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Hakkımızda

İstanbul iş hayatının merkezi Levent’te faaliyet gösteren Berker
Berker Hukuk Bürosu, gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında ikamet
eden yerli ve yabancı müvekkillerine geniş yelpazede hukuk
hizmetleri sunmaktadır.
Kurucularımızın uzun yıllara dayanan ve farklı alanları kapsayan
mesleki deneyimleri sayesinde Hukuk Büromuzda ticari ve kurumsal
hayatın ihtiyaçları çok iyi bilinmektedir. Bunun sonucu olarak,
hizmet ve danışmanlık aşamasında yalnızca teoriye bağlı
kalınmamakta; ticari ve kurumsal hayatın gerçekleri, şirketlerin
ihtiyaçları dikkate alınmaktadır. Ayrıca, müvekkillerin doğru ve
güncel bilgiye kısa sürede ulaşımı sağlanmakta, çözüm ve sonuç
odaklı danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.
Her zaman için ilk hedefimiz, hizmet verilen konuda ihtilaf
çıkmasını önlemektir. Ancak ihtilafın kaçınılmaz olduğu hallerde de
Hukuk
Büromuz,
dava
ve
tahkim
alanındaki
tecrübesiyle
müvekkillerinin hak ve menfaatlerini hızlı ve faydacı yaklaşımla
korumaktadır.
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Ekim Ayı Gündemi

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
31/10/2021 tarihli ve 31645 sayılı Resmi Gazete'de Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim
Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak 31/10/2021 tarihinde
yürürlüğe girmiştir. Değişiklik hükümleri uyarınca; kabulü tamamlanarak işletmeye alınan üretim
tesislerine ilişkin olarak; üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisi veya tesislerinde mücbir
sebep halleri hariç elektrik tüketimi olmaması halinde, ilgili aya ilişkin üretilen enerjinin görevli
tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilerek bu enerji ile ilgili olarak
piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacağı ve bu
kapsamda sisteme verilen enerjinin Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'na
(YEKDEM) bedelsiz katkı olarak dikkate alınacağı ifade edilmiştir.
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Ekim Ayı Dikkat Çeken

Yargıtay Kararları
Yargıtay 3. HD 2020/10143 E. 2021/2603 K. RG Sayı : 31621 07/10/2021
"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve …/…/…. tarihli ve 29188 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde,
tüketici hakem heyetinde ileri sürülmeyen delil ve defi'lerin mahkemede ileri
sürülemeyeceğine dair bir düzenleme de bulunmamaktadır. Bu durumda, mahkemece, davacı
bankanın zamanaşımı def’i incelenmeksizin yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve
yasaya aykırı olduğundan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma
isteminin kabulü gerekmiştir."
Yargıtay 3. HD 2021/3994 E. 2021/7145 K. RG Sayı : 31622 08/10/2021
"Mahkemece, eldeki davada TBK'nın ilgili maddesinde öngörülen on yıllık zamanaşımı
süresinin uygulanması gerektiği gözetilerek, davalı tarafından ileri sürülen zamanaşımı definin
reddi ile davanın esasının incelenmesi ve ulaşılacak sonuca göre bir karar verilmesi
gerekirken, yanılgılı değerlendirme ve eksik inceleme ile davanın zamanaşımı nedeniyle
reddine karar verilmiş olması doğru görülmediğinden, Adalet Bakanlığının bu yöne ilişen
kanun yararına temyiz talebinin kabulü gerekir."
Yargıtay HGK 2021/485 E. 2021/971 K. Karar Tarihi: 07/07/2021
"Somut olay değerlendirildiğinde; davacı vekili dava dilekçesinde "fazlaya ilişkin haklarımız
saklı kalmak üzere" şeklinde beyanda bulunarak 1.000TL ihbar tazminatı, 1.000TL kıdem
tazminatı, 100TL fazla çalışma ücreti, 100TL yıllık izin ücreti ve 100TL ulusal ... ve genel tatil
ücreti talebinde bulunmuştur. Dava dilekçesinde davanın belirsiz alacak davası şeklinde
açıldığına dair bir beyan bulunmamaktadır. Belirsiz alacak davası niteliği gereği istisnai bir
dava türü olmakla davasını belirsiz alacak davası olarak açan kişi bunu açıkça dilekçesinde
belirtmelidir. Her ne kadar 30.10.2014 tarihli duruşmada davacı vekili "davamız belirsiz alacak
davasıdır" şeklinde beyanda bulunmuş ise de; davanın türünün bu şekilde değiştirilmesine
imkân bulunmamaktadır. Sonuç itibariyle davanın kısmi dava şeklinde açıldığı sabittir. Hâl
böyle olunca, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak
gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı
bozulmalıdır."
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Şirketler Hukuku

PAY ALIM TEKLİFİ TEBLİĞİ (II-26.1)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-26.1.ç)

