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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

DENİZ TİCARETİ VE SİGORTA HUKUKU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU

TELEKOMÜNİKASYON HUKUKU
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Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. 
 
07/04/2021 tarihli 31447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri
Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca; Yönetim Kurulu
tarafından belirlenen temsil ve ilzama yetkili üyelerin, işlem yapma yetkisi; noter onaylı
imza sirkülerinin çıkarılmasıyla yürürlüğe girmekteyken, sicil tasdiknamesinin
çıkarılmasıyla yürürlüğe girecektir. Yapılan Değişiklik ile birlikte, Yönetim Kurulu tarafından
belirlenen temsil ve ilzama yetkili üyelerin, işlem yapma yetkinin düzenlenmesi için hazırlanan
noter onaylı imza sirkülerinin bir örneğinin, en geç 7 gün içerisinde Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’na gönderilmesi zorunluluğu yürürlükten kaldırılmıştır.
  
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmıştır.

09/04/2021 tarihli 31449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak
Alanları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca, Yenilenebilir Enerji
Kaynak Alanları başvuruları için hazırlanacak dosyalar ibraz edilirken tüm başvuru evrakları;
üzerinde sicil tasdiknamesinde yer alan yetkili imzalar ve kaşeli şekilde büyük ve kapalı
bir zarf içerisine konularak sunulacak olup; mali teklifler ise  Şartnamede verilen formatta,
kaşeli ve sicil tasdiknamelerinde yer alan yetkili kişiler tarafından ıslak imzalı olacak şekilde
düzenlenecektir.
 

      İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmıştır.

10/04/2021 tarihli 31450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  İş Yeri Dışında Kurulan
Sözleşmeler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca, faaliyette
bulunan satıcı veya sağlayıcıların, merkezlerinin bulunduğu yerdeki Ticaret İl Müdürlüğü’ne
yapacakları yetki belgesi başvurusu sırasında satıcı veya sağlayıcıyı temsil etmeye yetkili
olanların noter onaylı imza sirkülerinin aranması şartı yürürlükten kaldırılmıştır.
 

Nisan Ayı Gündemi
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Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmıştır.
 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli
Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
 (Yönetmelik) uyarınca; Yerli katkı ilave fiyatından bir önceki dönem faydalanmış olup bir
sonraki dönemde de faydalanmak isteyen ve elektrik üretim tesisinin kurulu gücünde herhangi
bir artış, modernizasyon ya da yenileme olmayan başvuru sahipleri; santrale ait yerli
ekipmanlarda veya yerli aksam oranlarında herhangi bir değişiklik olmadığına ilişkin
beyan yazısını ve beyan yazısında imzası bulunanlara ait sicil tasdiknamelerini her yıl 1
Ağustos tarihine kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na (Bakanlık) ve/veya
Bakanlık’ın görevlendirdiği kuruluşa sunacaktır. Yönetmelik hükümleri uyarınca; Yerli İmalat
Kullanım Belgesinin ekinde Yerli İmalat Kullanım Belgesi’nde imzası olanlara ait sicil
tasdiknamelerine yer verilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Yönetmelik "Ek-4" ve "Ek-8"'de
belirtilen lahikalara sicil tasdiknameleri eklenmiş olup, imza sirkülerine yer verilmesi
zorunluluğu kaldırılmıştır. 
 
 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına
İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği’nde Yapılmıştır.
 
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para
Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri
uyarınca; tüzel kişiliğe haiz müesseseler adına uzlaştırma toplantısına katılacakların, temsile
yetkili olduklarını gösteren belgelerini toplantıya beraberlerinde getirmeleri zorunlu hale
getirilmiştir.
 
Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Uzatılmıştır.
 
22/04/2021 tarihli ve 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararı ile birlikte, yeni
koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar
kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31/01/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa
çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi,
01/04/2021 tarihinden başlamak üzere 30/06/2021 tarihine dek uzatılmıştır.

Nisan Ayı Gündemi
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Çeklerin İbraz Süreleri İle İcra ve İflas Takiplerini Erteleyen Düzenleme Yürürlüğe
Girmiştir.
 
30/04/2021 tarihli 31470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu İle Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 15. maddesi ile birlikte 25/03/2020 tarihli
7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a eklenen Geçici 3. Madde
uyarınca; ibraz süresinin son günü 30/04/2021 ile 31/05/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri
arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemeyecek olup, 01/06/2021
tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilecek; 30/04/2021 ile 31/05/2021
(bu tarihler dahil) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar
hakkında, bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı
verilemeyecek ve başlamış olan takipler duracak; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya
özel hukuktan doğan alacakları hakkında, 30/04/2021 ile 31/05/2021 (bu tarihler dahil)
tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacaktır. 
 
 
İşten Çıkarma Yasağının Süresi 30/06/2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.
 
29/04/2021 tarihli 3930 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca; her türlü iş veya hizmet
sözleşmesinin, işveren tarafından feshedilemeyeceğine ilişkin yasak ve işverenin işçiyi
ücretsiz izne ayırabilme hakkı 17/05/2021 tarihinden 30/06/2021 tarihine kadar
uzatılmıştır.
 
 
Esnaf ve Sanatkarlar ve Gerçek Kişi Tacirlere Verilecek Desteklerin Süresi 1 Ay Daha
Uzatılmıştır
 
29/04/2021 tarihli 3929 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca; esnaf ve sanatkarlara
doğrudan verilecek 1000 TL'lik hibe desteğinin süresi ve destekten yararlanan esnaf ve
sanatkarlar ve gerçek kişi tacirlerden işyerleri kira olanlara verilecek kira desteğinin süresi 3
aydan 4 aya uzatılmıştır.
 

