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İstanbul  iş  hayatının merkezi  Levent ’ te faal iyet  gösteren Berker

Berker Hukuk Bürosu, gerek Türkiye’de gerekse yurt  dış ında ikamet

eden yer l i  ve yabancı müvekki l ler ine geniş  yelpazede hukuk

hizmet ler i  sunmaktadır .

 

Kurucularımızın uzun yı l lara dayanan ve farkl ı  a lanları  kapsayan

mesleki  deneyimler i  sayesinde Hukuk Büromuzda t icar i  ve kurumsal

hayatın iht iyaçları  çok iy i  b i l inmektedir .  Bunun sonucu olarak,

hizmet ve danışmanlık aşamasında yalnızca teor iye bağ l ı

kal ınmamakta;  t icar i  ve kurumsal hayatın gerçekler i ,  ş i rket ler in

iht iyaçları  d ikkate al ınmaktadır .  Ayrıca,  müvekki l ler in doğru ve

güncel  bi lg iye kısa sürede ulaş ımı sağ lanmakta,  çözüm ve sonuç

odakl ı  danışmanlık hizmet i  sunulmaktadır .

 

Her zaman iç in i lk  hedef imiz,  h izmet ver i len konuda iht i laf

çıkmasını  önlemekt i r .  Ancak iht i laf ın kaçını lmaz olduğu hal lerde de

Hukuk Büromuz, dava ve tahkim alanındaki  tecrübesiy le

müvekki l ler in in hak ve menfaat ler in i  hız l ı  ve faydacı yaklaş ımla

korumaktadır .
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Hakkımızda
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BANKA VE FINANS HUKUKU

ŞİRKETLER HUKUKU

GAYRIMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU

SÖZLEŞMELER HUKUKU

İHTİLAF ÇÖZÜMÜ

ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR HUKUKU

İŞ HUKUKU

DENİZ TİCARETİ VE SİGORTA HUKUKU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU

TELEKOMÜNİKASYON HUKUKU
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I.   Şantiyelerde Alınacak Yeni Koronavirüs Tedbirleri                                                                 sf 5-6
                                                                                                                                          

 

II.   Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine 

      Yapılan Sigorta Sözleşmeleri İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine                   sf 7-11  
      İlişkin Yönetmelikte Değişiklik                                

    

 

III.   Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemler Hakkında                                  sf 12-13
        Yönetmelik            

 

IV.   Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde                          sf 14-18
        Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik Değişikliği
 

 

 

BU SAYIMIZDA
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Yönetici Ortağımız Av. Ahmet Berker'in COVID-19’un Kamu İhale Sözleşmelerine 

Etkisi” başlıklı makalesi Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası web sitesinde 

yayınlanmıştır.                                                    
                                                                                                                                          

Kurucu Ortağımız Av. Ayça Berker'in “COVID-19 Virüs Salgınının 

Şirketlere Olan Hukuki Etkileri” başlıklı makalesi BT Haber'in web sitesinde 

yayınlanmıştır. 
 

Kurucu Ortağımız Av. Ayça Berker’in “4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında
Uzaktan Çalışma Modeli” yazısı BT Haber’in Bilişim Teknolojileri ve 

Ekonomisi Gazetesinde yayınlanmıştır.
 

Yönetici Ortağımız Av. Ahmet Berker'in "Corona Virüs Salgınının Eser 
Sözleşmelerine Etkisi” başlıklı makalesi Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası 
web sitesinde yayınlanmıştır.

Berker Berker' den Haberler
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İnşaat 

Şantiyelerde Alınacak Yeni

Koronavirüs Tedbirleri

Sayfa 5 

Mevcut acil durum planları ve risk değerlendirmeleri güncellenmeli, çalışanlarda

koronavirüs tespit edilmesi durumunda geliştirilecek eylem planında yapılması

gerekenlere yer verilmelidir.

Görevlendirilen çalışanların sorumlulukları belirlenmelidir.

Çalışanların riskini en aza indirmek için gerekli tedbirler planlanmalıdır.

Tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması aşamasında, iş sağlığı ve güvenliği

profesyonelleri ile çalışanların görüşleri dikkate alınmalıdır.

Büyük çalışma ekipleri küçük birimlere ayrılmalı ve sosyal mesafe kuralı

uygulanmalıdır.

