrası kurallarının yeterince standardize edilmediği gözlenmektedir. Diğer önemli bir
husus da internet sitelerindeki veri hataları durumunda bunların nasıl değerlendirileceğidir. Bunların
cezası ayıplı mal ile ilgili haklarla sınırlı olmalı, site bilgileri fiziksel mağazaların etiket bilgileri şeklinde
değerlendirilmesi göz önüne alınmamıştır.

07/11/2014
1) Ekonomi Bakanlığından, “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ”
Resmi Gazete’de yayımlandı.
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/2
0141107.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141107.htm

2) Türkiye İş Kurumundan “Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de Yayınlandı:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141106-9.htm

MÜSİAD
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği
Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu İstanbul
T. 0 (212) 222 04 06 F. 0 (212) 210 50 82

08/11/2014

1) Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı:
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/2
0141108.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141108.htm
11/11/2014

1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Resmi Gazetede Yayınlandı:
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/2
0141111.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141111.htm
12/11/2014

1) 30.4.2014 tarihinden önce 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar uyarınca gümrük
yükümlülüğü doğan ve söz konusu tarih itibarıyla 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre
gümrük idarelerince takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faiz, gecikme
faizi ve gecikme zammı alacaklarından kesinleşmiş olanlara ilişkin olarak yapılacak
işlemler tebliği Resmi Gazetede Yayınlandı:
Buna göre; 11/9/2014 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz
geçmemiş bulunan gümrük vergileri ile bu vergilere bağlı cezaların ödenmemiş kısmının tamamı ile
bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine 11/9/2014 tarihine
kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın bu Tebliğde belirtilen süre ve
şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i
amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
Ayrıca kesinleşen alacakların yanı sıra eşyanın mülkiyeti kamuya geçirilmiş ise 7. maddeye uygun olarak
işlem yapılmış olması ve eşyanın gümrüklenmiş değerinin ödenmesi şartıyla mülkiyetin kamuya
geçirilmesi işlemi iptal edilir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141112-23.htm

2) Sermaye Piyasası Kanununa Göre “Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği”
Resmi Gazetede Yayınlandı:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141112-7.htm

3) Başbakan Ahmet Davutoğlu İş Sağlığı ve Güvenliği Reform Paketini Açıkladı:









Çok tehlikeli işlerde çalışanlara mesleki yeterlilik zorunluluğu getirilecek.
Yapı denetim firmalarına iş sağlığı ve güvenliliğinde sorumluluk yüklenecek.
Şantiye şefi olacak kişiler için iş güvenliği uzmanlığı sertifikası alma zorunluluğu getirilecek.
Yaptırımlarda ödül-ceza sistemine geçilecek.
İşverenin ölümlü iş kazasında kusurlu bulunması halinde, Türk Ceza Kanunu'na göre alacağı
cezaya ilave olarak iki yıl boyunca kamu ihalelerinden men edilecek ve Kamu İhale Kurumu
sitesinden duyurulacak.
İdari para cezalarında artışlar getirilecek.
Üretim zorlamasının engellenmesine yönelik şart olacak.
Rödevans, kiralama veya götürü usulüyle ihale edilen işlerde üretim zorlamalarının engellenmesi
için uygun planlama yapılacak. Kimse üretim zorlamasında bulunamayacak, bulunursa işi
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durdurulacak ve sözleşme feshedilecek. Rödevans süreleri 15 yıldan az olmayacak şekilde
uzatılacak.
Kamuda rödevans olacak ama bir kere rödevans işlemi yapıldıktan sonra bütünüyle iş başkasına
devredilemeyecek. Özel sektörde ise rödevans hiç olmayacak.
Standartlara uygun kişisel donanım sağlamayan işverene idari para cezası verilecek
Belirli alanlarda acil durdurma faaliyetleri müfettişin inisiyatifine kalmadan alınabilecek
İşverenin ölümlü iş kazasında bulunması halinde, TCK'ya göre alacağı cezaya ilave olarak 2 yıl
boyunca kamu ihalelerinden men edilecek.
Durdurulan bir işyerine çalışmasına devam etmesi halinde hapis cezası verilecek.
Madende çalışanlara hayat sigortası geliyor.
Kömür madenleri için ayrı bir mevzuat hazırlanacak.
Maden şirketleri, belli bir geçiş süreci içinde işçilere yaşam, hayat sigortası yapacak. Bütün
madenlerde hayat sigortası sistemine geçilecek.
Maden sahalarının denetimini bağımsız kuruluşlar yapacak.
Madenleri ruhsat harçları yeniden belirlenecek.
Yeraltı maden işletmelerinde çalışanların kaydı ve konumlarının eşzamanlı takibi için bir sistem,
çip kurulması zorunlu hale getirilecek.
Küçük işletmelerin birleşmesini teşvik edilecek.
Devlet hakkı bedeli uluslararası maden değerlerine göre yeniden belirlenecek
Ruhsat sahiplerinde değişik isimlerle alınan bedeller sadece 'ruhsat bedeli' altında toplanacak. Ruhsat
bedelinin bir kısmının maden düzenlemesi için kullanılması sağlanacak.
Devlet üretimi biten madeni rehabilite edecek ve işletmeyi borçlandıracak.
Madende modernizasyon gerekiyorsa devlet bunu yapacak ve işletmeyi faturalandıracak.
Maden arama çalışmaları için teşvik mekanizmaları oluşturulacak.
Maden işletme ruhsat talebi sırasında mali yeterlilik şartı getirilecek.