Nisan Ayı Gündemi
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Nisan Ayı Dikkat Çeken

Yargıtay Kararları
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"Adil yargılanma hakkı ve hukuki dinlenilme hakkı gerekçe gösterilerek Tebligat Kanunu’nun
21. maddesinin 2. fıkrasına göre tebligat yapılmasının bir koşulu olarak mernis adresine
normal tebligat gönderilmesi gerektiği görüşü. Kanunda belirtilmeyen bir şekilde tebligat
yapılması sonucunu doğurur. Yönetmeliğin 16. maddesinin 2. fıkrası, 30. maddesinin 1.
fıkrası, 31. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi 6099 sayılı Kanun'un genel gerekçesi ve
Tebligat Kanunu’nun 10 ve 21. maddeleri ilgili değişikliklere ilişkin 6099 sayılı Kanun
gerekçesinde mernis adresinin bilinen en son adres olarak belirtilip bu nedenle başkaca adres
araştırması yapılamayacağı emredici bir hüküm olarak ortaya konulmuşken, muhatabın
bilinen adresine çıkarılan tebligatın (bila) tebliğ edilemeden iadesi durumunda mernis
adresine önce normal tebligat çıkarılması, Yönetmeliğin 30. maddesine göre tebliğ
memurunun adres araştırması yapması ve tespit edilen başka adresine tebliğ evrakının
gönderilmesi sonucunu doğurur ki bu durum Kanunun açık hükmüne aykırıdır. 

Yargıtay Büyük Genel Kurulu 2019/2 E. 2020/3 K.  RG Sayı : 31460 20/04/2021
 

 
"Adres kayıt sistemindeki adresi kabul etmek hem fiili hem de kanuni bir zorunluluktur.
Kanunda belirtilen mernis adresinin Tebligat Kanunu'nun 10. maddesinin 2. fıkrası ile 21.
maddesinin 2. fıkrasına göre muhatabın bilinen en son adres olduğu varsayımı hiçbir gerekçe
ile çürütülmemek ve Kanundaki varsayıma her durumda üstünlük tanınmalıdır. Tebligat
Kanunu'nda değişiklik yapan 6099 sayılı Kanun'un genel gerekçesinde de kanuni
düzenlemelerin yapılmasında adil yargılanma hakkı ve onun devamı niteliğindeki hukuki
dinlenilme hakkı ile yargılamanın makul sürede bitirilmesi arasındaki hassas dengenin
gözetildiği vurgulanmıştır. Bu nedenlerle hukuki dinlenilme hakkının makul sürede yargılanma
hakkına göre daha üstün olduğundan bahisle muhatabın bilinen adresine çıkarılan tebligatın
(bila) tebliğ edilemeden iadesi durumunda Tebligat Kanunu'nun 21. maddesinin 2. fıkrasına
göre tebliğden önce mernis adresine normal yoldan tebligat çıkarılması kanun koyucunun
iradesine aykırıdır. Aksinin kabulü kanun koyucunun Tebligat Kanunu'nun 10. maddesinin 2.
fıkrasında öngördüğü adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinin muhatabın
bilinen en son adresi olduğu varsayımının içtihat yolu ile aşılması anlamına gelir. Hal böyle
olunca muhatabın bilinen en son adresine çıkartılan tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt
sistemindeki yerleşim yeri adresinin bu adresten farklı olması halinde: adres kayıt
sistemindeki yerleşim yeri adresine “Mernis adresi” şerhi verilerek Tebligat Kanunu'nun 21/2.
maddesi uyarınca doğrudan tebligat çıkartılmasının yeterli olduğu, öncelikle bu adrese normal
bir tebligat çıkartılmasının gerekmediği sonuç ve kanaatine varılmıştır."
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Nisan Ayı Dikkat Çeken

Yargıtay Kararları
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"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nın ilgili maddesi uyarınca uyuşmazlığın çözümünde
görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesidir. TTK’nın …/…/… tarih ve 6335 sayılı Yasa’nın
ilgili maddesi ile değişik ilgili maddesinde Asliye Ticaret Mahkemesi ile Asliye Hukuk
Mahkemesi ve diğer hukuk mahkemeleri arasındaki ilişkinin görev ilişkisi olduğu ve bu
durumda göreve ilişkin usul hükümlerinin uygulanacağı düzenleme altına alınmıştır.
Mahkemece öncelikle bu husus gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, davanın
esasına girilerek karar verilmesi doğru görülmemiştir. Bu nedenle yerel mahkeme kararının
bozulmasına ve T.C. Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına bozma talebinin kabulüne karar
verilmiştir."

"Mahkemece davalı tüketici aleyhine 37,64 TL vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken
uyuşmazlığın bedeli olan 376,48 TL vekalet ücretine hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı
olduğundan, açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına
bozma isteminin kabulü gerekmiştir."

"Mahkemece davalı tüketici aleyhine 28,28 TL vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken
uyuşmazlığın bedeli olan 262,86 TL vekalet ücretine hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı
olduğundan, açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına
bozma isteminin kabulü gerekmiştir."

      Yargıtay 11. HD 2020/2607 E. 2021/483 K.  RG Sayı : 31442 02/04/2021 

Yargıtay 3. HD 2021/223 E. 2021/1370 K.  RG Sayı : 31461 21/04/2021
 

     

Yargıtay 3. HD 2021/224 E. 2021/1371 K. RG Sayı : 31461 21/04/2021
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Nisan Ayı Dikkat Çeken

Yargıtay Kararları
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"Somut olaya dönüldüğünde, ilgili sigorta şirketinden bilgi ve belgeler temin edildikten sonra
davalı …Sigorta A.Ş. yönünden sıfat yokluğu nedeniyle davanın reddine dair karar verilmesi
gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması, usul ve yasaya ayları
olduğundan bozmayı gerektirmektedir. Açıklanan nedenlerle, Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığınım Kanun yararına bozma isteminin kabulü gerekmiştir."

      Yargıtay 10. HD 2019/6652 E. 2021/2544 K.  RG Sayı : 31461 21/04/2021 

Nisan Ayı Yargıtay Kararları hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
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HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞU'NA

BİLDİRİLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Tebliğ; hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'ne bildirilmesi
ve kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu kapsamda alınacak ücretleri ve pay
sahipleri çizelgesinin Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'nden sağlanmasının usul
ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Tebliğ hükümleri, 06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) 'nun
sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesine ilişkin 13. maddesi uyarınca payları kayden
izlenen şirketler dışında kalan anonim şirketleri kapsar.

Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

e-Devlet Kapısı: e-Devlet hizmetlerinin son kullanıcıya farklı erişim kanallarından tek
noktadan bütünleşik olarak sunulduğu ortak elektronik platformu,

Kanun: Türk Ticaret Kanununu, 

MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,

06/04/2021 tarihli 31446 sayılı Resmî Gazete’de "Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt
Kuruluşu'na Bildirilmesi ve Kayıt Altın Alınması Hakkında Tebliğ" (Tebliğ) yayımlanarak yayımı
tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Tebliğ hükümleri; Ticaret Bakanı (Bakan) tarafından
yürütülecektir.

I-) Amaç ve Kapsam

II-) Tanımlar

Tebliğ'in tanımlara ilişkin 3. Maddesi uyarınca; 

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS): Ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü,
ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve
elektronik ortamda sunulduğu, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde
oluşturulan ve işletilen merkezi ortak veri tabanını da içeren bilgi sistemini,

Ticaret  Hukuku
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Şirket: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) 'nun sermaye piyasası araçlarının
kaydileştirilmesine ilişkin 13. maddesi uyarınca payları kayden izlenen şirketler dışında kalan
anonim şirketleri,

Hamiline yazılı pay senetleri, pay bedellerinin tamamının ödenmesinin ardından yönetim
kurulunun alacağı bir karara istinaden bastırılır. 

Yönetim kurulu kararında asgari olarak, bastırılacak pay senetlerinin; adedi, tertibi, itibari
değeri, temsil ettiği pay adedi ve tutarı, grubu, şirket tarafından verilen sıra numarası ile
toplam pay adedi ve bu paylara karşılık gelen toplam pay bedeli belirtilir.

Şirketi temsile yetkili olanlarca, yönetim kurulu kararı ve bastırılacak her bir senedin
dağıtılacağı hamiline yazılı pay sahibinin;

Pay senedi, sistemde ilgili şirketle ilişkilendirilerek özel algoritma ile üretilen tekil numara
altında senet sahibi adına kaydedilir ve yapılan kayıtlar ile üretilen tekil numaralara ilişkin
bilgiler MKK sisteminden elektronik ortamda alınır.

Pay senetleri, MKK tarafından her bir pay senedi için üretilen tekil numarayı içerecek şekilde
şirket tarafından bastırılır. 

ifade eder.

III-) Pay Senetlerinin Bastırılması ve Dağıtılması 

Yönetmelik'in pay senetlerinin bastırılması ve dağıtılmasına ilişkin 4. Maddesi uyarınca; 

a) Gerçek kişi ise; adı, soyadı, vatandaşlığı, yerleşim yeri, Türkiye Cumhuriyeti kimlik
numarası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilse yabancı kimlik numarası, mavi kart
numarası veya pasaport numarası,
 
b) Tüzel kişi ise; unvanı, MERSİS numarası, vergi kimlik numarası veya kayıtlı
bulunduğu ülkede verilen sicil numarası ile merkez adresi,
 
c) İletişim bilgileri,

MKK’ye bildirilerek bu amaçla oluşturulan sisteme kaydedilir ve yapılacak bildirimde şirketin
iletişim bilgilerine de yer verilir.

Pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin yönetim kurulu kararı tescil ve ilan edilir, ayrıca bağımsız
denetime tabi şirketlerde şirketin internet sitesine konulur. Yönetim kurulu kararının
tescilinden önce, hamiline yazılı pay senetlerinin MKK sistemine kaydedildiği ticaret sicili
müdürlüğü tarafından teyit edilir
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Pay senetleri şirket adına imzaya yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imzalanmakta
ve gerekli kontrollerin yapılmasının ardından imza karşılığında pay sahiplerine dağıtılır.

Pay senetlerinin bastırılması, MKK’ye bildirilmesi ve pay sahiplerine dağıtılması işlemleri, pay
bedellerinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tamamlanır.

Sermaye artırımına bağlı olarak hamiline yazılı pay senedi bastırıldığı ve dağıtıldığı
durumlarda da yukarıda bahsi geçen hükümler uygulanır.

Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında ancak zilyetliğin
geçirilmesi suretiyle payı devralan tarafından MKK’ye yapılacak bildirimle hüküm ifade
eder. Devralan tarafından şirkete başvurulması durumunda devir bildirimi şirket aracılığıyla
yapılır.

Yapılacak bildirimde;

Bildirim üzerine devralan, ilgili senetle ilişkilendirilerek senede ilişkin tekil numara altında
kaydedilir.

Genel kurulu toplantıya çağıranlar, genel kurula katılabilecekler listesini düzenlerken
hamiline yazılı pay sahipleri bakımından MKK’den sağlanan pay sahipleri çizelgesini
dikkate alır.

IV-) Pay Senetlerinin Devri ve Devrin Bildirilmesi 

Tebliğ'in pay senetlerinin devrine ve devrin bildirilmesine ilişkin 5. Maddesi uyarınca;

a) Devralan gerçek kişi ise; adı, soyadı, vatandaşlığı, yerleşim yeri, Türkiye Cumhuriyeti
kimlik numarası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilse yabancı kimlik numarası, mavi
kart numarası veya pasaport numarasına,
 
b) Devralan tüzel kişi ise; unvanı, MERSİS numarası, vergi kimlik numarası veya kayıtlı
bulunduğu ülkede verilen sicil numarası ile merkez adresine,
 
c) Devralanın iletişim bilgilerine,

yer verilir ve bildirime pay senedinin bir örneği eklenir.

V-) Pay Sahipleri Çizelgesinin MKK'dan Sağlanması 

Tebliğ'in pay sahipleri çizelgesinin MKK'dan sağlanmasına ilişkin 6. Maddesi uyarınca;
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Pay sahipleri çizelgesinin hazırlanması için, şirketi temsile yetkili olanlarca genel kurul
tarihinden en az 2 gün önce MKK sistemi üzerinden başvuruda bulunulur. 

Genel kurul toplantıya mahkeme tarafından yetkilendirilen kayyım veya pay sahibi, azlık,
tasfiye memurları tarafından çağrılıyorsa başvuru bunlar tarafından yapılabilir.

