31.07.2021
MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BÜLTEN
1. ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
YAYIMLANDI.
27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alt
İşverenlik Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi işyeri
bildirgesi ile birlikte bölge müdürlüğüne
verilecek belgeler tüzel kişiler için Ticaret Sicil
Gazetesi sureti, imza sirküleri, alt işverenlik
sözleşmesi ve ekleri olarak sayılmıştır.
06.07.2021 tarihli ve 31533 sayılı Resmi
Gazete’de
yayımlanan
Alt
İşverenlik
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik ile imza sirküleri verilmesi şartı
kaldırılmıştır.
2. FİKİR VE SANAT ESERLERİ SERTİFİKA
YÜKÜMLÜLÜĞÜ
HAKKINDA
YENİ
DÜZENLEMELER YAPILDI.
06.07.2021 tarihli ve 31533 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Fikir ve Sanat
Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin
Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan
İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına
Dair
Yönetmelik
yeni
düzenlemeler
getirmiştir.
Yönetmelik
kapsamında; dolum tesisleri, matbaalar ve fikir
ve sanat eserlerinin çoğaltıldığı diğer yerler;
boş taşıyıcı materyallerin üretimini yapan
yerler; yayınevleri; film ve fonogram
yapımcıları; ticari sanat galerileri, güzel sanat
eserlerinin perakende satışını yapan yerler ile
güzel sanat eserlerinin müzayede, mezat

yahut açık artırma ile satışının yapıldığı yerler
ve fikir ve sanat eseri içeren nüsha ve
materyallerin; satış, dağıtım veya ithalatını
yapan ya da bunları kiraya veren yerlerin
sertifika
alma
zorunluluğu
olduğu
düzenlenmiştir.
Yönetmelik uyarınca film ve fonogram
yapımcılarının sertifikalandırma işlemleri Telif
Hakları
Genel
Müdürlüğünce,
dolum
tesislerinin sertifikalandırma işlemleri ise
İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğünce
yapılır. Diğer tüm sertifikalandırma işlemleri il
kültür
ve
turizm
müdürlüklerince
gerçekleştirilir. Bu Yönetmelikte belirtilen
sertifika başvuruları, Bakanlık tarafından
kurulan Elektronik Başvuru Sistemi üzerinden
gerekli bilgileri beyan etmek ve fikir ve sanat
eserleri üzerindeki haklara riayet edileceğini
taahhüt etmek suretiyle yapılır.
Bu
Yönetmelik
gereğince
sertifika
yükümlülüğüne tabi olan yerler, denetimler
esnasında sertifikalarını ibraz etmekle
yükümlüdür. Ayrıca matbaalar, yayınevleri,
dolum tesisleri ve benzeri yerler, üretimini ve
çoğaltımını yaptıkları süreli olmayan yayınlar
ile taşıyıcı materyaller üzerinde sertifika
numarasını bulundurmakla; dolum tesisleri
kaynak kimlik kodunu (SID kodu) da taşıyıcı
materyaller
üzerinde
bulundurmakla
yükümlüdürler.
3. KISMİ DAVA AÇILIRKEN ALACAĞIN
ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI SÖZ KONUSU

OLABİLECEĞİ
HUSUSU
EDİLMEMELİDİR.