13/11/2014

1) Ekonomi Bakanlığının 2014/36 sayılı “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin
Tebliğ” Resmi Gazetede Yayınlandı:
Buna göre; Bu Tebliğ, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30.10.1999 tarihli ve
23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri
çerçevesinde 3 ayrı şirket arasında yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlarını
içermektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/2
0141113.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141113.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/2
0141113.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141113.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/2
0141113.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141113.htm

15/11/2014
1) Maliye Bakanlığı Vergi Usul Kanunun 441 Sıra No’lu Genel Tebliğini Resmi Gazetede
Yayınladı:
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/2014
1115.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141115.htm
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Değerlendirme: Vergi Usul Kanunun 298. Maddesinde, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında bir
önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana
gelen ortalama fiyat artışıdır. Bu oran her yıl Resmi Gazetede yayınlanır.

Yeniden Değerleme Nedir? Yeniden değerleme, işletme defterlerinde tarihi maliyetler ile kayıtlı olan sabit
kıymetler üzerindeki enflasyonist etkilerin giderilmesidir. Yani bir başka deyişle yeniden değerleme, sabit
kıymetlerin gerçek değerine yükseltilmesi işlemidir.

Yeniden değerleme, işletmelerin enflasyondan kaynaklanan fıktif kârlarının önlenerek, gerçek kârların tespit
edilmesine olanak sağlar. Bu sayede işletmeler gereksiz vergi yükünden kurtulur ve sabit kıymetlerin
yenilenebilmesi için gerekli fonları oluşturulur.
Vergi Usul Kanunu Mükerrer 298. Maddesine göre, bilanço esasına göre defter tutan Gelir ve Kurumlar
Vergisi Mükellefleri (İmtiyazlı Şirketler hariç, kollektif, adi komandit ve adi şirketler dahil) bilançolarına
dahil amortismana dahil iktisadi kıymetleri ve bu kıymetler üzerinden ayrılmış olup bilançolarının pasifinde
gösterilen amortismanları, her hesap dönemi sonu itibariyle yeniden değerleyebilirler.

Buna Göre; Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2014 yılı için % 10,11 (on virgül on bir) olarak
tespit edilmiştir.
Bu oran, aynı zamanda 2014 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

2) Merkez Bankasından: Mevduat ve Kredi Faiz Oranları Ve Katılma Hesapları Kâr ve
Zarara Katılma Oranları İle Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer
Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Resmi Gazetede Yayınlandı:
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/2014
1115.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141115.htm

Değerlendirme: Kredili mevduat hesaplarında uygulanacak gecikme faiz oranları 5464 sayılı Banka Kartları
ve Kredi Kartları Kanununun 26. Maddesi (EK.1) uyarınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından
belirlenen azami oranları geçemeyecek.
Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirdikleri azami oranları aşmamak kaydıyla, mevduat ve
kredi işlemlerinde uygulayacakları faiz oranlarını ve katılma hesaplarında uygulayacakları kâr ve zarara katılma
oranlarını vadelerine göre tüm şubelerinde halkın görebileceği şekilde ilan eder ve bu oranları internet
sitelerinde yayımlayacaktır.