Pay sahipleri çizelgesinde hamiline yazılı pay sahiplerinin ad ve soyadları veya unvanları,
adresleri, sahip oldukları pay miktarı, payların itibarî değerleri ve varsa grupları gösterilir.

Pay sahipleri çizelgesi MKK tarafından genel kurul gününden bir önceki gün MKK
sistemindeki gün sonu kayıtları esas alınarak hazırlanır ve hazırlanan pay sahipleri
çizelgesi genel kurul günü MKK sisteminden genel kurulu toplantıya çağıranlar
tarafından alınır.

Söz konusu çizelgede yer alan pay sahipleri, bunların temsilcileri veya pay senedi üzerinde
intifa hakkı tesis edilmişse, bu hakkı yönetim kuruluna belgelendirmek suretiyle intifa hakkı
sahibi genel kurul toplantısına katılabilir.

Kanunun elektronik ortamdaki kurulların ilkelerine ilişkin 1527. Maddesi uyarınca genel kurul
toplantısına MKK’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile elektronik ortamda katılım
yönteminin uygulanacak olması halinde, ayrıca talepte bulunulmasına gerek olmaksızın pay
sahipleri çizelgesi Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden alınır.

MKK’den alınan bu bilgiler üçüncü kişilere verilemez ve veriliş amacı dışında kullanılamaz.

Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bildirimlere dayalı kayıtlar MKK
tarafından oluşturulan elektronik ortamda tutulur. Bu kayıtların tutulması ve bunlarda
değişiklik yapılmasına ilişkin elektronik işlem yöntemleri Bakanlık'ın uygun görüşü alınmak
kaydıyla MKK tarafından belirlenir.

Mücbir sebepler nedeniyle bilgi akışı sorunu olduğunda bildirimlerin iletilmesi ile kayıtların
tutulması ve değiştirilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık'ın uygun görüşü alınmak
kaydıyla MKK tarafından belirlenir.

Şirket tarafından hatalı veya eksik kayıtları düzeltmek amacıyla MKK sisteminde
güncelleme yapılması durumunda, düzeltme yapıldığı bilgisi MKK tarafından şirkete ve
ilgili pay sahibine bildirilir.

VI-) Kayıtların Tutulması 

Tebliğ'in kayıtların tutulmasına ilişkin 7. Maddesi uyarınca;
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Hamiline yazılı pay senedine ilişkin olarak MKK sisteminde üretilen tekil numara üzerinde
şirket tarafından herhangi bir değişiklik yapılamaz.

 Bildirimlerin işbu Tebliğ'de düzenlenen usul ve esaslara uygun olmaması halinde kayıt talebi
sistem tarafından kabul edilmez.

Tebliğ uyarınca MKK’ya yapılan bildirimin doğruluğundan, bildirimde bulunan sorumludur.

İşbu Tebliğ hükümleri uyarınca tutulan kayıtlar MKK nezdinde süresiz olarak saklanır.

MKK nezdinde tutulan kayıtlar gizli olup, bu kayıtlar ancak ilgili kanunlar uyarınca yetkili
kılınmış mercilerle paylaşılır.

Bakanlık, işbu Tebliğ kapsamında gerçekleştirilen işlemler esas alınarak oluşturulacak her
türlü istatistiki veri ve raporun, talep üzerine veya düzenli olarak yazılı veya elektronik
ortamda gönderilmesini MKK’den istemeye yetkilidir.

Hamiline yazılı pay sahipleri MKK nezdinde kendi adına kayıtlı payları MKK’nin “e-Yatırımcı:
Yatırımcı Bilgi Merkezi” uygulamasından elektronik ortamda sorgulayabilmekte ve bunlara
ilişkin belgeyi elektronik ortamda edinebilir.

Şirketler, pay sahipleri ve temsilcilerine ilişkin bilgiler ile MKK sisteminden aldıkları verileri
24/03/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)'na aykırı olarak
ve edinim amacı dışında kullanamazlar.

Sermaye azaltımı veya pay senedinin değiştirilmesi nedeniyle senedin iptal edilmesi
halinde, şirketi temsile yetkili olanlarca ilgili kararla birlikte yapılacak bildirim üzerine senede
ilişkin kayıt MKK sisteminden iptal edilir.

Şirketin ticaret sicilinden terkin edildiğinin, bildirim üzerine veya re’sen tespit olunduğu
hallerde hamiline yazılı pay senedine ilişkin kayıtlar doğrudan MKK tarafından iptal edilir.

VII-) Kayıtların Paylaşılması

Tebliğ'in kayıtların paylaşılmasına ilişkin 8. Maddesi uyarınca;

VIII-) Pay Senedinin İptali

Tebliğ'in pay senedinin iptaline ilişkin 9. Maddesi uyarınca;
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MKK’ya bildirimde bulunulmaması hâlinde, hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar,
Kanun'dan doğan paya bağlı haklarını gerekli bildirim yapılıncaya kadar kullanamaz.

Hamiline yazılı pay senedine bağlı hakların şirkete ve üçüncü kişilere karşı ileri
sürülebilmesinde MKK’ye elektronik yöntemlerle yapılan bildirim tarihi esas alınır.

Tebliğ uyarınca yapılacak kayıt ve bildirimler, MKK sistemine e-Devlet Kapısı üzerinden
elektronik imza, e-devlet şifresi veya T.C. Kimlik Kartı ile erişim sağlanarak veya doğrudan
MKK’nin “e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi” uygulamasından giriş yapılarak elektronik
ortamda yapılır.

Şirket tarafından yapılan bildirim üzerine şirkete ve pay sahibine; devralan tarafından yapılan
bildirim üzerine ise devralan ve devredene kaydın oluşturulduğu hususunda MKK tarafından
sistemde kayıtlı telefona kısa mesaj veya elektronik posta adresine elektronik posta
gönderilmek suretiyle bilgilendirmede bulunulur.

Pay sahipleri, adlarına kayıtlı olan hamiline yazılı pay senetlerine ilişkin bilgilere MKK sistemi
üzerinden erişebilir ve bu kayıtlar hakkında MKK’den tevsik edici belge alabilir.

