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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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Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirlert
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik 
 
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazaetede
yayımlanarak 01/05/2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu değişiklik ile birlikte; kripto
varlık hizmet sağlayıcıları ve tasarruf finansman şirketleri, suç gelirlerinin aklanması ve
terörün finansmanının önlenmesi için alınan önlemlerden yükümlü olan kuruluşlar arasına
eklenmiştir. Bu kapsamda kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve tasarruf finansman şirketleri;
belirli bir tutarın üstündeki her işlem için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)'nun
"Müşterinin Tanınması İlkesi" (Know Your Client) uyarınca ayrıntılı kimlik tespitinde
bulunmak, bu işlemleri Maliye Bakanlığı'na bildirmekle, makul hukuki ve ekonomik amacı
bulunmayan işlemleri takip etmekle, teknolojik risklere karşı tedbirler almakla  ve kamu
kurumlarının istediği tüm belgeleri vermek ile yükümlü olacaklardır.
 
 
Çeklerin İbraz Sürelerinin Ertelenmelerine İlişkin Uygulama Usul Ve Esasları 

30/04/2021 tarihli 31470 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "7318 sayılı
Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 15. Maddesi ile
25/03/2020 tarihli "7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" (Kanun)'a
eklenen geçici 3. Madde uyarınca; ibraz süreleri 30/04/2021 - 31/05/2021 tarihleri arasına
isabet eden çeklerin bu tarihler arasında ibraz edilemeyeceği düzenlenmiş idi. 30/04/2021
tarihli 31470 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan uygulama tebliği ile, anılan
düzenlemenin usul ve esasları belirlenmiştir. Böylece, Kanun'un geçici 3. Maddesi
kapsamında; İbraz süresinin son günü, 30/04/2021 ile 31/05/2021 tarihleri arasına isabet
eden çeklerin belirtilen tarihler arasında bankaya ibraz edilmesi halinde, çek hesabı sahibinin
hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çek bedelinin ödenmesi gerekmektedir ve
ibraz süresinin son günü, 30/04/2021 ile 31/05/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin
belirtilen tarihler arasında bankaya ibraz edilmesi ve çek hesabı sahibinin hesabında çekin
karşılığının bulunmaması halinde, 01/06/2021 tarihinden önce 5941 sayılı Çek Kanunu
kapsamında karşılıksızdır işlemi yapılmayacaktır. 01/06/2021 tarihinden sonra ise söz
konusu çeklerle ilgili gerekli işlemler yapılabilecektir.
 
 

Mayıs Ayı Gündemi
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Mayıs Ayı Dikkat Çeken

Yargıtay Kararı
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"Dava, çift taraflı trafik kazasından kaynaklanan araçtaki değer ve kazanç kaybı maddi
tazminat istemine ilişkindir. Somut olayda, davacı taraf, değer kaybı ve kazanç kaybı
taleplerini her iki davalıdan müştereken ve müteselsilen talep ettiği halde, 20/03/2017 tarihli
tensip zaptında davalı olarak sadece G… Sigorta A.Ş'nin gösterildiği, davalılardan B. D. A.'a
dava dilekçesi ve bilirkişi raporunun gönderilmediği, taraf teşkilinin eksik olarak yapıldığı ve
yargılamaya devam edilerek verilen kararda bu kişiye yer verilmediği, daha sonra davacının
tavzih ve tashih dilekçesine istinaden tashih kararı verilerek karara eklendiği anlaşılmıştır. Bu
durumda, davalı B. D. A.'nın davaya dahil edilmeyip anılan davalı hakkında olumlu veya
olumsuz bir hüküm kurulmaksızın davacı vekilinin tavzih dilekçesinden sonra tashih kararı ile
karara eklenmesi ve gerekçeli kararın adı geçen kişiye tebliğ edilmesi Hukuk Muhakemeleri
Kanununun hükmün tashihine ilişkin 304. maddesi ile tavzihe ilişkin 305. maddesinde yer alan
düzenlemeler karşısında doğru bulunmamıştır. Davalı B. D.'in davaya dahil edilerek taraf
teşkili sağlandıktan sonra davacı yanın davalı B. D.'e yönelik talepleri hakkında da olumlu ve
olumsuz bir hüküm kurulması yasa gereğidir."

Yargıtay 17. HD 2020/335 E. 2021/1554 K.  RG Sayı : 31493 27/05/2021
 

Mayıs Ayı Yargıtay Kararları hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
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ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME
YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 Bildirim veya bildirimle birlikte kullanım hakkı verilmesi suretiyle yetkilendirilmek için Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (Kurum) başvuru yapan şirketin hisselerinden en az
%10'una sahip gerçek kişi ortaklar ve tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili kişiler ile
şirket hisselerinden en az %10'una sahip tüzel kişi ortakların hisselerinin en az %10'una
sahip gerçek kişi ortakların; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 3. Kısım 10. Bölümünde
sayılan bilişim alanındaki suçlardan, 4. Kısım 4. Bölümünde sayılan Devlet'in güvenliğine
karşı suçlardan, 5. Bölümde sayılan anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hüküm giymiş olmaması, taksirli suçlar hariç olmak
üzere, 5 yıldan fazla hapis cezalarından biri yahut özel hayata veya hayatın gizli alanına
karşı işlenmiş suçlar, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, görevi kötüye kullanma, inancı kötüye kullanma, hileli iflas ve konkordato ,
kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, tefecilik, kara para
aklama, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından dolayı veya 5809
sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 63. maddesinin 1. ve 2. fıkraları kapsamında
hüküm giymiş olmaması gerekir.

01/05/2021 tarihli 31471 sayılı Resmî Gazete’de Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin
Yetkilendirme Yönetmeliği'nde (Yönetmelik) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Değişiklik)
yayımlanarak 01/05/2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik hükümleri, Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı (Başkan) tarafından yürütülecektir.

I-) Tanımlar

Yönetmelik'te geçen "Bakanlık" ibaresi; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nı ifade
etmekte iken, Yönetmelik'in tanımlar başlıklı 4. Maddesinde yapılan Değişiklik ile birlikte
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ifade edilecektir.

II-) Yetkilendirme Başvuru Şartları

Yönetmelik'in Yetkilendirme Başvuru Şartları başlıklı 7. Maddesinde yapılan Değişiklik
uyarınca, yetkilendirme başvurusu yapılabilmesi için aşağıdaki şartlar eklenmiştir:

İletişim Hukuku
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Bildirim veya bildirimle birlikte kullanım hakkı verilmesi suretiyle yetkilendirilmek için Kurum'a
başvuru yapan şirket; merkezi yerleşkesi, ek yerleşkeleri ve hizmet sunumu ile ilgili
tesislerine, şirket çalışanlarına ya da yöneticilerine ilişkin personellerin sayısını ve niteliklerini,
teknik, fiziki, mesleki yeterliliklerini ya da yerleşiklik şartlarını da içerebilecek şekilde Kurum
tarafından belirlenen bildirim ve/veya kullanım hakkı başvuru formunda istenen bilgi ve
belgeleri Kurum'a göndermek mecburiyetindedir.

01/05/2021 tarihten itibaren, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu (Kanun)'nun
"Yetkilendirme Usulü" başlıklı 9. Maddesinde düzenlenen yetkilendirme usulüne aykırı bir
şekilde elektronik haberleşme tesisi kurulması, işletilmesi veya elektronik haberleşme hizmeti
sunulması sebebi ile bildirim veya bildirimle birlikte kullanım hakkı verilmesi suretiyle
yetkilendirilmek için Kurum'a başvuru yapan şirket hakkında Kanun'da düzenlenen cezalara
hükmedilmemiş olması gerekir.