16/10/2021 tarihli 31630 sayılı Resmî Gazete’de Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1)’nde
("Tebliğ") Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-26.1.ç) ("Değişiklik") 16/10/2021 tarihi
itibariyle yürürlüğe girmek üzere yayınlanmıştır. Yönetmelik hükümleri, Sermaye Piyasası
Kurulu ("Kurul") tarafından yürütülecektir.
I-) Tanımlar
Değişiklik ile birlikte Tanımlar;
Ana ortaklık: Hedef ortaklığın doğrudan veya dolaylı olarak yönetim kontrolünü elinde
bulunduran ortaklıkları,
Pay alım teklifi ("Teklif"): Hedef ortaklığın paylarını elinde bulunduran kişilere, söz konusu
ortaklığın paylarının tamamını ya da bir kısmını gönüllü ya da zorunlu olarak devralmak
üzere yapılan ve hedef ortaklığın yönetim kontrolünün ele geçirilmesi ile sonuçlanan ya da
bu amacı taşıyan, hedef ortaklığın kendisi tarafından yapılanlar dışındaki satın alma teklifini,
TRLIBOR: Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanan Türk Lirası referans faiz oranını,
ifade edecek şekilde değiştirilmiştir.
II-) Pay Alım Teklifine İlişkin Genel Esaslar
Pay alım teklifinde, hedef ortaklığın sermayesini temsil eden aynı gruba dâhil paylar eşit işleme
tabi tutulacaktır.
III-) Pay Alım Teklifi Bilgi Formuna İlişkin Esaslar
Bilgi formu Kurulca onaylandıktan sonra bu formda yer alan bilgilerin yanlış, yanıltıcı veya eksik
olduğunun ortaya çıkması durumunda sorumluluk;
teklifte bulunanlar,
yatırım kuruluşu,
ve bunlar adına bilgi formunu imzalayanlara
ait olacaktır.
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IV-) Aracılık Sözleşmesine İlişkin Esaslar
Aracılık sözleşmesine aşağıdaki asgari unsurlar eklenerek bulunması zorunlu kılınmıştır:
Pay alım teklifi yoluyla satın alınacak payların, nama ya da hamiline yazılı olduğu, imtiyazlı
olup olmadığı ve imtiyazlı ise grubu ve imtiyazın niteliği,
Belirli ise birim pay için ödenecek nakit veya menkul kıymet tutarı
Aracılık sözleşmesine ve/veya bilgi formuna hüküm konulmak suretiyle, üzerinde işlem yasağı,
hukuki ihtilaf veya başka hak iddiası bulunan payların pay alım teklifine katılımı
kısıtlanamayacaktır.
Söz konusu payların pay alım teklifine konu edilmeleri durumunda bu payların bedeli, işlem
yasağı sona erene ya da hukuki ihtilaflar veya hak iddiaları ortadan kalkana kadar teklif sahibi
adına açılacak bir hesapta nemalandırılarak bloke edilecektir.
Bloke edilen tutar, yatırımcı tarafından bloke gerekçesinin sona ermiş olduğunun yatırım
kuruluşuna tebliğini takiben, Tebliğ'in 5. maddenin 3. fıkrasındaki esaslar (1) çerçevesinde
neması ile birlikte hak sahibine ödenecektir. Bu itibarla, pay alım teklifi bilgi formunda bu nitelikteki
payların bedellerinin ne şekilde nemalandırılacağına ilişkin esaslara yer verilecektir.
V-) Kamuya Açıklanacak Hususlar
Teklifte bulunan aşağıdaki hususları, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin
esasları çerçevesinde, kamuya açıklayacaktır:
Gönüllü pay alım teklifinde bulunulmasına karar verilmesi,
Pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunun ortaya çıkması, pay alım teklifinde bulunma
zorunluluğundan muafiyet talep edilip edilmeyeceği ve muafiyet talep edilecekse muafiyet
talebinin dayanağı olan 18. maddenin 1. fıkrasının ilgili bendi hakkında açıklama,
Pay alım teklifi süresinin bitiminde, teklif süresince alınan toplam pay adedi, pay grubu ve
nominal tutarı ile pay alım teklifine karşılık veren toplam pay sahibi sayısı

