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İstanbul  iş hayatının merkezi  Levent ’ te faal iyet  gösteren Berker
Berker Hukuk Bürosu, gerek Türkiye’de gerekse yurt  dışında 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 bağl 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 ulaşımı sağlanmakta,  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 yaklaşımla
korumaktadır .
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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

HAVA, DENİZ TİCARETİ VE SİGORTA HUKUKU

YENİ TEKNOLOJİLER HUKUKU

TELEKOMÜNİKASYON HUKUKU
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Berker Berker' den Haberler

Kurucu Ortağımız Av. Ayça Berker'in "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi 
ve Müşterinin Tanınması Yükümlülüğü"  başlıklı makalesi BT Haber web 

sitesinde yayınlanmıştır.
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Haziran Ayı Dikkat Çeken

Yargıtay Kararları
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"Davacının işbu davanın konusunu oluşturan 2005/6 ilâ 10 dönemlerini içeren ödeme
emirlerinden 6736 sayılı Yasa kapsamında feragat ettiği belirgin olup, aynı yasanın 10'uncu
maddesinin onüçüncü fıkrasının (ç) bendinde düzenlenen; “Bu Kanun hükümlerinden
yararlanılmak üzere vazgeçilen davalarda verilen kararlar ile hükmedilen yargılama gideri,
avukatlık ücreti ve ferileri talep edilmez ve bu alacaklar için icra takibi yapılamaz. Vazgeçme
tarihinden önce ödenmiş olan yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri geri alınmaz.”
düzenlemesi gereği davacı aleyhine vekalet ücreti takdir edilmesi usul ve yasaya aykırı olup
bozma nedenidir. Açıklanan nedenlerle, Adalet Bakanlığının Kanun yararına bozma isteminin
kabulü gerekmiştir."

"Salgın (pandemi) hastalık sebebiyle, kira sözleşme koşullarının (kira bedelinin)
uyarlanmasına ilişkin açılan davada şartların gerçekleşmesi durumunda ihtiyati tedbir kararı
verilmesinin HMK m.389 vd. hükümlerine uygun olduğundan, Ankara 15. Bölge Adliye
Mahkemesinin, kira bedelinin uyarlanması davasında, davanın ve uyuşmazlığın esasını
halleder şekilde ihtiyati tedbir karan verilemeyeceği gerekçesiyle ihtiyati tedbir talebinin
reddine ilişkin kararına karşı yapılan istinaf talebinin reddine ilişkin kararı yerinde değildir.
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 4 Hukuk Dairesi ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15.
Hukuk Dairesinin kesin kararları arasındaki uyuşmazlığın bu çerçevede giderilmesi
gerekmiştir"

Yargıtay 10. HD 2021/5022 E. 2021/6722 K.  RG Sayı : 31522 25/06/2021
 

Yargıtay 3. HD  2021/ 3452 E. 2021 / 6001 K.  Karar Tarihi: 04/06/2021

Haziran Ayı Yargıtay Kararları hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
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SIR NİTELİĞİNDEKİ BİLGİLERİN PAYLAŞILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Yönetmelik,  banka sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşım ve
aktarımlarına ilişkin kapsam, şekil, usul ve esasların belirlenmesi amacıyla; 5411 sayılı
Bankacılık Kanunu (Kanun)'nun sırların saklanmasına ilişkin 73. Maddesi ile BDDK'nın görev
ve yetkilerine ilişkin 93. Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

04/06/2021 tarihli 31501 sayılı Resmî Gazete’de Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında
Yönetmelik (Yönetmelik) 01/01/20211 tarihi itibariyle yürürlüğe girmek üzere yayımlanmıştır. 
 Yönetmelik hükümleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı  
 tarafından yürütülecektir.

I-) Amaç, Kapsam ve Dayanak

II-) Tanımlar

Yönetmelik'in tanımlara ilişkin 3. Maddesi uyarınca;

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan
rızayı,
 
Ana ortaklık: Kontrolündeki ortaklıklar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
tarafından belirlenen usûl ve esaslarla tanımlanan ortaklıkların finansal tablolarını kendi
nezdinde konsolide eden banka veya finansal holding şirketini,
 
Ana sermaye: 05/09/2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların
Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanacak
ana sermayeyi,
 
Anonim hale getirme: Müşteriye ilişkin verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette
kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek/tüzel kişi müşteri ile ilişkilendirilemeyecek hale
getirilmesini,
 
Banka: Mevduat bankaları ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını,
 
Finansal kuruluş: Kredi kuruluşları dışında kalan ve sigortacılık, bireysel emeklilik veya
sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak veya bu Kanunda yer alan faaliyet konularından
en az birini yürütmek üzere kurulan kuruluşlar ile kalkınma ve yatırım bankaları ve finansal
holding şirketlerini,
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Grup şirketi: Yurt içinde veya yurt dışında yerleşik ana ortaklığın ya da hakim ortağın
kontrolü altında faaliyet gösteren ortaklıkları,
 
Hâkim ortak: Bir ortaklığı doğrudan ya da dolaylı olarak, tek başına veya birlikte kontrol eden
gerçek veya tüzel kişiyi,
 
İSEDES Yönetmeliği: 11/7/2014 tarihli ve 29057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında
Yönetmeliği,
 
Kalıcı veri saklayıcısı: Müşterinin 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, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,
 
Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,
 
Kimliksizleştirme: Müşteriye ilişkin verilerin; kimliği belirli veya belirlenebilir söz konusu
gerçek/tüzel kişi müşteri ile ilişkilendirilememesi için teknik ve idari tedbirlerin alınması şartıyla
ve farklı bir ortamda muhafaza edilen diğer verilerle bir araya getirilmeksizin ilgili müşteriyle
ilişkilendirilemeyecek şekilde işlenmesini,
 
Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,,
 
Kontrol: Bir tüzel kişinin; sermayesinin, asgari %51'ine sahip olma şartı aranmaksızın,
çoğunluğuna doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunması veya bu çoğunluğa sahip
olunmamakla birlikte imtiyazlı hisselerin elde bulundurulması veya diğer hissedarlarla yapılan
anlaşmalara istinaden oy hakkının çoğunluğu üzerinde tasarrufta bulunulması suretiyle veya
herhangi bir suretle yönetim kurulu üyelerinin karara esas çoğunluğunu atayabilme ya da
görevden alma gücünün elde bulundurulmasını,
 
Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,
 
Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

KVKK: 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,
 
Risk Merkezi: Türkiye Bankalar Birliği nezdinde, kredi kuruluşları ile Kurulca uygun görülecek
finansal kuruluşların müşterilerinin risk bilgilerini toplamak ve söz konusu bilgileri bu kuruluşlar
ile gerçek veya tüzel kişilerin kendileriyle ya da onay vermeleri koşuluyla gerçek kişiler ve özel
hukuk tüzel kişileri ile de paylaşılmasını sağlamak üzere kurulan merkezi,  
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Sıfat ve görevleri dolayısıyla bankalara veya müşterilerine ait sırları öğrenenler, söz konusu
sırları bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamayacak
olup, bu yükümlülükleri görevden ayrıldıktan sonra da devam edecektir.

Bu yükümlülük, müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin, otomatik olmayan ya da herhangi bir
veri kayıt sisteminin parçası olmayan yöntemlerle elde edilmesi ve öğrenilmesi halinde
de geçerli olacaktır.

Bankacılık faaliyetlerine özgü olarak bankalarla müşteri ilişkisi kurulduktan sonra oluşan
gerçek ve tüzel kişilere ait veriler, müşteri sırrı hâline gelmektedir. 

Bir gerçek veya tüzel kişi müşterinin, bankanın müşterisi olduğunu gösterir her türlü bilgi
de müşteri sırrı kapsamında olup, müşteri ilişkisi kurulmamış olsa dahi, başka bir banka
nezdinde bulunan müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin elde edilmesi ve öğrenilmesi de
bu yükümlülüğe tabii olacaktır.

Kişisel veriler de dâhil olmak üzere, bankalar ile müşteri ilişkisi kurulmadan önce de var
olan ve başka bir bankanın müşteri sırrı niteliğinde olmayan gerçek ve tüzel kişilere ilişkin
veriler, tek başına sır kapsamında bulunmamakla birlikte, ilgili kişinin banka müşterisi
olduğunu gösterecek şekilde, tek başına ya da müşteri ilişkisinin kurulmasından sonra
oluşan verilerle birlikte işlendiğinde, müşteri sırrı haline gelecektir. 

Toplulaştırma: Müşteriye ilişkin verilerin, gruplama, özetleme, toplu gösterim gibi istatistiksel
amaçlarla diğer müşterilere ilişkin verilerle birleştirilerek kimliği belirli veya belirlenebilir bir
gerçek/tüzel kişi müşteri ile ilişkilendirilemeyecek şekilde işlenmesini,

Varlık sahibi: Bilgi varlıklarına yönelik güvenlik gereksinimlerini belirleyerek varlık muhafızlarına
ileten ve bu gereksinimlere uygun güvenlik kontrollerinin varlık muhafızları tarafından
uygulandığını gözeterek bilgi varlığının idamesi ve erişilebilirliğinden sorumlu olan kişiyi,

Veri işleme: Verilerin, elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi,
değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, paylaşılması, aktarılması, devralınması, elde
edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde
gerçekleştirilen her türlü işlemi,

ifade edecektir.