15/2/2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği'nin yeniden yetkilendirmemeye ilişkin hükümleri saklı
kalmak kaydıyla; son 3 yıl içerisinde bildirim veya bildirimle birlikte kullanım hakkı verilmesi
suretiyle yetkilendirilmek için Kurum'a başvuru yapan şirketin ya da şirket hisselerinin en
az %10'una sahip ortakların, yönetim kurulu üyeleri ile tüzel kişiliği idareye yetkili kişiler
tarafından kurulmuş şirketlerin, ilgili mevzuata aykırılıktan dolayı yetkilendirmelerinin iptal
edilmemiş olmasının yanı sıra; herhangi bir zamanda ilgili mevzuata aykırılıktan dolayı
yetkilendirmesi iptal edilmiş şirketlere ilişkin ilgili fesih/iptal sebebinin/sebeplerinin ortadan
kalkmış bulunması gerekir.

Yönetmelik'in 7. Maddesine eklenen yeni fıkra uyarınca; abone sayısı, trafik bilgileri, net satışlar
ve benzeri kriterlere dayanılarak, yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti
sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve altyapısını işleten İşletmeci
(İşletmeci)'nin son 3 yıl içerisinde hizmet sunmadığı tespit edilirse ilgili yetkilendirmesi iptal
edilecektir.

III-) Bildirim

Yönetmelik'in Bildirim başlıklı 8. Maddesinde yapılan değişiklik uyarınca; Kurum kayıtlarına giren
bildirim başvuru formunda eksiklik/uygunsuzluk tespit edilen İşletmeci'ye, söz konusu
eksiklik/uygunsuzlukları gidermesi hususunda Kurum tarafından, bildirim başvuru formunun
Kurum kayıtlarına girmesinden itibaren en geç 15 gün içinde yazılı olarak bildirileceğine dair
süre 60 güne çıkarılmıştır. 

Eksiklik/uygunsuzluğun, işletmeci tarafından tebellüğ edilmesini müteakip 1 ay içinde
giderilerek Kurum'a bildirilmemesi halinde, şirkete idari para cezasının uygulanacağına ilişkin
hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.
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Kurum, kullanım hakkı sayısının sınırlandırılmasının gerekmediği haller için yapılan
kullanım hakkı başvurusunu değerlendirecek, belgelerinde eksiklik bulunan başvuru sahibine
bu eksiklikleri gidermesi gerektiğini yazılı olarak veya ilgili mevzuat çerçevesinde
elektronik ortamda bildirecektir. Eksikliklerin, Kurum tarafından başvuru sahibine
bildirilmesini müteakip 3 ay içinde tamamlanmaması halinde, başvuru işlemden
kaldırılacaktır. Anılan belgelerde eksiklik bulunan şirketin kullanım hakkı ücretini ödemiş
olması; frekans, numara, uydu pozisyonu gibi kıt kaynakların kullanılması için verilen kullanım
hakkının kazanıldığı anlamına gelmeyecektir.

Muhtemel ödeme tarihleri esas alınarak şirketin başvurduğu yılın sonuna kadar kıst olarak
hesaplanan ilgili kullanım hakkı ücretini, Hazine'ye gelir kaydedilmek üzere muhasebe
biriminin veznesine veya ilgili banka hesabına yatırması, Kurum tarafından başvurusu
kabul edilen şirkete bildirilecektir. Kurum tarafından kullanım hakkı ücretinin ödenmesine ilişkin
başvuru sahibinin bilgilendirildiği tarihten itibaren 2 ay içinde ödemenin yerine
getirilmemesi halinde, başvuru işlemden kaldırılacaktır.

İşletmeci şirket, her yıl bir önceki yıla ait gelir tablosunda yer alan net satışlarının %0,35'i
tutarında idari ücret ödeyecektir. Bu ücrete esas olan matrah, İşletmeci'nin yetkili olduğu
döneme ait net satışlarıdır. Ancak yıllık alınan idari ücret, 10.000 Türk Lirası'ndan daha az
olamayacaktır. Söz konusu alt sınır her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 04/01/1961 tarihli ve
213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında
artırılmak suretiyle uygulanacaktır. Söz konusu uygulama 01/01/2018 tarihinden itibaren
elde edilecek net satışlar için geçerli olacaktır.

İşletmeci'ler, ilk defa yetkilendirme aldıkları yıla ilişkin 10.000 Türk Lirası olan idari ücreti peşin
ve tam olarak ödeyeceklerdir. İşletmeci'lerin, ilk defa yetkilendirme aldıkları yıl içerisindeki
yetkilendirilmiş oldukları döneme ilişkin net satış tutarlarını içeren vergi dairesi, imza
atmaya yetkili serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir onaylı gelir
tablolarını, yetkilendirmenin yapıldığı yılı takip eden yılın Mayıs ayı sonuna kadar Kurum'a
göndermeleri gerekecektir. İşletmeci'lerin, takip eden her bir yıla ilişkin net satış tutarlarını
içeren vergi dairesi, imza atmaya yetkili serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali
müşavir onaylı gelir tablolarını, bir sonraki yılın Mayıs ayı sonuna kadar Kurum'a göndermeleri
gerekir. İşletmeci'lerin anılan belgeleri Kurum'a göndermemeleri halinde; İşletmeci'nin
yetkilendirmeye sahip olduğu tarihler dikkate alınarak Kurumlar Vergisi Beyannamesi'nde 

IV-) Kullanım Hakkına Yönelik Başvuruların İncelenmesi

Yönetmelik'in Kullanım Hakkına Yönelik Başvuruların İncelenmesi başlılık 12. Maddesinde yapılan
değişiklik uyarınca;

V-) İdari Ücret

Yönetmelik'in İdari Ücret başlıklı 16. Maddesinde yapılan değişiklik uyarınca;

http://berkerberker.com/
https://tr.linkedin.com/company/berker-law


M A Y I S  2 0 2 1

berkerberker.com info@berkerberker.com Sayfa 9

Tüm yetkilendirmeleri iptal edilen/devredilen İşletmeci'ler, iptal/devir tarihinden itibaren 1 ay
içerisinde, yetkilendirmenin iptal/devir edildiği tarihe kadar geçen döneme ait net
satışları üzerinden; ayrıca, bir önceki yıla ait idari ücreti ödememişler ise söz konusu yıla
ilişkin net satışları üzerinden ilk maddede belirtilen oran ve alt sınır esas alınmak suretiyle idari
ücret ödeyeceklerdir. Yetkilendirmenin iptal edildiği yıla ilişkin idari ücret alt sınırı kıst olarak
hesaplanacaktır.

İşletmeci'lerden, Haziran ayı sonu itibariyle alınacak olan idari ücreti, uygulanacak faizi ile
birlikte, Eylül ayının son gününe kadar kısmen veya tamamen ödemeyenlerin tüm
yetkilendirmeleri iptal edilecektir. İdari ücretin eksik yatırıldığının daha sonra Kurum'ca tespit
edilmesi halinde, tespit edilen eksik miktarı, Kurum tarafından bildirilmesinden itibaren 1
aylık süre içerisinde faizi ile birlikte ödemeyen İşletmeci'lerin tüm yetkilendirmeleri iptal
edilecektir. Ancak Kurum, ulusal çapta verilecek frekans bandı kullanımını ihtiva eden ve
sınırlı sayıda işletmeci tarafından yürütülmesi gereken elektronik haberleşme hizmetlerine
ilişkin yetkilendirmelerin, ücretin kısmen veya tamamen ödenmemesi nedeniyle iptali hakkında
Bakanlığın görüşünü alarak karar verecektir.

İşletmeci, yıllık kullanım hakkı ücretini her yıl Ocak ayının sonuna kadar ödeyecektir. Ocak
ayının bitimini takip eden iki aylık sürenin sonuna kadar kullanım hakkı ücretini (Katma
Değer Vergisi dâhil olmak üzere) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun'un 51. maddesinde belirtilen gecikme zammı oranı kadar faiziyle birlikte
yatırmaması durumunda kullanım hakkı iptal edilebilecektir. Bununla birlikte; İşletmeci'nin
kullanım hakkı ücretlerini ödememesi neticesinde kendisine tahsis edilmiş olan tüm kullanım
haklarını yitirmesi halinde, İşletmeci'nin Kurum'a ilettiği talebi üzerine ve ilgili hizmet bildirim
kapsamında sunulabiliyor ise sadece bildirim kapsamında kaydı devam edecek; talebin
olmaması halinde ise ilgili yetkilendirmesi iptal edilecektir.