Faaliyetlerin en az sayıda çalışanla sürdürülebilmesine ilişkin çalışma planı

oluşturulmalıdır.Çalışanların birbiriyle iletişimin asgari düzeyde olması sağlanmalıdır.

Çalışanların hayatının tehlikeye atılmaması için doğru planlama yapılmalı ve uygun

tedbirler alınmalıdır.

Çalışanların ateşi sabah işe giriş, öğle arasında işe başlamadan önce ölçülmelidir.

Ateşi yüksek olan çalışanlar işyeri hekimine yönlendirilmelidir.

Alınacak tedbirler hakkında çalışanlar düzenli olarak bilgilendirilmelidir.

Hijyen kurallarının takibi sağlanmalıdır.

Zorunlu olmadıkça şantiyeye ziyaretçi girişi yapılmamalıdır

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip Koronavirüsle (Covid-19) mücadele

kapsamında, 13/04/2020 tarihinde şantiyelerde alınması gereken koronavirüs tedbirleri

üzerine bir kılavuz yayınlamıştır. 

 

“Şantiyelerde 19 Adımda Yeni Tip Korona Virüsüne Karşı Korunun” başlıklı tüm

önlemlerin yer aldığı kılavuz uyarınca işverenin işyerinde aldığı tedbirleri çalışanlara

bildirmesi gerekmektedir. Ayrıca birden fazla işverenin bulunduğu şantiyelerde alınacak

tedbirlerde, iş birliği ve koordinasyona, işverenler arasında düzenli bilgi alışverişinin

sağlanmasına özen gösterilmesi gerektiği de bildirilmiştir.

 

Kılavuzda, işverenlerin dikkate alması gereken önlemler aşağıdaki gibidir
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Toplantılar video konferans gibi uzaktan yöntemlerle yapılmalıdır.

Çalışanların kullanımı için standartlara ve işe uygun kişisel koruyucu donanımlar

sağlanmalıdır.

Koronavirüs belirtisi olan çalışanlar, maske takılmak suretiyle en yakın sağlık

kuruluşuna ulaştırılmalıdır.

Ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe ihlallerini önleyici tedbirlerin alınması

gerekmektedir.

Çalışanların, dezenfektana, suya sabuna erişimi sağlanmalıdır.

Düzenli havalandırma yapılmalıdır. 

Gıda ihtiyaçlarında hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Malzemelerin depolandığı alanlarda koronavirüs kapsamında tedbirler alınmalıdır.

Ülke genelindeki tedbirler ihlal edilmemelidir.

 

Kılavuzda, şantiye alanlarındaki yemekhaneler ve dinlenme alanları ile ilgili dikkate

alınması gereken önlemler ise aşağıdaki gibidir:
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Sigorta 

Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere,

Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri İle Mesafeli
Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte

Değişiklik

I.    Giriş

Sayfa 7 

09/05/2020 tarih ve 31122 sayılı Resmi Gazete’de “Sigortacılık Kapsamında

Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri İle Mesafeli

Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik” (“Değişiklik“) yayımlanmıştır. Sigortacılık konusunda önemli değişiklikler

içeren Değişikiliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Aşağıda yürürlük tarihleri ayrıca belirtilmiş olan hükümler (madde. 9/6 ve 7 fıkralar,

madde 10/A-2 ve 3. fıkralar) dışındaki tüm maddeler, yayımı tarihi itibariyle (09.05.2020)

yürürlüğe girecektir.

1.    Yönetmeliğin “Amaç” başlıklı 1. Maddesine aşağıda bold olarak belirtilmiş olan
ekleme yapılmıştır.

“Bu Yönetmeliğin amacı; sigortacılık faaliyeti ile bu kapsama girmeyen işlerin sınırlarının

tespiti, tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmeleri ve tarafların karşı karşıya gelmeden

akdettikleri sigorta sözleşmeleri ile asli işi sigorta aracılığı olmayan işletmelerin
sundukları mal ve hizmetlerle birlikte sağlayabileceği sigortalara ilişkin usul ve
esasların belirlenmesidir.”
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2.    Yönetmeliğin Tanımlara ilişkin 4. Maddesine aşağıdaki iki tanım eklenmiştir.
Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığı,

Kalıcı Veri Saklayıcısı: Sigorta ettirenin, sigortalının ve sigortadan faydalanacak

kişilerin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak

makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden

kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj,

elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, Sigorta Bilgi ve Gözetim