III-) Sır Saklama Yükümlülüğü 

Yönetmelik'in sır saklama yükümlülüğüne ilişkin 4. Maddesi uyarınca;  

IV-) Sır Saklama Yükümlülüğünden İstisna Tutulan Haller

Yönetmelik'in sır saklama yükümlülüğünden istisna tutulan hallere ilişkin 5. Maddesi uyarınca;

http://berkerberker.com/
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Banka sırrı ya da müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan
merciler ile paylaşılması sır saklama yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmeyecektir.

 Gizlilik sözleşmesi yapılması ve sadece belirtilen amaçlar ile sınırlı kılınması koşuluyla
banka sırrı ya da müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin aşağıdaki durumlarda paylaşımı sır
saklama yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmeyecektir:

Konsolide finansal tablo hazırlama çalışmaları, risk yönetimi ve iç denetim uygulamaları
kapsamında yapılacak paylaşımların, sadece belirtilen amaçlar ile sınırlı kılınması, gizlilik
sözleşmesi yapılması, söz konusu sözleşme hükümleri ile karşı tarafın gerekli teknik ve
idari tedbirleri almasının sağlanması koşuluyla, hakim ortak ile yapılması ya da hakim
ortağın/ana ortaklığın belirleyeceği, konsolide finansal tablo hazırlama ya da konsolide
risk yönetimi uygulamaları kapsamında hizmet aldığı bir grup şirketi ile yapılması sır
saklama yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmeyecektir.

Müşteri sırrı niteliğinde olmayıp yalnızca bankaya ait bilgileri içeren banka sırrı niteliğindeki
bilgilerin, banka yönetim kurulu kararı ile banka sorumluluğunda üçüncü taraflar ile
paylaşılması sır saklama yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmeyecektir. 

Bankalar, Risk Merkezi veya en az beş banka ya da finansal kuruluş tarafından kurulmuş
şirketlerce, müşterilerin kamu kurum ve kuruluşlarına kendi talepleri ile verdikleri müşteri sırrı
niteliğindeki bilgilerin teyit edilmesi konusunda müşteri talep ya da talimatının alınmış
olması şartıyla, söz konusu kamu kurum ve kuruluşlarına bu bilgilerin sadece doğru olup
olmadığı şeklinde cevap verilmesi sır saklama yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmeyecektir.

 a) Bankaların ve finansal kuruluşların, kendi aralarında doğrudan doğruya ya da Risk
Merkezi veya en az beş banka ya da finansal kuruluş tarafından kurulacak şirketler
vasıtasıyla her türlü bilgi ve belge alışverişinde bulunması.
 
 b) Konsolide finansal tablo hazırlama çalışmaları, risk yönetimi ve iç denetim
uygulamaları kapsamında bankaların sermayelerinin %10 veya daha fazlasına sahip
olan yurt içinde veya yurt dışında yerleşik kredi kuruluşu ile finansal kuruluşlar da dâhil
ana ortaklıklarına bilgi ve belge verilmesi.
 
 c) Doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla banka sermayesinin %10'unu ve daha
fazlasını temsil eden payların satışı amacıyla yapılacak değerleme çalışmalarında
kullanılmak üzere muhtemel alıcılara bilgi ve belge verilmesi veya krediler dâhil
varlıkların ya da bu varlıklara dayalı menkul kıymetlerin satışı amacıyla yapılacak
değerleme çalışmalarında kullanılmak üzere bilgi ve belge verilmesi.
 
 ç) Değerleme, derecelendirme, destek hizmeti ile bağımsız denetim faaliyetlerinde
veya gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması kaydıyla hizmet alımlarına yönelik
işlemlerde kullanılmak üzere bu hizmeti sağlayanlara bilgi ve belge verilmesi.
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Bankanın taraf olduğu uyuşmazlıklarda iddia ya da savunmasının ispatı için zorunlu
olması halinde, söz konusu uyuşmazlığın tarafı olan gerçek veya tüzel kişilere ait müşteri
sırrı niteliğindeki bilgilere veya banka sırrı niteliğindeki bilgilere ilişkin olarak, yurt içindeki ya
da yurt dışındaki yargı makamları ile tahkim, arabuluculuk ve hakem heyeti gibi alternatif
uyuşmazlık çözmeye yetkili makamlarla ya da bu makamlarla paylaşmak üzere söz konusu
uyuşmazlıklarda bankayı temsil eden taraflarla yapılan paylaşımlar sır saklama
yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmeyecektir.

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un eğitim, iç denetim,
kontrol ve risk yönetim sistemleri ile diğer tedbirlere ilişkin 5. Maddesi uyarınca finansal
gruba bağlı kuruluşların, müşterinin tanınmasıyla hesap ve işlemlere ilişkin olarak grup
içerisinde bilgi paylaşımı sır saklama yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmeyecektir.

Konsolide finansal tablo hazırlama çalışmaları, risk yönetimi ve iç denetim uygulamaları
kapsamında yapılacak paylaşımlara ilişkin;

 

 
c) sır kapsamındaki bilgilerin gizliliği ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik hâkim
ortak/ana ortaklık tarafından veya hâkim ortağın/ana ortaklığın bu kapsamda hizmet aldığı
taraflarca alınan teknik ve idari tedbirler ile bu madde kapsamında banka sırrı ve
müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin aktarıldığı tüm üçüncü tarafların unvanı ve
bulunduğu ülke bilgileri, 

Müşterinin kimliğini belirli veya belirlenebilir kılacak şekilde yapılan tüm paylaşımlar
banka nezdinde denetime hazır şekilde bulundurulacak ve söz konusu bilgiler Kurumca
uygun görülen biçim ve yöntemlere göre talebi halinde Kurum'a gönderilecektir.

Müşteri sırrı ve banka sırrı niteliğindeki bilgiler, sadece belirtilen amaçlarla sınırlı olmak ve
ölçülülük ilkesine uygun olarak bu amaçların gerektirdiği kadar veriyi içermek kaydıyla
paylaşılabilecektir. 

 
a) gizlilik sözleşmesinin bir örneği, 

b) gerçekleştirilen paylaşımın amaçları, 

Kurum'ca uygun görülen biçim ve yöntemlere göre, 6 aylık dönemler halinde ve kritik bir
değişiklik olması durumunda söz konusu değişiklik özelinde derhal Kurum'a raporlanacaktır.

V-) Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılmasına İlişkin Genel İlkeler

Yönetmelik'in sır niteliğindeki bilgilerin paylaşılmasına ilişkin genel ilkelere ilişkin 6. Maddesi
uyarınca; 
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Karşı tarafın bilgilerin içeriğine vakıf olup olmadığına bakılmaksızın sır kapsamındaki bilgilerin
aktarılması da paylaşım olarak kabul edilecektir. 

Paylaşılan verilerin bir kısmı olmadan da belirtilen amacın gerçekleşmesi sağlanabiliyor ise
paylaşımın ölçülü olduğu kabul edilemeyecektir. Bu kapsamda, yapılacak paylaşımların ölçülü
olabilmesi için asgari olarak aşağıdaki hususların tamamının yerine getirilmesi zorunludur:

Gerçek kişi müşterilere ilişkin sır niteliğindeki bilgilerin paylaşımında KVKK’nın 4. Maddesinde
yer verilen genel ilkelere uyulması zorunludur. 

Müşteri sırrı niteliğinde olsa dahi, sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, sır saklama
yükümlülüğünden istisna tutulan hallerden biri dayanak gösterilerek, yurt içindeki ya da yurt
dışındaki taraflarla paylaşılamayacaktır.

Diğer kanunların emredici hükümleri saklı kalmak kaydıyla, müşteri sırrı niteliğindeki bilgiler,
sır saklama yükümlülüğünden istisna tutulan hâller haricinde, müşterinin açık rızası alınsa
dahi müşteriden gelen bir talep ya da talimat olmaksızın yurt içindeki ve yurt dışındaki
üçüncü kişilerle paylaşılamayacak ve müşterinin bilgilerini paylaşmaya dair açık rıza
göstermesi veya talep ya da talimat vermesi bankanın vereceği hizmetler için bir ön şart
haline getirilemeyecektir.

Müşterinin talep ya da talimatı yazılı şekilde alınabileceği gibi kanıtlanabilir nitelikte olmak
kaydıyla kalıcı veri saklayıcısı yoluyla da alınabilecektir. 

a) Belirtilen hangi amaçlarla ilişkili ise, paylaşımların yalnızca söz konusu amaçların
gerektirdiği kadar veriyi içermesi.
 
b) Paylaşımların içerdiği veri ya da veri setlerinin tamamının belirtilen amaçların
gerçekleştirilmesi için gerekli olduğunun gösterilebilir olması.
 
c) Paylaşılacak veriler toplulaştırıldığında, kimliksizleştirildiğinde ya da anonim hale
getirildiğinde söz konusu amaçlar yine de gerçekleştirilebiliyor ise bu yöntemlerin
uygulanması.
 