İptal edilen kullanım hakkına ilişkin olarak Ocak ayı başından itibaren iptal tarihine kadar
hesaplanacak kullanım hakkı ücreti (Katma Değer Vergisi dâhil olmak üzere), bu ücretin
6183 sayılı Kanunun 51. maddesinde belirtilen gecikme zammı oranı kadar faiziyle birlikte
Kurum'un bildirimi üzerine ilgili vergi dairesince tahsil edilecektir. 

ve/veya Geçici Kurumlar Vergisi Beyannameleri'nde yer alan net satış tutarları ve anılan alt
sınır tutarı esas alınarak idari ücret hesaplanacaktır. İşletmeci, idari ücret ödemesini
hesaplanan bu tutar üzerinden yapacaktır.
 

VI-) Kullanım Hakkı Ücretinin Ödenmesi

Yönetmelik'in Kullanım Hakkı Ücretinin Ödenmesi başlıklı 16. Maddesinde yapılan değişiklik
uyarınca;
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İşletmeci, Kurum tarafından yetkilendirmesi kapsamında istenen veya düzenli olarak
gönderilmesi talep edilen bilgi, belge ve veriyi doğru ve eksiksiz olarak Kurum'ca istenen
süre içerisinde vermekle yükümlüdür. İşletmeci, yetkilendirme başvurusunda istenen bilgi ve
belgelerden;

İşletmeci'ler, %10 ve üzeri hisse devir, edinim ve hareketleri işlemlerinden önce
Kurum'dan izin almak zorundadır. İşletmeci'ler, %10'a kadar olan hisse devri, edinimi ve
hareketleri halinde Kurum'u en geç 1 ay içerisinde bildireceklerdir.

VII-) İşletmecilerin Hak ve Yükümlülükleri

Yönetmelik'in İşletmecilerin Hak ve Yükümlülükleri başlıklı 19. Maddesinde yapılan değişiklik
uyarınca;

1) Ticaret sicil gazetesinde yer alan ana faaliyet alanındaki değişiklikleri,
 
2) İşletmeci'nin unvanı, resmi yazışma adresi, elektronik tebligat yapmaya elverişli elektronik
tebligat adresi, ücretsiz aranabilen tüketici çağrı merkezi numarası, vergi dairesi ve
numarasındaki değişiklikleri,
 
3) İşletmeci'yi Kurum nezdinde idare ve temsile yetkili kişilerde meydana gelen değişiklikleri,
 
 
4) Şirket hisselerinden en az %10'una sahip ortaklar ve tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili
kişilerin adli sicil belgelerindeki değişiklikler ile söz konusu ortakların ve temsile yetkili kişilerin
değişmesi halinde yeni ortakların ve temsile yetkili kişilerin adli sicil belgeleri,
 
5) Şirket hisselerinden en az %10'una sahip tüzel kişi ortakların hisselerinin en az %10'una
sahip gerçek kişi ortakların adli sicil belgelerindeki değişiklikler ile söz konusu ortakların
değişmesi halinde yeni ortakların adli sicil belgeleri,
 
ve değişiklikleri tevsik eden belgelerin asıllarını ya da noter onaylı örneklerini; değişikliklerin
yapılmasını müteakip 1 ay içerisinde, Kurum'a bildirmekle yükümlüdür. Kurum nezdinde
şirketi idare ve temsile yetkili kişilerde değişiklik olması halinde güncel imza sirküleri veya
noter onaylı imza beyannameleri ile birlikte söz konusu kişilerin yetkilerini belirten gerekli
belgelerin Kurum'a iletilmesi gerekir. Ayrıca; İşletmeci, bildirim veya sayısı sınırlandırılmamış
kullanım hakkı başvuru formunda yer alan bilgi ve belgelerden değişiklik olanları, 2020
yılında başlamak üzere her 5 yılda 1, ilgili yılın Mayıs ayı içerisinde Kurum'a göndermekle
yükümlüdür. Kurum, İşletmeci'lerden veya yetkilendirme başvurusunda bulunanlardan temin
edeceği bilgi ve belgeleri veya yapacağı bildirimleri belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde
elektronik ortamda da temin edebilecek veya bildirebilecektir.
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 Kurum tarafından yetkilendirilen İşletmeci, iptal ettirmek için talepte bulunduğu
yetkilendirme kapsamında halihazırda elektronik haberleşme altyapısı işletmediğini, hiçbir
aboneye sahip olmadığını veya aboneleriyle ilişkisini kestiğini ve abonelerine geçmişte hizmet
sunduğu tarih aralığını beyan ederek yetkilendirmenin iptal edilmesi için Kurum'a yazılı
talepte bulunabilecektir. Bu talepten sonra Kurum tarafından, abonelerine hizmet
sunduğu son 5 yıllık döneme ilişkin kayıtları, abone kütük bilgilerini ve hizmet
sunumuna ait donanımı (harddisk ve benzeri) Kurum'un belirlediği şekilde İşletmeci'ye
gönderilecektir. Ayrıca, Kurum tarafından gerekli görülmesi durumunda ilave bilgi ve belge
istenebilecek ve/veya yerinde tespit yapılabilecektir. Kurum, uygun görmesi halinde söz
konusu yetkilendirmeyi iptal edebilecektir. İşletmeci'nin herhangi bir mevzuata uymaması
sonucu yetkilendirmesinin iptali söz konusu olduğunda, mevcut abonelerin
mağduriyetlerinin önlenebilmesini teminen Kurum, iptale ilişkin işlemin tesis edildiği
tarihten itibaren azami 3 ay olmak üzere süre verip iptal tarihini öteleyebilecektir.
İşletmeci Kurum'un abone mağduriyetini gidermek için aldığı tedbirlere uymakla yükümlü
olacaktır. Söz konusu iptal hallerinde, Kurum, abonelere hizmet sunulan son 5 yıllık
döneme ilişkin kayıtları, abone kütük bilgilerini ve hizmet sunumuna ait donanımı
yetkilendirmesi iptal edilen İşletmeci'den talep edecektir. Yetkilendirmenin yenilenmemesi
durumlarında da iptal hükümleri uygulanacaktır.

1) Bildirim veya kullanım hakkı kapsamında yetkilendirilmiş işletmecilerin hisselerine sahip
olan şirketlerde hisse sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin sahibi bulunduğu hisselerin,
İşletmeci'nin kontrol unsurunun el değiştirmesine yol açmayan devirleri ile ilgili hususlarda
Kurum'a bilgi verilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.
 
2) Hisselerin devredildiği gerçek kişilerin, Yönetmelik'in Yetkilendirme Başvuru Şartları başlıklı
7. Maddesinin 1. Fıkrasının c bendinden sayılan suçlardan herhangi birinden hüküm
giymediği esastır.
 
3) Sayısı sınırlandırılmış kullanım hakkına sahip İşletmeci'nin şirket hisselerinin sermaye
piyasasına ilişkin mevzuata göre halka arzı durumunda; şirketin tescil ve ilan olduğu Ticaret
Sicil Gazetesinde yer alan şirket ana sözleşmesinde faaliyet alanı kapsamında “elektronik
haberleşme hizmeti/telekomünikasyon hizmeti sunulması ve/veya şebekesi veya altyapısı
kurulup işletilmesi” ifadesine veya yetkilendirilmeyi talep ettiği elektronik haberleşme
faaliyetine yer verilmesine gerek olmayacaktır.
 
4) Kontrol unsurunun el değiştirmesine yol açan her nevi hisse devrinden önce
Kurum'dan izin alınması zorunludur.
 

Kurum, bu Yönetmelik'te yer alan hallerin yanı sıra, sayısı sınırlandırılmış yetki belgesinde
iptale ilişkin yer alan durumlarda da işletmecinin yetki belgesini iptal edebilecektir. Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu tarafından yayın iletim yetkisi iptal edilen işletmecilerin ilgili
yetkilendirmeleri Kurum tarafından iptal edilebilecektir. 
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Uydu üzerinden elektronik haberleşme hizmeti sunan ve Kurum ile irtibatlı teknik altyapıyı
kurmakla yükümlü İşletmeci'ler, kullanıcılarına ait trafiği Türkiye Cumhuriyeti sınırları
içerisinde kurulmuş uydu yer istasyonları üzerinden geçirmekle yükümlüdür.