3) İstinaf Mahkemeleri Ocak 1 itibariyle resmen göreve başlıyor.
İstinaf Mahkemeleri 1 Ocak 2015'te devreye giriyor. İstinaf mahkemeleri, yerel mahkemeler ile Yargıtay
arasında tampon görevi yapacak. Ceza davalarının yüzde 91’inin, hukuk davalarının ise yüzde 89’unun istinaf
mahkemelerinde sonuçlandırılması hedefleniyor. 15 büyükşehirde faaliyet gösterecek mahkemelere 7 bin
hâkim ve savcı atanacak.
Değerlendirme: İstinaf Mahkemeleri Yargıtay’ın mevcut iş yükünü azaltmak için kurulmuş Mahkemelerdir.
Ciddi bir iş yükü olan Yargıtay’ın İstinaf Mahkemeleriyle rahatlayacağı ve davaların süresinin kısalacağı, yani
adil yargılanma hakkı başlığı altındaki makul süre hedefine bir adım daha yaklaştığımızı söyleyebiliriz.

4) Adalet Mekanizmasının daha hızlı işler hale gelmesi için Elektronik Tebligat
Yöntemine Geçiliyor.
Artık tebligatlar Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden ilgililere gönderilecek.

Değerlendirme: Yine adaletin bir an evvel tesisi için bilişim çağına yakışır bir uygulama olduğu söylenebilir.

5) Yeni Yargı Paketiyle bir davanın ne kadar süreceği kesinleşecek.
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Şimdiye kadar 12 pilot ilde uygulanan Satürn Projesi'yle; bir vatandaş, savcılığa şikâyet aşamasından
başlayarak, soruşturmanın ne kadar süreceğini, davanın ilk derece mahkemesindeki tamamlanma
zamanlamasını bilecek.

Değerlendirme: Adalet mekanizmasının hızlı işlemesi için bir başka adım da mahkemelere zaman ayarının
verilmesidir. Bu yolla “adil yargılanma hakkında makul süre” artık belli ve net olacaktır.

26/11/2014
1) Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife Resmi
Gazetede Yayınlandı:
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/2014
1201.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141201.htm

27/11/2014
1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği Yayınlandı
(1) Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:
a) İki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyeti,
b) Büyükşehir statüsünde olan illerde iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda
il tüketici hakem heyeti,
c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde üç bin Türk Lirasının altında bulunan
uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyeti,
ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki
uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyeti görevlidir.
(2) Görevli tüketici hakem heyetinin tespitinde başvuru tarihindeki parasal sınırlar dikkate alınır.
(3) Başvurunun, tek bir uyuşmazlıkla ilgili olması ve uyuşmazlık konusunun bu maddede belirtilen parasal
sınırları aşması halinde, sınırları aşan kısımdan feragat edilerek tüketici hakem heyetine başvuru yapılabilir.
Parasal sınırları aşan kısım için tekrar tüketici hakem heyetine başvuru yapılamaz.
(4) Bu maddede belirtilen parasal sınırlar her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, o yıl için
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit
ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır. Bu artışların hesabında on Türk Lirasının
küsuru dikkate alınmaz.
(5) Tüketici hakem heyetleri görev ve yetki alanına giren başvuruları gereğini yapmak üzere kabul etmek
zorundadır. Görev ve yetki alanı dışında kalan başvuruları, tüketicinin başvuru yapabileceği yerleri de
belirterek başvuru sahibine iade eder.
(6) Bu madde tüketicilerin ilgili mevzuatına göre alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine başvurmasına engel
değildir.
Değerlendirme: Ülkemizde Tüketici Haklarının geliştirilmesi süreci hâlihazırda yeni bir süreçtir. Yeni
çıkarılan yönetmelikle birlikte tüketicilerin hakları korunmuş, adli yargı yollarından önce tüketici heyetlerine
gitmeleri teşvik edilmiş, esas ve usuller net biçimde tarif edilmiştir.
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http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/2014
1201.htm&main=http://www.resmigazete. gov.tr/eskiler/2014/12/20141201.htm