ç) Bilgisi paylaşılacak müşteri aynı zamanda ana ortaklık, hakim ortak ya da grup
şirketinin de ortak müşterisi değilse, bu taraflarla paylaşılacak söz konusu gerçek/tüzel
kişi müşteriye ilişkin sır niteliğindeki bilgilerin, anılan müşterinin kimliğini belirli veya
belirlenebilir kılacak nitelikte olmaması ve toplulaştırma, kimliksizleştirme ve
anonim hale getirme yöntemlerinin kullanılması.
 
d) Paylaşım yapılacak tarafların ve paylaşım metotlarının mümkün olan en az veri
kopyası oluşturacak şekilde kurgulanması.
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Müşterinin talep ya da talimatı, talep ya da talimatın alındığı aynı yöntemlerle müşteri
tarafından istenildiğinde iptal edilebilir veya değiştirilebilir olmak kaydıyla, birden çok
işlemi kapsayabilecek ve süreklilik arz eden işlemlere yönelik talep ya da talimat süresiz
olabilecektir.

Müşterinin vermiş olduğu talep ya da talimatlarını elektronik bankacılık hizmetlerine yönelik
dağıtım kanalları üzerinden sorgulayabilmesi ve görüntüleyebilmesi esastır.

İşlemin doğası gereği yurt içinde ya da yurt dışında kurulu banka, ödeme hizmeti sağlayıcısı,
ödeme, menkul kıymet mutabakat veya mesajlaşma sistemleri ile etkileşimin gerekli olduğu
ve işlemin tamamlanabilmesi için yurt içindeki ya da yurt dışındaki taraflarla müşteri sırrı
niteliğindeki bilgilerin paylaşılmasının işlemin zorunlu unsuru olduğu, yurt içi/yurt dışı
fon transferi, yurt dışı akreditif, teminat mektubu, referans mektubu gibi işlemler için, işlemin
müşteri tarafından başlatılması ya da elektronik bankacılık hizmetlerine yönelik dağıtım
kanalları üzerinden müşteri tarafından emir girilmesi, söz konusu paylaşımlar bakımından
müşteri talep ya da talimatı yerine geçecektir.

Müşterinin, talep ya da talimatı üzerine yapılacak paylaşımlarda ölçülülük ilkesine uyulup
uyulmadığı müşterinin talep ya da talimatına uyulup uyulmadığı ile sınırlı olarak
değerlendirilecektir. 

Müşterinin paylaşılmasını talep ettiği veri seti içinde başka müşterilere ya da başka
bankaların müşterilerine ilişkin sır kapsamındaki bilgilerin de olması halinde ise, sır
saklama yükümlülüğüne herhangi bir sınırlama olmaksızın uyulması zorunludur.

Kurul, ekonomik güvenliğe ilişkin yapacağı değerlendirme neticesinde, müşteri sırrı ya
da banka sırrı niteliğinde olan her türlü verinin, yurt dışındaki üçüncü kişilerle
paylaşılmasını yasaklamaya yetkili olacaktır.

Sır saklama yükümlülüğünden istisna tutulan haller kapsamında yapılacak paylaşımlar için
karşılıklılık ilkesinin uygulanması esastır. 

Kurul, karşılıklılık ilkesine uymadığı tespit edilen bir ülkede bulunan taraflar ile bu paylaşımları
kısıtlamaya, durdurmaya veya yasaklamaya yetkili olacaktır.

Bankaların, sır saklama yükümlülüğünden istisna tutulan haller kapsamında yapılacak
paylaşımlar da dâhil olmak üzere, ölçülülük ilkesini dikkate alarak müşteri sırrı ve banka
sırrı niteliğindeki bilgilerin;

VI-) Bilgi Paylaşım Komitesi

Yönetmelik'in bilgi paylaşım komitesine ilişkin 7. Maddesi uyarınca;

a) paylaşımını koordine etmek ve 
 
b) gelen paylaşım taleplerinin uygunluğunu değerlendirerek bu değerlendirmeleri kayıt
altına almak 
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Bu komite asgari olarak, bilgi paylaşımını talep eden ya da kendisinden bilgi talep edilen iş
kolu, iç kontrol birimi, uyum birimi ve hukuk birimi temsilcileri ile ilgili varlık sahiplerinden
oluşacaktır.

ile sorumlu olan ve görev tanımları ile çalışma esasları banka yönetim kurulu tarafından
onaylanan Bilgi Paylaşım Komitesi kurması zorunludur. 
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 İCRA VE İFLAS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN 

İflâs idare memurları, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan iflâs idare memurları
listesinden seçilecektir. Bu şekilde seçilen iflâs idare memurlarından birinin yeminli mali
müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, birinin ise hukukçu olması zorunludur.

İflas idare memurlarının listeye kaydı için, Adalet Bakanlığı tarafından izin verilen kurumlardan
alınacak eğitimin tamamlanmış olması şarttır. Listede görevlendirilecek memurun
bulunmaması hâlinde, liste dışından görevlendirme yapılır ve bu durum bölge kuruluna
bildirilecektir. 

Bir iflâs idare memuru, eş zamanlı olarak 5'ten fazla dosyada görev alamaz. İflâs idare
memurlarının nitelikleri, denetimi, eğitimi, eğitim verecek kurumlar ve eğitimden muaf
tutulacaklar ile bu değişikliğin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Adalet Bakanlığı'nca
yürürlüğe konulan yönetmelikte belirlenecektir.

Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün hâlinde satıldığı takdirde daha
yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar ile bu mal ve hakları bünyesinde
bulunduran işletmeler bir bütün olarak satılacaktır. Satışta işletmenin devamlılığı ve
ekonomiye olan katkısı gözetilecektir. Bu hâlde taşınmazın paraya çevrilmesi hükümleri
uygulanacak  olup, bir bütün olarak satış gerçekleşmezse mal ve haklar ayrı  ayrı 
 satılacaktır. Bu değişikliğin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığı
tarafından çıkarılan yönetmelikte düzenlenecektir.

19/06/2021 tarihli 31516 sayılı Resmî Gazete’de İcra Ve İflâs Kanunu İle Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Torba Kanun) yayımlanarak 19/06/2021 tarihi itibariyle
yürürlüğe girmiştir. Kanun hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecektir.

I-)  2004 SAYILI İCRA VE İFLÂS KANUNU 

09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı  İcra ve İflâs Kanunu (Kanun)'nun 223. Maddesine eklenen yeni
fıkra uyarınca;

Kanun'un 241. Maddesinin 3. Fıkrasında yapılan değişiklik uyarınca;
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Rehinli malın  konkordato  projesine göre işletme tarafından kullanılması öngörülmüyor
veya kıymeti düşecek ya da muhafazası masraflı olacak ise; mahkeme, karar vermeden
önce komiserin görüşü ile alacaklılar kurulunun muvafakati alarak, rehinli malın satışına izin
verebilecektir. Satış gelirinden rehinli alacaklıya rehin bedeli kadar ödeme yapılacaktır.

Sözleşmenin karşı tarafının konkordato projesinden etkilenip etkilenmediğine
bakılmaksızın, borçlunun taraf olduğu ve işletmesinin faaliyetinin devamı için önem arz eden
sözleşmelerin devamı esas olacaktır. Bu  sözleşmelerde yer alıp da borçlunun konkordato
talebinde bulunmasının sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğine, haklı fesih sebebi sayılacağına
yahut borcu muaccel hâle getireceğine ilişkin hükümler, borçlunun konkordato yoluna
başvurması durumunda uygulanmayacaktır. Sözleşmede bu yönde bir hüküm bulunmasa
dahi sözleşme, borçlunun konkordatoya başvurduğu gerekçesiyle sona
erdirilemeyecektir. 

Borçlu, tarafı olduğu ve konkordatonun amacına ulaşmasını engelleyen aşırı külfetli sürekli
borç ilişkilerini, komiserin uygun görüşü ve mahkemenin izniyle herhangi bir zamanda
sona erecek şekilde feshedebilecektir. Bu çerçevede ödenmesi gereken tazminat,
konkordato projesine tabi olacaktır. Hizmet sözleşmelerinin feshine ilişkin özel hükümler
ise saklı kalacaktır.

Geçici ve kesin mühlet süresince devam eden sözleşmelerden kaynaklanan edimler, karşılıklı
olarak ifa edilecektir.

Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil
olamaz ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz; taşınmazını, işletmenin faaliyetinin devamı
için önem arz eden taşınırını ve işletmenin devamlı tesisatını devredemez ve takyit
edemez. Aksi hâlde yapılan işlemler hükümsüz olacaktır. Mahkeme bu işlemler hakkında
karar vermeden önce komiserin görüşü ile alacaklılar kurulunun muvafakatini almak
zorundadır.