(1) Pay alım teklifine karşılık veren pay sahiplerinin satmaya karar verdikleri payların satışı, teklifte bulunanlar adına
satın alma işlemlerini gerçekleştiren bir yatırım kuruluşu aracılığıyla bilgi formunda ilan edilen yöntem çerçevesinde
gerçekleştirilecektir. Pay alım teklifi çerçevesinde satın alınan payların bedeli, en geç satışı takip eden iş günü
içerisinde ödenecektir. Pay alım teklifine ilişkin aracılık ve benzeri diğer işlem maliyetlerinin teklifte bulunan tarafından
karşılanması zorunludur.
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Pay alım teklifi fiyatı veya fiyatın nasıl tespit edileceği hakkında bilgi, gönüllü pay alım teklifinde
bulunulmasına karar verilmesi veya teklifte bulunma zorunluluğunun ortaya çıkmasına ilişkin
hususun açıklanması ile aynı zamanda kamuya açıklanacaktır. Bununla birlikte, payları borsada
işlem gören ortaklıklara ilişkin bu madde kapsamında yapılacak özel durum açıklamaları Borsa
pay piyasası işlem saatleri dışında yapılacaktır.
VI-) Zorunlu Pay Alım Teklifine İlişkin Esaslar
Gönüllü olarak yapılan pay alım teklifi, blok veya münferit alımlar ya da diğer herhangi bir
yöntemle, tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber, doğrudan veya dolaylı olarak
bir ortaklığın yönetim kontrolünü sağlayan paylarını veya oy haklarını iktisap edenler, söz konusu
payların veya oy haklarının iktisabının kamuya açıklandığı tarihte pay sahibi olan diğer
ortakların paylarını satın almak üzere pay alım teklifinde bulunmak zorundadır. Ortaklığın pay
sahipliğinde herhangi bir değişiklik olmasa dahi, ortakların kendi aralarında yapacakları özel yazılı
anlaşmalarla yönetim kontrolünü ele geçirmeleri sonucunda da pay alım teklifi zorunluluğu
doğacaktır.
Yukarıda bahsi geçen zorunlu pay alım teklifinden yararlanabilecek pay sahipleri ve pay
tutarlarının belirlenmesinde; 1. fıkra kapsamında ortaklığın yönetim kontrolünü sağlayan
payların veya oy haklarının iktisabının kamuya açıklandığı tarih, 2. fıkra kapsamında
ortaklığın yönetim kontrolünü ele geçirmeye ilişkin ortakların kendi aralarında yaptıkları özel
yazılı anlaşmanın kamuya açıklandığı tarih esas alınacaktır.
Hedef ortaklığın paylarının borsada işlem görmesi durumunda pay alım teklifine konu edilebilecek
pay tutarları, belirtilen tarihler itibarıyla sahip olunan paylardan fiili pay alım teklifi başlangıç
tarihine kadar varsa yapılan satışların son giren ilk çıkar esasına göre ve gün sonu net bakiyeler
üzerinden düşülmesi suretiyle hesaplanacaktır.
Kamuya açıklama tarihi itibarıyla ortaklıkta pay sahibi olanlar ile pay tutarlarının belirlenmesinde
takasın tamamlanmasına bakılmaksızın eşleşmiş emirler dikkate alınacaktır. Pay alım teklifinde
bulunulacak pay sahipleri ile pay tutarlarını gösteren liste Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından
bu maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlanarak fiili pay alım teklifi başlangıç tarihinden bir
önceki iş günü yatırım kuruluşuna verilecektir.
VII-) Zorunlu Pay Alım Teklif Süreci
Yönetim kontrolünün elde edilmesini izleyen 6 iş günü içerisinde Tebliğ'in 2 numaralı ekinde
yer alan bilgi ve belgelerle birlikte pay alım teklifi yapmak üzere Kurula başvurulması zorunlu
olacaktır. Kurulca pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğunun resen tespit edildiği durumlarda
ise Kurul kararının yükümlülere tebliğ tarihini izleyen 6 iş günü içinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
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Yukarıda bahsi geçen Tebliğ'in 2 numaralı ekinde yer alan bilgi belgeler şu şekildedir:
Zorunlu pay alım teklifini doğuran pay alımlarına ilişkin (varsa) sözleşme ile bu sözleşmelere
bağlı diğer sözleşmeler ve bu sözleşmelerin yabancı dilde düzenlenmiş olması halinde yeminli
mütercim tarafından tercüme edilmiş Türkçe örnekleri,
Pay alım teklifi bilgi formu,
Aracılık sözleşmesi,
Pay alım teklifinde bulunan tüzel kişi ise faaliyet konusu, ortaklık yapısı, yönetim kurulu üyeleri
vb.; gerçek kişiyse TC Kimlik No, ikametgah adresi, ayrıntılı özgeçmiş, iletişim bilgileri,
yönetiminde bulunduğu şirketlere ilişkin bilgi,
Pay alım teklifi fiyatının tespitine ilişkin bilgi,
Tebliğde gerekli görülen durumlarda, pay alım teklifi fiyatının tespitine ilişkin değerleme
raporu,
Kurul tarafından talep edilecek diğer bilgi ve belgeler
Zorunlu pay alım teklifine ilişkin öngörülen süre içerisinde veya pay alım teklifinden
muafiyet başvurusunun reddedilmesi durumunda öngörülen sürede fiili pay alım teklifi
işleminin tamamlanmaması halinde, pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu yerine
getirmeyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 103. maddesinin 3.
fıkrası çerçevesinde (2) pay alım teklifine konu payların toplam bedeline kadar idari para cezası
verilir.
VIII-) Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğmadığı Haller
Yönetim kontrolüne sahip olan ortağın, ortaklıktaki oy oranının %50 veya altına
düşmesinden sonra yönetim kontrolü henüz üçüncü kişilere geçmeden, yapacağı yeni pay
alımları ile ortaklık oy haklarının % 50’sinden fazlasına tekrar sahip olması,
Yönetim kontrolünü sağlayan oy haklarının, Tebliğ'in 12. maddesinin 3. fıkrası uyarınca
birlikte hareket ettiği kabul edilen veya birlikte hareket ettiklerini beyan etmeleri sebebiyle
hedef ortaklıkta pay alım teklifinde bulunmuş olan gerçek veya tüzel kişilerin kendi aralarında
yapılan devir işlemleri sebebiyle elde edilmesi,
Ortaklığın yönetim kontrolüne tek başına veya birlikte sahip mevcut ortaklarına ait payların bir
kısmını devralmak veya ortaklık tarafından yapılan sermaye artırımından pay edinmek
suretiyle ortak olan kişinin; ortaklığın oy haklarının % 50’si veya daha azına sahip olmak
koşuluyla, pay devri öncesinde yönetim kontrolüne sahip ortak veya ortaklardan bir kısmı ile
aralarındaki yazılı sözleşme çerçevesinde ortaklığın yönetim kontrolünü eşit veya daha az bir
oranla ilk kez paylaşması,

