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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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Eylül Ayı Gündemi

2022 Yılı YEKDEM Başvurularına İlişkin Duyuru
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 09/09/2021 tarihinde internet sitesinde yayınladığı
duyuru uyarınca, 2022 yılında Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması
(YEKDEM)'ndan yararlanmak isteyen üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin; en geç 30 Kasım
2021 tarihine kadar, muhatap yetkilisi veya lisans yetkilisi olarak yetkilendirdikleri gerçek
kişiler aracılığıyla, elektronik ortam üzerinden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

PCR Testi ve Aşı Bilgisi Uygulamalarına İlişkin KVKK Duyurusu
Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun 28/09/2021 tarihinde internet sitesinde yayımladığı
duyuru uyarınca, Covid-19 salgın hastalığın kamu güvenliğini tehdit etmesi sebebiyle
hastalığın yayılımını engellemek amacıyla Covid-19 aşı bilgisi ve/veya negatif sonuçlu
PCR test bilgisinin, kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen
önleyici

ve

koruyucu

faaliyetler

kapsamında

işlenmesinin

önünde

bir

engel

bulunmadığı ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 28. maddesi uyarınca bu
kapsamdaki veri

işleme

faaliyetlerine

Kanun'un

hükümlerinin

uygulanmayacağı

belirtilmiştir.

berkerberker.com

info@berkerberker.com

Sayfa 4

Eylül Ayı Dikkat Çeken

Yargıtay Kararları

Yargıtay 3. HD 2021/4001 E. 2021/7147 K. RG Sayı : 31585 01/09/2021
"Mahkemece; gerekçeli kararda davalının ..... Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. (Yeni
ünvanı ..... Telekomünikasyon A.Ş.) olarak gösterilmesinin maddi hataya dayalı olduğu kabul
edilerek, davada taraf sıfatı bulunmayan ..... Telekomünikasyon A.Ş. vekili tarafından maddi
hatanın düzeltilmesi için yapılan istemin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanılgılı
değerlendirme ile istemin reddine dair ek karar verilmiş olması usul ve kanuna aykırı
olduğundan, Adalet Bakanlığının yerinde görülen kanun yararına temyiz talebinin kabulü
gerekmiştir."
Yargıtay 3. HD 2021/3978 E. 2021/7142 K. RG Sayı : 31586 02/09/2021
"Somut olay değerlendirildiğinde; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 73
üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun
basit yargılama usulüne ilişkin hükümlerine tabi davada, davalı tarafından davaya süresinde
cevap dilekçesi verilmediği gibi ön inceleme ve tahkikat aşamalarında da alacağın
zamanaşımına uğradığı yönünde bir defi ileri sürülmemiştir. Mahkemece; davalı tarafından
zamanaşımı definin ileri sürülmediği göz önüne alınarak, davanın esasının incelenmesi ve
ulaşılacak sonuca göre bir hüküm kurulması gerekirken, yanılgılı değerlendirme ve eksik
inceleme ile hüküm kurulması usul ve kanuna aykırı olduğundan, Adalet Bakanlığının yerinde
görülen kanun yararına temyiz talebinin kabulü gerekmiştir."
Yargıtay 3. HD 2021/3373 E. 2021/7141 K. RG Sayı : 31588 04/09/2021
"Uyuşmazlığın İİK’nın 72 nci maddesi hükmü uyarınca genel mahkemelerde görülmesi
gerektiği, tüketici hakem heyetinin bu tür uyuşmazlıklarda görevli olmadığı gözetilerek, tüketici
hakem heyetince davalının başvurusunun kabulüne dair verilen kararın iptaline karar verilmesi
gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile davanın reddine karar verilmiş olması doğru
görülmediğinden, Adalet Bakanlığının bu yöne ilişen kanun yararına temyiz talebinin kabulü
gerekir."
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Eylül Ayı Dikkat Çeken

Yargıtay Kararları

Yargıtay 3. HD 2021/3996 E. 2021/7146 K. RG Sayı : 31614 30/09/2021
"Mahkemece; davanın kısmen kabulüne karar verilmesi nedeniyle, davacı tarafından yapılan
yargılama giderlerinin, davacının haklı çıktığı oranda davalıdan tahsiline karar verilmesi
gerekirken, tamamının davalı tarafa yükletilmesi, ayrıca taraflar yararına kabul veya
reddedilen miktarları geçmemek üzere vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, her iki taraf
yararına da kabul ve reddedilen miktarları geçecek şekilde maktu vekalet ücretine
hükmedilmiş olması usul ve kanuna aykırı olduğundan, Adalet Bakanlığının yerinde görülen
kanun yararına temyiz talebinin kabulü gerekmiştir."