MKK tarafından oluşturulan belgeler tek başına herhangi bir pay sahipliği hakkı tesis
etmez.

Şirket ve pay sahipleri daha önce bildirdikleri iletişim bilgilerinde değişiklik olması halinde
bu değişiklikleri MKK’ye bildirmekle yükümlüdür. İletişim bilgisinin güncelliğinden ilgili
şirket veya pay sahibi sorumludur.

IX-) Kaydın Etkisi

X-) Bildirim Usulü

Tebliğ'in bildirim usulüne ilişkin 11. Maddesi uyarınca;

XI-) Şirket ve Pay Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Tebliğ'in şirketin ve pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ilişkin 12. Maddesi uyarınca;

XII-) Hacze ve Tedbire Konu Paylar

Tebliğ'in hacze ve tedbire konu paylara ilişkin 13. Maddesi uyarınca;
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Muhafaza altına alınmak suretiyle icra müdürlüklerince veya tahsil dairelerince hacze veya
yargı mercilerince verilen bir karara istinaden tedbire konu edilen pay senedi hakkında ilgili
merciin senet üzerinde yer alan ve MKK tarafından üretilen tekil numarayı içerecek
şekilde şirkete yapacağı bildirim üzerine MKK nezdinde gerekli kayıt şirket tarafından
oluşturulur. Bu kayıtlar ilgili merciin bildirimi üzerine aynı usulle sistemden kaldırılır.

İlgili merci tarafından aksi yönde bir karar verilmedikçe haczedilen veya tedbire konu edilen
pay senedine ilişkin olarak devir bildirimi kaydedilemez.

Külli halefiyete dayanan devirlerde, ilgililer tarafından hak sahipliğini gösterir belge ile
birlikte yapılacak bildirim üzerine MKK kayıtlarında gerekli değişiklik yapılır.

Mahkemece ergin kılınmayan 18 yaşından küçük olanlar ile kısıtlıların, Tebliğ hükümleri
uyarınca yapacağı bildirimler bunların veli, vasi veya yasal temsilcileri tarafından yerine
getirilir.

Bildirimlerde veli, vasi veya yasal temsilcinin adı, soyadı, vatandaşlığı, Türkiye Cumhuriyeti
kimlik numarası, yabancı kimlik numarası, mavi kart numarası veya pasaport numarası ve
iletişim bilgilerine de yer verilir.

MKK tarafından verilecek hizmetlerden, tahakkuk edecek vergilerle birlikte aşağıdaki
tablolarda belirtilen ücretler alınır. 

XIII-) Küçükler, Kısıtlılar ve Mirasçıların Bildirimi

Tebliğ'in küçüklerin, kısıtlıların ve mirasçıların bildirimine ilişkin 14. Maddesi uyarınca;

XIV-) Ücret

Tebliğ'in ücrete ilişkin 15. Maddesi uyarınca;
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Bu ücretler, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Türkiye geneli için hesaplanan
Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi'nin Aralık ayına ilişkin yıllık
değişim oranlarının aritmetik ortalaması oranında artırılır.

Yapılan hesaplama sonucunda tespit edilen tutarlarda tam sayıdan sonraki küsuratlar
dikkate alınmaz.

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte (06/04/2021) hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar,
MKK’ye bildirilmek üzere pay senetleri ve Şirkete Bildirim Formu (Form) örneğine uygun iki
suret halinde düzenlenen form ile birlikte şirkete başvurur.

Pay senedinin gerçekliği ve geçerliliği ile pay sahibine ilişkin bilgilerin doğruluğu yönetim
kurulunca kontrol edilerek formun her iki sureti temsile yetkili yönetim kurulu üyesince
imzalanır. Islak imzalı formun bir sureti pay sahibine verilmekte ve pay senedi şirket
tarafından teslim alınır.

Pay senedi ve pay sahibine ilişkin 4. Maddede sayılan bilgiler şirketi temsile yetkili olanlarca 5
iş günü içinde MKK’ye bildirilerek bu amaçla oluşturulan sisteme kaydedilir ve yapılan
bildirimde ayrıca şirkete ilişkin iletişim bilgilerine yer verilir.

Pay senedi sistemde ilgili şirketle ilişkilendirilerek özel algoritma ile üretilen tekil numara
altında senet sahibi adına kaydedilir. Yapılan kayıtlar ve üretilen tekil numaralara ilişkin
bilgiler MKK sisteminden elektronik ortamda alınır.

MKK tarafından senet için üretilen tekil numara senet üzerinde görülebilecek bir yere şirket
tarafından yazılmakta ve imzaya yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imzalanır.
Örneğine uygun doldurulan Şirkete Bildirim Formları, temsile yetkili yönetim kurulu üyesi ve
pay sahibi tarafından ayrıca imza edilir, pay senetleri ve formun bir sureti pay sahibine
iade edilir.

XV-) Geçici Hükümler

Tebliğ'in Geçici 1. ve 2. Maddeleri uyarınca;
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Pay sahipleri, şirkete başvurmamaları halinde Kanun'dan doğan paya bağlı haklarını başvuruda
bulununcaya kadar kullanamaz.

Şirket ile pay sahibi tarafından imza edilen form, pay senedinin şirkete teslimi ve senedin
pay sahibine iadesinin ispatı dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz.

Pay sahibi tarafından şirkete yapılan başvuru üzerine senedin kayıt altına alınması ve üretilecek
tekil numaranın senet üzerine yazılması işlemlerinin pay sahibinin huzurunda aynı gün
içinde yerine getirildiği hallerde ayrıca form düzenlenmeyebilir.