(2) SPK Madde 103 Fıkra 3: 26. madde uyarınca ve gerekirse Kurulca verilebilecek ek süre zarfında pay alım teklifi
zorunluluğunu yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında, Kurul tarafından pay alım teklifine konu payların toplam
bedeline kadar idari para cezası verilir.
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hallerinde pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır.
IX-) Pay Alım Teklifinde Bulunma Zorunluluğundan Muafiyet
Yönetim kontrolünün elde edilmesinden sonra, halka açık ortaklık paylarına ilişkin hakların
herhangi bir genel kurul toplantısında kullanılmamış olması veya ortaklık yönetim kurulunda
herhangi bir değişiklik yapılmaması şartıyla halka açık ortaklık sermayesinde sahip olunan
paylardan pay alım teklifi yapma zorunluluğunu gerektiren kısmın elden çıkarılması veya
Kurulca uygun görülecek bir sürede elden çıkarılacağının yazılı olarak taahhüt edilmesi,
Yönetim kontrolünün ele geçirilmesine yol açan pay iktisabının miras, mirasın paylaşımı,
eşler arasındaki mal rejimi hükümlerinden veya yasal zorunluluklardan kaynaklanması
hallerinde, başvuru üzerine pay alım teklifinde bulunma zorunluluğuna muafiyet verilebilecektir.
X-) Yönetim Kontrolü
Ana ortaklığın yönetim kontrolü ele geçirilmek suretiyle hedef ortaklıkta yönetim kontrolünün
dolaylı olarak elde edildiği durumlarda, ana ortaklığın ve birlikte hareket ettiği kişilerin hedef
ortaklıkta sahip olduğu tüm paylar birlikte değerlendirilecektir.
XI-) Zorunlu Pay Alım Fiyatı
Hedef ortaklığın yönetim kontrolünde doğrudan bir değişiklik meydana gelmesi durumunda pay
alım teklifi fiyatı;
Borsada işlem gören hedef ortaklık pay veya pay grupları için;
Payların satışına ilişkin anlaşmanın veya ortaklığın pay sahipliğinde değişiklik olmaksızın
yönetim kontrolünün ele geçirilmesine yönelik özel yazılı anlaşmanın veya herhangi bir
anlaşma olmaksızın yapılan alımlarla yönetim kontrolünün elde edildiğinin kamuya
duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama
borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasından,
Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce, pay alım teklifini doğuran pay
alımları da dahil olmak üzere, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı ay
aylık dönem içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödenen en yüksek fiyattan,
düşük olamayacaktır.
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Borsada işlem görmeyen hedef ortaklık pay veya pay grupları için;
Varsa pay grupları arasındaki imtiyaz farklılıkları da dikkate alınarak Kurulun değerlemeye
ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan değerleme raporunda belirlenen fiyattan,
Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce, pay alım teklifini doğuran pay
alımları da dahil olmak üzere, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı
aylık dönem içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödenen en yüksek fiyattan,
düşük olamayacaktır.
Hedef ortaklığın yönetim kontrolünde dolaylı bir değişiklik meydana gelmesi durumunda
pay alım teklifi fiyatı;
Borsada işlem görmeyen hedef ortaklık pay veya pay grupları için, varsa pay grupları
arasındaki imtiyaz farklılıkları da dikkate alınarak Kurulun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri
çerçevesinde hazırlanan değerleme raporunda belirlenen fiyatın,
Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerin, pay alım teklifi
yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde, hedef ortaklığın ilgili pay
gruplarında yaptıkları alımlarda ödedikleri en yüksek fiyatın,
Borsada işlem gören hedef ortaklık payları veya pay grupları için hedef ortaklıkta yönetim
kontrolünün dolaylı değişikliğine sebep olan payların devrine ilişkin anlaşmanın veya yönetim
kontrolünün ele geçirilmesine yönelik özel yazılı anlaşmanın veya herhangi bir anlaşma
olmaksızın yapılan alımlarla yönetim kontrolünün elde edildiğinin kamuya duyurulduğu
tarihten önceki altı aylık dönem içinde hedef ortaklık paylarında oluşan günlük düzeltilmiş
ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasının,
yüksek olanından düşük olmayacak şekilde belirlenecektir.
Zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün doğumuna yol açan pay iktisaplarında ödenen bedelin
doğrudan içinde değerlendirilebilecek olan yan edimler veya pay devir tarihinden sonra bazı
şartların tahakkuku halinde ödenecek prim ve benzeri hususlar pay alım teklifi fiyatının
hesaplanmasında dikkate alınacaktır. Kurulca gerekli görülmesi halinde, pay alım teklifi fiyatının
tespiti için payların devir tarihi esas alınarak değerleme raporu hazırlanması istenebilecektir.
Pay alım teklifi fiyatını ve dolayısıyla yatırımcıların pay alım teklifine katılıp katılmayacaklarına
ilişkin kararlarını etkileyen günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların ait oldukları dönemlerde
gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak Kurulca;
a) Sermaye Piyasası Kanunu Madde 107'de sayılan fiiller nedeniyle Madde 101 ve Madde 107
kapsamında işlem yapılmasına veya,
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b) Ekonomiyi ya da sektörü etkileyen olağanüstü gelişmelerin varlığının kabulüne,
ilişkin karar alınmış olması durumunda, karara esas teşkil eden dönemler fiyatın
hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Bu sürelerin hesabı, esas alınan dönemlerin
başına eklenerek dönemler tamamlanacaktır.
Bunun yanı sıra, borsada işlem gören pay grupları açısından düzeltilmiş borsa fiyatları, yukarıda
bahsi geçen "en yüksek fiyat" ölçütünün tespitinde dikkate alınacaktır.
XII-) Pay Alım Teklifi Fiyatının Belirlenmesinde Kur ve Faize İlişkin Esaslar
Zorunlu pay alım teklifini doğuran işlemde fiyatın Türk Lirası cinsinden belirlenmiş
olması halinde;
Pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu günden itibaren 2 ay veya Kurulca ek süre verilmesi
halinde bu süre içerisinde, pay alım teklifinde bulunma yükümlüsünün kusuru bulunmayan
haller hariç olmak üzere, hedef ortaklığın diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere fiili pay
alım teklifine başlanmaması halinde, pay alım teklifine başlanması gereken son tarihi aşan her
gün için yıllık TLREF oranının %50 fazlası ile hesaplanacak faiz tutarı pay alım teklifi fiyatına
eklenecektir.
Faiz hesaplaması basit faiz esasına göre yapılacaktır.
Zorunlu pay alım teklifini doğuran işlemde fiyatın yabancı para birimi cinsinden
belirlenmiş olması halinde;
Pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu günden itibaren 2 ay içerisinde veya Kurulca ek süre
verilmesi halinde bu süre içerisinde, pay alım teklifinde bulunma yükümlüsünün kusuru
bulunmayan haller hariç olmak üzere, hedef ortaklığın diğer ortaklarına ait payları satın almak
üzere fiili pay alım teklifi işlemine başlanmaması halinde; pay alım teklifine başlanması gereken
son tarihi aşan her gün için yapılacak hesaplamada faiz oranı Euro cinsinden olan işlemler için
yıllık EURIBOR, Amerikan Doları cinsinden olan işlemler için ise yıllık LIBOR oranlarının
%50 fazlası olarak dikkate alınacaktır.
Pay alım teklifini doğuran devir işleminin anılan yabancı para birimlerinden farklı bir para
birimi üzerinden gerçekleştirilmesi halinde, Kurulca uygun görülecek bir oran üzerinden
hesaplanacak faiz tutarı pay alım teklifi fiyatına eklenecektir.
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Medeni Hukuk

