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31.12.2020 tarihinde 2860 sayılı Yardım Toplama
Kanunu’na yeni düzenlemeler getirilmiştir. Bu
düzenleme ile son dönemde artan internet
ortamında yardım toplama faaliyetlerinin izinsiz bir
şekilde yürütülmesinin engellenmesi amaçlanmıştır.

İzinsiz yardım toplama faaliyetinin internet
ortamında yapıldığının tespit edilmesi halinde ilgili
valilik veya İçişleri Bakanlığı tarafından içerik
ve/veya yer sağlayıcıya, yardım toplama faaliyetine
ilişkin içeriğin çıkarılması için elektronik posta veya
diğer iletişim araçları ile bildirimde bulunulacak.

Valilik veya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan
bildirim sonrası en geç 24 saat içerisinde ilgili
içeriğin internet adresinden çıkarılmaması veya
içerik ve yer sağlayıcıya ilişkin bilgilerin
edinilememesi ya da teknik nedenlerle bildirimde
bulunulamaması hâlinde ilgili valilik veya İçişleri
Bakanlığı internet ortamındaki söz konusu içeriğe
erişimin engellenmesi için gerekli başvuruları
yapacaktır. İzinsiz yardım toplanılmasının
engellenmesi amacıyla idari para cezalarında da
artırım yapılmıştır.

Gündemdeki Hukuki Gelişmeler
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MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE TEMERRÜT FAİZ ORANI 

02.01.2021 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren  Mal ve Hizmet
Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak
Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili
Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari
Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”)
uyarınca iki ticari işletme arasında imzalanan
sözleşmelerde uygulanacak faiz oranı %15
iken %18,25 olarak değiştirilmiştir.

Böylelikle sözleşmede, temerrüt halinde
uygulanacak faiz oranının taraflarca
kararlaştırılmadığı veya kararlaştırılan oranın
geçersiz olduğu durumlarda uygulanacak faiz
oranı %18,25 olacaktır. Ancak unutulmamalıdır
ki bu oran yalnızca sözleşmenin mal veya
hizmet tedarikine ilişkin olması durumunda
uygulama alanı bulacaktır.

ÇEKTE VADEDEN ÖNCE İBRAZ YASAĞI SÜRESİNİN
UZATILMASI
31.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren 7262 sayılı Kitle
İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının
Önlenmesine İlişkin Kanunun 26. maddesi ile
ileri düzenleme tarihli çeklerin muhatap
bankaya ibraz yasağı süresi 31 Aralık 2021
tarihine kadar uzatılmıştır.

Düzenleme kapsamında 31 Aralık 2021 tarihine
kadar, çekler, üzerinde yazılı keşide
tarihinden önce ödenmesi için bankalara ibraz
edilemeyecektir.

25.01.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği (“Tebliğ”) ile pandemi döneminde alınan tedbirler neticesinde faaliyetine geçici
olarak ara veren veya faaliyetleri tamamen durdurulan mükellefler 01.12.2020 tarihinden
faaliyetlerine tekrar başlayacağı tarihe kadar olan zaman diliminde Vergi Usul Kanununun
mücbir sebep hükümlerinden yararlanacaktır.
 
Mücbir sebep döneminde verilmesi gereken Muhtasar Beyanname, KDV Beyannamesi ve Form
BA-BS mücbir sebebin sona erdiği ayı takip eden ayın 26. gününe kadar verilebilecektir.
Mücbir sebep hali sona erdiğinde beyanname vermek için kalan sürenin 26 günden az olması
durumunda, mücbir sebebin sona erdiği tarihin bulunduğu dönemin, KDV Beyannamelerinin
verilmesi gereken son gün dikkate alınacaktır. Verilen beyannamelere binaen tahakkuk
edecek ödeme süresi, her dönem için sırasıyla beyannamenin verilmesi gereken ayı takip
eden ay sonuna kadar uzatılmıştır.