 İşletmeci, yetkilendirildiği hizmete ilişkin sorumluluk kendisine ait olmak üzere, sunduğu
hizmetlerin yaygın ve verimli pazarlanmasına yönelik olarak acentelik, bayilik, tek satıcılık
verebileceği gibi; servis sağlayıcılığı, çözüm ortaklığı, servis dağıtıcılığı ve benzeri
taşeronluk hizmetleri de alabilecektir. Bununla birlikte işletmeci, sunduğu elektronik
haberleşme hizmetini kendi ad ve hesabına vermekle yükümlü olup, söz konusu hizmeti
başka kişi veya şirket adına sunulacak veya sunulduğu izlenimi edinilecek şekilde
veremeyecektir. İşletmeci tarafından sunulan hizmetlerin satış ve pazarlanmasına yönelik
yürüttüğü faaliyetlerde aşağıdaki usul ve esaslar uygulanacaktır:

1) İşletmecinin, sunduğu hizmetlerin satış ve pazarlamasına yönelik olarak işletmeci ad ve
hesabına faaliyette bulunan acenteleri/bayileri alt acentelik/bayilik veremez.
 
2) Elektronik haberleşme hizmetinin sunumunda kullanılan her türlü yazılım veya yazılımın
lisansı ile donanımın işletmeciye ait olması veya ilgili mevzuat çerçevesinde işletmeci
tarafından temin edilmesi gerekir.
 
3) İşletmeci, acentelerinin/bayilerinin faaliyetlerinin yetkilendirme kapsamında bulunmasını
sağlamakla yükümlü olup, bu çerçevede acentelerin/bayilerinin yetkilendirmeye ilişkin ilgili
mevzuat hükümlerini ihlal etmeleri durumunda, söz konusu ihlalden İşletmeci sorumludur.
 
4) İşletmeci, tüketici mağduriyetlerinin yaşanmaması amacıyla, acentelerin/bayilerinin ilgili
mevzuat çerçevesinde hareket etmeleri için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
 
5) İşletmeci, uygulayacağı iş modellerinde, vergilendirme ve faturalama gibi hususlarda ilgili
mevzuat çerçevesinde faaliyet göstermek durumundadır.
 
6) İşletmecinin acente/bayilerinin adı, unvanı, adresi, telefonu ve varsa internet sitesi
bilgilerinin güncel olarak ve kolay erişilebilir bir şekilde İşletmeci'nin internet sitesinde
yayımlanması zorunludur. İşletmeci, acente/bayilerinin Kurum tarafından belirlenecek
standartlara uymasını sağlamakla ve bunlara ilişkin personel listesi de dâhil olmak üzere
bilgileri, belirlenecek periyotlarla Kurum'a göndermekle yükümlüdür.

VIII-) Görev ve İmtiyaz Sözleşmesi Sahibi İşletmeciler

Yönetmelik'in Geçici 4. Maddesinde yapılan değişiklik uyarınca;
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Kurum'la görev ve imtiyaz sözleşmesi imzalayan İşletmeci'ye ait hisseler, ilgili mevzuat ve
imtiyaz sözleşmesi hükümleri çerçevesinde devredilebilecektir. Hisseleri alacak gerçek
kişilerin ya da tüzel kişilerin gerçek kişi ortaklarının, Yönetmelik'in Yetkilendirme Başvuru
Şartları başlıklı 7. Maddesinin 1. Fıkrasının c bendinde sayılan suçlardan herhangi birinden
hüküm giymemiş olması gerekir. 

 Abone sayısı, trafik bilgileri, net satışlar ve benzeri kriterlere dayanılarak, son 3 yıl
içerisinde hizmet sunmadığı tespit edilen işletmecinin ilgili yetkilendirmesinin iptal
edileceğine ilişkin Yönetmelik'in 7. Maddesinin 5. Fıkrasında düzenlenen hüküm, bu
maddenin yürürlüğe girdiği 01/05/2021 tarihinden itibaren 3 yıl sonra uygulanmaya
başlayacaktır.

Bildirim veya bildirimle birlikte sayısı sınırlandırılmamış kullanım hakkı verilmesi suretiyle
yetkilendirilmiş hâlihazırdaki tüm İşletmeci'lerin; şirket merkezi yerleşkesine, ek yerleşkelerine
ve hizmet sunumuna ilişkin tesislerine; şirket çalışanlarına ya da yöneticilerine ilişkin
personellerin sayısı ve niteliklerini, teknik, fiziki, mesleki yeterliliklerini ya da yerleşiklik
şartlarını da içerebilecek şekilde Kurum tarafından belirlenen bildirim ve/veya kullanım hakkı
başvuru formunda istenen bilgi ve belgeler ile birlikte 31/12/2023 tarihine kadar Kurum'a
başvurmaları gerekir. Söz konusu süre içerisinde istenilen bilgi ve belgeler ile Kurum'a
başvurmayan İşletme'cilerin yetkilendirmeleri Kurum tarafından iptal edilecektir.

Görev ve imtiyaz sözleşmesi sahibi İşletmeci, her türlü hisse devri, edinimi ve hareketleri
halinde Kurum'u en geç 1 ay içerisinde bilgilendirilecektir. Görev ve imtiyaz sözleşmesi
sahibi İşletmeci'ler bakımından kontrol unsurunun el değiştirmesine yol açan hisse devir,
edinim ve hareketleri; Kurum'un yazılı izni ile gerçekleştirilecektir. Hisselerin Yönetmelik'te
belirtilen usullere uyulmaksızın devredilmesi veya edinilmesi halinde; Kurum'un idari para
cezası ve diğer idari müeyyide ve tedbirleri uygulama hakkı saklı kalmak kaydıyla, anılan
devrin Kurum'ca uygun bulunmaması ve Kurum'ca belirlenen süre içerisinde uygun
hale getirilmemesi halinde söz konusu yetkilendirme Kurum tarafından iptal edilecektir.
Hisseleri borsaya arz edilen İşletmeci'lerin, borsada gerçekleşen hisse devirleri bu
hükmün dışındadır.

IX-) Yetkilendirmesi Kapsamında Hizmet Sunmayan İşletmecilerin Yetkilendirmelerinin
İptaline İlişkin Geçiş Süreci

Yönetmelik'e eklenen Geçiçi 10. Madde uyarınca;
 
 

X-) Yetkilendirme Başvuru Şartlarının Mevcut İşletmeciler Tarafından Sağlanabilmesine
İlişkin Geçiş Süreci

Yönetmelik'e eklenen Geçici 11. Madde uyarınca;
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YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİNE
İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

 

Yönetmelik'in tanımlara ilişkin 3. Maddesinde yapılan değişiklik uyarınca;

09/05/2021 tarihli 31479 sayılı Resmî Gazete’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının
Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik)'te  Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik (Değişiklik) yayımlanarak yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Değişiklik
hükümleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı (Başkan) tarafından yürütülecektir.