DERNEKLER YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

21/10/2021 tarihli 31635 sayılı Resmî Gazete’de Dernekler Yönetmeliği'nde (“Yönetmelik”)
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik”) 21/10/2021 tarihi itibariyle yürürlüğe
girmek üzere yayımlanmıştır. Söz konusu Değişiklik hükümleri, İçişleri Bakanlığı (“Bakanlık”)
tarafından yürütülecektir.
I-) Toplantı Usulüne Dair Değişiklikler
Dernekler Kanunu’nun (“Kanun”) Ek 2. Maddesine uygun olacak şekilde Yönetmeliğin 15.
Maddesinde yapılan düzenleme uyarınca dernek genel kurul ve yönetim kurul toplantıları
elektronik ortamda da yapılabilecektir.
Buna göre, Dernekler elektronik ortamda yapılacak genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını
Bakanlık Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan elektronik sistemler üzerinden
yapabileceklerdir. Söz konusu sistemlere işlenecek veriler, Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak işlenecek ve muhafaza edilecektir.
Genel kurul yapılmasına ilişkin alınan yönetim kurulu kararında ve genel kurul ilanında genel
kurulun hangi yöntemle yapılacağı belirtilecektir. Elektronik ortamda alınacak yönetim kurulu
kararları fiziksel ortamda tutulan yönetim kurulu karar defterinden ayrı olarak tarih ve sıra sayısı
ile elektronik ortamda saklanacaktır.
Kanun’da ve Medeni Kanunu’nda, işbu Yönetmelikte ve derneklerin kendi tüzüklerinde yer alan
genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının fiziki ortamda gerçekleştirilmesine yönelik
bütün usul ve esaslar elektronik ortamda yapılan toplantılar için de geçerli olacaktır.
Elektronik ortamda gerçekleştirilen toplantılara ilişkin her türlü bilgi, belge ve kayıt dernek
tarafından muhafaza edilecektir.
Bununla beraber, elektronik ortamda yapılacak dernek genel kurul veya yönetim kurulu
toplantılarına katılacak üyeler sisteme, güvenli elektronik imza veya iki faktörlü kimlik
doğrulama sistemi kullanarak giriş yapacaklardır. Kullanılacak elektronik sistemleri, fiziki
ortamda yapılan toplantılardaki divan oluşturma, oylama, söz alma, önerge verebilme ve benzeri
tüm işlemlerin elektronik ortamda da yapılabilmesini sağlayan tasarım, yedekleme ve mevzuata
uygun arşivleme kapasitesine; yetkisiz erişimlere ve saldırılara karşı gerekli ağ ve sistem
güvenliğine sahip olması gerekmektedir.
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Fiziki ortamda gerçekleştirilen toplantıların mevzuata aykırı yapılması durumunda uygulanan
yaptırımlar elektronik ortamda yapılan toplantılar için de geçerliliğini koruyacaktır.
II-) Şube Genel Kurul Toplantılarına Dair Değişiklikler
Değişiklik uyarınca şubeler yine olağan genel kurul toplantılarını, merkez olağan genel kurulu
toplantısından en az iki ay önce tamamlamak durumundadır. Genel kurul sonuç bildiriminin bir
örneğini ise toplantının yapılma tarihinden başlayarak 45 gün içinde Mülki İdare Amirliği'ne ve
genel merkezlerine bildirebilecektir.
III-) Genel Kurul Sonuç Bildirim Süresine İlişkin Değişiklikler
Yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul
Sonuç Bildirimi olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 45 gün içinde Mülki
İdare Amirliği'ne verilecektir.
Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı,
tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt
çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, yine 45 gün içinde Mülki İdare Amirliği'ne
verilecektir.
IV-) Bildirim Yükümlülüğüne İlişkin Değişiklikler
Dernek veya vakıfların yurtdışına sağlayacağı yardımlar hakkında aşağıdaki düzenlemeler