Konkordato süreci iflâsla sonuçlandığı takdirde, iflâs kararını veren mahkeme; tasfiyenin
basit veya adi tasfiye usulüne göre yapılmasına ve gerektiğinde adi tasfiyenin
komiserler tarafından yerine getirilmesine karar verecektir. Bu hâlde iflâs idaresine ait
görev ve yetkiler komiserler tarafından kullanılacaktır.

Kanun'un 295. Maddesine eklenen yeni fıkra uyarınca;

Kanun'un 296. Maddesinde yapılan değişiklik uyarınca;

Kanun'un 297. Maddesinin 2. Fıkrasında yapılan değişiklik uyarınca;

Kanun'un 308. Maddesine eklenen yeni fırka uyarınca;
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Kredi kurumları tarafından verilen krediler de dâhil olmak üzere geçici mühlet kararından
sonra komiserin izniyle akdedilmiş borçlar; adi konkordatoda  konkordato  şartlarına tabi
değildir, temerrüt hâlinde mühlet sırasında dahi icra takibine konu edilebilecektir ve
Kanun'un 206. maddesi kapsamında sayılan rehinli alacaklardan hemen sonra, diğer
bütün alacaklardan ise önce ödenecektir; malvarlığının terki suretiyle konkordatoda yahut
sonraki bir iflâsta masa borcu sayılacaktır.

Yukarıda bahsedilen değişiklik uyarınca iflâs idare memurları listesi oluşturuluncaya kadar,
listeden görevlendirme usulü dikkate alınmaksızın iflâs idare memuru görevlendirilecektir. Bir
kişinin eş zamanlı olarak 5'ten fazla dosyada memur olarak görev alma yasağının takibi
amacıyla, görevlendirilen iflâs idare memurları, icra mahkemesinin bağlı bulunduğu bölge
adliye mahkemesi bilirkişilik bölge kuruluna bildirilecektir.

Belediyeler ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının ilgili memurları arsa, arazi veya bina üzerine
yeniden inşa edilen binalarla ilgili yapı kullanma iznini (iskan belgesini) vermeden önce,
gerekli harcın ödendiğini gösterir belgeleri talep etmek zorundadırlar.

Arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (her bir bağımsız bölüm
vesair tesis için) ve  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın görüşü alınarak Maliye Bakanlığı'nca
tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki
meskenlerin tescilinde (her bir bağımsız bölüm için) tahsil edilmesi gereken cins harcı, ilgili
belediyesince yapı kullanma izni harcı ile birlikte makbuz karşılığı peşin olarak tahsil
edilecektir.

Bu suretle tahsil olunan harçlar; şekil, içerik ve muhteviyatı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca
belirlenen bir bildirim ile cins tashihi harcının tahsiline yetkili vergi dairesine, tahsil edildiği
günün akşamına kadar bildirilip ödenecektir. Tahsil edilen harçların ilgili vergi dairesine
süresinde ödenmemesi durumunda, harç ilgili belediyeden 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Uslu Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilecektir. Süresinde vergi
dairesine beyan edilmeyen tutarlar hakkında  04/01/1961  tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu hükümleri uygulanacaktır. İşlemden doğan harçları tamamen almadan işlem
yapan belediye personeli ve ilgili belediyeler harcın ödenmesinden mükelleflerle
birlikte  müteselsilen  sorumludurlar.

Kanun'un 308/c Maddesinin 4. Fıkrasında yapılan değişiklik uyarınca;

Kanun'a eklenen Geçici 17. Madde uyarınca;

II-) 492 SAYILI HARÇLAR KANUNU

02/07/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun mükerrer 69. Maddesinde yapılan değişiklik
uyarınca; 

492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 132. Maddesine eklenen yeni fıkra uyarınca;
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Hak sahiplerine isabet eden bağımsız bölümlerin belirlenmiş olması şartıyla, arsa maliki
ile yüklenici arasında düzenlenen kat karşılığı inşaat sözleşmesi, kat karşılığı temlik
sözleşmesi veya bağımsız bölümlerin taksimine ilişkin noterlik sözleşmesine istinaden inşa
edilecek olan binaya ilişkin kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi işlemi, yüklenici tarafından talep
edilmesi halinde ilgili idare tarafından yapılacaktır. Tapuya tescil işlemlerinde elektronik
ortamda düzenlenen ve ilgili idare tarafından onaylı mimari proje ile yönetim planı esas
alınacaktır. Mimari proje ile yönetim planında malik imzası aranmayacaktır.

Yapı kullanma izin belgesi düzenlenen tüm yapıların cins değişikliği işlemleri resen
yapılacaktır. Yapı kullanma izin belgesini düzenlemeye yetkili idare tarafından Mekânsal
Adres Kayıt Sistemi'ne yüklenerek elektronik ortamda kadastro müdürlüğüne gönderilen
yapı kullanma izin belgesi ile yapı aplikasyon projesine göre kadastro müdürlüğünce
tescil bildirimi düzenlenecektir. 

Tapu müdürlüğüne gönderilen tescil bildirimi üzerine başkaca bir belge aranmaksızın cins
değişikliği resen tescil edilecektir. Cins değişikliği yapılmış taşınmaz kat irtifakı tesisli ise,
kat irtifakının tesciline ait resmî senede ve başkaca bir belge aranmaksızın resen kat
mülkiyetine çevrilecektir. Bu işlemler, döner sermaye hizmet bedelinden muaf olacaktır.

7327 sayılı işbu Torba Kanun'un yürürlüğe girmesinden önce yapı kullanma izin belgesi
düzenlenen tüm yapılar için de, Mekânsal Adres Kayıt Sistemine yüklenemeyen yapı
kullanma izin belgesi ile yapı aplikasyon projesinin yetkili idare tarafından elektronik ortamda
kadastro müdürlüğüne gönderilmesi hâlinde, bu değişiklik hükümleri uygulanacaktır. 

III-) 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU

23/06/1965 tarihli 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK)'nun 10. Maddesinde yapılan
değişiklikler uyarınca;

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 14. Maddesinin 3. Fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
Böylece, yapının tamamlanmasından sonra kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesine ilişkin, ilgili
yetkili idarece yapı kullanma izin belgesinin verildiği tarihten itibaren 60 gün içinde tapu idaresine
gönderilmesi üzerine, tapu kaydı resen kat mülkiyetine çevrilmeyecektir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun geçici 1. Maddesinde yapılan değişiklik uyarınca;

IV-) 1319 SAYILI EMLAK VERGİSİ KANUNU

29/07/1970 tarihli 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 30. Maddesinin 8. Fıkrasında yapılan
değişiklik uyarınca;
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Tapu müdürlükleri; bina ve arazinin devir ve ferağında tapu ve kadastro harcının matrahında
dikkate alınan emlak vergi değeri ile emlak vergisi borcunu, ilgili belediyesi tarafından
sağlanan sistem üzerinden elektronik ortamda sorgulayacaktır. Miras, mahkeme kararı, cebrî
icra, kamulaştırma hâlleri ile özel kanunlarda öngörülen diğer hâller hariç emlak vergisi
borcu bulunan bina ve arazinin devir ve ferağı yapılmaz. Tapu müdürlükleri devir ve ferağ
işlemini, işlemin yapıldığı ayı takip eden ayın 15’inci günü akşamına kadar ilgili
belediyelere elektronik ortamda bildirilecektir.

Tapu müdürlükleri, bina ve arazinin devir ve ferağında tapu ve kadastro harcının matrahında
dikkate alınan emlak vergi değeri ile emlak vergisi borcunun sorgulanması için kullanılacak
elektronik sistemi belediyeler 01/01/2023 tarihine kadar kurarak ilgili tapu
müdürlüklerinin kullanıma açacaklardır.

Zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatlar 2918  sayılı Karayolları Trafik
Kanunu'nda öngörülen usul ve esaslara tabi olacaktır. Bu tazminatlardan; 

Değer kaybı tazminatı, aracın; piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları
ile hasar tutarı dikkate alınarak,
Destekten yoksun kalma tazminatı, ulusal doğum ve ölüm istatistikleri kullanılarak
hazırlanan hayat tablosu ve zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında yüzde 2’yi
geçmemek üzere belirlenen iskonto oranı esas alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul
görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak, 
Sürekli sakatlık tazminatı, ulusal doğum ve ölüm istatistikleri kullanılarak hazırlanan hayat
tablosu, zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında yüzde 2’yi geçmemek üzere
belirlenen iskonto oranı ve sürekli sakatlık oranı esas alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul
görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak,

Söz konusu tazminatlara ve manevi tazminata ilişkin olarak, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanun'da düzenlenmeyen hususlar hakkında, 11/01/2011 tarihli ve
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır.

Tazminatlara  ilişkin bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Sigortacılık ve Özel
Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenecektir.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'na eklenen geçici madde uyarınca;

V-) 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 90. Maddesinin 1. Fıkrasın yapılan
değişiklik uyarınca;

1.