Merkezi üzerinden veya E-Devlet üzerinden kurulacak yapı ve benzeri her türlü araç

veya ortamı,

3D Secure: İnternet ortamında banka kartı veya kredi kartı ile gerçekleştirilen

işlemlerde ek güvenlik tedbirlerini getiren, kartlı sistem kuruluşları tarafından onaylı

protokolü,

3.    Yönetmeliğin “Mesafeli akdedilen sigorta sözleşmeleri” başlıklı 9. Maddesi,
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri MADDE 9:
 

(1) Sigorta sözleşmeleri, ister doğrudan ister sigorta acentesi vasıtasıyla olsun, tarafların

bir araya gelmeksizin uzlaşmalarına imkân sağlayan her türlü iletişim aracı kullanılarak

akdedilebilir.

 

(2) Bu Yönetmelik kapsamında mesafeli sözleşme akdetmek isteyenlerin, işi yürütebilecek

şekilde gerekli organizasyon ve teknik alt yapıya sahip olması gerekir.

 

(3) Mesafeli sigorta sözleşmesi akdedecek olanlar, uygulamaya başlamadan önce, gerekli

organizasyon ve teknik alt yapılarına ilişkin Bakanlığa bilgi vermek zorundadır.

 

(4) 14/2/2020 tarihli ve 31039 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde

Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik hükümleri, mesafeli akdedilen sigorta sözleşmeleri

hakkında da uygulanır.

 

(5) Mesafeli akdedilen sözleşmelerde de Türk Ticaret Kanunu’nun 1424. maddesinde

öngörülen poliçe verme yükümlülüğü devam eder. Türk Ticaret Kanunu’nun 1425 inci

maddesine uygun olmak kaydıyla, Kalıcı Veri Saklayıcısı aracılığı ile poliçe verilebilir.

 

(6) Mesafeli sigorta sözleşmesi akdedecek olanlar, banka kartı veya kredi kartı ile yapılan

tahsilatlarda 3DSecure uygulamasını kullanmak zorundadır. (Bu fıkranın yürürlük tarihi
15.07.2020’dir.)
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(7) Taraflarının karşı karşıya gelerek kurulduğu sözleşmelerde banka kartı veya kredi

kartının ilk 6 ve son 4 rakamı ile sanal pos üzerinden güvenli ödeme yapılması temin

edilir. Sigorta aracısının prim tahsilatında 3DSecure uygulamasını kullanmayı talep

etmesi durumunda sigorta şirketi gerekli teknik altyapıyı sağlamak zorundadır. (Bu
fıkranın yürürlük tarihi 15.10.2020’dir.)
 

(8) Mesafeli sigorta sözleşmesi akdedecek olanlar, tüketicileri mesafeli satış kanallarına

yönlendiren ve asli işi sigorta aracılığı olmayan işletmelere primle bağlantılı olmayacak

biçimde hizmet bedeli ödeyebilir.

4.    Yönetmeliğin “Mesafeli akdedilen sigorta sözleşmeleri” başlıklı 9. Maddesi,
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Mal ve Hizmet Satışı ile Bağlantılı Olarak Sunulan Sigortalar
MADDE 10:
 

(1) Asli işi sigorta aracılığı olmayan işletmelerin, sundukları mal ve hizmetlerle birlikte,

ancak aşağıdaki şartların tamamını sağlamak suretiyle sigorta hizmeti sunabilirler.

 

   a) Satılan mal veya sağlanan hizmetle bağlantılı olmak kaydıyla, yalnızca aşağıda yer

alan sigorta teminatlarının sunulması:

 

      1) Malın kırılması, kaybı, çalınması, arızalanması ve herhangi bir şekilde zarar

görmesi,

 

           2) Bagajın kaybı, çalınması, herhangi bir şekilde zarar görmesi, gecikmesi,

 

           3) Seyahat hizmeti ile bağlantılı diğer riskler.