getirilmiştir:
Dernekler tarafından yurt dışına yapılacak yardımlar, yardım yapılmadan Mülki İdare
Amirliği'ne bildirilmelidir. Yabancı dernekler ile yabancı vakıfların ve kâr amacı gütmeyen
kuruluşların şube ve temsilciliklerinin genel merkezine ve yurt dışına gönderdiği para ve
yardımlar da aynı bildirim usulüne tabi olacaktır.
Bu bildirimler Dernekler Bilgi Sistemi (“DERBİS”) üzerinden Dışişleri Bakanlığı ile
paylaşılacaktır. Ancak afet veya acil durumlarda bu bildirim afet veya acil durumun
gerçekleştiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılabilecektir. Bunun yanı sıra, belirli bir proje
kapsamında farklı tarihlerde yapılan yardımlara ilişkin yurt dışı bildirimi tek seferde de
yapılabilecektir.
Yurt dışına yapılacak yüz bin Türk Lirasını veya on bin Avro veya eşiti dövizi aşan nakdi
yardımların, bankalar ve diğer finans kuruluşları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim
Şirketi aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Ancak, finansal erişimin güç olduğu ülkelere
yapılacak yardımlar finans kuruluşları kullanılmaksızın ilgili mevzuata göre nakit beyan formu
ile gümrük idaresine beyan edilmek suretiyle de yapılabilecektir. Gümrükte beyan edilme
suretiyle yurt dışına para çıkışı yapılan durumlarda ilgili beyan, veriliş tarihinden itibaren en
geç 30 gün içinde dernek tarafından Mülki İdare Amirliği'ne bildirilecektir.
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Yardım gerçekleştirildikten sonra faaliyet sonuç bildirimi 90 gün içerisinde Mülki İdare
Amirliği'ne verilecektir. Bu bildirime, yapılan yardımların gerçekleştiğine ilişkin form ve
görsel materyaller ve benzeri kanıtlayıcı belgeler de eklenmelidir.
Yukarıda belirtilen Türk Lirası cinsinden parasal tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak
Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı
başından geçerli olmak üzere arttırılarak uygulanacaktır. Ancak, güncellemede bir Türk
Lirası'nın altındaki tutarlar dikkate alınmayacaktır.
V-) Bildirim Şekline İlişkin Değişiklikler
Yurt dışına yardım yapacak dernekler ve Kanun’un 5. Maddesi kapsamında faaliyet izni verilen
yabancı dernekler ile yabancı vakıflar ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar,
yardım yapılmadan önce “Yurt Dışına Yapılacak Yardım Bildirimi”ni,
yardım gerçekleştirildikten sonra ise “Yurt Dışına Yapılan Yardım Faaliyet Sonuç
Bildirimi”ni merkezinin bulunduğu sivil toplumla ilişkiler birimine yapmak durumundadır.
VI-) Yabancı Vakıfların İzin Alma Yükümlülüğüne İlişkin Değişiklikler
Değişiklik uyarınca, yabancı vakıfların uluslararası alanda iş birliği yapılmasında yarar görülen
hallerde, Bakanlığın izniyle işbu Yönetmelik çerçevesinde bulunabileceği faaliyetler Türkiye’deki
faaliyetlerinde derneklerin tabi olduğu mevzuat hükümlerine tabi olacaktır.
VII-) Defter Tutma Esaslarına İlişkin Değişiklikler
Dernekler işletme hesabı esasına göre defter tutulmalıdır. Ancak, yıllık brüt gelirleri için 1 milyon
500 bin TL'yi aşan dernekler takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre
defter tutacaklardır.
VIII-) Yetki Belgesine İlişkin Değişiklikler
Yönetim kurulu asıl üyeleri ile Dernek Kanunu'nun 24.Maddesine göre temsilci olarak
görevlendirilenler (1) hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de
belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilecektir. Yönetim kurulu asıl üyeleri ile
Dernek Kanunu'nun 24. Maddesine göre temsilci olarak görevlendirilen kişiler yetki belgesi
olmadan da gelir tahsil edebilecektir.