2.

3.

hesaplanacaktır. 
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Zorunlu mali sigorta kapsamı dışında bırakılan durumlara;

Destekten yoksun kalan hak sahibinin, destek şahsının kusuruna denk gelen tazminat
talepleri,
 Gelir kaybı, kâr kaybı, iş durması ve kira mahrumiyeti gibi dolaylı zararlar,
Hasar sebebiyle trafikten çekme veya hurdaya çıkarılma işlemi görmüş araçların değer
kaybı tazminatı talepleri,
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör eylemlerinde
ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve sigortalının
sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri ile aracın terör eylemlerinde
kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek binen kişilerin ve terör ve sabotaj eyleminde
yer alan kişilerin uğradıkları zararlara ilişkin talepler

31/5/2006  tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan gelir kaybına ilişkin ödemelerde,
5510 sayılı Kanunun 21. Maddesi uyarınca, iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık
bakımından sigortacının Sosyal Güvenlik Kurumu'na karşı sorumluluğu varsa, bu
sorumluluk sigortacının kendi sigortalısının kusuru oranında devam edecektir.

Kesinleşmiş mahkeme kararlarına istinaden idareler adına tescil edilen taşınmazların eski
malikleri adına kamu bankalarına yatırılan ancak hak sahiplerine ödenmediği tespit edilen
kamulaştırma bedelleri nedeniyle idareler aleyhine açılacak her türlü davada değer;
taşınmazın idare adına tescil edildiği tarih, değerleme tarihi olarak esas alınmak ve o tarihteki
nitelikleri gözetilmek suretiyle tespit edilecektir. Tespit edilen bu bedel, Türkiye İstatistik
Kurumu tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) tablosundaki aylık
değişim oranları esas alınmak suretiyle dava tarihi itibarıyla güncellenir ve ortaya çıkan bedel
hak sahibine ödenecektir. Bu husu, tebliği dâhil eksik veya hatalı kamulaştırma işlemleri
bulunmasına rağmen idare adına tescil edilmiş olan taşınmazlar hakkında da uygulanacaktır.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 92. Maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca;

1.

2.
3.

4.

de  eklenmiş olup, bu hususlardan ilişkin talepler zorunlu mali sigorta kapsamında
değerlendirilmeyecektir. 
 

VI-) 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU

04/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun ek 3. Maddesinde yapılan değişiklik
uyarınca;
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Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına
rağmen  04/11/1983 tarihinden 19/06/2021 tarihine kadar fiilen kamu hizmetine ayrılan
veya kamu yararına ilişkin bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan
taşınmazlara veya kaynaklara, kısmen veya tamamen veyahut irtifak hakkı tesis etmek
suretiyle malikin rızası olmaksızın fiilî el konulması veya hukuki el atılması sebebiyle mülkiyet
hakkından doğan taleplere dair bedel ve tazminata ilişkin davalarda verilen karalar taşınmaz
mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararların icrasına ilişkin hükümlere göre yerine getirilecektir.
19/06/2021 tarihinden önce kesinleşmemiş mahkeme kararlarına dayanılarak başlatılan
icra takipleri, kesinleşmiş mahkeme kararı ibraz edilinceye kadar durdurulacaktır. 

2941 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nda yapılan bu değişiklik hükümleri, Torba Kanun'un
yürürlüğe girme tarihi olan 19/06/2021 tarihinde, kanun yolu incelemesinde olan davalar dahil
olmak üzere, görülmekte olan davalarda da uygulanacaktır. 

 2941 sayılı Kamulaştırma Kanunu'na eklenen Geçici 16. Madde uyarınca;

 
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'na eklenen geçici 17. Madde uyarınca;
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Bankalar, Finansman ve faktoring şirketleri, finansal kiralama şirketleri, yatırım ortaklıkları,
Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar,
Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri,
Ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcılar
Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri,
Kargo şirketleri, varlık yönetim şirketleri, tasarruf finansman şirketleri,
Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler,

Günümüz dünyasında ülke ekonomilerinin ve finansal dengelerin her geçen gün değişmesi, yeni
malvarlığı değerlerinin yatırımlara konu edilmesine ve akabinde ekonomik ve teknolojik suçların
artmasına sebebiyet vermektedir. 

Ülkemiz Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-“FATF”) üyesi olup, yasal
düzenlemelerin yapılması hususunda yükümlülük sahibidir. Bu kapsamda yasal düzenlemelerin
yapılması ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Bakanlık”)’na bağlı
olarak kurulan Mali Suçları Araştırma Kurulu (“MASAK”) tarafından yapılmaktadır. Konu ile ilgili
olarak; 18/10/2006 tarihli 26323 sayılı Resmî Gazete’de Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi
Hakkında Kanun (“Kanun”) ve 09/01/2008 tarihli 26751 sayılı Resmî Gazete’de Suç Gelirlerinin
Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik
(“Tedbirler Yönetmeliği”) yayımlanarak yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
 
Öte yandan kripto varlık hizmet sağlayıcılarının yaygınlaşması ve bu konuda herhangi bir yasal
düzenleme bulunmaması nedeniyle son olarak 01/05/2021 tarihli 31471 sayılı Resmi Gazete’de
Tedbirler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmış ve kripto para
varlık hizmet sağlayıcıları da suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi için
alınan önlemlerden yükümlü olan kuruluşlar arasına girmişlerdir. 

Bu yazımızda Kanun ve Tedbirler Yönetmeliği’nin güncel gelişmeler ışığında genel bir incelemesi
yapılmıştır.

MEVZUAT KAPSAMINDA YÜKÜMLÜLER KİMLERDİR?

Yükümlü olanlar kişiler Kanun’un 2. Maddesinin (d) bendinde ve Tedbirler Yönetmeliği’nin 4.
Maddesinde sayılmıştır. Bazı “Yükümlü”lere aşağıda yer verilmiştir.

MASAK
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İş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar
ile bu işlemlere aracılık edenler,
Spor kulüpleri, noterler, yetkili bağımsız denetim kuruluşları,
Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir
ve yeminli mali müşavirler,
Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak ve 1136 sayılı Avukatlık
Kanunu’nun 35. Maddesinin 1. Fıkrası çerçevesinde hukuki durumu kavramak için yapılan
mesleki çalışmalar sebebiyle öğrenilen veya yargısal ya da alternatif uyuşmazlık çözüm yolları
kapsamında ifa edilen mesleki çalışmalar nedeniyle edinilen bilgiler hariç olmak üzere;
taşınmaz alım satımı, sınırlı ayni hak kurulması ve kaldırılması, şirket, vakıf ve dernek
kurulması, birleştirilmesi ile bunların idaresi, devredilmesi ve tasfiyesi işlerine ilişkin finansal
işlemlerin gerçekleştirilmesi, banka, menkul kıymet ve her türlü hesaplar ile bu hesaplarda yer
alan varlıkların idaresi işleriyle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar.

Sürekli iş ilişkisi tesisinde tutar gözetmeksizin,
İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 75.000 TL veya
üzerinde olduğunda,
Elektronik transferlerde işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı
7.500 TL veya üzerinde olduğunda,
Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeksizin,
Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe
olduğunda tutar gözetmeksizin

Türk uyruklular için T.C. nüfus cüzdanı, T.C. sürücü belgesi veya pasaport ile üzerinde T.C.
kimlik numarası bulunan ve özel kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen
kimlik belgeleri, 

Türk uyruklu olmayanlar için pasaport, ikamet belgesi veya Bakanlıkça uygun görülen kimlik
belgesi üzerinden teyit edilmektedir.

MÜŞTERİNİN TANINMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ NEDİR?
 
Yükümlüler, müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar kapsamında; kendileri nezdinde yapılan veya
aracılık ettikleri işlemlerde işlem yapılmadan önce;

işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimlik bilgilerini almak ve bu bilgilerin
doğruluğunu teyit etmek ve işlemin gerçek faydalanmışının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri
almak zorundadırlar.

GERÇEK KİŞİLERDE KİMLİK TESPİTİ NASIL YAPILIR?

Gerçek kişilerin kimlik tespitinde; ilgilinin adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, kimlik
belgesinin türü ve numarası, adresi ve imza örneği, iş ve mesleğine ilişkin bilgileri, varsa telefon
numarası, faks numarası, elektronik posta adresi, ile Türk vatandaşları için bu bilgilere ilave
olarak anne, baba adı ve T.C. kimlik numarası alınmakta olup, bu bilgilerinin doğruluğu; 
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Tüzel kişiliğin unvanı, ticaret sicil numarası, faaliyet konusu ve adresinin teyidi ticaret siciline
tescile dair belgeler; vergi kimlik numarasının teyidi ise Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ilgili birimi
tarafından düzenlenen belgeler üzerinden yapılmaktadır.

Tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğu gerçek kişilerin kimlik tespitinde
aranan kimlik belgeleri; temsil yetkileri ise tescile dair belgeler üzerinden teyit edilmektedir.