I-) TANIMLAR 

Biyokütle: İthal edilmemek kaydıyla; belediye atıklarının (çöp gazı dâhil) yanı sıra bitkisel yağ
atıkları, gıda ve yem değeri olmayan tarımsal atıkları, endüstriyel odun dışındaki orman
ürünleri ile atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynakları
ve sanayi atık çamurları ile arıtma çamurlarını,
 
İlgili Mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi,
Cumhurbaşkanı kararı, yönetmelik, tebliğ, lisans, genelge ve Enerji Piyasası Düzenleme
Kurulu (Kurul) kararlarını,
 
Jeotermal Kaynak: Yerkabuğundaki doğal ısı nedeniyle sıcaklığı sürekli olarak bölgesel
atmosferik ortalama sıcaklığın üzerinde olan, erimiş madde ve gaz içerebilen su, buhar ve
gazlar ile kızgın kuru kayaların enerjisini taşıyan su, buhar ve gazları,
 
YEK Toplam Bedeli (YEKTOB): YEK Destekleme Mekanizmasına tabi olan tüzel kişilere ait
lisanslı üretim tesislerinin her birinde üretilerek iletim veya dağıtım sistemine verilen elektrik
enerjisi miktarı ile nihai YEK listesindeki fiyatların çarpılması suretiyle, Türk Lirası olarak veya
enerjinin sisteme verildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru
üzerinden Türk Lirası olarak hesaplanan bedeller ile lisanssız üreticilere ödenecek toplam
bedel (LÜYTOB)’in toplamını,
 
YEK Destekleme Mekanizması (YEKDEM): Bu Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji
kaynaklarına dayalı üretim faaliyeti gösteren üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin bizzat ve
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği (LÜY) kapsamında yenilenebilir
enerji kaynaklarından üretim yapan kişilerin bölgelerinde bulundukları görevli tedarik şirketleri
aracılığıyla faydalanabileceği fiyatlar, süreler, miktarlar ve bunlara yapılacak ödemelere ilişkin
usul ve esasları içeren destekleme mekanizmasını,
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YEKDEM, Piyasa İşletmecisi tarafından takvim yılı bazında işletilecek ve YEKDEM’e bir
takvim yılı için tabi olan üretim lisansı sahipleri, uygulamaya dahil oldukları takvim yılı
içerisinde YEKDEM’den çıkamayacaktır.

LÜY kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan kişiler kısmen veya
tamamen işletmeye girdiği tarihten itibaren 10 yıl boyunca uygulama dışına
çıkamayacaktır.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) kapsamındaki üretim lisansı sahipleri, Sözleşme'nin
imza tarihinden itibaren söz konusu Sözleşme'de ve/veya ilgili YEKA Şartnamesi'nde
belirtilen koşullar çerçevesinde YEKDEM’den faydalanacaktır.

01/07/2021 tarihinden sonra işletmeye girecek ve farklı YEKDEM fiyatlarına tabi prosesler
barındıran biyokütleye dayalı üretim tesislerinde üretilerek sisteme verilen net enerji miktarı,
üretim tesisinde kullanılan prosesler için 29/01/2021 tarihli ve 3453 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı uyarınca belirlenen fiyatlardan en düşük olanı üzerinden YEKDEM kapsamında
değerlendirilecektir.

17/09/2020 tarihli ve 2949 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında 01/01/2021 tarihinden
30/06/2021 tarihine kadar kısmen veya tamamen işletmeye girecek olan üretim tesisleri
31/12/2030 tarihine kadar YEKDEM’den faydalanabilecektir.

YEKDEM kapsamındaki üretim tesislerine bütünleşik elektrik depolama ünitelerine ait
uzlaştırmaya esas veriş miktarları YEKDEM kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK): Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, dalga,
akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklarını,
 
YEK Fiyatı: YEK Kanunu'nun EK-I ve EK-II sayılı cetvellerinde yer alan fiyatlar ile enerjinin
sisteme verildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurunun çarpılması
ile elde edilen fiyatı veya 29/01/2021 tarihli ve 3453 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri için uygulanacak fiyatı

ifade edecektir.

II-) YEK DESTEKLEME MEKANİZMASI

Yönetmelik'in yek destekleme mekanizmasına ilişkin 4. Maddesinde yapılan değişiklik uyarınca;

III-) YEKDEM'DEN YARARLANABİLECEKLER

Yönetmelik'in YEKDEM'den yararlanabileceklere ilişkin 8. Madddesi uyarınca;
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YEKDEM’den faydalanmış ve faydalanmakta olan üretim tesislerinde kullanılan ve daha önce
kabule konu edilen bir üretim tesisinde kullanılan ana ekipmanlara Yönetmelik kapsamında
kurulan bir üretim tesisinde yer verilmiş olması halinde söz konusu yeni üretim tesisi için YEK
bedeli uygulanmayacaktır.

YEKDEM katılımcılarına her bir fatura dönemi için ödenecek YEK toplam bedeli (YEKTOB)
aşağıdaki formül uyarınca hesaplanacaktır:

IV-) YEK TOPLAM BEDELİNİN HESAPLANMASI 

Kanun'un YEK toplam bedelinin hesaplanmasına ilişkin 12. Maddesinde yapılan değişiklik uyarınca;

Bu formülde geçen;

YEKTOB: Her bir fatura dönemi için hesaplanan YEK toplam bedelini (TL),
 
LÜYTOBj: Her bir fatura dönemi için “j” görevli tedarik şirketi tarafından bölgesindeki muafiyetli
üretime ilişkin olarak hesaplanan ve bölgesindeki gerçek ve/veya tüzel kişilere ödenecek toplam
bedeli (TL),
 
UEVMi,b,t,u: i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş
biriminin, u uzlaştırma dönemine ait uzlaştırmaya esas veriş miktarını (MWh),
 
YEKFi,b: i YEKDEM katılımcısına b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin bağlı olduğu üretim
tesisi için uygulanacak YEK Fiyatını,
 
yi,b,t,u: i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş
biriminin, t teklif bölgesindeki u uzlaştırma dönemine ait YEK Kanununun 6/C maddesinin ikinci
fıkrası kapsamında yapılan kurulu güç artışı nedeniyle hesaplanan katsayıyı,
 
a: Lisanslı üretim tesisi olan YEKDEM katılımcı sayısını,
 
n: Lisanslı üretim tesisi olan her bir YEKDEM katılımcısına ait uzlaştırmaya esas veriş-çekiş
birimi sayısını,
 
l: Teklif bölgesi sayısını,
 
k: İlgili fatura dönemine ilişkin uzlaştırma dönemlerinin sayısını,
 
m: YEKDEM katılımcısı olan görevli tedarik şirketlerinin sayısını

ifade edecektir.
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YEKDEM katılımcısı olan her bir lisanslı üretim tesisi için lisans sahibine ödenecek ya da
lisans sahibi tarafından piyasa işletmecisine ödenecek YEK bedeli (YEKBED) YEKDEM
gelirini de içerecek şekilde aşağıdaki formül uyarınca hesaplanacaktır:

V-) YEK BEDELLERİNİN HESAPLANMASI 

Yönetmelik'in YEK bedellerinin hesaplanmasına ilişkin 18. Maddesinde yapılan değişiklik
uyarınca;

Bu formülde geçen;

YEKBEDi: Bir fatura dönemi için i YEKDEM katılımcısına ödenecek ya da katılımcı tarafından
piyasa işletmecisine ödenecek YEK bedelini (TL),
 
UEVMi,b,t,u: i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki b uzlaştırmaya esas veriş-
çekiş biriminin, u uzlaştırma dönemine ait uzlaştırmaya esas veriş miktarını (MWh),
 
yi,b,t,u: i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş
biriminin, t teklif bölgesindeki u uzlaştırma dönemine ait YEK Kanununun 6/C maddesinin
ikinci fıkrası kapsamında yapılan kurulu güç artışı nedeniyle hesaplanan katsayıyı,
 
YEKFi,b: i YEKDEM katılımcısına b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin bağlı olduğu
üretim tesisi için uygulanacak YEK Fiyatını,
 
PTFt,u: t teklif bölgesi ve u uzlaştırma dönemine ait Piyasa Takas Fiyatını (TL/MWh),
 
k: İlgili fatura dönemine ilişkin uzlaştırma dönemlerinin sayısını,
 
l: t teklif bölgesi sayısını,
 
j: Kurul tarafından lisanslı üretim tesisleri için belirlenen tolerans katsayısını,
 
n: i YEKDEM katılımcısına ait YEKDEM kapsamındaki uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi
sayısını

ifade edecektir.