31/12/2021 tarihine kadar, genel kurulu toplantıya çağıranlar tarafından genel kurula
katılabilecekler listesi düzenlenirken, MKK’ye bildirilmek üzere şirkete başvuruda bulunan
ancak henüz şirket tarafından MKK’ye bildirilmeyen pay sahipleri de dikkate alınır.
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BANKALARCA KULLANILACAK UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ  YÖNTEMLERİNE VE
ELEKTRONİK ORTAMDA SÖZLEŞME İLİŞKİSİNİN KURULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

Bankalar tarafından yeni müşteri kazanımında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti
yöntemlerine ve müşteri kimliğinin tespit edilmesini müteakip sunulacak bankacılık
hizmetlerine yönelik olarak mesafeli olsun olmasın bir bilişim veya elektronik haberleşme
cihazı üzerinden yazılı şeklin yerine geçecek şekilde ya da mesafeli olarak sözleşme
ilişkisinin kurulmasına yönelik usul ve esasların düzenlemesi

Açık rıza: Kişisel Verilerin Korunması Kanununda tanımlanan açık rızayı,

Banka: Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları,

Beyaz ışık: Gün ışığı gibi görünürde renksiz olan ışığı,

BSEBY: 15/3/2020 tarihli ve 31069 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Bilgi
Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliği,

Güvenlik ögeleri: Kimlik belgesinde yer alan giyoş, gökkuşağı baskı, optik değişken
mürekkep, gizli görüntü, hologram ve mikro yazıyı,

01/04/2021 tarihli 31441 sayılı Resmî Gazete’de Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti
Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik
(Yönetmelik) 01/05/2021 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yayımlanmıştır. Yönetmelik
hükümleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı (Başkan) tarafından
yürütülecektir.

I-) Amaç ve Kapsam

Yönetmelik'in 1. maddesine göre Yönetmeliğin amacı;

olarak ifade edilmiştir.

II) Tanımlar ve kısaltmalar

Yönetmelik'in 3. maddesine göre, bu Yönetmelik'te yer alan;
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Kimlik belgesi: 3/12/2019 tarihli ve 30967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönetmeliğinde tanımlanan kimlik kartını,

Kimlik Paylaşımı Sistemi: 20/8/2020 tarihli ve 2837 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla
yürürlüğe konulan Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliğinde tanımlanan Kimlik Paylaşımı
Sistemini,

Kişi: Uzaktan kimlik tespiti yapılacak gerçek kişiyi veya gerçek kişi taciri,

Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

MRZ: Optik karakter okuma yöntemlerini kullanarak makine okuması için biçimlendirilmiş,
zorunlu ve isteğe bağlı verileri kapsayan, kimlik belgesi üzerinde yer alan sabit boyutlu alanı,

Müşteri temsilcisi: Kişinin uzaktan kimlik tespitini yapacak banka personelini,

SMS OTP: BSEBY’de tanımlanan SMS OTP’yi,

Yakın alan iletişimi: Elektronik cihazların güvenilir, temassız işlem yapabilmesini ve sayısal
içeriğe ve/veya elektronik cihazlara erişimini mümkün kılan, veri okuma ve yazmakta
kullanılan kısa menzilli kablosuz teknolojiyi,

ifade edecektir.

III) Süreç başlatılmadan önce uyulması gereken genel ilkeler

Uzaktan kimlik tespiti, müşteri temsilcisi ile kişinin; fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına
gerek olmadan, çevrim içi olarak görüntülü görüşmesi ve birbiriyle iletişim kurması ile
yapılacaktır.

Uzaktan kimlik tespiti yöntemi bu Yönetmelik'te belirtilen şartlar dâhilinde uygulanacaktır. 

Uzaktan kimlik tespitinde kullanılacak görüntülü görüşme yönteminde olası teknolojik,
operasyonel ve benzeri riskler dikkate alınarak yeterli seviyede güvenlik önlemleri alınacaktır.

Uzaktan kimlik tespiti işlemi, kritik bir işlem olarak değerlendirilecek ve işlemin bilgi teknolojileri
veya müşteri temsilcisi tarafından tek başına başlatılması, onaylanması ve
tamamlanmasına imkân vermeyecek şekilde tasarlanacak ve işletilecektir.

Sürecin kişi tarafından başlatılması, bilgi teknolojileri tarafından uygulanan kontroller ile devam
ettirilmesi ve müşteri temsilcisi tarafından yapılacak onaylama ve ek kontroller ile tamamlanması
sağlanacaktır. 
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Müşteri temsilcisi tarafından yapılan kontrollerde işlemin riskli bulunması halinde işlem 2. bir
onaya gönderilecektir veya sonlandırılacaktır.

Uzaktan kimlik tespitine ilişkin kullanılacak süreçler ve sistemler, Bankaların Bilgi Sistemleri ve
Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliği kapsamında kritik bilgi sistemleri olarak
değerlendirilecektir.

Kimlik tespiti sırasında kullanılacak belgelere, bu belgelerde var olan doğrulanabilir özelliklere ve
doğrulamanın yapılması sırasında kullanılacak kriterlere ilişkin detaylı dokümanlar oluşturulacaktır.

Banka'nın belirlediği uzaktan kimlik tespiti sürecinin uygulanmasından önce, süreç dokümanları
oluşturulacak ve sürecin etkinliği test edilerek sonuçları yazılı hale getirilecektir. Test sonuçlarının
başarılı bulunmaması halinde süreçte gerekli güncellemeler yapılacak ve sürecin etkinliği ve
yeterliliği sağlanmadıkça süreç uygulanmayacaktır.

Banka tarafından, uzaktan kimlik tespiti süreci yılda en az 2 defa kontrol edilecektir. 

Güvenlik ihlallerinin tespit edilmesi veya gerçekleşmesi, ilgili mevzuatta değişiklik yapılması,
Banka'nın muhtemel dolandırıcılık veya sahtecilik teşkil edebilecek eylemlerden haberdar olması ve
kullanılan uzaktan kimlik tespiti yöntemine ilişkin zayıflıkların ortaya çıkması gibi durumlarda
teknolojik gelişmeler ve uygulamada kazanılan deneyimler dikkate alınarak sürecin ayrıca kontrol
edilmesi sağlanacak ve gerekli güncellemeler yapılacaktır.

IV) Uzaktan kimlik tespitini yapacak müşteri temsilcisi ve çalışma ortamı: 

Uzaktan kimlik tespitinin görüntülü görüşme aşaması, bu konuda eğitim almış müşteri temsilcisi
tarafından gerçekleştirilecektir.

