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Covid-19 kapsamında alınan tedbirler uyarınca Eylül
ayı itibarıyla ülke genelinde vatandaşlara kamuya
açık alanlarda maske kullanma zorunluluğu
getirilmiştir. Bu kurala uymayanlara ise 1.000.- TL
tutarına kadar idari para cezası verilmektedir.

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde verilen bu
cezalar büyük ölçüde polisler tarafından
düzenlenmektedir. Oysa bu Kanuna göre cezaların
mahalli mülki amir tarafından verilmesi gerektiği
açıkça düzenlenmiştir. Dolayısıyla idari para
cezalarının tek başına polis tarafından uygulanması
yetki gaspına yol açmaktadır. 

Bu cezaların usulüne uygun olması için polis
tarafından düzenlenen tutanakların mahalli mülki
amir tarafından onaylanması gerekmektedir. 

Ayrıca Sosyal devlet ilkesi gereği maske
zorunluluğunun uygulanabilmesi için vatandaşa
devlet tarafından maske yardımı yapılması gerektiği
gerekçesiyle de iptal edilen kararlar bulunmaktadır. 

Önemle belirtmek gerekir ki, vatandaşlara Genelge
ile mali külfet yüklenmesi mümkün olmayıp yalnızca
Kanun düzenlemesi ile mümkündür.
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Nüfus müdürlüğü tarafından değişiklik talebi reddedilenler veya yukarıdaki şartları
sağlamayan kişiler doğrudan dava yoluyla ad veya soyadlarını değiştirebilir veya ikinci
isimlerinin mevcut olması halinde birini sildirebilir.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURU İLE AD SOYAD
DEĞİŞİKLİĞİ

24 Aralık 2019 günü Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren 7196 sayılı Bazı
Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun uyarınca; kişiler, 24 Aralık 2022
tarihine kadar ad ve soyad değişikliği için
yerleşim yerinin bulunduğu Nüfus
Müdürlüğüne başvuruda bulunabilecekler.
Buna göre yalnızca genel ahlaka uygun
olmayan, toplum nezdinde gülünç karşılanan,
basit imla-yazım hatası veya düzeltme işareti
kullanılmaması nedeniyle anlam kaymasına
uğrayan ad veya soyada sahip olanlar
mahkeme kararı olmaksızın ad ve soyadlarını
değiştirebilecektir. 

MEVDUAT HESAPLARINDAKİ VERGİ ORANI DÜŞÜRÜLDÜ
30 Eylül 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı
gereğince bankalarda uygulanan faiz oranları düşürüldü.

Bu Karara göre, Türk lirası mevduatlara ödenen faizlerden, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile altı
aya kadar vadeli hesaplar için kesinti %5’e, bir yıla kadar vadeli hesaplarda kesinti %3’e
düşürüldü. 

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda olan kesinti oranı ise sıfırlandı. Karardan önce 1 yıldan uzun
vadeli hesaplarda olan kesinti oranı %10 olarak uygulanmaktaydı.

Aynı gün yayımlanan 3031 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24 Mayıs 2020 tarihinden beri
kambiyo işlemlerinde %1 olarak uygulanan Banka Sigorta ve Muamele binde 2’ye düşürüldü.
Döviz ve altın işlemlerinde vergi oranı 30 Eylül tarihinden itibaren binde 2 olarak
uygulanacaktır.
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SANAL PARA - BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİ

Blockchain teknolojisinin bir ürünü olarak ortaya çıkan sanal paralar bankalar, merkezi
otoriteler veya hükümetler tarafından kontrol edilmeyen ve temelinde online ödeme yapmaya
yarayan sanal varlıklardır. Kripto paraların herhangi bir fiziki karşılığı bulunmayıp bu
varlıklar tamamen sanal ortam üzerinden alınıp satılabilmektedir.

Sanal paralar bir borcu değil değeri temsil eden varlıklardır. Örneğin bir banka hesabı
açıldığında temelde banka ile kişi arasında bir borç ilişkisi kurulur. Banka hesabında mevcut
olan para bankanın müşterisine olan borcunu ifade eder. Oysa ki sanal paralarda böyle bir
borç ilişkisi mevcut değildir.  

Vergi hukuku bakımından sanal paralarla yapılan işlemlerde vergilendirme sorunu devletleri
dezavantajlı konuma düşürmektedir. Zira vergilendirmenin yapılabilmesi için işlemin yapıldığı
yerin tespit edilmesi gerekir. Ancak VPN’ler aracılığıyla DNS veya IP değiştirmesi yapıldığı
takdirde yapılan işlemin gerçekte nerede yapıldığı tespit edilememektedir. 

Türk hukuku açısından para veya emtia hükmünde olmayıp bu hususa ilişkin herhangi bir
kanuni düzenleme sistemimiz içerisinde mevcut değildir. Ancak unutulmamalıdır ki
dolandırıcılık ve hırsızlık suçları her ne suretle yapılmış olursa olsun suçtur. Bu sebeple sanal
paraların konusunu oluşturduğu dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarının her halükârda yaptırıma
tabii olacağı göz ardı edilmemelidir. 

Yanı sıra Türk Ceza Kanunumuzda
bulunan Kara Para Aklama suçunun da
yine bu sanal değerler aracılığıyla
işlenmesi mümkün olabilmektedir.