Teknoloji Sektörü

TÜZEL KİŞİLERDE KİMLİK TESPİTİ NASIL YAPILIR?

Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerin kimlik tespitinde; tüzel kişinin unvanı, ticaret sicil numarası,
vergi kimlik numarası, faaliyet konusu, açık adresi, telefon numarası, varsa faks numarası ve
elektronik posta adresi, tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu,
kimlik belgesinin türü ve numarasına ilişkin bilgiler ve imza örneği ile Türk vatandaşları için bu
bilgilere ilave olarak anne, baba adı ve T.C. kimlik numarası alınmaktadır.

Yükümlüler gerek gerçek kişi gerek tüzel kişi müşterilerinin kimlik tespitini yapamadıkları veya iş
ilişkisinin amacı hakkında yeterli bilgi edinemedikleri durumlarda; iş ilişkisi tesis etmemeli, daha
önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe duyulması
nedeniyle yapılması gereken kimlik tespit ve teyidinin yapılmadığı durumlarda ise iş ilişkisi sona
erdirilmelidir.

ÖZEL DİKKAT GEREKTİREN İŞLEMLER NELERDİR? 

Yükümlüler; karmaşık ve olağandışı büyüklükteki işlemler ile görünürde makul hukuki ve
ekonomik amacı bulunmayan işlemlere özel dikkat göstermek, müşteri tarafından talep edilen
işlemin amacı hakkında yeterli bilgi edinmek için gerekli tedbirleri almak ve elde edilen bilgi, belge
ve kayıtları istenildiğinde yetkililere sunmak üzere muhafaza etmek zorundadırlar.

Müşteriler tarafından gerçekleştirilen işlemlerin müşterilerinin mesleği, ticari faaliyetleri, iş geçmişi,
mali durumu, risk profili ve fon kaynaklarına dair bilgiler ile uyumlu olup olmadığını sürekli iş ilişkisi
kapsamında devamlı olarak izlemek ve müşterileri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtları güncel
tutmak Yükümlüler’in sorumluluğundadır. 

İşte bu noktada bazı sektörlerde ve bazı ülkelerde sıkılaştırılmış tedbirlerin alınması
gerekmektedir:

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının hayatımızda önemli bir yere konumlanmasının sonucu olarak
finansal kuruluşlar ile finansal olmayan belirli iş ve meslekler, yeni ve gelişen teknolojilerin
kullanımının, yeni dağıtım kanalları dâhil olmak üzere mevcut ve yeni ürün ile yeni iş
uygulamalarının getirdiği imkânların aklama ve terörün finansmanı amacıyla kullanılması riskine
karşı da özel dikkat göstermek ve bunu önlemeye yönelik uygun tedbirleri almakla yükümlü hale
gelmiştir.
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Riskli Ülkeler

FATF tarafından listeye alınan ülkeler,
Kıyı bankacılığı yapılan ülkeler,
Serbest bölgeler, sınır ötesi merkezler,
Vergi cenneti olan ya da dünya genelinde vergi cenneti olarak bilinen ülkeler ve
Yasadışı uyuşturucu, üretim-dağıtım yolları üzerinde bulunan, kaçakçılık, terör gibi suçların
oranı, yolsuzluk ve rüşvetin yaygın olduğu antidemokratik ülkeler ve bölgelerde

Müşteri hakkında ilave bilgi edinmek ve müşteri ile gerçek faydalanıcının kimlik bilgilerini daha
sık güncellemek,
İş ilişkisinin mahiyeti hakkında ilave bilgi edinmek,
İşleme konu malvarlığının ve müşteriye ait fonların kaynağı hakkında mümkün olduğu ölçüde
bilgi edinmek,
İşlemin amacı hakkında bilgi edinmek,
İş ilişkisine girilmesini, mevcut iş ilişkisinin sürdürülmesini ya da işlemin gerçekleştirilmesini
üst seviyedeki görevlinin onayına bağlamak,
Uygulanan kontrollerin sayı ve sıklığını artırmak ve ilave kontrol gerektiren işlem türlerini
belirlemek suretiyle iş ilişkisini sıkı gözetim altında tutmak ve
Sürekli iş ilişkisi tesisinde ilk finansal hareketin, müşterinin tanınmasına ilişkin esasların
uygulandığı bir başka finansal kuruluştan yapılmasını zorunlu tutmak

tedbirlerinden en az birini veya birden fazlasını veya tamamını uygulamakla yükümlü
olmaktadırlar.

Yüz yüze olmayan işlemler yapılmasını mümkün kılan yöntem veya sistemleri kullanarak
gerçekleştirilen sürekli iş ilişkisi tesisi, hesaba para yatırma, hesaptan para çekme ve elektronik
transfer gibi işlemlere özel dikkat göstermek; müşterinin mali profiline ve faaliyetlerine uygun
olmayan veya faaliyetleriyle ilgisi bulunmayan işlemleri yakından izlemek, tutar ve işlem sayısı
limiti belirlemek de dâhil uygun ve etkili tedbirleri almak zorundadırlar.

Müşterilerin yerleşik ve bağlantılı oldukları ülkelerde/bölgelerde suç gelirinin aklanması veya
terörün finansmanı önlenmesi için gereken düzenlemelerin yapılmadığı ve önlemlerin alınmadığı
durumlarda ülke riskinin bulunduğu kabul edilmektedir. 

yerleşik ve ilişkili müşteriler yüksek riskli müşteri grubunda olup, Yükümlüler tarafından yakından
takip edilmesi gerekmektedir.

SIKILAŞTIRILMIŞ TEDBİRLER NEDİR?

Yükümlüler; özel dikkat gerektiren bir işlemin söz konusu olması, teknolojik risklerin ve riskli
sayılan ülkeler ile gerçekleşen bir ilişkinin söz konusu olması halinde risk temelli yaklaşım
çerçevesinde tespit edecekleri yüksek riskli durumlarda, tespit edilen riskle orantılı olarak; 
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Yükümlülüklere aykırı davranan Yükümlüler’e uygulanacak idari para cezalarının toplamı; her
bir yükümlülük için, ihlalin yapıldığı yıl itibarıyla, serbest avukatlar için 4.000.000—TL’yi
aşamamaktadır.

ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMİNE İLİŞKİN ESASLAR 

Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işleme
konu malvarlığının; yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına, bu
kapsamda terörist eylemler için ya da terör örgütleri, teröristler veya terörü finanse edenler
tarafından kullanıldığına veya bunlarla ilgili ya da bağlantılı olduğuna dair herhangi bir bilgi, şüphe
veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde şüpheli işlemin varlığı kabul
edilmektedir.

Şüpheli işlemlerin yükümlüler tarafından tutar gözetilmeksizin MASAK’a bildirilmesi gerekmekte
olup, şüpheli işlem bildirimi; gerçek kişi yükümlünün bizzat kendisi, tüzel kişi yükümlünün kanuni
temsilcileri, tüzel kişiliği bulunmayanların yöneticileri veya bunlar tarafından yetkili kılınanlar
tarafından yerine getirilmektedir. 

Şüpheli işlemler, işleme ilişkin şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde
MASAK’a bildirilmelidir 

YÜKÜMLÜLERİN MUHAFAZA VE İBRAZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ NEDİR?

Yükümlüler, her türlü ortamdaki; yükümlülüklerine ve işlemlerine ilişkin belgeleri düzenleme
tarihinden, defter ve kayıtları son kayıt tarihinden, kimlik tespitine ilişkin belge ve kayıtları son
işlem tarihinden itibaren 8 yıl süre ile muhafaza etmek ve istenmesi halinde yetkililere ibraz etmek
zorundadırlar.

MEVZUATA AYKIRI YAPTIRIMLAR

Yükümlüler’in Kanun ve Yönetmelik’ten doğan yükümlülüklerinden herhangi birisini ihlal etmeleri
halinde taraflarına karşı idari para cezası ve adli ceza yaptırımları düzenlenmiştir. 

Söz konusu mevzuata aykırı davrananlara 30.000-TL ile 500.000-TL arasında idari para cezası
uygulanmaktadır. Ayrıca Yükümlü’nün; banka, finansman şirketi, faktoring şirketi, ikrazatçı,
finansal kiralama şirketi, sigorta ve reasürans şirketi, emeklilik şirketi, sermaye piyasası kurumu,
yetkili müessese, ödeme ve elektronik para kuruluşu ile yönetmelikle belirlenecek diğer finansal
kuruluşlar olması hâlinde, idari para cezası işlem tutarının %5’inden az olmamak üzere 2 kat
olarak uygulanmaktadır.

Yükümlü’nün yükümlülük tedbirleri kapsamında eksiklikleri olması halinde ise;
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İdari para cezası kararının tebliği tarihinden itibaren eksikliklerin giderilmesi için 60 günlük ek
süre verilmekte olup, süreye uyulmaması halinde verilen idari para cezasının 2 katı oranında
idari para cezası uygulanmaktadır.
Buna rağmen eksikliklerin giderilmemesi halinde ise yükümlünün faaliyetlerinin belli bir süre
durdurulması, kısıtlanması ya da faaliyet izin belgesinin iptaline yönelik tedbirlerin alınması
için durumun MASAK’a bildirilmesi söz konusu olmaktadır.