Eylül Ayı Yargıtay Kararları hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
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Sosyal Güvenlik Hukuku

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU'NCA ELEKTRONİK ORTAMDA

YAPILACAK TEBLİGATA İLİŞKİN TEBLİĞ

24/09/2021 tarihli 31608 sayılı Resmî Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu'nca Elektronik Ortamda
Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik ("Yönetmelik") 01/10/2021 tarihi itibariyle yürürlüğe
girmek üzere yayınlanmıştır. Yönetmelik hükümleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı ("Başkan")
tarafından yürütülecektir.
I-) Tanımlar
Yönetmelik'in tanımlara ilişkin 3. Maddesi uyarınca;
Alındı bilgisi: Tebligatın; muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığına ve usulen tebliğ
edilmiş sayıldığına dair üretilen, muhatap ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından alınan kayıtları,
e-Devlet: www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden ulaşılan ve ilgili mevzuatınca belirlenen kamu
hizmetlerinin son kullanıcıya farklı erişim kanallarından tek noktadan bütünleşik olarak sunulduğu
ortak elektronik platformu,
Elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4. maddesinde
belirtilen elektronik imzayı,
Elektronik tebligat: İlgili mevzuata göre muhataplara tebliği gereken evrakın elektronik tebligat
sistemi ile muhatapların elektronik adreslerine tebliğ edilmesini,
Elektronik tebligat adresi: Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından e-Devlet bünyesinde veya başka
kurumlar tarafından kurulmuş elektronik tebligata elverişli ortamı,
Elektronik tebligat sistemi: Bilişim sistemleri kanalıyla muhatabın elektronik adresine iletilmek
üzere tebliğ evrakının gönderildiği ve elektronik ortamda delillendirilerek tesliminin sağlandığı
sistemi,
İşveren: Yönetmelik'in yürürlüğe girdiği tarihte ve sonrasında Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri
çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,
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İşlem zaman bilgisi: Elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı/kaydedildiği
zaman bilgisini,
Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
MERSİS: Merkezi Sicil Kayıt Sistemini,
Muhatap: Elektronik ortamda tebligat yapılacak olanları,
Olay kaydı: Elektronik tebligat hizmetinin verilmesi esnasında meydana gelen ve mevzuat gereği
kaydının tutulması zorunlu olan tüm bilişim sistemi işlem kayıtlarını,
ifade edecektir.
II-) İlkeler
Yönetmelik'in uygulanmasında;
Teslim, bilgilendirme ve belgelendirmenin sağlanması,
Bilgi güvenliğinin sağlanması,
Kişisel verilerin korunması,
Entegrasyon ve işbirliğinin sağlanması,
Hizmet kalitesinin sağlanması,
Ulusal ve uluslararası standartların sağlanması,
ilkeleri göz önüne alınacaktır.
III-) Elektronik Ortamda Tebliğ Edilecekler Evraklar
Mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar elektronik ortamda tebliğ edilecektir.
Elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde ise kendilerine
elektronik tebligat yapılması gereken muhataplara diğer usullerle de tebligat yapılabilecektir.
IV-) Zorunlu Olarak veya İsteğe Bağlı Elektronik Tebligat Yapılacaklar
İşverenler, tebliğe elverişli bir elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi
kullanmak zorundadırlar.
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İşverenler dışındaki muhataplar ise isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik ortamda
tebligat yapılmasını talep edebileceklerdir. Fakat isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik
ortamda tebligat yapılmasını talep eden bu kişilerin, bu sistemi kullanması zorunlu olup daha
