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Bilginin güncel olup olmadığı,
Kamu yararı güdüp gütmediği,
Toplu aydınlatma amacı taşıyıp taşımadığı,
Basın özgürlüğü kapsamında,
Kişinin itibarını zedeleyip zedelemediği vb.

Unutulma hakkı, bireyin geçmişte hukuka uygun
olarak yayılmış ve doğru nitelikteki bilgilerinin
zamanın geçmesine bağlı olarak erişimden
kaldırılmasını ya da gündeme getirilmemesini talep
edebilmesi olarak değerlendirilmektedir. 
 
Yerel mevzuatımızda düzenlenmeyen "unutulma
hakkı" yargı kararlarında ve uluslararası
sözleşmelerde tanımlanmıştır. Kişisel Verileri
Koruma Kurulu, bireylerin unutulma hakkına ilişkin
23/06/2020 tarih ve 2020/481 sayılı kararı ile
kapsamlı bir değerlendirme yapmıştır.
 
Bireylerin unutulma hakkını kullanabilmeleri için
dikkate alınması gereken başlıca kriterler: 

hususlar kapsamında değerlendirilmesi gerektiği
açıklanmıştır. 
 
Kişiler öncelikle arama motorlarına başvuruda
bulunacak, talebin reddedilmesi veya cevapsız
bırakılması halinde hem Kişisel Verileri Koruma
Kurumuna hem de yasal yollara başvurabilecektir.
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Gündemdeki Hukuki Gelişmeler

YABANCI SOSYAL AĞ
SAĞLAYICILARININ YETKİLİ
BİLDİRİMİ 
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ŞİRKET KURULUŞU ESNASINDA
İMZA YETKİLİLERİNİN YURT
DIŞINDA BULUNMASI HALİNDE
İZLENEBİLECEK USULLER    

İNTERNETTE UNUTULMA HAKKI

DERNEKLER MEVZUATINDA
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

KDV VE STOPAJ ORANLARINDA
DEĞİŞİKLİK



Söz konusu bant daraltma kararlarını ise internet sağlayıcılar 4 saat içerisinde yerine
getirmekle yükümlü olacaktır.
 
İhlal uyarılarından sonra yetkili kişinin bildirilmesi halinde; idari para cezalarının ¼ oranı
tahsil edilir, reklam yasağı kaldırılır ve hakim kararları kendiliğinden hükümsüz kalır,
internet trafiği bant genişliğine yapılan müdahalenin kaldırılması için gerekli bildirimler
yapılır.
 
Yine bu sosyal ağ sağlayıcıları Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye içerisinde
barındırmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.
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YABANCI SOSYAL AĞ SAĞLAYICILARININ YETKİLİ BİLDİRİMİ
Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ
sağlayıcılarının en az bir kişiyi Türkiye’de temsilci olarak 01/10/2020 tarihine kadar
yetkilendirmesine ve bu kişinin/kişilerin iletişim bilgilerine ise doğrudan erişilebilecek
şekilde internet sitesinde yer verilmesine karar verilmiştir.

Yabancı sosyal ağ sağlayıcıları tarafından yetkili kişi bildiriminde bulunulmaması halinde;

İlk uyarıda 10 Milyon TL, 
İkinci uyarıda 30 Milyon TL idari para cezası verileceği düzenlenmiştir. 

İkici uyarıya rağmen yetkili kişinin bildirilmemiş olması halinde ise, Türkiye’de bulunan
gerçek ve tüzel kişilerin, bu sosyal ağ sağlayıcısına reklam vermesi, sözleşme kurulması ve
para transferi yapılması yasaklanır.

Reklam yasağına rağmen yetkili kişi bildiriminin yapılmaması halinde ise sosyal ağ
sağlayıcısının internet trafiği bant genişliğinin önce %50 ardından %90 oranında daraltılması
için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı tarafından gerekli mercilere
başvurulabilir.