 

   b) Sağlanan sigorta teminatının karmaşık bir ürün olmaması, basit ve kolay anlaşılabilir

bir ürün olması, ürün bazında muafiyet, limit ve sürenin standart olması,

 

   c) Sağlanan teminatın sorumluluk sigortası, hayat sigortası veya motorlu taşıt sigortası

olmaması,

 

  ç) Sigortaya ilişkin yıllık primin, Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) her yıl sonunda bir

önceki yılın aralık ayına göre değişimi dikkate alınarak arttırılmak üzere, 3.000.- TL’yi

geçmemesi,

 

   d) Yenilemeler dahil sigorta süresinin 5 yılı geçmemesi.
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(2) Asli işi sigorta aracılığı olmayan işletmeler bu madde çerçevesinde tüketiciye

ulaştırdıkları sigorta hizmeti için prim üzerinden komisyon alamaz. Ancak, primle bağlantılı

olmayacak biçimde hizmet bedeli alabilir.

 

(3) Bu madde kapsamında sunulan sigorta teminatını veren sigorta şirketinin unvanı,

teminatın konusu, kapsamı ve risk gerçekleştiğinde başvuru yapılacak yerin iletişim bilgileri

tüketiciye açık ve net olarak bildirilir.

 

(4) İşletme, sigorta teminatının kendisi tarafından sunulduğu izlenimini yaratacak her türlü

hareketten kaçınmalıdır. Sigorta şirketi bu konuda gerekli her türlü tedbiri almakla

mükelleftir.

 

(5) Bu madde kapsamındaki sigorta teminatının sunumunda uygulamaya geçilmeden bir

ay önce Bakanlığa bilgi verilmesi zorunludur. Bakanlık sunulan bilgiler çerçevesinde

gerekli değişikliklerin yapılmasını talep edebilir.

5.    Yönetmeliğe 10. maddeden sonra gelmek üzere “Uzaktan Satış Cihazları ile
pazarlama” maddesi eklenmiştir.

(1) Sigortacılık işlemlerinin tamamının veya bir bölümünün gerçekleştirilmesine imkân

veren kiosk, web sayfası, mobil uygulamalar gibi elektronik işlem cihazları ile sigorta satışı

mümkündür. Mobil uygulamalar ile web sayfası uygulamalarında teminat sağlayan sigorta

şirketinin unvanının sürecin en başında açık biçimde yer alması zorunludur. Kiosk

uygulamasında da teminat veren sigorta şirketinin unvanının cihazın üzerinde açık biçimde

yer alması gerekir.

 

(2) Zorunlu Deprem Sigortası kontrol noktaları olan Tapu Daireleri, Su ve Elektrik

İdarelerinde yalnızca Doğal Afet Sigortaları Kurumuna (DASK) ait uzaktan satış cihazları

bulundurulabilir. Bu cihazlar üzerinden yapılacak prim üretimi için tahakkuk ettirilecek

komisyonlar, bu cihazlarla ilgili masraflar indirildikten sonra, Zorunlu Deprem Sigortası

performansları ve faaliyet gösterdikleri yer göz önünde bulundurularak, Bakanlığın

belirleyeceği esaslar çerçevesinde levhaya kayıtlı acentelere dağıtılır. (Bu fıkranın
yürürlük tarihi 15.06.2020’dir)
 

(3) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kontrol noktaları olan

araç muayene istasyonlarında yalnızca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta

Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) tarafından konulacak uzaktan satış cihazları ile satış
yapılabilir. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası branşında ruhsatı

olan tüm sigorta şirketleri bu cihazlar üzerinden satışa izin vermek zorundadır. Bu 
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satışlar çerçevesinde asgari oranlar üzerinden tahakkuk ettirilecek komisyonlar, masraflar

indirildikten sonra, Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde levhaya kayıtlı

acentelere dağıtılır. (Bu fıkranın yürürlük tarihi 15.06.2020’dir)
 

(4) Diğer zorunlu sigortalarla ilgili olarak uzaktan satış cihazları üzerinden satış yapılması

hususunda, Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK), Devlet Destekli Tarım Sigortaları ile ilgili

kiosk uygulaması hususunda Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yetkilidir.

 

(5) Mobil ve web sayfası uygulamalarında, ruhsatlı sigorta ve emeklilik şirketi, ruhsatlı

sigorta brokeri, levhaya kayıtlı sigorta acentesi olmayan yetkisiz kişi veya kuruluşların

sayfalarına, ilgili sigorta ve emeklilik şirketinin unvanı belirtilmeden, bağlantı (link)

verilemez.

 

(6) Bu maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları kapsamındakiler hariç olmak üzere,

sigorta satışı konusunda yetkili olmayan kişi veya kuruluşların mekanlarına uzaktan satış
cihazı konulamaz.”