(1) Dernekler Kanunu Madde 24: Dernekler, gerekli gördükleri yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek
amacıyla temsilcilik açabilirler. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler.
Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen
kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.
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IX-) Sandığın Faaliyete Geçmesine İlişkin Süre Değişikliği
Dernek genel kurulunca kabul edilen sandık yönergesinin yönetim kurulu üyelerince her sayfası
imzalanmış bir sureti, genel kurul toplantısını izleyen 45 gün içinde dernek başkanı tarafından
Mülki İdare Amirliği'ne verilecektir.
X-) Değişikliklerin Bildirilmesine İlişkin Süre Değişikliği
Dernekler yerleşim yerlerinde meydana gelen değişiklikleri ve genel kurul toplantıları dışında
dernek organlarında meydana gelen değişiklikleri 45 gün içinde mülki idare amirliğine bildirmekle
yükümlü olacaklardır. Dernek tüzüklerinde yapılan değişiklikler de yine değişikliğinin yapıldığı
genel kurul toplantısını izleyen 45 gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare
amirliğine bildirilecektir.
Bununla beraber, dernek üyeliklerinde meydana gelen değişiklikler için de bildirim süresi 45
gün olup, bu süre içerisinde “Üye Değişiklik Bildirimi” formunun doldurulup dernek merkezinin
bulunduğu sivil toplumla ilişkiler birimine iletilmesi gerekmektedir.
XI-) İşlemlerin Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Esaslar
Genel Müdürlük, dernek geçici yönetim kurulu başkanına veya dernek başkanına verilmek üzere
sistemden üretilen kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kısa mesaj veya diğer elektronik yollarla
iletilmesini sağlayabilecektir. Dernek başkanı, yönetim kurulu kararıyla görev alanlarıyla sınırlı
olmak üzere derneğin idari ve mali işlemlerinden sorumlu kişilerine DERBİS giriş yetkisi
verebilecektir. Ancak bu yetkinin verilmesi sonucunda dernek başkanının sorumluluğu ortadan
kalkmayacaktır.
XII-) Yönetmeliğe Eklenen Maddeler Uyarınca Getirilen Yenilikler
Risk Analizi ve Denetime İlişkin Hususlar
Denetimler risk analizlerine göre yapılacaktır. Buna göre, Sivil Toplumla İlişkiler Genel
Müdürlüğü'nce (“Genel Müdürlük”) derneklere yönelik suçtan kaynaklanan mal varlığı
değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında risk analizi
yapılacaktır. Derneklerin risk grupları yüksek, orta ve düşük olarak belirlenecek; risk analizi için
belirlenen kriterler elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda her yıl gözden geçirilir ve
değerlendirilecektir.
Bilirkişilik İlkelerine İlişkin Hususlar
Derneklerin denetimi sırasında ortaya çıkan ve çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi
gerektiren hallerde bilirkişinin görüşüne başvurulabilecektir. Ancak kanunlarda bilirkişilik
hizmeti verebileceği öngörülen kurumlar ile Bakanlığın, Mülki İdare Amirliklerinin ve
Dernekler Kanunu’na göre denetim ile görevlendirilenlerin talebi üzerine bilimsel ve teknik
görüş bildiren kamu kurum ve kuruluşları işbu Yönetmeliği'n bilirkişilikle ilgili hükümleri
kapsam dışı tutulmuştur.
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Bilirkişi incelemesine ihtiyaç duyulan konularda bilirkişi bulunamaması ya da bilgisine ihtiyaç
duyulan kişinin bu nitelikleri taşımaması halinde, inceleme yapılması istenilen konunun
özellikleri dikkate alınarak, bilirkişi listelerinde kayıtlı olmayan uzmanlığa, özel veya teknik
bilgiye sahip başka kişiler de bilirkişi olarak görevlendirilebilecektir. Ancak, çözümü uzmanlığı,
özel veya teknik bilgiyi gerektiren sorun açıkça belirtilmeden ve inceleme yaptırılacak konunun
kapsamı ile sınırları açıkça gösterilmeden bilirkişi görevlendirilemeyecektir.
Bilirkişi;
a. kendisinin ve evlilik bağı kalksa dahi eşinin altsoy ya da üstsoyunun,
b. kendisi ile arasında evlatlık bağı bulunan kişilerin,
c. üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı kalksa dahi kayın
hısımlığı bulunanların,
d. nişanlısının,
e. işiyle ilişkili kişilerin,
f. veya vekili, vasisi, kayyımı ya da yasal danışmanının
dernekler ile ilgili konularında görevlendirilemeyecektir.
Bilirkişi, görevi sebebiyle kendisine tevdi edilen bilgi ve belgeler ile öğrendiği sırların gizliliğini
sağlamakla ve korumakla yükümlü olacaktır. Bu yükümlülük, bilirkişilik görevi sona erdikten sonra
da devam edecektir.
Bilirkişinin Görevlendirilmesi, Raporu ve Ücretine İlişkin Hususlar
Bilirkişi görevlendirilmesine ilişkin talepler; Bakanlıkça yapılan görevlendirmelerde Genel
Müdürlüğe, mülki idare amirlerince yapılan görevlendirmelerde ise valilik ve kaymakamlıklara
bildirilecektir. Bu taleplerde, bilirkişinin incelemesine ihtiyaç duyulan konu ve gerekli görülen
diğer hususlar belirtilecektir.
Genel Müdürlük tarafından yetki verilmesi durumunda dernekler denetçileri, mülki idare
amirlerince yetki verilmesi durumunda ise valilik veya kaymakamlıklardaki sivil toplumla ilişkiler
birim amiri tarafından bilirkişi görevlendirmesi yapılacaktır.
Bilirkişi raporunun değerlendirilmesi sonucu bilirkişi raporundaki eksiklik veya belirsizliğin
giderilmesi için bilirkişiden ek rapor düzenlemesi veya yazılı ve sözlü açıklama yapması
istenebilecek, ancak açıklama veya ek rapor için bilirkişiye ücret ödenmesine gerek olmayacaktır.
Bilirkişiye ücret ödeneceği durumlarda ilgili ücret, İçişleri Bakanlığı Bütçesine konulacak
ödenekten karşılanacaktır.
Yönetmelikte bilirkişiliğe ilişkin düzenleme bulunmayan hâllerde ise Bilirkişilik Kanunu'nun ve
yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri kıyasen uygulanabilecektir.
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Sermaye Piyasası

BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET,

ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK'TE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

06/10/2021 tarihli 31620 sayılı Resmî Gazete’de, Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş,
Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik'te ("Yönetmelik") Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Değişiklik") yayımlanarak 06/10/2021 tarihi itibariyle yürürlüğe
girmiştir. Değişiklik hükümleri; Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") tarafından yürütülecektir.
Yönetmelik'in Yasaklara ilişkin 23. Maddesinde yapılan değişiklik uyarınca borsa yöneticileri ile
personellerinin ve bu şahısların eşleri ve velayeti altındaki çocuklarının;
Borsa bünyesindeki piyasa, pazar, platform ve sistemler ile borsanın piyasa işleticisi olduğu
başka borsaların piyasalarında işlem gören sermaye piyasası araçlarında doğrudan veya
dolaylı olarak alım satım işlemleri gerçekleştirmeleri ve bu sermaye piyasası araçlarını
ellerinde bulundurmaları yasaklanmıştır.
TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun çerçevesinde kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen
araçlarda ve borsa bünyesindeki piyasa, pazar, platform ve sistemler ile borsanın piyasa
işleticisi olduğu başka borsaların piyasalarında işlem görmeyen sermaye piyasası
araçlarında işlem gerçekleştirmelerinin serbest olduğu belirtilmiştir.
Bireysel emeklilik fonlarında işlem gerçekleştirebilecekleri ve yatırım fonu katılma paylarından
yalnızca borçlanma araçları şemsiye fonlarına bağlı fonlar, kıymetli madenler şemsiye
fonlarına bağlı fonlar ve para piyasası şemsiye fonlarına bağlı fonlar ile katılım şemsiye
fonlarına bağlı fonlardan katılım döviz fonu, kira sertifikası katılım fonu, kısa vadeli kira
sertifikası katılım fonu ve altın katılım fonu katılma paylarında işlem yapabilecekleri
kararlaştırılmıştır.
Miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri, mahkeme kararı veya cebrî
icra yoluyla elde ettikleri sermaye piyasası araçlarından Yönetmelik kapsamında alım
satımına izin verilenler dışındakileri, söz konusu sermaye piyasası araçlarının hesaplarına
geçmesini müteakip 30 gün içinde eşleri ve velayeti altındaki çocukları dışındakilere
satmak, pozisyon kapatmak veya devretmek suretiyle elden çıkarmaları zorunlu
tutulmuştur.
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Borsada yeni göreve başlayan yöneticiler ve personel ile bu şahısların eşleri ve velayetleri
altındaki çocuklarının sahip oldukları, Yönetmelik uyarınca alım satımına izin verilenler
dışındaki sermaye piyasası araçlarının, anılan şahıslar tarafından göreve başladıkları
tarihten itibaren 30 gün içinde satılmak, pozisyon kapatılmak veya devredilmek suretiyle
elden çıkarılması zorunluluğu getirilmiştir.
Yönetmelik ile getirilen düzenlemenin, borsa yöneticileri ve personeli ile bunların eşleri ve
velayeti altındaki çocuklarının vekâleten yönetilen hesapları ile bunlar tarafından
vekâleten yönetilen ya da bu sonucu doğuracak şekilde işlem gerçekleştirilen hesaplar
için de geçerli olacağı kararlaştırılmıştır.
Yasağa tabi kişilerin düzenlemeye uyumunun izlenmesi ve sağlanması amacıyla borsa
tarafından organizasyon yapısına uygun bir birimin görevlendirileceği belirtilmiştir.
Yönetmelik'in ilgili hükmüne aykırı hareket eden yönetim kurulu üyelerinin tespiti halinde Kurul
tarafından borsa genel kurulu en geç 30 gün içerisinde ilgili yönetim kurulu üyesinin
görevden alınması gündemiyle çağırılacaktır. Borsanın yukarıda anılan yönetim kurulu üyesi
dışında kalan diğer yöneticisi ve personeli ise ilgili madde hükmüne aykırı davrandığı tespit
edilirse bu tespit tarihinden itibaren görevlerinden istifa etmiş sayılacaktır.
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Sigorta Hukuku

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET

DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

14.10.2021 tarihli ve 31628 sayılı Resmi Gazete'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik
Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde ("Tebliğ") Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ ("Değişiklik") 14.10.2021 tarihinde yürürlüğe girmek üzere
yayımlanmıştır.
Değişiklik uyarınca;
Alacak sigortasının sunulacağı KOBİ'lerin "bir önceki mali yıldaki yılda yurtiçi satışlardan elde
ettiği cirosunun 125.000.000-TL'den az olması" şartı için, belirtilen tutarda Merkez tarafından
%40 oranında artırım yapılabileceği,
KOBİ'lerin poliçe yenileme işlemlerinde ise bu tutarın 300.000.000-TL olarak uygulanacağı
ve poliçe yenilemelerindeki prim hesaplamasına Tebliğ'in 5. maddesindeki prim tablosunun
son satırında yazılan oranların; kredi limiti hesaplamasında ise 7. maddede yer alan kredi limit
tablosunun son satırındaki tutarların uygulanacağı,
Prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli
satışlardan elde ettiği cirosunun tamamının esas alınacağı,
Prim tablosu esas alınarak hesaplanan prim tutarının 3.000 TL’nin altında çıkması
durumunda, prim tutarının 3.000 TL olarak kabul edileceği,
Prim tutarının, en az %25’i peşin ve geri kalanı en fazla üç taksit olacak şekilde ödenmesi
koşuluyla EFT/havale, kredi kartı veya benzeri başka düzenli ödeme yöntemleriyle
taksitlendirilmesinin mümkün olduğu,
Risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin tüm alıcılarının dikkate
alınmasının esas olduğu, ancak bunun mümkün olmaması durumunda, söz konusu işletmenin
vadeli satışlardan elde ettiği cirosunun en az %50’sini oluşturan ve ciro büyüklüğüne göre
büyükten küçüğe doğru sıralanan alıcıların dikkate alınacağı ve bu durumun, 5. madde
kapsamındaki prim hesaplamasını etkilemeyeceği,

berkerberker.com

info@berkerberker.com

Sayfa 20

E K İ M

2 0 2 1

Azami kredi limitinin işbu fıkra gereği yeniden belirlenmesine ilişkin usul ve esasların
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca belirleneceği,
Sistem kapsamında düzenlenen sigorta sözleşmeleri için vergi ve diğer yasal yükümlülükler
düşüldükten sonra kalan prim tutarı üzerinden uygulanacak komisyon oranının %17 olacağı,
Sistemin yönetilmesi çerçevesinde yapılan harcamalar ve diğer giderler, Merkeze devredilen
primlerin ve bunların yatırım gelirlerinin %15’ini geçmemek kaydıyla, gerçekleşen tutarlar esas
alınarak, Merkeze devredilen primler ile bunların yatırım gelirlerinden karşılanacağı,
Tebliğ hükümlerinin Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı
tarafından yürütüleceği,
Kararlaştırılmıştır.
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