sonra bu kapsamdan çıkmaları mümkün değildir.
V-) Elektronik Tebligat Adresi Edinme ve Bildirim Yükümlülüğü
Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, Kurum tarafından belirlenen sistem
üzerinden, yürürlüğe girdiği tarihi (01.10.2021) takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla
yükümlüdür. Dolayısıyla, son başvuru tarihi 01.01.2022 olarak belirlenmiştir.
01.10.2021 tarihinden sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler sigortalı çalıştırmaya
başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, Kurum tarafından belirlenen
sistem üzerinden başvuru yapmakla yükümlü kılınmıştır.
Elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu bulunmayan fakat isteğe bağlı olarak kendisine
elektronik tebligat yapılmasını talep eden muhataplar da başvurularını Kurum tarafından
belirlenen sistem üzerinden yapmakla yükümlüdür.
VI-) Elektronik Tebligatın Gönderilmesi ve Muhatabına İletilmesi
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü / Sosyal Güvenlik Merkezi / Merkez teşkilatı tarafından tebliğ
edilmesi gereken evrak elektronik ortamda imzalanacak ve Kurum tarafından muhatabın
elektronik tebligat adresine iletilecektir.
Elektronik imzalı evrak muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen 5.
günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.
Olay kayıtları, işlem zaman bilgisi eklenerek arşivde erişilebilir şekilde saklanacaktır. Ancak
evrakın ilgili mevzuat hükümleri uyarınca imha edilmesini müteakip e-tebligat kayıtları da
silinebilecektir.
Talep halinde elektronik tebligata ait kayıtlar muhataba veya yetkili mercilere sunulacaktır.
Olay kayıtları aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılacaktır.
VII-) Elektronik Tebligat Adresinin Kullanıma Kapatılması
Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği, birleşme halleri dahil) tarih
itibarıyla elektronik tebligat adresi kapatılmaktadır.
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Gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin Kurum tarafından tespit
edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi re' sen
kapatılmaktadır.
Ölen/gaipliğine karar verilen kişinin elektronik tebligat adresi, mirasçıları tarafından sosyal
güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine/merkez teşkilatına başvuru yapılması
halinde de kullanıma kapatılmaktadır.
Bu haller dışında zorunlu veya isteğe bağlı olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların
sistemden çıkmaları mümkün değildir.
VIII-) İşlem Zaman Bilgisi ve Olay Kayıtlarının Muhafazası
Kurum ile muhataplar tarafından gerçekleştirilen işlem zaman bilgisi kayıtları 10 yıl,
Elektronik tebligat sistemi iş süreçlerinin sürekliliğini veya bilgi güvenliğini tehdit eden ya da
öngörülemeyen durumlara ait işlem zaman bilgisi kayıtları 10 yıl,
Muhatabın elektronik tebligat sistemine erişim kayıtları 10 yıl,
Olay kayıtları 30 yıl,
süreyle, Kurum tarafından, işlem zaman bilgisi ve olay kayıtları erişilebilir şekilde, güvenliği,
gizliliği ve bütünlüğü sağlanarak arşivde muhafaza edilecektir.
İşlem zaman bilgisi ve olay kayıtlarının silinmesi en az bir defa denetimden geçmiş olması şartına
bağlıdır.
IX-) Muhatabın Sorumluluğu
Kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatap,
Başvurusunu süresinde, tam ve doğru olarak yapmakla,
Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri bildirmekle,
Yönetmelikte belirtilen tüm şartlara riayet etmekle,
Elektronik tebligatı alacak kişilerde değişiklik olması halinde bu değişikliği bildirmekle,
yükümlüdür.
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Bu