Sayfa 11 

6.    Yönetmeliğe “Geçici Madde”olarak aşağıdaki madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1:
 

Bu Yönetmeliğin 9. maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları ile 10/A maddesinin ikinci ve

üçüncü fıkrasının uygulamaya giriş tarihine kadar, ilgisine göre sigorta şirketleri, aracılar,

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta

Acenteleri İcra Komitesi (SAİK), Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Tarım

Sigortaları Havuzu (TARSİM), tapu daireleri, elektrik ve su idareleri tarafından gerekli

tedbirler alınır.
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Finans

Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve
Yanıltıcı İşlemler Hakkında Yönetmelik

Sayfa 12 

Bir finansal aracın arzına, talebine veya fiyatına ilişkin yanlış veya yanıltıcı izlenim

uyandıran veya uyandırabilecek olan ya da döviz kuru ve faiz dahil bir finansal aracın

fiyatının anormal veya yapay düzeyde tutulmasını sağlayan ya da sağlayabilecek

olan işlemlere bu amaçları sağlamak kastıyla dahil olmak, aracılık etmek, bu tür

işlemler için emir vermek veya benzeri faaliyetlerde bulunmak.

Arz talep dengesinin normal şartlarda gerçekleşmediği dönemlerde, finansal
piyasaların dalgalanmasından ya da sığlığından faydalanmak suretiyle, finansal

piyasaların düzensizliğini artıracak ya da istikrarını olumsuz etkileyecek şekilde, bir

finansal aracın fiyatına veya faiz, döviz kuru, CDS gibi referans değerlere etkide

bulunacak işlemlere dahil olmak, aracılık etmek, bu tür işlemler için emir vermek veya

benzeri faaliyetlerde bulunmak.

Bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz, diğer bacağı TL olan para

swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerine ilişkin veya bankalarca yurt dışına

TL likidite sağlanmasına ilişkin Kurulca alınan karar ve sınırlamaların, işlemlerin erken

itfası, vadesi gelen işlemlerin ötelenmesi ve/veya yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

dahil olmak üzere, dolaylı yöntemler kullanılarak aşılmasına ya da söz konusu Kurul

kararlarının etkisizleştirilmesine yönelik işlem ve uygulamalar gerçekleştirmek veya bu

tür işlem ve uygulamalara aracılık etmek.

Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemler Hakkında Yönetmelik

07/05/2020 tarihli 31120 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 07/05/2020 itibariyle

yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik uyarınca Bankalarca gerçekleştirilen aşağıdaki filler,

Bankacılık Kanununun kapsamına giren finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı

işlem olarak kabul edilecektir.
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Aldatıcı bir mekanizma veya kurgu yoluyla döviz kuru ve faiz dahil bir finansal aracın

fiyatını etkileyen veya etkileyebilecek işlemlere dahil olmak, aracılık etmek, bu tür

işlemler için emir vermek veya benzeri faaliyetlerde bulunmak.

Bir finansal aracın arzına, talebine veya döviz kuru ve faiz dahil fiyatına ilişkin yanlış
veya yanıltıcı izlenim uyandıran ya da uyandırabilecek olan ya da bu fiyatın anormal

veya yapay düzeyde tutulmasını sağlayan ya da sağlayabilecek olan yanlış veya

yanıltıcı bilgi veya söylentileri, internet dahil herhangi bir kitle iletişim aracı yoluyla ya

da başka bir yolla yaymak.

Öncesinde pozisyon alınmış bir finansal araç hakkında, alınan pozisyonla ilgili çıkar

çatışmasının kamuoyundan gizlenmesi suretiyle, internet veya diğer kitle iletişim

araçları yoluyla görüş bildirerek söz konusu finansal aracın, faiz oranı ve döviz kuru

dahil, fiyatı üzerinde etkide bulunmak veya bulunmaya çalışmak.

Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiği ya da bilmesi gerektiği halde, bir referans değer

hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgiler iletmek, yanlış veya yanıltıcı girdiler sağlamak ya

da bir referans değerin hesaplanmasını manipüle edici herhangi bir davranışta

bulunmak.

Bir finansal aracın arz veya talebi üzerindeki hakim rolün kullanılması suretiyle finansal

aracın alım satım fiyatlarını sabitlemeye veya başka bir haksız kazanç sağlamaya

yönelik eylemlerde bulunmak.