SÖZ

ARDI

09.07.2021 tarihli ve 31536 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Yargıtay 9. Hukuk
Dairesinin 25/05/2021 Tarihli ve E: 2021/5247,
K: 2021/9500 Sayılı Kararı kararından özetle; “
Uygulamada fazlaya ilişkin hakların saklı
tutulması, dava açma tekniği bakımından,
tümü ihlal ya da inkar olunan hakkın ancak bir
bölümünün dava edilmesi, diğer bölümüne ait
dava ve talep hakkının bazı sebeplerle
geleceğe bırakılması anlamına gelir. Yargıtay
Hukuk Genel Kurulunca benimsenmiş ilkeye
göre, kısmi davada fazlaya ilişkin hakların saklı
tutulmuş olması, saklı tutulan kesim için
zamanaşımını kesmez, zamanaşımı, alacağın
yalnız kısmi dava konusu yapılan miktar için
kesilir. Somut olayda; davanın kısmi dava
olarak açıldığı, davacının iş sözleşmesinin
10.10.2008 tarihinde feshedildiği, 14.12.2018
olan ıslah tarihi itibariyle feshin üzerinden on
yıllık zamanaşımı süresi geçtiğinden, davalının
ıslah dilekçesine karşı süresinde ileri sürdüğü
zamanaşımı defi nedeniyle kıdem ve ihbar
tazminatlarının dava dilekçesi ile talep edilen
50,00 TL’lik kısmı dışında zamanaşımına
uğradığı anlaşılmakla, mahkemece kıdem ve
ihbar tazminatı bakımından zamanaşımı defi
dikkate alınmaksızın hüküm kurulmasının
hatalı olduğuna kanaat getirilerek hüküm
bozulmuştur.”
4. GERÇEK YARARLANICININ BİLDİRİLMESİ
YÜKÜMLÜLÜĞÜ
İLE
İLGİLİ
TEBLİĞ
YAYINLANDI.
13.07.2021 tarihli ve 31540 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 529 Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği tüzel kişiler ve tüzel kişiliği
olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcı
bilgisinin güncel, tam ve doğru bir şekilde
tespit
edilebilmesi
amacıyla
gerçek
faydalanıcının belirlenmesine ve bildirilmesine
ilişkin olarak bildirim zorunluluğu getirilen
mükelleflerin kapsamı, bildirimin şekli,

bildirimde bulunulacak dönem, bildirim verme
zamanı, bildirimin gönderilme usulü ile
uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları
düzenlemektedir.
Tebliğe göre işbu Tebliğin konusunu teşkil
eden gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini,
bildirim verme süresinin başladığı 1/8/2021
tarihi itibarıyla faal olan (tasfiye işlemi devam
edenler
dâhil);
a)
Kurumlar
vergisi
mükellefleri, b) Kollektif şirketlerde şirketi
temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız
komandit şirketlerde komandite ortaklardan
biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık
payına sahip kişi, Türkiye’de yönetim merkezi
olan veya Türkiye’de mukim yöneticisi olan
yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri
teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya
temsilcileri, vermek zorundadırlar.
Tebliğ uyarınca gerçek faydalanıcı; tüzel kişi
veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai
olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar
üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi
veya kişileri, ifade etmektedir.
Ayrıca; Tedbirler Yönetmeliğinde 11/10/2006
tarihli ve 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun
uygulanmasında yükümlü sayılanlar ile
bunların şube, acente, temsilci ve ticari
vekilleri ile benzeri bağlı birimleri Gelir İdaresi
Başkanlığı tarafından talep edildiğinde
müşterileri
tarafından
gerçekleştirilen
işlemlerin
gerçek
faydalanıcı
bilgisini
Başkanlığa bildirmek zorundadır. Tebliğin 5.
Maddesinde
de
geçek
faydalanıcının
belirlenmesi esasları düzenlenmiş durumdadır.
Bildirim
yapma yükümlülüğü getirilen
kurumlar
vergisi
mükellefleri,
gerçek
faydalanıcı bilgisini geçici vergi beyannameleri
ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde
bildirmek zorundadır.

Kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan
diğer mükellefler ile diğer kişiler gerçek
faydalanıcı bilgisini her yılın Ağustos ayı
sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığına bir
form ile elektronik ortamda bildirmek
zorundadır. İlgililerin yeni mükellefiyet tesis
ettirmesi veya daha önce bildirime ekledikleri
bilgilerde değişiklik olması halinde, yeni
mükellefiyet tesisini veya bilgi değişikliğini,
bunların gerçekleştiği tarihi takip eden bir ay
içerisinde bildirmeleri gerekmektedir.

ikinci fıkrasının (b) bendi; 109 uncu
maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi
açısından da aynı değişiklik söz konusudur.

Tebliğ’de bildirimin elektronik ortamda
gönderilmesi zorunlu kılındığından aksi halde
kabul görmeyeceğini de ifade etmek isteriz.

5271 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin
birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Zorla getirme kararı; telefon, telgraf, faks,
elektronik posta gibi iletişim bilgilerinin
dosyada bulunması hâlinde bu araçlardan
yararlanılmak suretiyle de tanığa bildirilir.”

Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimine konu
edilen bilgilerin mükellefler tarafından,
bildirimin verildiği tarihi takip eden takvim
yılının başından itibaren 5 yıl süreyle muhafaza
edilmesi gerekmektedir. Bu Tebliğde yapılan
düzenlemeler kapsamında bildirilmesi gereken
bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı
bildirimde bulunan mükellefler hakkında 213
sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri tatbik
olunur.
5. 7331 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE BAZI
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR KANUN İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER
HAKKINDA
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun
idarenin sükutunu düzenleyen 11.maddesinin
2.fıkrasında altmış gün içinde cevap verilmezse
isteğin
reddedilmiş
sayılmasına
ilişkin
düzenlemede süre değiştirilerek otuz gün
olarak belirlenmiştir. Yine 13. Maddede
yapılan değişiklik ile de tam yargı davası açma
süresi otuz gün olarak hükme alınmıştır.
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kasten
öldürmenin nitelikli hallerinin düzenleyen 82
nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde
yer alan “eş” ibaresi “eş, boşandığı eş”
şeklinde değiştirilmiştir. 86 ncı maddesinin
üçüncü fıkrasının (a) bendi; 96 ncı maddesinin

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 12
nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(6)
Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi
kurumlarının ya da banka veya kredi
kartlarının araç olarak kullanılması suretiyle
işlenen suçlarda mağdurun yerleşim yeri
mahkemeleri de yetkilidir.”

5271 sayılı Kanunun tutuklama nedenlerini
düzenleyen 100.maddesine “somut delillere
dayanma” şartı eklenmiştir.
5271 sayılı Kanunun 110 uncu maddesine
“Şüpheli
veya
sanığın
adli
kontrol
yükümlülüğünün
devamının
gerekip
gerekmeyeceği hususunda en geç dört aylık
aralıklarla; soruşturma evresinde Cumhuriyet
savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi,
kovuşturma evresinde ise resen mahkeme
tarafından 109 uncu madde hükümleri göz
önünde bulundurularak karar verilir.” Şeklinde
ek fıkra eklenmiştir.
“Adli kontrol altında geçecek süreleri
düzenleyen 110/A maddesi eklenmiştir.
Madde
hükmüne
göre;
ağır
ceza
mahkemesinin görevine girmeyen işlerde adli
kontrol süresi en çok iki yıldır. Ancak bu süre,
zorunlu hâllerde gerekçesi gösterilerek bir yıl
daha uzatılabilir. Ağır ceza mahkemesinin
görevine giren işlerde, adli kontrol süresi en
çok üç yıldır. Bu süre, zorunlu hâllerde,
gerekçesi gösterilerek uzatılabilir; uzatma
süresi toplam üç yılı, Türk Ceza Kanununun
İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci,
Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan

suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına
giren suçlarda dört yılı geçemez. Bu maddede
öngörülen adli kontrol süreleri, çocuklar
bakımından yarı oranında uygulanır.
5271 sayılı Kanunun 176 ncı maddesinin birinci
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Ayrıca,
iddianameye ilişkin bilgiler ve duruşma tarihi;
telefon, telgraf, faks, elektronik posta gibi
iletişim bilgilerinin dosyada bulunması hâlinde
bu araçlardan yararlanılmak suretiyle de
bildirilir, ancak çağrı kâğıdına bağlanan
sonuçlar bu durumda uygulanmaz.”
5271 sayılı Kanunun 233 üncü maddesinin
birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler ve ikinci
fıkrasına “yapılacak çağrı” ibaresinden sonra
gelmek üzere “ve zorla getirme” ibaresi
eklenmiştir.
“Kovuşturma
evresine
geçildiğinde çağrı kâğıdına iddianame eklenir.
Ayrıca, iddianameye ilişkin bilgiler ve duruşma
tarihi; telefon, telgraf, faks, elektronik posta
gibi iletişim bilgilerinin dosyada bulunması
hâlinde bu araçlardan yararlanılmak suretiyle
de bildirilir.”
5271 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin
dördüncü
fıkrasına
“temel
cezadan”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve koşulları
bulunduğu takdirde zincirleme suça ilişkin
hükümler uygulandıktan sonra belirlenen
cezadan” ibaresi ve maddenin sekizinci ve
onbirinci fıkralarına sırasıyla aşağıdaki
cümleler eklenmiş, dokuzuncu fıkrasında yer
alan “şartların gerçekleştiği ve eylemin seri
muhakeme
usulü
kapsamında
olduğu
kanaatine varırsa talepte belirlenen yaptırım
doğrultusunda” ibaresi “şartların gerçekleştiği,
eylemin seri muhakeme usulü kapsamında
olduğu ve dosyadaki mevcut delillere göre
mahkûmiyet kararı verilmesi gerektiği
kanaatine varırsa talep yazısında belirtilen
yaptırımdan daha ağır olmamak üzere dört ila
yedinci fıkra hükümleri doğrultusunda”
şeklinde ve ondördüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir. “Bu fıkraya aykırı olarak