sorumlulukların

yerine

getirilmemesinden

doğacak

hukuki

sonuçların

muhatabın

sorumluluğunda olacağı belirtilmiştir.
X-) Kullanılacak Elektronik Tebligat Sisteminin Belirlenmesi
Kurum;
elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili her türlü teknik altyapıyı kurup işletebilecek,
veya elektronik tebligat yapmaya yetkili Kurumlarla yapılacak protokol hükümleri çerçevesinde
elektronik tebligat yaptırtabilecek, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili başka
kurumlarca kurulmuş olan teknik altyapıyı ilgili mevzuatı doğrultusunda kullanabilecektir.
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Bilgi Teknolojileri Hukuku

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARIN KAYIT ALTINA ALINMASINA

DAİR TEBLİĞ'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

15/09/2021 tarihli 31599 sayılı Resmî Gazete’de Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt
Altına Alınmasına Dair Tebliğ'de ("Tebliğ") Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ("Değişiklik")
yayımlanarak 15/09/2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Değişiklik hükümleri, Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurulu Başkanı ("Başkan") tarafından yürütülecektir.
I-) Amaç ve Kapsam
Tebliğ'in 1. Maddesinde yapılan değişiklik uyarınca Tebliğ'in amacı ;
İthal veya imal edilen ya da yurt dışından yolcu beraberinde getirilen elektronik kimlik bilgisini
haiz cihazların elektronik haberleşme hizmetinden faydalanabilmesi için elektronik
kimlik bilgilerinin kayıt altına alınmasına,
Kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlara elektronik haberleşme hizmeti verilmesinin
engellenmesine,
Elektronik kimlik bilgisi başka cihazlara kopyalanan, bertaraf edilen, ihraç edilen,
işletmeciler tarafından finansman borcu olduğu bildirilen veya uluslararası daimi veri
dolaşımı hizmetinden yararlanan cihazlara
ilişkin usul ve esasların belirlenmesi şeklinde değiştirilmiş olup, Tebliğ hükümleri;
İşletmecilerin GSM mobil sistemlerinde SIM kart için tanımlayıcı sayı dizisinini içeren kendi
uluslararası mobil abone tanımlayıcısı ("IMSI") üzerinden şebekelerinde hizmet sundukları
elektronik kimlik bilgisini haiz cihazları,
Uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti alan elektronik kimlik bilgisini haiz ses haberleşmesi
(ses çağrısı başlatma, ses çağrısı sonlandırma ve kısa mesaj başlatma) olmadan iletişim
yapan cihazları ve
112 araç içi acil çağrı sisteminde (e-Call) kullanılan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazları
da
kapsayacaktır.
berkerberker.com

info@berkerberker.com

Sayfa 12

E Y L Ü L

2 0 2 1

II-) Tanımlar
Tebliğ'in tanımlara ilişkin 3. Maddesine eklenen fıkra uyarınca;
Tebliğ'de yer almayan tanımlar için ilgili mevzuatta ("Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz
Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik") yer alan tanımlar geçerli olacaktır.
III-) Başvuru
Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlara ait mobil cihazlara ait uluslararası elektronik kimlik bilgisini
gösteren IMEI numaralarının kayıt altına alınmasına ilişkin başvurular yurt dışından yolcu
beraberinde getirilen cihazların sahipleri tarafından e-Devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.
Tebliğ'in başvuruya ilişkin 4. Maddesinde yapılan değişiklik uyarınca;
e-Devlet kapısından kendisi üzerine kayıt yapılmasına izin verilmeyen kişilerin
cihazlarına ait IMEI numaralarının kayıt altına alınması için ilgili belgeler ile işletmeci
abone kayıt merkezine başvurması ve başvurularda eksik belge yer alması durumunda bu
eksikliğin tamamlanmasını teminen ilgili belgeler ile doğrudan Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu'na ("Kurum") başvuru yapılabilmesine
ilişkin hükümler yürürlükten kalkmıştır.
Tebliğ'e yeni eklenen 6. ve 7. Fıkralar uyarınca ise Yabancı Misyon Kimlik Kartı hamili kişiler,
cihazlarına ilişkin kayıt başvurusu işlemlerini;
Dilekçe,
Pasaport kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ve yurda girişi gösterir sayfanın fotokopisi.
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenen belgeler.
ile birlikte işletmeci abone kayıt merkezleri üzerinden yapabileceklerdir.
Sunulan belgelerin birer nüshası üzerinde işletmeci abone kayıt merkezinin yetkilisinin adı,
soyadı ve ıslak imzası ile aslı görülmüştür kaşesi ve ilgili kayıt merkezinin açık adres ve
iletişim bilgileri yer alacaktır.
İşletmeci abone kayıt merkezi bu bilgi ve belgeleri Kurum'a gönderecektir.
IV-) Yabancı Uyruklu Kişilerin Başvuruları
Değişiklik uyarınca Tebliğ'in yabancı uyruklu kişilerin başvurularını düzenleyen 5. Maddede
yer alan hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.
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V-) İnceleme ve Değerlendirme
Tebliğ'in inceleme ve değerlendirmeye ilişkin 6. Maddesinde yapılan değişiklik uyarınca;
Kurum; kendisine iletilen bilgi ve belgelerin kontrolleri ilgili mercilerle elektronik ortam
üzerinden yapması halinde başvuru sahibinden veya abone kayıt merkezinden belge talep
etmeyebilecektir.