Sayfa  17info@berkerberker.comberkerberker.com

https://tr.linkedin.com/company/berker-law
http://berkerberker.com/


Sayfa  18info@berkerberker.comberkerberker.com

M A Y I S  2 0 2 1

Faturalama, ödemeler, ödemelerin yapılmaması, uzlaştırma bildirimlerine ve faturalara
yapılan itirazlar ve düzeltmelere ilişkin süreçler için uzlaştırma işlemlerini düzenleyen ilgili
mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Uzlaştırma işlemlerini düzenleyen ilgili mevzuat kapsamında yapılan düzeltmeler hariç olmak
üzere;

YEKDEM katılımcısı üretim lisansı sahibi tüzel kişiler Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi
(TEİAŞ)’nin sistem işletmecisi sıfatıyla verdiği talimatlara uymak ve gerekli gördüğü her
türlü tedbiri uygulamakla yükümlü olacaktır.

Sistem İşletmecisi tarafından verilen acil durum ve/veya dengeleme güç piyasası yük atma
talimatlarına uymayan YEKDEM katılımcısı üretim lisansı sahibi tüzel kişilere, ilgili uzlaştırma
döneminde verilen talimatın yerine getirilmeyen kısmına tekabül eden üretim miktarı
YEKDEM hesaplamalarına dâhil edilmeyecek ve ilgili piyasa katılımcısına YEK bedeli
ödemesi yapılmayacaktır. 

Yapılan hesaplamalarda, piyasa katılımcıları tarafından ilgili mevzuatta belirtilen talimat
mutabakat süresi içerisinde bildirilen yerine getirilmeyen enerji miktarı, verilen talimat
miktarlarından düşülmeyecektir.

VI-) İTİRAZLAR, FATURALAMA VE ÖDEMELERE İLİŞKİN SÜREÇ 

Yönetmelik'in itirazlara, faturalamaya ve ödemelere ilişkin sürece ilişkin 21. Maddesinde yapılan
değişiklik uyarınca; 

a) Bu Yönetmelik kapsamında yapılmış olan ödemelerin geri alınması halinde tahsil edilen
tutar, cari fatura dönemi YEKDEM geliri kalemine ilave edilecektir.
 
b) Bu Yönetmelik kapsamında geçmiş dönemlere ilişkin destekleme ödemesi yapılmasının
gerektiği hâllerde, ödenecek olan tutar cari fatura dönemi YEKTOB hesabında dikkate
alınacaktır.
 
c) Bu Yönetmelikte belirlenen tutarlar haricinde, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Kullanım
Hakkı Sözleşmesi uyarınca YEKDEM kapsamında yapılan kesintiler için (a) bendi, ilave
edilen bedeller için (b) bendi hükümlerine göre işlem tesis edilecektir.
 

VII-) YEKDEM KATILIMCILARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Yönetmelik'in YEKDEM katılımcılarının yükümlülüklerine ilişkin 23. Maddesi uyarınca;
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Yönetmelik hükümleri uyarınca Kurum'a ve ilgili kurum ve kuruluşlara yapılan başvurularda
başvuru sahibinin yanıltıcı bilgi ve/veya belge verdiğinin ve/veya düzenlediğinin tespiti
halinde üretim lisansı sahibi tüzel kişi bu Yönetmelik kapsamındaki haklardan
yararlandırılmayacak ve üretilen elektrik enerjisi miktarlarının YEK Fiyatıyla çarpılması
sonucu hesaplanan tutar, 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun'un 51. Maddesine göre belirlenen faiz oranı (30/12/2019 ve sonrası için
aylık %1,60) ile güncellenerek Piyasa İşletmecisi tarafından ilgili tüzel kişiye fatura
edilecektir. 

YEKDEM’e katılma hakkını haiz olmadığı hâlde YEKDEM’den faydalandığı tespit edilen
üretim lisansı sahibi tüzel kişi, ilgili yılın nihai YEK listesinden çıkarılacaktır.

Bu kişiye, geçmişe dönük olarak YEKDEM kapsamında bulunduğu her bir uzlaştırma
dönemi için Yek bedellerinin hesaplanması uyarınca ödenen YEK bedelleri 30/12/2019 ve
sonrası için aylık %1,60 faiz oranı ile güncellenerek Piyasa İşletmecisi tarafından fatura
edilecektir.

 Yönetmelik kapsamında fazla ödeme yapıldığı tespit edilen tutarlar ile yargı kararına
göre ödemesi yapılıp yine yargı kararı gereğince tahsili gereken tutarlara ilişkin olarak,
YEKDEM katılımcısından tahsil edilecek tutar 30/12/2019 ve sonrası için aylık %1,60 faiz
oranı ile güncellenerek Piyasa İşletmecisi tarafından fatura edilecektir.

Yönetmelik kapsamında fazla ödeme aldığı veya gerekli şartları taşımadığı halde
YEKDEM’den faydalandırıldığı tespit edilen lisanssız üretim tesislerine ilişkin olarak, ilgili
üretim tesisi sahibi kişiye geçmişe dönük olarak her bir uzlaştırma dönemi için yapılan
ödeme tutarları, ilgili görevli tedarik şirketi tarafından 30/12/2019 ve sonrası için aylık
%1,60 faiz oranı ile güncellenerek üretim tesisi sahibi kişiden tahsil edilecektir.

Görevli tedarik şirketi tarafından tahsil edilen tutar, cari fatura dönemi LÜTYOB hesabına
dahil edilmek üzere piyasa işletmecisine bildirilecektir.

VIII-) HAKSIZ VE YERSİZ ÖDEMELERİN İADESİ

Yönetmelik'in haksız ve yersiz ödemelerin iadesine ilişkin 27. Maddesinde yapılan değişiklik
uyarınca;
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Torba Kanun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortaları Kanunu kapsamında tescil edilen ve
Sosyal Güvenlik Kurumuna 2021 Mart ayına/dönemine ilişkin bildirilen muhtasar ve prim
hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısı 50'nin altında olan özel sektör işyeri
işverenlerince 01/07/2021 ila 30/06/2022 tarihleri arasında hizmet akdi ile bir veya birden
fazla işveren tarafından işe alınanların;

İşe girdikleri aydan önceki 3 aylık sürede toplam 10 günden fazla süredir Sosyal
Güvenlik Kurumu'na bildirilmemiş olmaları,
İsteğe bağlık sigortalılık, hariç olmak üzere, köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine
bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında sigortalı
olmamaları, 
İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim
ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı
sayısının ortalamasına ilave olmaları ve 12 ay süre ile bu sigortalılar için primlerini
yasal süreleri içerisinde ödemeleri kaydıyla 

25/05/2021 tarihli 31491 sayılı Resmî Gazete’de  Sigortacılık İle Diğer Bazı Alanlara İlişkin
Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  (Torba
Kanun) yayımlanarak 25/05/2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Kanun hükümleri
Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecektir.

I-) 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU

25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu (Kanun)'na eklenen Geçici 31. Madde
uyarınca;

a.

b.

c.

 
bu sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan ve tamamı yasal
süre içinde ödenen sigorta primi ve işsizlik sigortası sigortalı ve işveren hissesi primlerinden
kanunlarla sağlanan prim teşvik destek ya da indirimleri düşüldükten sonra kalan tutar; Kamu
Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca miktarı 500 milyarı
aşmayan kefalet sağlanan ve kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hâkim sermayedar olduğu
bankalardan 25/05/2021 tarihinden sonra 30/06/2021 tarihinde kadar ilgili işverenlerce
kullanılan kredilerde 12 aylık süreye ilişkin primlerin ödenmesini müteakip kredi faiz veya kar
payı bakiyesinden düşürülecek, kredi garanti kurumlarınca kredi faiz veya kar payı bakiyesinden
düşülen tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.
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Bahsi geçen kredi faiz veya kar payı desteği, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay
süreyle uygulanacaktır. Bu madde kapsamına giren işyeri ilave olarak işe aldığı en fazla 5
sigortalı için bu destekten yararlanacaktır. 

2021 yılı Mart dönemi için Kanun kapsamından en az 20 gün nakdi ücret desteğinden
yararlandırılan sigortalıların haftalık normal çalışma süresine dönmesi durumunda, söz
konusu sigortalı için, işe giriş ve ilave istihdam için gereken şartlara bakılmaksızın işyeri bu
destekten yararlanacaktır. 

İşyeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi,
primlerin yasal süresinde ödenememesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası
ve bunlara ilişkin gecikme zammı borcu bulunması ya da mahkeme kararıyla veya yapılan
kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen
sigortalıyı fiilen çalıştırmadığının tespit edilmesi durumlarında bu destekten
yararlanılamayacaktır. Ancak Sosyal Güvemlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve
bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca tecil ettiren ve taksitlendiren veya ilgili diğer
kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme veya yapılandırma devam
ettiği sürece bu destekten yararlanacaktır. 

Yukarıda belirtilen şartların sağlanması kaydıyla, destekten yararlanmış olan sigortalının
destek süresini tamamlamadan işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, söz konusu
sigortalıdan dolayı yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak  kalan süre kadar
bu destekten yararlanmaya devam edecektir.

Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il
özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal
güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu
kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları,
müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer
ortaklıklar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na ve
uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4735 sayılı Kamu
İhale Kanunu'ndan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ile sosyal güvenlik destek
primine tabi çalışanlar ve yurtdışında çalışan sigortalılar bu destekten
yararlanamayacaklardır. 

01/07/2021 ila 30/06/2021 tarihleri arasında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu kapsamına alınan işyeri ve daha önce tescil edildiği halde ortalama
sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle muhtasar ve prim
hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri de, yukarıda belirtilen şartları sağlamaları kaydıyla,
25/05/2021 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden 3'üncü aya
ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren 12 ay süreyle bu destekten
yararlanacaktır.
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Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya
yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan
şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs şirketlerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi
gibi destekten yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesisi ettiği anlaşılan işyerlerinden
İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla
birlikte geri alınacaktır.

İşsizlik Sigortası Fonu tarafından işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek
tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemeyecektir.

Bahse konu destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek tutarı
işverenden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca gecikme
cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

Fondan bahse konu olarak karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir,
gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.

Bu madde kapsamında Fondan kaynak aktarılacak kredi garanti kurumları Hazine ve Maliye
Bakanlığınca, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye
Bakanlığının uygun görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca
belirlenecektir.

Kurum nezdinde, Kurum, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Sermaye
Piyasası Kurulu, Fon, Rekabet Kurulu, Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığı, İstanbul Altın
Borsası, Menkul Kıymetler Borsaları, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsaları ve kuruluş birlikleri
temsilcilerinden oluşan Finansal Sektör Komisyonu (Komisyon)'nun kurulacağına ve
Komisyon'un, finansal piyasalardaki güven ve istikrar ile gelişmeyi temin etmek üzere, bilgi
teatisini, kurumlararası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, ortak politika önerilerinde
bulunmak ve finans sektörünün geleceğini ilgilendiren konulara ilişkin görüş
bildirmekle görevli olacağına ilişkin hüküm ve

Komisyon'un en az altı ayda bir toplanacağı ve sonuçları hakkında
Cumhurbaşkanlığına bilgi sunmasına ve Komisyonun çalışma usûl ve esasları üye
kurumların görüşleri alınmak suretiyle Kurul tarafından belirlenmesine ilişkin hüküm

II-) 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU

19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda yapılan değişiklik ile birlikte;

 

yürürlükten kaldırılmıştır.

III-) 5684 SAYILI SİGORTACILIK KANUNU

03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu (Kanun)'nun Özel Riskler Yönetim Merkezi
ve olağanüstü durumlarda teminata ilişkin 33/A. Maddesinde yapılan değişiklik uyarınca;
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Yurt içinden veya uluslararası piyasalardan sigorta veya reasürans teminatı bulunamayan
ya da teminat sağlanmasında güçlük bulunan riskler, nükleer riskler gibi özellik arz eden
riskler ile sigorta edilmesinde kamu yararı bulunan riskler için teminat sağlama, sigorta veya
reasürans havuzları kurma veya kurulmasını koordine etme, sigorta ve reasürans şirketleri
arasında işbirliği yapılmasını sağlama, oluşturulacak havuz, organizasyon veya işbirliği
mekanizmalarının yürütülebilmesi amacıyla tüzel kişiliği haiz Özel Riskler Yönetim
Merkezi kurulmuştur.

Hangi risklerin Özel Riskler Yönetim Merkezi kapsamında yönetileceği Sigortacılık ve
Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun önerisi üzerine Hazine ve Maliye
Bakanlığı tarafından; kapsama alınan risklere ilişkin olarak Devlet tarafından prim veya
reasürans desteği verilip verilmeyeceği, verilecek ise kapsamı, reasürans Devlet
desteğinin bir bedel karşılığında temin edilip edilmeyeceği hususları Sigortacılık ve Özel
Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun teklifi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın
uygun görüşü üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecektir.

Özel Riskler Yönetim Merkezinin işletilmesine ilişkin iş ve işlemler bir kamu sigorta veya
reasürans şirketi tarafından yürütülecektir. Özel Riskler Yönetim Merkezi, bir sözleşme ile
işleticisi şirketle çalışma usul ve esaslarını belirleyecektir.

Özel Riskler Yönetim Merkezinin merkezi İstanbul’da olacaktır. Özel Riskler Yönetim Merkezi,
bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri bakımından 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tâbi değildir.

Özel Riskler Yönetim Merkezi, Yönetim Kurulu tarafından yönetilecektir. Yönetim Kurulu,
Hazine ve Maliye Bakanlığından en az daire başkanı düzeyinde bir üye, Sigortacılık ve Özel
Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan en az daire başkanı düzeyinde bir üye,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından önerilecek bir üye, Sigortacılık ve Özel Emeklilik
Düzenleme ve Denetleme Kurumunca belirlenen şartlara uygun olarak Birlik tarafından
önerilecek üç aday arasından belirlenecek bir üye ile işletici şirketin temsilcisi bir üyeden
oluşur. Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi Yönetim Kurulunun başkanıdır. Kurul üyelerine,
bir ay içerisinde dörtten fazla olmamak üzere, her toplantı günü için (3000) gösterge
rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda
toplantı ücreti ödenecektir.

Özel Riskler Yönetim Merkezinin gelirleri; Özel Riskler Yönetim Merkezi kapsamındaki
sigortalardan elde edilen primler, bunların getirilerinden ve sigorta ve reasürans
işlemleri çerçevesinde elde edilebilecek diğer gelirler ile sair gelirlerden oluşmaktadır.
Özel Riskler Yönetim Merkezinin giderleri; Özel Riskler Yönetim Merkezi kapsamındaki
sigortalar için ödenecek tazminatlardan, reasürans ve benzeri piyasalardan sağlanacak
korumaya ilişkin ödemelerden, tanıtım ve bilgilendirme için yapılan harcamalardan, hasar
tespit işlemlerine ilişkin harcamalardan, işletici şirkete yapılacak ödemelerden ve Özel Riskler
Yönetim Merkezi amaçları doğrultusunda yapılacak diğer ödemelerden oluşacaktır.
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Özel Riskler Yönetim Merkezi, gelir ve kurumlar vergisinden muaftır. Bu muafiyet, 193
sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi
kesintilerini kapsamayacaktır. Özel Riskler Yönetim Merkezi, kendisine yapılacak bağış ve
yardımlar ile her türlü ivazsız intikaller yönünden veraset ve intikal vergisinden; taraf olduğu
işlemlere ilişkin düzenlenen kağıtlar yönünden damga vergisinden muaf olacaktır.

Kamu yararı açısından gerek görülmesi hâlinde sigortacılık ilkeleri gözetilerek Cumhurbaşkanı
kararı ile Özel Riskler Yönetim Merkezi, Doğal Afet Sigortaları Kurumuna ve Tarım Sigortaları
Havuzuna reasürans teminatı verebilecek veya bu kurumlardan reasürans desteği
alabilecektir.

Özel Riskler Yönetim Merkezinin teşkilatı, çalışma usul ve esasları, varlıklarının yatırıma
yönlendirilmesi, yetki ve sorumlulukları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve
esaslar Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca çıkarılacak
yönetmelikle belirlenecektir.