MASAK’a şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğunu; yükümlülük denetimi ile görevlendirilen
denetim elemanları ve yargılama sırasında mahkeme dışında işleme taraf olanlar dahil başka
kimselere açıklayan, bilgi ve belge verme yükümlülüğüne aykırı davranan ve muhafaza ve
ibraz yükümlülüğüne aykırı davranan kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5.000 güne
kadar adli para cezası ile cezalandırılmaktadır.

Yükümlülerden;

SONUÇ

Ekonomik ve teknolojik gelişmeler sonucunda kripto varlık hizmet sağlayıcılarının hayatımızdaki
yerinin artması, suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesi ile ilgili mevzuatın
kapsamının da genişletilmesine yol açmıştır. 

Hukukumuzda henüz bir yasal düzenleme bulunmaması sebebiyle teknolojik riskleri ve
denetimsiz varlık transferlerini bünyesinde barındıran kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kısmi
şekilde de olsa MASAK denetimine tabii olması bu alanda getirilecek yasal düzenlemelerin bir
öncü adımı olarak değerlendirilmektedir. MASAK tarafından yükümlü olarak nitelendirilen gerçek
ve tüzel kişilerin faaliyetlerine verilen önem güncel gelişmeler ışığında artmış olup, herhangi bir
yaptırım ile karşı karşıya kalmamaları adına mevzuat ile ilgili çalışmalarını yakından takip etmeleri
tavsiye olunmaktadır.
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Mesafeli akdedilen sigorta sözleşmesi: Sigorta ürünlerinin uzaktan pazarlanmasına yönelik
kurulmuş bir sistem çerçevesinde sigorta şirketi, sigorta teminatı veren emeklilik şirketi veya
sigorta aracısı ile kişilerin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın uzaktan iletişim aracı
kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeyi,

Uzaktan iletişim aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta
mesajı, kısa mesaj, internet, mobil uygulama, ATM gibi fiziksel olarak karşı karşıya
gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkan veren her türlü araç veya ortamı,

·Sigorta aracısı: Sigorta acentesi ve sigorta brokerini,

SİGORTACILIK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK
FAALİYETLER VE MESAFELİ AKDEDİLEN SİGORTA

SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
 

16/06/2021 tarihli 31513 sayılı Resmî Gazete’de Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek
Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik yayımlanarak yayımı
tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yayımlanan Yönetmelik ile Sigortacılık Kapsamında
Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli
Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni Yönetmelik ile
birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve
Denetleme Kurumu’na (“Kurum”) devretmiştir.

Bu Yönetmeliğin amacı; sigortacılık faaliyeti ile bu kapsama girmeyen işlerin sınırlarının tespiti,
tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmeleri, tarafların karşı karşıya gelmeden akdettikleri sigorta
sözleşmeleri ile mal ve hizmet satışı ile bağlantılı olarak sunulan sigortalara ilişkin usul ve
esasların belirlenmesi olarak tanımlanmış asli işi sigorta aracılığı olmayan işletmelerin sundukları
mal ve hizmetler kapsam tanım dışı tutulmuştur. 

Yönetmeliğin kapsamına acenteler de eklenmiştir. “Bu Yönetmelik; sigorta şirketlerini, reasürans
şirketlerini, sigorta teminatı veren emeklilik şirketlerini, sigorta aracılarını, bankalar ile özel
kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumları ve mal ve
hizmete bağlı sunulan sigortalar için ticaret ortamı sağlayan kişi ve kuruluşları kapsar.”

Uzaktan İletişim Aracı, Sigorta Aracısı (Tanımda acentelere açıkça yer verilmiştir) ve Yetkili
Kuruluşlar tanımları eklenmiş ve mesafeli akdedilen sigorta sözleşmelerinin tanım kapsamı
genişletilmiştir. Tanımlar aşağıdaki gibidir.
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Yetkili kuruluşlar: Sigorta şirketini, sigorta teminatı veren emeklilik şirketini, sigorta aracısını
ve bankalar ile özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan
kurumları,

Doğrudan akdedilen sigorta sözleşmeleri, ithalatçı, üretici, Bakanlık ve 3D Secure
tanımları kaldırılmıştır. 

Uzaktan iletişim aracı vasıtasıyla mesafeli sigorta sözleşmesi akdedecek kuruluşların gerekli
ve yeterli organizasyon ile teknik altyapıya sahip olmasına ilişkin fırkaya sigorta
sözleşmesinin akdedilmesine aracılık eden kuruluşlar da eklenmiştir. Gerekli ve yeterli
organizasyon ile teknik altyapıya ilişkin Bakanlığa bilgi verme yükümlülüğü yürürlükten
kaldırılmıştır.

Maddeye eklenen 4. Ve 5. Fıkralar ile birlikte yukarıda tanımı yapılmış olan Yetkili kuruluşların
kendi elektronik ticaret ortamları hariç olmak üzere mal ve hizmet pazarlaması veya
satışı yapılan elektronik ticaret ortamlarında, mal ve hizmet satışı ile bağlantılı olarak
sunulan sigortalar hariç olmak üzere, sigorta şirketi ile sigorta teminatı veren emeklilik
şirketlerinin ürün ve faaliyetleri satışa sunulamayacaktır. Ancak, yetkili kuruluşlar bu
alanlara reklam ve ilan verebilecektir.

Başka faaliyet yasağına ilişkin 5. Maddede Sigorta şirketleri ile sigorta teminatı veren emeklilik
şirketleri sigorta sözleşmesinin asli edim borcunu oluşturan risk taşıma ve riziko
gerçekleştiğinde tazminat ödeme borcunu başkasına devredilemeyeceğine ilişkin
hükümde reasürans sözleşmeleri hariç tutulmuştur. Böylelikle Sigorta şirketleri ile sigorta
teminatı veren emeklilik şirketleri reasürans sözleşmelerinde risk taşıma borcunu ve tazminat
ödeme borcunu başkasına devredebilecektir.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri kapsamında Garanti Belgesi kapsamındaki
sözleşmeler sigorta sözleşmesi kapsamında kabul edilmemekteydi. Değişiklik ile birlikte garanti
kapsamında verilen taahhütler halen sigorta sözleşmesi olarak kabul edilmese de malın ve/veya
herhangi bir aksamının garanti belgesi kapsamı dışında değişimi, onarımı, bedel iadesi gibi
sigortacılık kapsamındaki risklerden doğan zararın tazminine yönelik işlemler sigortacılık
kapsamında değerlendirilecek faaliyetler olarak kabul edilmiştir.

Tüketici lehine yapılan sözleşmelere eklenen fıkra uyarınca madde kapsamında düzenlenen
sigorta sözleşmelerinin bir hizmet paketi içerisinde sigortalıya hediye edilmesi halinde söz
konusu sigorta ürününün prim tutarı herhangi bir ad altında doğrudan ya da dolaylı olarak
tüketiciden tahsil edilemez. Bu primin herhangi bir ad altında tahsil edilmesi yetkisiz aracılık
faaliyeti olup, adli cezalar kapsamında cezai müeyyideye tabi olacaktır. 

Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine ilişkin madde de yapılan değişiklikler uyarınca;
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Sigortalının uzaktan iletişim aracını bizzat kullanarak mesafeli sigorta sözleşmesi
akdetmesi esas kabul edilmiştir. Yetkili kuruluş haricindeki gerçek ve tüzel kişilere ait
işyerlerinde, teknik personel olmayan kişilerce uzaktan iletişim aracı kullanılarak sigorta
sözleşmesi akdedilmesine aracılık edilemeyecektir. Bu hükme aykırı davranılması yetkisiz
aracılık faaliyeti olup, adli cezalar kapsamında cezai müeyyideye tabidir. 

Banka kartı ve kredi kartları ile yapılan tahsilatlarda 3D Secure uygulanması zorunluluğu
kaldırılmıştır. Dolayısıyla 3D Secure uygulanmasına ilişkin teknik altyapı sağlama
yükümlülüğünden de bahsedilemeyecektir.

Seyahat bileti alım işlemlerinde bilet satışı ile birlikte veya satıştan sonra aynı biletle bağlantılı
olmak kaydıyla seyahat ile ilgili risklere ilişkin sigorta, yolcu taşımacılığı hizmeti sunanların
kendi internet sayfası ya da mobil uygulaması üzerinden sunulabilecektir.