VI-) Kullanıcı Hesabı
Tebliğ'in kullanıcı hesabına ilişkin 7. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca;
Cihaz kayıt altına alma başvurularında kullanılacak kullanıcı hesabının açılabilmesi için
ithalatçı veya imalatçı kendi adına işlem yapmaya yetkilendirdiği gerçek kişiye ait bilgiler
ile ithalatçıya veya imalatçıya ait bilgileri tam ve doğru biçimde elektronik ortamda
Kurum'a bildirecektir.
İthalatçı veya imalatçı verdiği bilgilerin yer aldığı elektronik imza taahhütnamesini ıslak imzalı
olarak sicil tasdiknamesi veya şirketi temsile yetkili olduğunu gösterir belgeler ile
birlikte elektronik başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde Kurum'a
ulaşacak şekilde gönderecektir.
VII-) Başvuru Bilgileri
Tebliğ'in başvuru bilgilerine ilişkin 8. Maddesinde yapılan değişiklik uyarınca;
Gümrük işlemlerinin tamamlanmasından sonra ithal edilen elektronik kimlik bilgisini haiz
cihazlara ait IMEI numaralarının kayıt altına alınması kapsamında ithalatçı tarafından gümrük
beyanname numarası,
elektronik ortamda Kurum'a bildirilecektir. İlgili taraflar ile yapılan protokoller çerçevesinde
elektronik ortamda veri alışverişi ile sağlanabilmesi halinde, yer alan bilgi ve belgeler ithalatçıdan
istenmeyebilecektir.
Başvuru sırasında gönderilen bilgi ve belgelerin tam ve doğru olmasının yanı sıra
bütünlüğünün ve gizliliğinin korunması da başvuru sahibinin yükümlülüğünde olacaktır.
VIII-) Başvuru Belgeleri
Tebliğ'in başvuru belgelerine ilişkin 9. Maddesinde yapılan değişiklik uyarınca kayıt altına alma
başvurusu kapsamında;
İthalatçı tarafından gümrük beyannamesi,
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İmalatçı tarafından kapasite raporu (Başvuru tarihi itibariyle son 3 aylık süre içerisinde
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ya da ilgili oda tarafından her sayfası “aslı gibidir”
onaylı ve kaşeli)
elektronik ortamda merkezi mobil cihaz kimlik tanımı veri tabanı sistemine ("MCKS")
bildirilecektir.
İlgili taraflar ile yapılan protokoller çerçevesinde elektronik ortamda veri alışverişi ile
sağlanarak bilgilerin teyit edilebilmesi halinde,yer alan bilgi veya belgeleri Kurum ithalatçı
veya imalatçıdan istemeyebilecektir.
IX-) Değişim Amaçlı Cihaz
Tebliğ'in değişim amaçlı cihazlara ilişkin 12. Maddesinde yapılan değişiklik uyarınca;
İthal veya imal edilen değişim amaçlı cihazlara ilişkin IMEI kayıt başvuruları değişim amaçlı
cihazın ithalatçısı veya imalatçısı tarafından başvuru bilgi ve belgelerine ilişkin hükümler
çerçevesinde yapılacaktır.
Değişimi yapılacak cihaza ait IMEI numarası ile değişim amaçlı cihaza ait IMEI numarası
ithalatçı veya imalatçı tarafından elektronik ortamda Kurum'a bildirilecektir.
İthalatçı tarafından yapılacak bildirimlerde cihazların değişim amaçlı olduğuna ilişkin
bilginin gümrük beyannamesinde yer alması, imalatçı tarafından yapılacak bildirimlerde ise
ürünün değişim amaçlı olduğuna ilişkin bilginin yer alması gerekmektedir.
Teknik kontrollerin tamamlanmasını müteakip, değişimi yapılacak cihazın IMEI numarası
eşleştirilmiş beyaz listeden/beyaz listeden çıkarıldıktan sonra değişim amaçlı cihaza ait IMEI
numarası eşleştirilmiş beyaz listeye/beyaz listeye alınacaktır.
Modem türündeki değişim amaçlı cihazlar hariç olmak üzere her iki IMEI numarasının da
aynı marka cihaza ait olması koşulu aranmaktadır.
X-) IMEI Düzeltme
Tebliğ'in IMEI düzeltmeye ilişkin 14. Maddesinde yapılan değişiklik uyarınca başvuru bilgi ve
belgelerine ilişkin hükümler kapsamında yapılmış ve onaylanmış bir başvuruya ilişkin hatalı olarak
bildirildiği fark edilen IMEI numarasının düzeltilebilmesi için;
İthalatçının talebi üzerine ithalata konu belgelerde ilgili kamu kurum ve kuruluşunca gerekli
düzeltme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Kurum'a iletilmesi,
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İmalatçının talebi üzerine kayıt işleminin tamamlanmasını müteakip 6 ay içerisinde elektronik
ortamda Kuruma bildirim yapılması,
gerekmekte olup, süresi içerisinde yapılmayan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.
IX-) Kesintisiz yedi yıl süreyle elektronik haberleşme hizmeti almayan cihazlar
Kesintisiz 7 yıl süreyle elektronik haberleşme hizmeti almayan cihazlara ilişkin olarak Tebliğ'e
eklenen 14/A maddesi uyarınca;
Kurumun