İhlal Bildirimlerine Sosyal Ağların Cevap
Yükümlülüğü 
Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan
fazla olan hem yurt içi hem de yurt dışı
kaynaklı sosyal ağlar, kişisel hakların ihlali
ve özel hayatın gizliliği kapsamındaki
içeriklere yönelik olarak kişiler tarafından
yapılacak başvuruları en geç 72 saat içinde
cevaplamakla yükümlü olacaktır. Bu
yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal
ağlara da, 1 milyon TL tutarına  kadar idari
para cezası uygulanacaktır.

Port Bilgisi Paylaşımı
Kullanıcılara ilişkin IP adresi,  verilen
hizmetin başlangıç ve bitiş zamanı,
yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri
miktarı ve varsa abone kimlik bilgileri
Kurumun talebi üzerine paylaşılacağı
düzenlemesi mevcuttu. Yeni bir düzenleme
ile paylaşılan bilgilere kullanıcı port
bilgisi de eklenmiştir.
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Komisyon, kamu kurum ve kuruluşlarından, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
kapsamında faaliyet gösteren içerik sağlayıcılardan, erişim sağlayıcılardan, yer
sağlayıcılardan ve yerli-yabancı diğer gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek ve
ilgililerden bilgi alma yetkisine sahip olacak.

Bu Kanun ile, yapılması planlan değişikliklerin internetin hukuka uygun kullanılmasının
temini noktasında yürütülen faaliyet ve çalışmalara yasama organının görüş, öneri ve
yönlendirmeleriyle katkı sunmasının sağlanması amaçlanıyor.

İnternet suçlarıyla etkin mücadele kapsamında 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu
Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de
yayımlandı. Kanun’a göre; bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel
hak ve özgürlüklere aykırı ya da çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici
şekilde internet kullanımının önlenmesi amacıyla  Türkiye Büyük Millet
Meclisi bünyesinde Dijital Mecralar Komisyonu kurulacak.

Dijital Mecralar Komisyonunun görevleri arasında  internet kullanımı yoluyla işlenen suçlarla
etkin şekilde mücadele edilmesi konularında görüş ve öneriler sunmanın yanı sıra bu konular
üzerine uluslararası alanda kabul gören gelişmeleri izlemek, gerektiğinde yurt dışında
incelemelerde bulunmak, gelişmeler konusunda görüş ve öneriler sunmak, internetin hukuka
uygun kullanımı konusunda kamuoyunu bilgilendirici etkinlik ve projeler yapmak da yer
alıyor.

DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU KURULUŞU, GÖREV VE
YETKİLERİ
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Yevmiye defteri, büyük defter, envanter defteri ve diğer defterlerin elektronik ortamda
da tutulabileceği düzenlenmiştir. 

Büyük Defterin onaylatılması zorunlu kaldırılmıştır.

Derneğin kamu yararına çalışan dernek olarak sayılması için son bir yıl içindeki,  200.000
Türk Lirası tutarını aşan alım ve satım işlemlerinin rekabet koşullarına uygun yapılması
şartı getirilmiştir.

09/07/2020 tarihli ve 31180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Dernekler
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca yapılan başlıca
değişiklikler şu şekildedir:

DERNEKLER MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Dernek şubelerinin kayıtlarının silinmesi işlemleri halinde dernek merkezinin bulunduğu
ilin valiliğine ve İçişleri Bakanlığına bilgi verilmesi hükmü kaldırılmıştır. 

Yabancı sivil toplum kuruluşlarının para akışını takip edebilmek için yabancı derneklerin,
vakıfların ve kar amacı gütmeyen kuruluşların şube ve temsilciliklerinin genel
merkezlerinden aldıkları yardımlar için bildirimde bulunma zorunluluğu getirilmiştir. 

Yönetmelikte bulunan “Türkiye’de Temsilcilik Açmasına İzin Verilen Yabancı Vakıf, Dernek
ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Vereceği Faaliyet Bildirimi” beyanname formatında
yeniden düzenlenerek ve içeriği istatistik veri çeşitliliğini artıracak şekilde
detaylandırılmıştır. İlgili beyannamenin verilmemesi halinde idari para cezası verileceği
hüküm altına alınmıştır.

