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Hukukçunun 
bilişim günlüğü… 

(Haziran 2012)

Av. S. Pelin Gürlek

1/7/2013 tarihinden itibaren İnternet’ten 
verdiğimiz siparişler kapımıza ulaştığında, 
kredi kartından yaptığımız ödemeleri, Gelir 
İdaresi’nin ödeme ağına bağlanmak suretiyle 
o anda görebileceğini biliyor muydunuz?  
(Dayanak Maliye Bakanlığı’nın 70 seri no.’lu 
Tebliğ. Tebliğe göre; faaliyetlerinde seyyar 
EFT-POS cihazı kullanan mükelleflere 1/7/2013 
tarihinden itibaren bu cihazlar yerine EFT-POS 
özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz 
kullanmak zorunluluğu getirildi. Yeni nesil ÖKC 
GİB GMP protokolü ile erişilebilen IP Tabanlı 
cihaz olup. Bu cihazların taşıması gereken 
teknik özellikleri içerir taslak düzenlemeyi 
de Gelir İdaresi’nin http://bit.ly/KO2mvB 
adresinden indirebilirsiniz.)  
(06.06.2012)

Yurt dışından temin edilip yine yurt dışında 
teslimi gerçekleştirilen mallar katma değer 
vergisinin konusuna girmediğinden, sahibi 
olunan İnternet sitesi aracılığıyla yurt dışında 
alınıp yine yurt dışında yapılan teslimler 
dolayısıyla katma değer vergisi hesaplanmaz 
(Dayanak: 21.02.2012 tarih ve 276 sayılı 
Özelge)  
(11.06.2012)
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Türkiye’de de devlet politikaları teknoloji 
girişimlerini destekleme hedefinde… Melek 
Yatırımcıların teşvikine dair düzenlemelerin 
hazırlandığı şu günlerde, müjde 
TÜBİTAK’tan geldi… TÜBİTAK Bireysel 
Girişimcilik Aşamalı Destek Programı 
kapsamında, girişimcilere 550,000.00-TL 
hibe şeklinde destek sağlanacak… 
(14.06.2012)

E-ticaret sitelerinin sayısına yetişilmiyor… 
Ancak siz siz olun bilmediğiniz sitelerden 
alışveriş yapacaksanız SSL sertifikası 
var mı? Sanal Pos kullanıyor mu? İletişim 
bilgileri üzerinden ulaşmak mümkün mü 
kontrol etmeden alışveriş yapmayın. 
Ancak bu tavsiyeleri dinlemeden alışverişi 
yaptıysanız Web’den kredi kartınızla 
aldığınız urun uzun süre geçmesine rağmen 
teslim edilmiyorsa bankanıza charge back 
talebinde bulunup paranızın iadesini talep 
edebilirsiniz. 
(17.06.2012)

Deloitte Haziran ayı Raporu Türkiye’de 
Perakende sektörü rakamlarını açıkladı. 
Raporda İnternet pazarı da var http://
bit.ly/LGAKHq
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Türkiye’de de mahkemede twitter 
kullanmak yasaklandı (20.06.2012)
Oda TV’nin 12. duruşmasında mahkeme 
salonunda twitter kullanımı yasaklandı. 
Daha önce İngiltere ve Amerika’da da bu 
tur kararlar verilmişti. Hâkim bu kararını, 
delillerin karartılmasını önlemek, suçlu 
olduğu ispatlanan dek herkesin masum 
olduğu anlamına gelen masumiyet karinesi 
ve kişisel bilgilerin gizliliği ilkelerine 
dayandırdı. Ancak Türk mahkemelerinde 
kapalı olarak görülmesine karar verilmemiş 
olan her duruşmanın herkes tarafından 
izlenmesi mümkün. Bu halde belki de 
mahkeme düzenine müdahalede bulunduğu 
gerekçesi daha akla yatkın kabul edilebilir.
İngiltere’de başlayan Nike 
kampanyası,ünlülerin attıkları tweet’lerin 
reklam olduğunu belirtmemesi yüzünden 
yasaklandı http://bit.ly/MrEg7O 
(20.06.2012)

Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girmeden 
önce rötuşlandı  http://www2.tbmm.gov.tr/
d24/1/1-0630.pdf adresinden son haline 
ulaşabilirsiniz. 
(26.06.2012)
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Hakkınızda yakalama kararı verildiyse TC 
Kimlik numaranıza elektronik ortamda şerh 
konulması uygulaması yolda...http://bit.ly/
NcD9rC 
(22.06.2012)

Deloitte Haziran ayı Raporu Türkiye’de 
Perakende sektörü rakamlarını açıkladı. 
Raporda İnternet pazarı da var http://bit.
ly/LGAKHq

“Elektronik bilet” nasıl düzenlenmeli, 
kimler düzenleyebilir? 
(26.06.2012)
Kara ve deniz yolu ile şehirlerarası veya 
uluslararası yolcu taşımacılığı işi ile iştigal 
eden mükelleflerin, elektronik ortamda 
bilet ve yolcu listesi düzenlemeleri, 
düzenledikleri elektronik biletleri 
yolcularına iletmeleri ve bu vesikaları 
muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul 
ve esasları düzenleyen 415 sayılı Vergi Usul 
Kanunu Tebliğ yayınlandı.
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Karayolu üzeri park yerindeki araçlar için park 
ücreti, yetki ve sorumluluk alanına göre park 
yerini tespite yetkili idarece veya bu idare 
tarafından işletme izni verilen gerçek veya 
tüzel kişilerce alınabilir. Bunlar dışında hiçbir 
gerçek/tüzel kişilerce alınabilir. Bunlar dışında 
hiçbir gerçek veya tüzel kişi herhangi bir 
şekilde park ücreti alamaz. Büyükşehirlerde 
yetkili idareler büyükşehir belediyeleridir. 
Yetkisiz park ücreti alan veya almaya teşebbüs 
edenler, fiilleri daha ağır bir ceza gerektiren 
bir suç oluşturmadığı takdirde, 6 aydan 2 
yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para 
cezası ile cezalandırılır.
İlgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, 
belediye sınırları dâhilinde ticari amaçlı yolcu 
taşıyan (“KORSAN”) kişiye, araç sahibine, 
bağlı bulunduğu durak, işyeri ve işletmelerin 
sorumlularına idari para cezası üç kat olarak, 
fiilin işlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde 
tekerrürü halinde ise beş kat olarak uygulanır. 
Ayrıca, araç her defasında 60 gün süre 
trafikten men edilir. Ayırıcı işareti bulunmayan 
(“KORSAN”) araçlardan taşımacılık hizmeti 
alanlara da üçte biri oranında idari para cezası 
uygulanır. (05.06.2012)

İş kazası sigortası kapsamında, iş kazasına maruz kalan sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik ödeneği (istirahat/rapor parası) sigortalının veya hak sahiplerinin uğradığı geçici gelir kayıplarını telafi etmeyi amaçlar. Meydana gelen kazada sigortalının ağır kusurunun/kasti hareket bulunması, olayın iş kazası niteliğini ortadan kaldırmaz Ancak sigortalıya yapılacak parasal yardımın miktar ve kapsamını etkiler. Sigortalının, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymaması, tehlikeli olduğu veya hastalığa sebep olacağı bilinen bir hareketi yapması, yetkili kimseler tarafından verilen emirlere aykırı hareket etmesi, açıkça izne dayanmadığı gibi, hiçbir gereği/yararı bulunmayan bir işi bilerek yapması ve yapılması gerekli bir hareketi savsaması halleri ağır kusurdan sayılmaktadır. Bu bağlamda iş kazası sigortalının ağır kusuru yüzünden meydana gelmişse, kendisine ödenmesi gereken istirahat/rapor parası, kusur 1/3 oranında, kusur derecesinin olmaması halinde ise yüzde 5 oranında eksiltilerek ödenecek veya kasti hareketi söz konusu ise 1/2 tutarında ödenecektir.