Finansal piyasaların açılış ve kapanışlarında, faiz ve döviz kuru dahil bir finansal

aracın açılış veya kapanış fiyatlarını etkileyen veya etkileyebilecek alım veya satım

işlemleri gerçekleştirerek bu açılış ya da kapanış fiyatlarına göre pozisyon alan

yatırımcıların yanlış yönlendirilmesini sağlamak.

Tasarruf sahiplerini gerçeğe aykırı veya yanıltıcı şekilde yönlendirmek.

Finansal sisteme olan güveni zedeleyerek sistemik riske neden olabilecek şekilde bilgi

ve söylentiler yaymak.
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Enerji

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik
Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli

Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
Değişikliği

Sayfa 14 

28/05/2020 tarihli 31138 sayılı Resmî Gazete’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından

Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Yönetmelik) yayımlanarak

28.05.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Yönetmelik’te yapılan değişiklikler ile birlikte;

I. Tanımlara ilişkin olan 3. Maddesinin (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
maddeye (r), (t), (u), (ü) ve (v) bentleri eklenmiştir.

(o) Yerli imalat tespit heyeti: Yerli ürün desteği talebinde bulunulan aksam ve/veya
bütünleştirici parçanın üretim yerinde imal edildiğini ve/veya elektrik üretim tesisinde
kullanıldığını kontrol etmek amacıyla Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği
kurum/kuruluşlar tarafından oluşturulan en az iki kişilik heyeti,”
 
(r) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) Yönetmeliği:
01/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliği,
 
(t) Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi: Şebekeye aynı bağlantı noktasından
bağlanan tamamı yenilenebilir birden fazla enerji kaynağından elektrik üretmek amacı ile
kurulan tek bir elektrik üretim tesisini,
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(u) Destekleyici Kaynaklı Elektrik Üretim Tesisi: Üretim tesislerinde ısıl dönüşüm
sürecinde diğer bir enerji kaynağından da yararlanılan tek bir elektrik üretim tesisini,
 
(ü) Ana kaynak: Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde önlisans veya lisans
başvurusunda tercih edilen kaynağı,
 
(v) Yardımcı kaynak: Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde önlisans veya lisans
başvurusunda kullanılan ana kaynak türünde olmamak üzere, ana kaynak dışındaki diğer
kaynak ya da kaynakları,
 
İfade etmektedir.

II. Yönetmelik’in 4. Maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

Yerli katkı ilave fiyatından bir önceki dönem faydalanmış olan elektrik üretim tesisinde
kapasite artışı, modernizasyon, yenileme veya kısmi kabuller ile işletmeye giren
ünitelerin olması durumunda başvuru sahipleri tarafından yeni ünitelere ilişkin
belgeler 1 Ağustos tarihine kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına (Bakanlık)
ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulması Aksi takdirde, başvuru
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Biyokütle enerjisine dayalı üretim tesislerinde kullanılan kojenerasyon sistemine ait
lisans sahibi tüzel kişi tarafından hazırlanan teorik rapor ile taahhütname, bu madde
kapsamında belirtilen süreler içerisinde Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği
kuruluşa sunulacaktır.
Tesiste yapılan ölçümlere göre hazırlanan ve teorik raporda verilen değerlerin teyidini
içeren saha doğrulama raporu, lisans sahibi tüzel kişi tarafından kojenerasyon sistemi
için yerli katkı ilave fiyatından yararlanılan ilk yıl içerisinde Bakanlığa sunulacaktır.Bu
raporda kojenerasyon sistemine ilişkin verim değerinin en az %85 ve birincil enerji
kaynağı tasarruf oranının en az %10 olmaması durumunda söz konusu kojenerasyon
sistemi yerli katkı ilave fiyatından yararlandırılamayacaktır ve ilgili üretim lisansı sahibi
tüzel kişi YEKDEM Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların
faizi ile birlikte geri ödenmesini teminen Enerji Piyasası Denetleme Kurumu’na
(EPDK)
Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisleri ile Destekleyici Kaynaklı Elektrik Üretim
Tesislerinin yerli katkı ilave fiyatı başvuruları bu madde kapsamında
gerçekleştirilecektir.
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III. Yönetmelik’in 5. Maddesine eklenen bent uyarınca;

Hasar görmüş aksamın veya bütünleştirici parçanın geçici süreli ve üretimi kısmen
etkileyen çeşitli hallerden dolayı (grev, lokavt, iflas, ifa zorluğu vb.) yurt içi kaynaklardan
temin edilemeyeceğinin anlaşılması halinde söz konusu durum tevsik edici belgelerle
birlikte değerlendirilmek üzere Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa
bildirilecektir. Söz konusu kısmi ve geçici olumsuzluğun tespiti ve gerekçelerinin
Bakanlıkça uygun bulunması durumunda; bu aksam veya bütünleştirici parçalarda yerlilik
şartı aranmayacaktır.