MCKS’sinde

kayıtlı

iken

kesintisiz

7

yıl

süreyle

elektronik

haberleşme

şebekelerinden hizmet almadığı tespit edilen cihazın kullanıcısının Kurum kayıtlarında tespit
edilememesi halinde, ilgili cihaza ait IMEI numarasının tekrar kayıtlı hale getirilmesi talebi
cihazın ithalatçısı veya imalatçısı aracılığıyla MCKS üzerinden yapılabilecektir.
Bu kapsamdaki cihazın, ithalatçısı veya imalatçısının faaliyetine son vermiş olması durumunda
cihazın kullanıcısı olan gerçek veya tüzel kişi tarafından;
İthalatçı veya imalatçı firmanın faaliyetine son verdiğine dair bilgi veya belge,
Tekrar kayıtlı hale getirilmesi talep edilen IMEI numaraları,
Talebe ilişkin tesis edilecek işlemler hakkında doğabilecek her türlü hukuki, cezai, idari ve
mali sorumluluğun kabul, beyan ve taahhüt edilmesine ilişkin ıslak imzalı taahhütname,
Başvuru sahibinin şirket olması halinde sicil tasdiknamesi veya şirketi temsile yetkili
olduğunu gösterir belgeler,
Kurum tarafından istenebilecek diğer bilgi ve belgeler
ile Kurum'a başvuru yapılacaktır.
Başvurunun Kurum tarafından yapılan kontrollerden geçmesi halinde ilgili IMEI numarası
beyaz listeye alınacaktır.
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YENİLENMİŞ ÜRÜNLERİN SATIŞI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

02/09/2021 tarihli 31586 sayılı Resmî Gazete’de Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında
Yönetmelikte

("Yönetmelik")

Değişiklik

Yapılmasına

Dair

Yönetmelik

("Değişiklik")