Terör, savaş hâli, doğal afetler ve benzeri olağanüstü durumlarda, yurt içinden veya
uluslararası piyasalardan sigorta veya reasürans teminatı sağlanamaması ya da
sağlanmasında güçlük bulunması ve Cumhurbaşkanlığının gerekli görmesi hâlinde, sivil hava
ve deniz ulaşım araçları için, Hazine ve Maliye Bakanlığınca sigorta veya reasürans teminatı
sağlanmasına karar vermeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkilidir. Verilecek teminatın
kapsamı, süresi, türü, limitleri, karşılığında bir bedel alınıp alınmayacağı, bedel alınacak ise
bedelin tutarı, alınacak bedelin nemalandırılması ve yönetimine ilişkin usul ve esaslar Hazine
ve Maliye Bakanı tarafından belirlecektir.

İbraz süresinin son günü 30/04/2021 ilâ 31/05/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına
isabet eden veya ibraz süresi bu tarihler arasında başlayan çeklerin ibraz süresi
31/05/2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar duracaktır. Bu çeklerin belirtilen tarihler arasında
ibraz edilmesi ve çek karşılığının tamamen bulunması halinde ödeme yapılacak, çek
karşılığının bulunmaması veya kısmen bulunması halinde ise karşılıksızdır işlemi
yapılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında ibraz edilmeyen veya ibraz edildiği halde
karşılıksızdır işlemi yapılmayan çekler 01/06/2021 tarihinden itibaren, kalan ibraz süreleri
içinde ibraz edilebilir.

Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten önce, ibraz süresinin son günü 30/04/2021 ile
31/05/2021 (bu tarihler dahil) arasına isabet eden çekler bakımından yapılan ibraz, ödeme
ve diğer işlemler sebebiyle ilgililerin hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu
doğmayacaktır.

IV-) 7226 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

25/03/2020 tarihli ve 7226 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun)'nda yapılan değişiklik ile birlikte;
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Sanayi Hukuku 

 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 
27/05/2021 tarihli ve 31493 sayılı Resmî Gazete’de Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama 
 Yönetmeliğinde (Yönetmelik) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Değişiklik) yayımlanarak
27/05/2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik hükümleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
(Bakan) tarafından yürütülecektir.

I-) Genel kurul Toplantısına Çağrıya Yetkili Organlar

Yönetmelik'in 13. Maddesinde yapılan değişiklik uyarınca; olağan genel kurullarda gerekli hallerde
çağrı, denetim kurulu ya da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da yapılabilecektir.

II-) Müteşebbis Heyet ve Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Yönetmelik'in 23. Maddesinde yapılan değişiklik uyarınca; müteşebbis heyetin ve genel
kurulun görev ve yetkilerine, OSB’nin kuruluş protokolünde belirlenen sektörler, mevcut
sektör yapısı, kurulacak tesisin altyapı ve atık su arıtma tesislerine etkisi, debi ve arıtma
kapasitesine uygunluğu, herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisi ve planlama bütünlüğü
gibi hususlar dikkate alınarak OSB’de kurulmasında sakınca görülen tesislere ilişkin prensipleri
belirlemek eklenmiştir.

III-) Yönetim Kurulu

Yönetmelik'in 25. ve 94. Maddesinde yapılan değişiklik uyarınca; yönetim kurulu tarafından
belirlenen temsil ve ilzama yetkili üyelerin işlem yapma yetkisi, yetki belgesinin Bakanlık
tarafından onaylanması ile yürürlüğe girecektir. Yetki belgesi, 4 yıl süre için geçerli 
 olacaktır ancak temsil ve ilzama yetkili üyelerde değişiklik olması halinde en geç 15 gün içinde
Bakanlığa bildirilerek yenilecektir. Yenilenen yetki belgesi onaylandığı tarihten itibaren kalan süre
için geçerli olacaktır.

IV-) Kurulamayacak Tesisler

Yönetmelik'in 54. Maddesinde yapılan değişiklik uyarınca; OSB'lerde kurulamayacak tesislere
(aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.) ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmıştır. Değişiklik ile
birlikte aşağıda listelenen tesislerin OSB'lerde kurulması mümkün hale gelmiştir. 
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a) Karma ve ihtisas OSB’lerde;
 
1) Ham petrol rafinerileri,

 
2) Kömür veya bitümlü şistin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler ile asfalt plent tesisleri,

 
3) Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri,

 
4) Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler,

 
5) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler,

 
6) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenerek ara/nihai ürüne dönüştürülmesi
amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri,

 
7) Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler,

 
8) Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri,

 
9) Sanayi parselleri ile hizmet destek alanlarında katılımcının kendi ihtiyacı için kurulanlar
hariç olmak üzere, güneş ve rüzgar enerjisine dayalı elektrik enerjisi üreten tesisler

 
b) Karma OSB’lerde;

 
1) Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği, depolandığı ve dolumunun yapıldığı tesisler,

 
2) Petrokimya kompleksleri,

 
3) Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini
kullanan tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara
tesisleri,

 
4) Klor-alkali tesisleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal
maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları,

 
5) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,

 
6) Ham deri işleme, padok ve sadece hayvan kesimi yapılan tesisler,

 
7) Hammadde alanları kapalı ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç;
talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri madenlerin kırma ve öğütme tesisleri,
 
8) Katı atık ayrıştırma tesisleri ve her türlü atığın nihai ve/veya ara depolanması ve/veya
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Bahse konu madde hükmünde yapılan diğer değişiklik ile birlikte; 

araziye gömülmesine ilişkin tesisler ile toksit, tıbbi ve tehlikeli atıkların yakılmak ve kimyasal
yolla arıtılmak suretiyle bertaraf edilmesine yönelik tesisler,

9) Katılımcının tesisinin çatı ve cephesine kurulanlar hariç olmak üzere, sanayi parselleri ile
hizmet destek alanında güneş ve rüzgârdan elektrik enerjisi üreten tesisler,

 
Bunlara ek olarak, bahsi geçen madde hükmünde, yürürlükteki çevre mevzuatı hükümlerinin yerine
getirilmesi ve diğer katılımcıların faaliyetlerini olumsuz etkilememesine yönelik tüm tedbirlerin OSB
yönetimlerince alınması kaydıyla;
 

a) Kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı
ile atık ve hurdaları münferiden ara veya nihai ürüne çeviren tesisler,

 
b) Ormansal, tarımsal ve bitkisel atıklar ile atıksu arıtma tesisi çamurunu hammadde olarak
kullanarak enerji üreten tesisler,

 
c) OSB’ye ait teknik altyapı alanında olması ve müteşebbis heyet/genel kurul kararı alınması
şartı ile geri dönüşüm ve bertaraf tesisleri

 
müstesna olacağının düzenlenmesi hükmü de yürürlükten kaldırılmıştır.
 

OSB’de kurulmasında sakınca görülen tesisler hakkında, yürürlükteki çevre mevzuatı
hükümlerinin yerine getirilmesi ve diğer katılımcıların faaliyetlerini olumsuz etkilememesine yönelik
tüm tedbirlerin alınması kaydıyla; müteşebbis heyet veya genel kurulca belirlenen prensipler
çerçevesinde yönetim kurulunca karar verilecektir. Gerekmesi halinde konu ile ilgili kurum ve
kuruluşlardan görüş veya rapor alınacaktır. OSB’de kurulamayacağına karar verilen tesise ilişkin
nihai karar, ilgilinin başvurusu üzerine Bakanlık'tan alınacak onay ile verilecektir.

V-) İmza Sirkülerlerinin Geçerlilik Süresi

Yönetmelik'e eklenen Geçici 10. Madde uyarınca; 17/05/2021 tarihten önce alınmış olan imza
sirküleri, temsil ve ilzama yetkili üyelerin görevleri bitinceye kadar bu Yönetmelik'in yukarıda
bahsedilen 25. ve 94. Maddelerine göre alınan yetki belgesi yerine geçecektir.
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