Bunları biliyor muydunuz 
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KDV iadelerine ilişkin 119 seri no’lu tebliğ yayınlandı 
(25.06.2012)
İndirimli orana tabi işlemler kapsamında yapılacak olan KDV İadelerine ilişkin 119 seri no’lu Tebliğ http://bit.ly/L17gYn adresinde

Kıdem tazminat tavan tutar farkı talep 

edebilecek kişilerden misiniz? 
(06.06.2012)
Memur maaş katsayılarında yapılan zam, 

01.06.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Söz 

konusu düzenleme ise 01.01.2012 itibariyle (yani 

geriye doğru geçerli şekilde) yürürlüğe girdi. Bu 

zam düzenlemesi ile kıdem tazminatı tavan tutarı 

da geriye dönük olarak değişmiş oldu. Böylece 

01.06.2012 tarihine kadar olan sürede işten 

ayrılıp kıdem tazminatı 2.805,04 TL tavan tutar 

üzerinden ödenmiş kişiler için kıdem tazminatı 

farkı talep hakkı doğmuş oldu.
Bu halde kıdem tazminat tavan tutarı farkı olan 

112,23 TL  (x) her kıdem yılı itibariyle ödenmesini 

talep edebilirsiniz. Ödemeniz yapılmadığı 

takdirde söz konusu tutara ek olarak geciken gün 

karşılığı en yüksek mevduat faizi oranında faiz 

isteyebilirsiniz.
Kıdem tazminat tavan tutarında yılbaşı itibariyle 

uygulanacak olan farklı tutarı talep hakkı olanlar 

kimler peki?  Kıdem tazminatı matrahı 2.805,04 

TL üzerinde  olan kişilerdir. Yani; Örneğin 2012 

yılı 2. ayında işten ayrılan ve aylık brüt ücreti 

2.000 TL olan bir kişinin kıdem tazminatı 2.000 

TL ücret üzerinden hesaplandığından fark tutar 

doğmayacaktır. Ama söz konusu kişinin aylık 

brüt ücreti 3.000 TL olması halindeyse söz 

konusu tutar 2.805,04 TL tavan tutar üzerinde 

olduğundan 112.23 TL fark kıdem tazminatı 

tutarının her kıdem yılı itibariyle ödenmesini talep 

edebilecektir.

Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu 
yürürlüğe girdi (22.06.2012) 
İlgili düzenlemeye http://bit.ly/NWIAQo adresinden 

ulaşabilirsiniz. Bu kanun ile mahkemelerin yükünün azaltılması 

amaçlanıyor. İlgili Kanun gereği, Hukuk Fakültesi mezunu 

mesleğinde en az 5 yıl kıdeme sahip olanlar ilgili eğitimi takiben 

girecekleri sınavda başarılı olmak kaydıyla Arabuluculuk siciline 

kayıt olma hakkı kazanırlar.

Sağlık bakanlığından özel hayatın gizliliğine 
müdahale (25.06.2012)
Sağlık Bakanlığı, laboratuarlardan hamilelik testi pozitif 

çıkanların listesini ve iletişim bilgilerini istemeye başlamış 

gebelik testi sonucunu eş ve babanın cep telefonuna SMS ile 

bildiriyormuş. Bu uygulamayı Aile Hekiminin anne-çocuk sağlığını 

izleme yükümü altında yasallaştırmak çabasındaysalar da, gerek 

ulus üstü düzenlemeler gerekse de Anayasa gereği kişinin özel 

hayatı gizlidir. Bekâr bayanların babalarına hamile olduğunu 

bildirmek nasıl bir iş bilincidir? Bu ülke, halen töre cinayetleri, 

aile içi şiddetle uğraşmakta... Konuyla ilgili habere http://bit.ly/

Q0Gg9x adresinden ulaşabilirsiniz.
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