yayımlanarak 02/09/2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Değişiklik hükümleri; Ticaret Bakanı
("Bakan") tarafından yürütülecektir.
I- Tanımlar
Yönetmelik'in tanımlara ilişkin 4. Maddesinde yapılan değişiklik uyarınca;
Yetkili Alıcı: Kullanılmış malı yenilenmesi amacıyla yenileme merkezi adına alan ve yenileme
merkezi tarafından yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişiyi
ifade edecektir. Böylelikle, yetkili alıcının kullanılmış malı yenilenmesi amacıyla kendi adına
alması hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.
II- Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Genel Esaslar
Yönetmelik'in genel esaslara ilişkin 5. Maddesinde yapılan değişiklik uyarınca;
Elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların yenilenebilmesi için en az 1 yıl öncesine
ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiğinin bulunması zorunludur.
Yenileme yetki belgesi bulunmayanlar veya bu belgeye sahip firmalara bağlı yetkili alıcı ve
yetkili satıcı vasfını taşımayanlar tarafından yenilenmiş ürün algısı oluşturacak şekilde reklam
ve ticari uygulama yapılamayacaktır.
III- Yetkili Alıcının Sorumlulukları
Yönetmelik'in yetkili alıcının sorumluluklarına ilişkin 11. Maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca;
Yetkili alıcı varsa garanti belgesi, fatura veya fatura yerine geçen perakende satış fişi, ödeme
kaydedici cihaz fişi, gider pusulası ve benzeri belgelerin kontrolünü yapacak ve bu kontrole
ilişkin işlem kayıtlarını saklayacaktır.
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Yetkili alıcı, elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların en az 1 yıl öncesine ilişkin
data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunduğunu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
kayıtlarından kontrol edecektir.
Yetkili alıcı, kullanılmış malın değerleme işlemini malın kendisine teslim edildiği veya ulaştığı
tarihi takip eden 3 işgünü içinde sonuçlandıracak ve bu süre içinde tüketicinin bu değerlemeyi
kabul ettiğine ilişkin onayını yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla alacaktır.
Yetkili alıcı, tüketicinin onayı alındığında tüketiciye ödemeyi yapacak veya yapılmasını
sağlayacaktır.
Ödeme süresi, tüketiciye önceden bildirilmesi ve onayının alınması koşuluyla 3 işgününe
kadar uzatılabilecek olup, bu ödeme miktarı tüketicinin yeni bir mal satın aldığı durumda,
yeni malın fiyatından indirilebilecektir.
IV- Yenileme Merkezinin Sorumlulukları
Yönetmelik'in yenileme merkezinin sorumluluklarına ilişkin 12. Maddesinde yapılan değişiklik
uyarınca;
Yenileme merkezi, elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların en az 1 yıl öncesine
ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunduğunu Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu kayıtlarından kontrol edecektir. Bu şartları sağlamayan kullanılmış mallara yenileme
işlemi yapamayacaktır.
Yenileme merkezi yenilediği kullanılmış malın sertifikalandırma işlemini, Türk Standardları
Enstitüsü tarafından numaralandırılmış hologramlı sertifika formunu kullanarak ve ticari
unvanı, iletişim bilgileri, yenileme yetki belgesi ve yenileme işlemine ilişkin bilgileri içeren
karekod ile güvenliğini sağlayacak şekilde yapacak ve bu sertifikanın yenilenmiş ürünle
birlikte yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesini sağlayacaktır.
Yenileme merkezi, ilgili standartta belirlenen yenileme işlemini kendisi yapabileceği gibi ihtiyaç
duyulması halinde yenileme yetki belgesi almış diğer yenileme merkezlerinden de hizmet
alabilecektir.
Yenileme merkezi, 10.000.000-TL'den az olmamak üzere ödenmiş sermaye sahibi olunması
şartı dışında diğer şartları sağlayan kendisine bağlı şubeler oluşturabilir. Bu şubeler için
ayrıca yenileme yetki belgesi alınması zorunludur.
Yenileme merkezi, yenileme faaliyetlerine ilişkin Ticaret Bakanlığı ("Bakanlık") belirlenecek
bilgi ve belgeleri Bakanlık'a bildirmek zorundadır.
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V- Bilgilendirme Yükümlülüğü
Yönetmelik'e eklenen 17. Madde uyarınca;
Ek-1'de yer alan yenilenerek satışa sunulabilecek kullanılmış mal sayılan cep telefonları
ve tabletler

ile yenileme işlemi yapılmadan ikinci el ticarete konu olan kullanılmış

malların, tüketicinin kolaylıkla görebileceği ve okuyabileceği şekilde, malın mevcut durumunu
ve varsa yapılan işlemleri gösteren bilgilendirme etiketi ile satılması zorunludur.
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ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI 2013/15'DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (2021/9)

15/09/2021 tarihli 31599 sayılı Resmî Gazete’de Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:2021/9) 17/09/2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmek üzere
yayımlanmıştır. Yapılan Değişiklik ile birlikte 25/12/2013 tarihli Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ
(Sayı: 2013/15)’in;
Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülüklere ilişkin 6. Maddesinin 2. Fıkrası,
Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduat/katılım fonu ve kıymetli maden depo
hesapları hariç)
Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli –-> %23
1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli –> %17
Kıymetli maden depo hesapları
Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli –> %24
1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli –> %20
Müstakrizlerin fonları –> %23
Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dahil)
1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli –> %21
2 yıla kadar (2 yıl dahil) vadeli –> %16
3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli –> %11
5 yıla kadar (5 yıl dahil) vadeli –> %7
5 yıldan uzun vadeli –> %5
Şeklinde değiştirilmiştir.
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BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU'NUN

16.09. 2021 TARİH VE 9811 SAYILI KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“Kurul”)’nun 16.09.2021 tarihli 9811 sayılı
kararı uyarınca,
Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 4721 sayılı Türk Medeni
Kanun'da düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet
alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler,
konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı
amaçlı krediler,
eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve
kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum
veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler ile bu kredilerin
yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler
hariç olmak üzere, 50.000 Türk lirasının üzerinde olan tüketici kredilerine ilişkin genel
vade sınırının 36 aydan 24 aya indirilmesine,
16.09.2021 tarihinden önce kullandırılan bu kapsamdaki kredilerin borç bakiyelerinin 50.000
Türk Lirasının üzerinde olsa dahi borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 36 ay
ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesine
Karar verilmiştir.
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