Mal ve hizmet satışı ile bağlantılı sunulan sigortalar hükmünde yapılan değişiklikler uyarınca;

Bilgisayar, tablet, cep telefonu ve beyaz eşya gibi cihazların satışına bağlı olarak elektronik cihaz,
makine kırılması ve hırsızlık sigortası ancak aşağıdaki şartlarda sunulabilecektir:

a) Sigortanın, satılan mal veya hizmetin tamamlayıcısı olması ve yukarıda sayılan cihazlarla
birlikte veya satıştan sonra aynı cihazla bağlantılı olarak alınması.
 
b) Sigortaya ilişkin yıllık primin, 3.000.-TL’nin Tüketici Fiyat Endeksinin her yıl sonunda bir
önceki yılın Aralık ayına göre değişimi dikkate alınarak arttırılması ile hesaplanacak tutarı
geçmemesi.
 
c) Uzatılmış garanti teminatı verilen sigortalar hariç teminat süresinin azami iki yıl olması.

Sigorta teminatının, sigorta şirketi veya sigorta teminatı veren emeklilik şirketleri
haricindekiler tarafından verildiğini gösteren veya bu izlenimi yaratan davranışlarda
bulunulamayacaktır. Sigorta sözleşmesinin yapılmasına dayanak teşkil eden sözleşmede bu
yönde ifadelere yer verilemeyecektir.

Sigortanın mağazada sunulması halinde, müşteri tarafından görülebilecek yerlere konulacak
görsellerle, elektronik ticaret ortamında sunulması halinde ise müşterinin erişebileceği bağlantı
üzerinden;

a) Sigorta teminatının hangi sigorta şirketi ya da sigorta teminatı veren emeklilik şirketi
tarafından verildiği,
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b) Sigortanın konusu ve kapsamı ile rizikonun gerçekleşmesi halinde sigorta tazminatının,
riski üstlenen sigorta şirketi ya da sigorta teminatı veren emeklilik şirketi tarafından sigortacılık
mevzuatı uyarınca ödeneceği,
 
c) Sunulan sigortaya ilişkin ilave bilgilere nereden ulaşılacağı,

hakkında açıklamalara yer verilecektir.

Sigorta şirketinin bilgilendirme ve poliçe verme yükümlülüğü çağrı merkezi veya kalıcı veri
saklayıcısı aracılığı ile yerine getirilecektir.

Sigorta primi, sigorta şirketine aktarılmak üzere satılan mal ile birlikte tahsil edilebilecektir.
Bu durumda sigorta priminin tutarı ödeme belgesinde ayrıca gösterilecektir. Primin nakit ya
da kambiyo senedi ile ödenmesi halinde sigorta ettirene ayrıca prim tahsilat makbuzu basılı ya da
kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile verilecektir. Yapılan ödeme sigorta şirketine yapılmış
sayılacaktır.

Mal ve hizmet satışı ile bağlantılı olarak sigorta sunanlara ödenecek hizmet bedeli primle
bağlantılı olamaz. 

Yetkili kuruluşlar bu maddenin uygulanması konusunda gerekli her türlü tedbiri almakla ve
tüm bilgi ve belgeleri denetime hazır bulundurmakla yükümlüdür.

Madde kapsamında uygulamaya geçilmeden bir ay önce yetkili kuruluşlar tarafından Kuruma bilgi
verilecektir. Kurum gerekli gördüğü hallerde idari yaptırım kararı saklı kalmak kaydıyla
uygulamada değişiklik talep edebilecektir.

Asıl işi sigorta aracılığı olmayan işletmelerin mal ve hizmet satışı ile bağlantılı sunulan
sigortalar çerçevesinde tüketiciye ulaştırdıkları sigorta hizmeti için prim üzerinden
komisyon alamayacağı ancak, primle bağlantılı biçimde hizmet bedeli alabileceğine ilişkin
hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.

Değiştirilen Yönetmelikte Ek Madde olarak öngörülen Zorunlu Deprem Sigortası,
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına ilişkin maddeler
yürürlükten kaldırılmıştır.
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 ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU
TOPLANTILARDA BULUNACAK BAKANLIK TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNEMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

Organın temsilcisinin, bağımsız temsilcinin ve kurumsal temsilcinin kimlikleri ve
bunlara ulaşılabilecek iletişim bilgileri belirtilmeyecektir.

Genel kurul toplantı yerinde hazır bulunanlar listesinin yanı sıra varsa hamiline yazılı pay
sahiplerine ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanan pay sahipleri çizelgesi de
fiziki ve/veya elektronik ortamda hazır bulundurulacaktır. 

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesine
ilişkin 13. Maddesi uyarınca  kayden  izlenen paylar ile hamiline yazılı paylar
bakımından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanan pay sahipleri çizelgesine, 

diğer paylardan senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile ilmühaber
sahipleri için pay defteri kayıtlarına, 

29/05/2021 tarihli 31495 sayılı Resmî Gazete’de Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının
Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik
(Yönetmelik)'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Değişiklik) yayımlanarak 29/05/2021
tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Değişiklik hükümleri Ticaret Bakanı (Bakan) tarafından
yürütülecektir.

I-) Genel Kurulun Toplantıya Çağrılmasına İlişkin İlanın İçeriği

Yönetmelik'in genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanın içeriğine ilişkin 11. Maddesinde
yapılan değişiklik uyarınca genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlarda ve pay
sahiplerine gönderilecek mektuplarda;  

II-) Toplantıda Hazır Bulundurulacak Belgeler 

Yönetmelik'in toplantıda hazır bulundurulacak belgelere ilişkin 15. Maddesinde yapılan değişiklik
uyarınca; 

III-) Hazır Bulunanlar Listesi 

Yönetmelik'in toplantıda hazır bulunanlara ilişkin 16. Maddesinde yapılan değişiklik uyarınca
genel kurul toplantısına katılabilecekler listesi; 
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Gerçek kişi pay sahipleri, genel kurula katılabilecekler listesini kimliklerini ibraz etmek
suretiyle, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsile yetkili olan kişilerin kimlikleriyle
beraber yetki belgelerini ibraz etmek suretiyle imzalayacaktır. 

Hamiline yazılı pay senedi sahipleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanan pay sahipleri
çizelgesinde isim veya unvanları bulunmak ve hamiline yazılı pay senedine zilyet
olduklarını genel kurul toplantısına katılabilecekler listesini imzalamadan önce yönetim
kuruluna ispatlamak suretiyle genel kurul toplantısına katılabileceklerdir.

Her pay sahibinin genel kurulda sadece bir kişi tarafından temsil edilmesi esastır. Ancak
birden fazla kişiye temsil yetkisinin verilmesi veya tüzel kişi pay sahiplerini temsile
yetkili birden fazla kişinin genel kurula katılması durumlarında ise bunlardan ancak birisi
tarafından oy kullanılabilecektir. 

Yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri tarafından veya şirketi temsile yetkili kılınan
kişilerce toplantının yer, gün ve saati bildirilmek suretiyle toplantı tarihinden en az 10 gün
önceden örneğe uygun olarak bir dilekçe ile fiziki ortamda veya MERSİS üzerinden elektronik
ortamda müracaat edilmesi gerekmektedir.

31/12/2021 tarihine kadar, genel kurulu toplantıya çağıranlar, Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun
geçici 14. Maddesi uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu'na bildirilmek üzere şirkete başvuruda
bulunan ancak henüz Merkezi Kayıt Kuruluşu'na bildirilmeyen pay sahiplerini de genel
kurula katılabilecekler listesine dâhil edecektir. 

göre yönetim kurulunca hazırlanacak ve söz konusu liste yönetim kurulu başkanı veya
başkanın yetkilendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanacaktır.

IV-) Toplantıya Katılma Hakkı

Yönetmelik'in toplantıya katılma hakkına ilişkin 18. Maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca; 

V-) Bakanlık Temsilcisi İstenmesi 

Yönetmelik'in bakanlık temsilcisi istenmesine ilişkin 35. Maddesinde yapılan değişiklik uyarınca
yönetim kurulu tarafından çağrısı yapılan genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisinin
bulundurulması için; 

VI-) Hamiline Yazılı Pay Sahipleri İçin Geçiş Hükmü

Yönetmelik'e eklenen hamiline yazılı pay senedi sahipleri için geçiş hükmü niteliğindeki geçici 3.
Madde uyarınca;

http://berkerberker.com/
https://tr.linkedin.com/company/berker-law
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Hamiline yazılı pay senedi sahibi; gerçek kişi ise kimliğini, tüzel kişi ise tüzel kişiyi temsile
yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi ve kimliğini ibraz etmek suretiyle genel kurula
katılabilecekler listesini imzalayacaktır.

Ekte yer alan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda
Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” ibareleri “Anonim Şirketlerin
Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık
Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.

 

VII-) İç Yönerge Örneği

Yönetmelik'in iç yönerge örneğine ilişkin EK-5 maddesinde yapılan değişiklik uyarınca;

 

https://www.google.com/maps/dir/Esentepe,+Berker+Berker+Law+Office,+D:9,+%C5%9Ei%C5%9Fli%2F%C4%B0stanbul/@41.0780261,29.0061507,16z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x14cab7e1b0e4c173:0xcf1159f7ae48ab73!2m2!1d29.0105306!2d41.0780473?hl=tr-TR
http://berkerberker.com/
https://www.linkedin.com/company/berker-law/
http://berkerberker.com/
https://www.linkedin.com/company/berker-law/