Sadece yabancı sivil toplum kuruluşlarının şube ve temsilciliklerinin statülerini kapsayan
belge iki bölüm halinde yeniden düzenlenmiş olup; doğrudan faaliyet ve iş birliği yapılması
halinde de faaliyet çerçevesini ve şartlarını düzenleyen bir statü oluşturulmuştur.
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İş yeri kiralama hizmetleri,

Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri,

Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonlarında sunulan hizmetler ve 

mevzuatta belirtilen bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasında KDV oranı %8

KDV Oranlarında Yapılan İndirim

olarak belirlenmiştir. 
 
31/12/2020 (dahil olmak üzere) tarihine kadar:

(i)Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri, 
(ii)İlgili yeme içme hizmeti ve 
(iii)Gece konaklama hizmeti 

sunulan yerlerde KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir. 
 
Bu KDV oranlarından faydalanacak olan ve istisna tutulan sektör ve hizmetler kararda
detaylandırılmıştır.

Stopaj Oranlarında Yapılan İndirim

İşyeri kiralarında stopaj oranı %10 olarak belirlenmiştir. Vakıflara, derneklere, kooperatiflere
ait gayrimenkul kiraları da bu indirime dahil edilmiştir.
 
Telif hakları, gemi ve gemi payları, arazi, bina, maden, taş ocakları vd. ilgili yerlerin kirasına
ilişkin stopaj oranı da %10 olarak belirlenmiştir.
 
Söz konusu stopaj indirimi 31/12/2020 tarihine kadar nakden veya hesaben yapılan ödemeler
için geçerli olacaktır.

30/06/2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa
çalışma ödenekleri 30/08/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

İşverenler tarafından işçilerin işten çıkarılmasına yönelik kısıtlama 17/09/2020
tarihine kadar uzatılmıştır.

 

İŞ KANUNUNDA COVID-19 ÖNLEMLERİNİN UZATILMASI

KDV VE STOPAJ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK
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22/07/2020 tarihinde Resmi Gazete’de
yayımlanan “Şirket Kuruluş Sözleşmelerinin
Ticaret Sicil Müdürlüklerinde İmzalanması
Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ” ile; şirket kuruluşlarında yurt dışında
bulunan imzaya yetkili kişilerin o ülkede yerleşmiş
olma şartı aranmaksızın imza beyanı, bunların
imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o
ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca
onaylanması suretiyle düzenlenebileceği
belirlenmiştir.

Bundan önce; 06/12/2016 tarihinde Resmi
Gazete’de yayımlanarak uygulamaya giren
Tebliğ’de, 17/04/2018 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan tebliğ uyarınca değişiklik yapılmış
ve  yabancı ülkede yerleşik  olan imzaya yetkili
kimselerin imza beyanlarının konsolosluk
aracılığıyla alınabilmesine imkân sağlanmıştı.

ŞİRKET KURULUŞU ESNASINDA İMZA YETKİLİLERİNİN
YURT DIŞINDA BULUNMASI HALİNDE İZLENEBİLECEK
USULLER

Bundan böyle; 22/07/2020 tarihinden itibaren yapılacak şirket kuruluşlarında imza
yetkililerinin yurt dışında bulunmaları halinde, o ülkede yerleşme şartı aranmaksızın imza
beyanlarının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca
onaylanması yeterli olacaktır.
 
Yabancı ülke makamlarınca düzenlenen imza beyanlarının, Türk konsolosluğundan veya
Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre
onaylatılması ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğe verilmesi gerekmektedir.



Nisbetiye Mahallesi
Aytar Caddesi No:32/4
34340 Etiler/İstanbul

T: 0212 294 47 44
F: 0212 294 47 46
E: info@tuncer-suzer.com

tuncer-suzer.com