IV. Yönetmelik’in 6. Maddesine eklenen bent ile birlikte;

Yerli katkı ilave fiyatından son yararlanma dönemi EPDK tarafından belirlenecektir.
Yerli katkı ilave fiyatı, Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisleri’ndeki her bir
yenilenebilir kaynak için hesaplanacak yerli katkı ilave fiyatı ile Kanuna ekli cetvelde
bu kaynaklar için belirlenen fiyatların toplamının düşük olanı üzerinden EPDK
tarafından belirlenecek kalan faydalanma süresi için uygulanacaktır. Bu tesislerde,
yardımcı kaynak için asgari bir önceki takvim yılında bu yardımcı kaynak türündeki
tesisler için yerli katkı ilave fiyatı uygun bulunan aksam/bütünleştirici parçalar
kullanılacaktır.
Destekleyici Kaynaklı Elektrik Üretim Tesisleri’nde, yerli katkı ilave fiyatı, ana kaynak
ve bu kaynağın EPDK tarafından belirlenecek kalan faydalanma süresi için
uygulanacaktır. Bu tesislerde, ana kaynağa ilave olarak kullanılan yenilenebilir enerji
kaynakları için asgari bir önceki takvim yılında bu kaynak türündeki tesisler için yerli
katkı ilave fiyatı uygun bulunan aksam/bütünleştirici parçalar kullanılacaktır.

V. Aşağıdaki bentler Yönetmelik’in 8. Maddesine eklenmiştir.

Elektrik üretim tesislerinde kullanılmak üzere belgelendirme işlemlerine başlanmış
ancak belgelendirme işlemleri tamamlanmamış aksam ve/veya bütünleştirici parçalar
için ilgili standardın gerektirdiği sertifikalar (Tip Sertifikası ve/veya Ürün Sertifikası
veya Birim Doğrulama Sertifikası ve benzeri) temin edilinceye kadar, başvuru sahibi
belgelendirmeye esas standardın kapsamında bulunan sertifikalardan,
Tip Sertifikası için; Prototip Belgesi, Tasarım Doğrulama Sertifikası, Tasarım Esaslı
Değerlendirme Sertifikası, İmalat Uygunluk Sertifikası, Son Değerlendirme Sertifikası
ve benzeri sertifikalardan ve/veya belgelerden biri veya birkaçını,
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Ürün Sertifikası veya Birim Doğrulama Sertifikası ve benzeri için;  Türk Standardları
Enstitüsü(TSE) veya TS EN ISO/IEC 17065’dan aldığı belgelendirmeye esas
standardın kapsamında başvuru yaptığı ve incelemelerin başladığı ancak
belgelendirme süreçlerinin tamamlanamadığına dair  yazı ve belgelendirme sürecine
ilişkin nihai belgelendirmeye esas olacak Belgelendirme Kuruluşu tarafından
düzenlenmiş onaylı inceleme ve/veya test raporlarını, başvuru dilekçesi ile birlikte
TSE’ye; Taahhütnameyi Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa
sunacaktır.
Bu maddeye göre başvuru yapanlar, Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği
kuruluşa yaptıkları başvuru tarihinden itibaren en geç 18 ay içerisinde sertifikaları
tamamlayıp başvuru dilekçesi ile TSE’ye müracaat ederek TSE’den nihai Sertifika
Uygunluk Belgesini alacaktır ve Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa
sunacaktır.

