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1 KASIM 2018 

 

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU’NUN 16/10/2018 TARİHLİ, 2018/119 

NO.LU KURUL KARARI 

 

Veri sorumluları ve veri işleyenler tarafından ilgili kişilerin e-posta adreslerine veya SMS 

ya da çağrı ile cep telefonlarına reklam bildirimleri/aramaları yönlendirilmesinin önüne 

geçilmesini teminen ilke kararı alınmıştır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

(Kanun) hükümlerine aykırı olarak ilgili kişilerin açık rızaları alınmaksızın e-posta adreslerine 

veya SMS veya çağrı ile cep telefonlarına reklam bildirimleri/aramaları geldiği hususunda 

Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (Kurum) intikal eden çok sayıda başvuru ile bu kapsamda 

yürütülmekte olan incelemeler çerçevesinde ulaşılan tespitler dikkate alınarak; 

 

•  İlgili kişilerin rızalarını almadan ve Kanunun 5 inci maddesinde hüküm altına alınan 

işleme şartlarını sağlamadan, telefon numaralarına SMS göndermek, arama yapmak veya e-

posta adreslerine posta göndermek suretiyle reklam içerikli ileti yönlendiren veri 

sorumluları ile veri sorumluları adına reklam içerikli mesaj/e-posta göndermek veya arama 

yapmak amacıyla ilgili kişilerin açık rızaları bulunmaksızın bu verileri kullanan veri 

işleyenlerin söz konusu veri işleme faaliyetlerini Kanunun 15 inci maddesinin (7) numaralı 

fıkrası uyarınca derhal durdurması gerektiği, 

 

• Kanunun 12 nci maddesi kapsamında veri sorumlusunun kişisel verilerin hukuka aykırı 

olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve 

kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye 

yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorunda olduğu ve kişisel verilerin 

kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, anılan tedbirlerin 

alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumlu olduğu, 

      
Kasım ayındaki önemli yenilikler kronolojik bir sıra halinde aşağıdaki gibidir. 
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9 KASIM 2018 

 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN 

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO: 2018/4) 

 

 Genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik 

yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum 

tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının 

sağlandığına ilişkin EK-11’de yer alan “Elektrik Enerjisi Üretimi Yatırımlarında Yatırım Teşvik 

Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu”nu Bakanlığa 

ibraz etmesi halinde yapılmış sayılır 

 

  

  

 

•  Belirtilen şekilde söz konusu faaliyetlerde bulunan veri sorumluları hakkında Kanunun 18 inci 

maddesi hükümleri çerçevesinde işlem tesis edileceği, 

 

• - Bahse konu şekilde işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmiş olabileceği de 

göz önüne alınarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme 

veya Ele Geçirme” başlıklı 136 ncı maddesi çerçevesinde ilgili veri sorumluları hakkında 

gerekli hukuki işlemlerin tesisi için konunun 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 158 

inci maddesi uyarınca ihbaren ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bildirileceği 

 

• hususlarında kamuoyunun bilgilendirilmesine ve bu İlke Kararının Kurumun internet sitesi ile 

Resmî Gazete’de yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 
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27 KASIM 2018 

 

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN 

KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

 

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında 

Yönetmeliğin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı 

amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı aşamaz.” ibaresi “tablet ve bilgisayar alımı amacıyla 

kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı 

amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep 

telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı aşamaz.” şeklinde değiştirilmiştir. 11/A 

maddesinin ikinci fıkrasında fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı 

amacıyla kullandırılan kredilerde altı ay olan vade sınırı 31/1/2019 tarihine kadar on iki ay olarak 

uygulanır. 

 

 

 

 

 

  
30 KASIM 2018 

 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden 

değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın 

aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen 

ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan 

edilmesi gerekmektedir. 

 

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2018 yılı için % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) 

olarak tespit edilmiştir. 

Bu oran, aynı zamanda 2018 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. 

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır. 
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30 KASIM 2018 

 

KAMU TAŞINMAZLARI ÜZERİNDEKİ TURİZM YATIRIMLARININ SÜRELERİNİN 

UZATILMASI İLE SATIŞINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

 

 

Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması ile Satışına İlişkin 

Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “biri peşin olmak üzere 

dört eşit taksitle” ibaresi “yüzde yirmi beşi peşin olmak üzere toplam beş taksitle” olarak 

değiştirilmiştir. 

 

Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“(1) Turizm yatırımcısı tarafından yeni sözleşme tarihinden itibaren en fazla dört yıl içerisinde 

turizm tesisinin tamamının yıkılarak yeniden inşa edilmesinin taahhüt edilmesi ve aynı süre içerisinde 

Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgesi alınması halinde, bu belgenin alınmasını 

müteakip; peşin ödemede yararlanma bedelinin yüzde yirmi beşi, taksitli ödemede ise taksitlerin 

tamamının ödenmiş olması durumunda yararlanma bedelinin yüzde yirmi beşini karşılayan taksit 

tutarı ve faizi yatırımcının sözleşmesinden doğan mevcut veya ileride doğacak borçlarına mahsup 

edilir. Vadesi gelmeyen taksitlerin ise yararlanma bedelinin yüzde yirmi beşine tekabül eden kısmı 

tahsil edilmez. 
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