Müşteri temsilcisi, kimlik tespitinde kullanılabilecek belgelerin özelliklerini ve bu belgeler için
uygulanan geçerli doğrulama yöntemlerini öğrenmesi ve dolandırıcılık veya sahtecilik teşkil
edebilecek eylemlere, bu Yönetmelik'te ve ilgili diğer mevzuatta yer alan yükümlülüklere ilişkin bilgi
sahibi olacaktır.

Müşteri temsilcisi, uzaktan kimlik tespiti sürecine ilişkin yılda en az 1 defa ve her bir güncelleme
sonrasında kişisel verilerin korunması mevzuatı da dâhil olmak üzere eğitim alacaktır.

Müşteri temsilcisi, kişinin banka müşterisi olma veya bankacılık hizmetlerinden yararlanma isteğini
kendi iradesiyle Banka'dan talep ettiğine dair karar verebilmesi konusunda eğitim alacaktır.

Uzaktan kimlik tespiti sürecinde müşteri temsilcisi, yaşanılabilecek güvenlik zafiyetlerinin ya da
suistimallerin engellenmesine yönelik gerekli tedbirlerin alındığı, erişimi sınırlandırılmış ayrı
alanlarda çalışacaktır.
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Kişiye güven vermesi açısından müşteri temsilcisinin Banka adına çalıştığını yansıtacak
şekilde uygun bir ortam oluşturulması veya yöntemler kullanılması sağlanacaktır.
 

Engelli kişilere hizmet verebilmek amacıyla en az 1 müşteri temsilcisine gerekli eğitimlerin
verilecektir.

V) Sürecin başlatılması ile uyulması gereken genel ilkeler:

Uzaktan kimlik tespiti sürecinde görüntülü görüşme başlamadan önce kişinin başvurusu uzaktan
kimlik tespiti sürecinin işletildiği banka uygulaması üzerinden elektronik ortamda doldurulan
bir formla alınacaktır, alınan veriler kullanılarak kişi hakkında risk değerlendirmesi
gerçekleştirilecektir. 

Risk değerlendirmesi sonucunda gerekiyorsa görüntülü görüşme başlatılmadan süreç
sonlandırılacaktır.

Bu Yönetmelik kapsamında uygulanacak uzaktan kimlik tespiti sürecinde, kişinin uzaktan kimlik
tespitinin yapılması amacıyla özel nitelikli kişisel verilerden sadece biyometrik verisi
kullanılabilecektir ve kişinin buna dair açık rızası elektronik ortamda kayıt altına alınacaktır.

Kişi ile yapılacak görüntülü görüşmeden önce müşteri temsilcisinin soracağı asgari sorular
belirlenecek ve sorulan soruların sırası ve/veya türü değişkenlik gösterecektir.

Uzaktan kimlik tespitinin görüntülü görüşme aşaması gerçek zamanlı ve kesintisiz şekilde
yapılacaktır. Müşteri temsilcisi ile kişi arasındaki görsel-işitsel iletişimin bütünlüğünün ve
gizliliğinin yeterli seviyede olması sağlanacaktır. Bu amaçla, yapılan görüntülü görüşme uçtan
uca güvenli iletişim ile gerçekleştirilecektir.

Gerçekleşen iletişimin görüntü ve ses kalitesinin, bu Yönetmelik'te yer alan hükümler ve kontroller
çerçevesinde şüpheye yer bırakmayacak ve kimlik tespitinde herhangi bir kısıtlamaya imkân
vermeyecek şekilde tüm görüşme esnasında yeterli seviyede olması sağlanacaktır. 

Uzaktan kimlik tespiti sürecinde kişiye yalnızca yapılan kimlik tespiti işlemi için geçerli, merkezi
olarak üretilen SMS OTP iletilecektir. İletilen SMS OTP’nin kişi tarafından çevrim içi olarak
uygulama ara yüzü üzerinden geri gönderilmesi sağlanacaktır. Sistemde bu SMS OTP’nin başarılı
şekilde onaylanması durumunda kişinin cep telefonu numarası doğrulanmış olacaktır.

VI) Kullanılabilecek kimlik belgesi ve doğrulanması:

Uzaktan kimlik tespiti sürecinde beyaz ışık altında görsel olarak ayırt edilebilen güvenlik
ögelerine, fotoğraf ve imzaya sahip olan kimlik belgesi kullanılacaktır.
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 Kullanılan kimlik belgesinin, belgeyi çıkaran yetkili makam tarafından verildiği ve belgenin
temassız yongası üzerindeki bilgilerin değiştirilmediği,

Kimlik belgesinin temassız yongası üzerindeki anahtarların kopyalanarak oluşturulmadığı,

Kimlik belgesinde bulunması gereken karakterlerin yazı tipi, düzeni, sayısı, büyüklüğü, aralığı
ve tipografisi gibi belgeyi çıkaran yetkili makamca tanımlanan özelliklere sahip olduğu,

 Kimlik belgesinin zarar görmemiş, tahrif edilmemiş, değiştirilmemiş ve özellikle
üzerine sonradan fotoğraf yapıştırılmamış olduğu,

Kimlik belgesi geçerlilik süresinin söz konusu kimlik belgesinin sahip olduğu standartlara
aykırı olmadığı,

Kimlik belgesinin MRZ’sinde yer alan bilgiler ile kimlik belgesine ait bilgilerin uyuştuğu,

Yakın alan iletişimi kullanılarak kimlik belgesinin yongası üzerinde yer alan kimlik bilgilerinin
doğrulanması, kimlik belgesinden kişinin kimliğinin tespit edilmesi için gereken eşleşmenin
sağlandığı anlamına gelecektir. Söz konusu doğrulama;

 
kontrol edilerek yapılmaktadır.

Yakın alan iletişimi kullanılarak doğrulamanın herhangi bir nedenle yapılamaması halinde kimlik
belgesinin sahip olduğu fotoğrafın en az 4 adedinin şekil ve içerik bakımından doğrulanması
sağlanacaktır. 