VI. Yönetmelik’in değiştirilen 9. Maddesi uyarınca;

Yerli katkı ilave fiyatından faydalanmak isteyen lisans sahibi tüzel kişilere ait elektrik
üretim tesislerinde kullanılan aksam/bütünleştirici parçaların üretimine ilişkin üretim
programları imalat öncesinde lisans sahibi tüzel kişi tarafından Bakanlık ve/veya
Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulacaktır. Sunulan aksam/bütünleştirici
parçaların üretim ve/veya montajına ilişkin denetimler, gerekli görülmesi halinde,
Yerli İmalat Tespit Heyeti tarafından yapılabilecek veya yaptırılabilecektir. Yerli katkı
ilave fiyatından yararlanmak isteyen üretim tesislerinde inşaat ve/veya montaj
yapılması sırasında toprak veya su altında kalacak olan ya da dışarıdan tespit
yapılamayacak şekilde kapalı hale getirilmesi gereken aksam ve bütünleştirici
parçalar, inşa edilmeden veya montajı bitmeden Bakanlık ve/veya Bakanlığın
görevlendirdiği kuruluşa lisans sahibi tüzel kişi tarafından bildirilecektir. Bunlar
fotoğraf, video vb. araçlarla desteklenerek lisans sahibi tüzel kişi tarafından Bakanlık
ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa raporlanacaktır. Yerli İmalat Tespit
Heyetinin gerekli gördüğü rapor, bilgi ve belgeler, bildirim tarihinden itibaren en geç
20 gün içerisinde Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulacaktır.
Bakanlık tarafından yerli katkı ilave fiyatından yararlanan elektrik üretim tesislerinin
ünitelerinde öngörülen usule uyulmadan modernizasyon, yenileme ve tadilatlar
yapıldığının tespit edilmesi halinde ilgili üretim lisansı sahibi tüzel kişi YEKDEM
Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri
ödenmesini teminen EPDK’ya bildirilecektir.
Bakanlık tarafından bu Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlık ve/veya Bakanlığın
görevlendirdiği kuruluşa sunulan belgelerde, yanıltıcı bilgi ve/veya belge
verildiğinin/düzenlendiğinin tespiti halinde, ilgili üretim lisansı sahibi tüzel kişi
YEKDEM Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile
birlikte geri ödenmesini teminen EPDK’ya bildirilecektir.
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2021 yılında yerli katkı ilave fiyatından yararlanmak üzere yapılacak başvurularda,
belgeler 16/10/2020 tarihine kadar Bakanlığa ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği
kuruluşa sunulacaktır. Bu kapsamda eksik ve/veya yanlış evrak tespit edilen
başvurular için en geç 23/10/2020 tarihine kadar eksik ve/veya yanlış evraklar ilgili
başvuru sahiplerinin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine gönderilecektir. Başvuru
sahibi, bu başvurulara ilişkin eksik ve/veya yanlış evrakları doğru bir şekilde yeniden
düzenleyerek 28/10/2020 tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği
kuruluşa sunacaktır. Bu kapsamda yapılan başvuruya ait Bakanlık ve/veya Bakanlığın
görevlendirdiği kuruluş tarafından yapılan inceleme neticesinde belirlenen yerli katkı
ilave fiyatı, 31/10/2020 tarihine kadar EPDK’ya bildirilecektir.
01/11/2020 ile 31/12/2020 tarihleri arasında ilk defa işletmeye girecek elektrik üretim
tesisleri için yapılacak başvurulara ilişkin belgeler 31/12/2020 tarihine kadar
Bakanlığa ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulacaktır. Bu başvurulara
ilişkin eksik ve/veya yanlış evrak tespit edilen başvurular için en geç 15/09/2021
tarihine kadar eksik ve/veya yanlış evraklar ilgili başvuru sahiplerinin KEP adreslerine
gönderilecektir. Başvuru sahibi, bu başvurulara ilişkin eksik ve/veya yanlış evrakları
doğru bir şekilde yeniden düzenleyerek 30/09/2021 tarihine kadar Bakanlık ve/veya
Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunacaktır. Bu kapsamda yapılan başvuruya ait
Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluş tarafından yapılan inceleme
neticesinde belirlenen yerli katkı ilave fiyatı, 31/10/2021 tarihine kadar EPDK’ya ve
başvuru sahibine bildirilecektir. Bu tesislere ilişkin 31/12/2020 tarihinden sonra kısmi
kabuller ile işletmeye giren ünitelerin olması durumunda başvuru sahipleri tarafından
yeni ünitelere ilişkin belgeler ilgili yılın 1 Ağustos tarihine kadar Bakanlık ve/veya
Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulacaktır. Aksi takdirde, yerli katkı ilave
fiyatından yararlandırılmayacaktır.

VII. Yönetmelik’e eklenen Geçici Madde 3 uyarınca;
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