düzenlendiği, belirlenen yaptırımda maddi
hata yapıldığı, yaptırım hakkında 231 inci veya
Türk Ceza Kanununun 50 nci ve 51 inci
maddelerinin
uygulanmasında
objektif
koşulların gerçekleşmediği ya da teklif edilen
cezanın mahiyetine uygun bir güvenlik tedbiri
belirtilmediği
anlaşılan
talep
yazısı,
eksikliklerin
tamamlanması
amacıyla
mahkemece Cumhuriyet başsavcılığına iade
edilir. Cumhuriyet savcısı tarafından eksiklikler
tamamlandıktan
ve
hatalı
noktalar
düzeltildikten sonra talep yazısı yeniden
düzenlenerek mahkemeye gönderilir.” “Seri
muhakeme usulü, bu kapsama giren bir suçun,
kapsama girmeyen başka bir suçla birlikte
işlenmiş olması hâlinde uygulanmaz.” “(14)
Dokuzuncu fıkra kapsamında mahkemece
kurulan hükme itiraz edilebilir. İtiraz mercii,
itirazı üçüncü ve dokuzuncu fıkralardaki şartlar
yönünden inceler.”
5271 sayılı Kanunun 251 inci maddesinin
birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“175 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca
duruşma günü belirlendikten sonra basit
yargılama usulü uygulanmaz.”
6. 7332 HAYVANLARI KORUMA KANUNU İLE
TÜRK CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN YÜRÜRLÜĞE
GİRDİ.
14.07.2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Kanun ile hayvanlara
karşı işlenen suçlar Türk Ceza Kanunu
kapsamına alınmıştır.
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun
yasakları
düzenleyen
14.maddesine
hayvanlara cinsel saldırıda bulunmak veya
tecavüz etmek; Bakanlıkça belirlenen tehlike
arz eden hayvanları üretmek, sahiplenmek,
sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas
etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunların
ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak;
hayvanlara işkence yapmak veya acımasız ve

zalimce muamelede bulunmak, ev hayvanını
terk etmek bentleri de eklenmiştir.
Aynı Kanun’un aykırılıklara yönelik idari para
cezalarını düzenleyen 28. Maddesinde ciddi
değişiklikler yapılmış ve idari para cezaları da
arttırılmıştır. 5199 sayılı Hayvanları Koruma
Kanunu’na 28/A maddesi eklenerek adli ceza
yaptırımları düzenlenmiştir.
Kedi ve köpek sahiplerine, hayvanlarını dijital
kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına
aldırma
zorunluluğu
getirilmiştir.
Bu
yükümlülüğün 31.12.2022 tarihine kadar
yerine getirilmesi gerekmektedir.
7. ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.
27.07.2021 tarihli ve 31550 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Haftalık İş Günlerine
Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile
6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Haftalık İş Günlerine
Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin
6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“a) Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma
süresi 7,5 saati geçemez. Profesyonel ve ağır
vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük
çalışma süresi 9 saati geçemez, ancak bu süre
herhangi bir hafta içinde iki kez on saate
çıkarılabilir.”

(İlgili bültende 01.07.2021 – 31.07.2021
tarihleri
arasında
getirilen
güncel
düzenlemeler ve yargı kararları özetlenmiştir.)