Sanal paralara ilişkin herhangi bir
özel hüküm bulunmasa da belli suçlar
neticesinde elde edilen ekonomik
değerlerin yasal gelirlere
dönüştürülmesi bu kara para aklama
suçunu oluşturacaktır.
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Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin ihracat potansiyeline çok önemli katkılar sağlayacağını
belirttiği Kolay İhracat Platformu’nu tanıttı. Yapay zeka destekli Kolay İhracat Platformu ile
Türkiye’nin dış ticaretteki etkisini arttırmak amaçlanmaktadır. 

Mevcut ihracatçıların yanı sıra ihracatçı adaylarının e-devlet şifresi ile giriş yapabileceği
Kolay İhracat Platformu aracılığıyla; veri bilimi ve yapay zeka bileşimi ile veriler işlenerek,
ihracatçıya kolay ve güvenli bir şekilde, tek bir kanaldan ulaştırılması sağlanacaktır. 
 
Kolay İhracat Platformu kapsamında bir de akıllı ihracat robotu ismi verilen bir hedef Pazar
tavsiye modülü bulunmaktadır. Firmalar, ilgilendikleri ürünler için doğru yatırım yapılması
amacıyla objektif veriler uyarınca bilgilendirilecek ve yönlendirilecek. İhracatçılar, ihracat
sürecinde her türlü bilgiye yapay zeka teknolojisi aracılığıyla bu platform üzerinden
ulaşabilecektir.

KOLAY İHRACAT PLATFORMU

KAMU İHALE MEVZUATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

30 Eylül 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Genel
Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ uyarınca Kamu İhale Mevzuatında değişiklikler
yapıldı. Bu değişikliklerden başlıcaları şunlardır:

Kamu İhale Kurumu, ilanı veya duyurusu 29 Kasım 2020 ve sonrasındaki elektronik ihalelerde
teminat mektubunun elektronik olarak sunumunu zorunlu hale getirdi. 

İlanı veya duyurusu 20 Ekim 2020 ve sonrasındaki ihalelerde yapım işleri, hizmet ve mal
alımlarında işin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın
kendi malı olması şartının yeterlik kriteri olarak aranamayacağı, ancak, idarece bu hususun
fiyat dışı unsur olarak belirlenebileceği düzenlendi. 

İlanı veya duyurusu 20 Ekim 2020 ve sonrasındaki ihalelerde Tüzel kişi aday veya isteklilerin
bir standart form aracılığıyla yönetici ve ortaklık bilgilerini göstermeleri mümkün hale
getirildi.

İhalelerin 4734 sayılı Kanunun 62. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırılık teşkil
edip etmediğinin tespitine yönelik Kamu İhale Kurumunun denetim yetkisi arttırıldı.



T U N C E R  &  S U Z E R  |   S a y ı  0 6  -  E y l ü l  2 0 2 0

5

Kişisel Verileri Koruma Kurulu
25/03/2019 Tarihli ve 2019/81 Sayılı Karar
ve 31/05/2019 Tarihli ve 2019/165 sayılı
Kararı uyarınca;

Bir spor kulübü online üyelik sözleşmesinde,
özel nitelikli kişisel veri olan avuç içi izinin
alınmasının sözleşmenin kurulması için
zorunlu bir şart olduğunu belirtmişse de
Kişisel verileri Koruma Kurulu verdiği karar
ile avuç içi izinin zorunlu bir şart olarak
belirlenmesinin ölçülü olmadığını ve bu
kapsamda verilen açık rızanın özgür iradeye
dayanmadığını belirterek veri sorumluları
aleyhine 225.000.-TL idari para cezasına
hükmetmiştir.

KVKK, TİHEK VE YARGI KARARLARI

Ayrımcılığı önlemek, işkence ve kötü
muameleyle etkili mücadele etmek ve bu
konuda ulusal önleme mekanizması görevini
yerine getirmek amacıyla kurulan TİHEK,
11/08/2020 tarihli kararıyla;

Gebe olduğu gerekçesiyle işe alım sürecinde
doğrudan ayrımcılığa maruz kaldığını iddia
eden başvurucunun talebi kabul edildi.
 
İşin gerekleri itibariyle kendisi için en verimli,
en nitelikli işçiyi seçmekte serbest olduğunu
belirten işvereni; bu serbestinin sınırının
ayrım yasağı olduğunu, işverenin ayrımcılık
yasağını ve eşit muamele ilkesini ihlal
etmediğini ispatla yükümlü olduğunu ve genel
ifadelerle ayrımcılık iddiasının
reddedilmesinin yeterli olmayacağını
vurgulayarak 15.000,00TL idari para cezasına
hükmetti.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016/19389 E.
2020/6772K. 30/06/2020 tarihli karar ile,

İşçinin işvereni ibra etmesinin geçerli
olabilmesi için; (i)ibra tarihinin iş
sözleşmesinin sona ermesinden başlayarak
en az bir aylık sürenin geçmiş olması,
(ii)ibra konusu alacağın türünün ve
miktarının açıkça belirtilmesi; (iii)ödemenin
eksiksiz olarak ve banka aracılığıyla
yapılmasının şart olduğunu belirtmiştir. 
Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri
kesin olarak geçersizdir.
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