VERGİ USUL KANUNUNDA MÜCBİR SEBEPTEN
FAYDALANACAK MÜKELLEFLER
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ESNAF VE SANATKARLARA HİBE VE İŞ YERİ KİRA DESTEĞİ

Pandemi nedeni ile ticari faaliyetleri etkilenen esnaf, sanatkarlar ve gerçek kişi tacirlere
ilişkin olarak "Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle
Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı", 23.12.2020 Tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır. İşbu kararla birlikte; esnaf ve sanatkara, 3 ay boyunca aylık 1.000.- TL
doğrudan hibe desteği, iş yeri kira olanlara büyük şehirlerde 750.- TL, diğer illerde ise aylık
500.- TL kira desteği verilecektir.

Esnaf, sanatkarlar ve gerçek kişi tacirlere yönelik olan hibe destek programına ilişkin usul ve
esaslar ise 24.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan
tebliğe göre; destek programı kapsamında hibe, "gelir kaybı desteği" ve "kira desteği" olmak
üzere iki şekilde verilecektir.

Destekten 14.12.2020 tarihi itibarıyla Esnaf ve Sanatkar Siciline kayıtlı, vergiden muaf
esnaflar, faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Ticaret Bakanlığı
tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler
faydalanabilecektir. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen
ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve
sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler faydalanabilecektir. İş yeri kira bedelinin, kira destek
tutarının altında olması durumunda iş yeri kira bedeli kadar destek sağlanacaktır.

7.550 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyeti,
Büyükşehirlerde, 7.550-11.330 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyeti,
Büyükşehir olmayan şehirlerin il merkezlerinde, 11.330 TL’nin altındaki uyuşmazlıklarda İl
Tüketici Hakem Heyeti,
Büyükşehir olmayan şehirlerin ilçelerinde, 7.550-11.330 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl
Tüketici Hakem Heyeti

26.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe giren 6502
Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68inci ve Tüketici Hakem Heyetleri
Yönetmeliğinin 6ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ
(“Tebliğ”) uyarınca;
 

 
Görevli olacaktır.
 
11.330 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 2020 senesi için
bu sınır, 10.390 TL olarak belirlenmiş idi.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURU SINIRLARI 
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Anayasa Mahkemesi 08/09/2020 Tarih,
2017/40199 Numaralı Bireysel Başvuru
Kararı ile;

Boşanma kararının yurt dışındaki eşe tebliğ
edilememesi ve bu suretle nüfus kayıtlarının
boşanma kararı doğrultusunda
düzeltilememesinin özel hayata saygı hakkının
kapsamında bulunan evlenme hakkını ihlal
ettiğini belirterek başvurucu lehine 50.000.-
TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

EMSAL YARGI KARARLARI

Kişisel Verileri Koruma  Kurulu
23/06/2020 Tarihli ve 2020/481 Sayılı
Kararı ile;

Kişilerin ad ve soyadı ile arama motorları
üzerinden yapılan aramalarda çıkan
sonuçların indeksten çıkarılmasına yönelik
talepler ile ilgili olarak unutulma hakkına ve
bu hakkın uluslararası hukuktaki önemine
değinerek, başvurucuların arama
sonuçlarının indeksten çıkarılmasına yönelik
talepleri ile ilgili olarak öncelikle arama
motorlarına başvuruda bulunmaları, veri
sorumlusu arama motorlarının söz konusu
talepleri reddetmeleri veya başvuru sahibine
cevap vermemeleri halinde ilgili kişilerce
Kurula şikâyette bulunabileceklerini
belirtmiştir. Kişilerin aynı zamanda bu
hususta doğrudan yargı yoluna başvurmaları
da mümkündür.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2019/3694E.
2019/13040K. 11/06/2019 Tarihli Karar ile;

İşverenin birçok personeli ‘ ’tüm tazminatları
ödeyeceğini ve arabuluculuk sözleşmesi
yapacağını’ ’ söyleyerek ayrılmaya zorladığı
olayda; arabuluculuk yerine işverenin fesih
iradesini gizlemeye, ibra niteliği
kazandırmaya veya işçinin dava açmasını
engellemeye yönelik anlaşma faaliyetleri
geçersizdir. Yargıtay bu karar ile işverene
ibra niteliği kazandırmaya yönelik
arabuluculuk anlaşma belgelerinin geçersiz
olduğunu belirterek işçi lehine hüküm
kurmuştur.
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