29/11/2014
1) İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Resmi Gazetede Yayınlandı.
Buna göre; yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere uyuşmazlıkların tahkim ve ya alternatif
uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle çözülmesini sağlamak üzere İstanbul Tahkim Merkezinin kurulması ile
Merkezin teşkilat ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Değerlendirme: Dünyanın her yerinde genel yargıya karşı yönelen şikayetler, dava masraf ve ücretlerinin
ağırlığı, davaların uzaması ve adaletin geç tecelli etmesi, hakimlerin ehliyetsizliği, usul hükümlerinin karışıklığı
gibi belli başlı noktalarda toplanmaktadır. Bu sorunlardan hareketle tahkim; medeni, barışçıl ve dostane bir
çözüm yoludur, güvenilir, süratli, kolay ve gizlidir. Köklerimize ve değerlerimize en yakın sistem tahkim
yargılamasıdır.
Tahkim, taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devletin resmi yargı organları yerine, kendileri tarafından
belirlenen hakemlerce çözümlendiği bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Kimi görüşlere göre bir alternatif
uyuşmazlık çözümü yöntemi olan tahkim, kimilerine göre doğrudan yargısal bir faaliyettir.
Tarafların tahkime gitme iradesi, uyuşmazlık çıkmadan veya çıktıktan sonra aralarında yaptıkları tahkim
anlaşmasına dayanır. Tahkim aslında bir özel hukuk kavramı olmasına rağmen 1999 yılında
gerçekleşen Anayasa değişikliğiyle İdare Hukukunda da uygulanmaya başlanmıştır.
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/2014
1201.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141201.htm

(EK.1) Faiz hesaplaması
MADDE 26 – Bir hesap dönemine ilişkin toplam borç tutarı veya hesap bakiyesi üzerinden, o döneme
ilişkin hesap özetinin düzenlendiği hesap kesim tarihinden önceki bir tarih itibarıyla faiz yürütülebileceğine
ilişkin kayıtlar hükümsüzdür. Nakit kullanımına ilişkin borçlar hakkında işlem tarihi esas alınabilir. Nakit
kullanımı kapsamında değerlendirilecek işlemler Kurulca belirlenir.
Dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz hesaplanır. Kalan hesap
bakiyesine, asgarî tutar ve üzerinde ödeme yapılması durumunda akdi faiz, asgarî tutarın altında ödeme
yapılması durumunda ise gecikme faizi uygulanır. Temerrüt hali de dahil olmak üzere, kart uygulamasından
doğan borçlarda bileşik faiz uygulanmaz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, azami akdi ve gecikme faiz
oranlarını tespit etmeye yetkilidir ve belirlediği bu oranları 3 ayda bir açıklar.
Hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasında on günden az bir süre olamaz.
Katılım bankaları açısından bu Kanun uygulamasında yer alan faiz kâr payı, gecikme faizi ise gecikme cezası
olarak uygulanır. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının (f) bendi kredi kartları için uygulanmaz.

İletişim:
Ekonomik Araştırmalar ve Mevzuat Birimi
Ahmet Akif Demirbaş, Genel Sekreter Yard, akif.demirbas@musiad.org.tr
Ömer Faruk Karagüzel, Hukuk Masası Koord, omer.karaguzel@musiad.org.tr
Rıdvan Kadir Yeşil, Ekonomi Masası Koord, ridvan.yesil@musiad.org.tr
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Yasal uyarı. Bu Hukuk Bülteninde yer alan haber ve yorumlar güvenilir olduğuna inanılan ve kamuya açık bilgi kaynaklarına dayanmaktadır. Sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır,
haber ve yorumlar danışmanlık kapsamında değildir. Bu bülten MÜSİAD üyelerine gönderilir, her hakkı mahfuzdur, izinsiz ve referans olarak kullanılamaz.