Sadece görsel güvenlik unsurlarının doğrulanması hallerinde Banka ilave olarak kişi ile
sürekli iş ilişkisi tesisi öncesinde ilk finansal hareketin, müşterinin tanınmasına ilişkin esasların
uygulandığı bir başka bankadaki kişinin kendi hesabından yapılmasını zorunlu tutacaktır.

Müşteri temsilcisi, görüntülü görüşme sürecinde kişiyi ve kişi tarafından sunulan kimlik
belgesinin ön ve arka yüzü ile birlikte belgenin üzerindeki bilgileri gösteren fotoğraflar ve/veya
ekran görüntüleri oluşturacaktır.

 
Sunulan kimlik belgesinde bulunan veri ve bilgilerin geçerliliği ve gerçekliğine ilişkin doğrulama,
uzaktan kimlik tespiti sürecinin bir parçası olarak gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda asgari olarak;

Kişiye ilişkin kimlik belgesinde yer alan bilgilerin Banka tarafından bilinen, Kimlik Paylaşımı
Sisteminden alınan ve varsa kimlik tespiti yapmak amacıyla Banka'nın erişimine açık olan diğer
bilgiler ile eşleştiği,
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Kimlik belgesinde yer alan seri numarasının görüntülü görüşme sırasında kimlik belgesi
üzerinden kişiye okutulması suretiyle seri numarası,

doğrulanacaktır.

VII) Kimliği tespit edilecek kişinin doğrulanması:

Uzaktan kimlik tespiti sürecinde kişinin yüzü ile kimlik belgesinden yakın alan iletişimi kullanılarak
alınabilmesi halinde temassız yongadaki fotoğrafın, alınamaması halinde ise kimlik belgesi
üzerinde yer alan fotoğrafın biyometrik karşılaştırması yapılacaktır.

Müşteri temsilcisi, kullanılan kimlik belgesindeki fotoğrafın ve kişisel bilgilerin kişi ile uyuştuğunu
kontrol edecektir.

Müşteri temsilcisi, kimlik tespiti sürecinde kişi ile kuracağı diyalog ve yapacağı gözlemler
neticesinde kimlik belgesindeki bilgilerin, görüşme esnasında kişi tarafından sağlanan bilgilerin ve
belirtilen niyetin inandırıcı ve yeterli olduğuna kanaat getirecektir. Bu kapsamda kimlik avına,
sosyal mühendisliğe, başka bir tarafın zorlamasıyla baskı altında gerçekleşen hareketlere ve
benzeri dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin riskler göz önünde bulundurulacaktır.

Uzaktan kimlik tespitinin görüntülü görüşme aşamasının sonunda kişinin verilecek bankacılık
hizmetleri hakkında bilgilendirilmesi ve Banka müşterisi olacağını kabul ettiğine ilişkin sözlü
onay alınması ile süreç tamamlanmış olacaktır.

VIII) Görüntülü görüşmede sürecin sonlandırılması:

Zayıf ışık koşulları, düşük görüntü kalitesi ya da iletimi ve benzeri durumlar nedeniyle bu
Yönetmelik'te belirtildiği şekilde görsel doğrulama yapılmasının ve/veya kişi ile sözlü
iletişim kurmanın mümkün olmadığı hallerde uzaktan kimlik tespitinin görüntülü görüşme
aşaması sonlandırılacaktır. 

Süreçte başkaca bir tutarsızlık veya belirsizlik bulunması durumunda da uzaktan kimlik
tespitinin görüntülü görüşme aşaması sonlandırılacaktır.

Uzaktan kimlik tespitinin görüntülü görüşme aşamasında kişi tarafından sunulan belgenin
geçerliliği hususunda ya da dolandırıcılık veya sahtecilik teşkil edebilecek eylemlerden şüphe
edilmesi durumunda, uzaktan kimlik tespiti süreci sonlandırılacaktır.

IX) Verilerin kaydedilmesi ve saklanması:

Bilgi ve belge saklama gerekliliklerine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere; uzaktan
kimlik tespiti sürecinin tamamı, sürecin tüm adımlarını içerecek ve denetlenebilir olmasını
sağlayacak şekilde kayıt altına alınacak ve saklanacaktır. 
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Söz konusu sözleşmenin bütün şartlarının, müşterinin okuyabileceği şekilde internet
bankacılığı ya da mobil bankacılık dağıtım kanalları üzerinden müşteriye iletilmesi,

İnternet bankacılığı ya da mobil bankacılık dağıtım kanalları üzerinden müşteriye iletilen
sözleşme ve bu sözleşme ile birlikte müşterinin sözleşmeyi kuran irade beyanının, BSEBY’nin
38 inci maddesinin 3. fıkrası ile 39 uncu maddesinin 1. fıkrasında belirtilen müşteriye özgü
şifreleme gizli anahtarı ile imzalanarak Banka'ya iletilmesi,

X) Uzaktan kimlik tespitinde sorumluluk:

Uzaktan kimlik tespiti için kullanılan çözümlerin kişiyi yanlış tespit riskini en aza indirecek şekilde
kullanılmasını sağlamak Banka'nın sorumluluğundadır. 

Banka uzaktan kimlik tespiti ile kimlik tespiti yaptığı kişileri farklı bir risk profilinde izleyecektir. Bu
kişilerce yapılan işlemin türüne ve tutarına bağlı olarak ilave güvenlik ve kontrol yöntemleri
uygulanacaktır.

Kişilere ya da 3. bir tarafa yükümlülük doğuran işlemlerde itiraz halinde ispat yükümlülüğü
Banka'dadır.

Bu Yönetmelik'te yer alan şartlar dâhilinde uzaktan kimlik tespitinin yapılması halinde BSEBY
gerekleri yerine getirilmiş sayılacaktır.

Banka'nın BSEBY’de ve bu Yönetmelik'te yer alan hükümlere uyum durumunun, şikâyetler ile
sahtecilik veya dolandırıcılık teşkil edebilecek eylemlerin değerlendirilmesi neticesinde ve gerekli
görülen diğer hallerde uzaktan kimlik tespiti kullanımını kısıtlamaya veya durdurmaya Kurul
yetkili olacaktır.

XI) Kimlik tespitini müteakip sözleşme ilişkisinin kurulması:

Bu Yönetmelik'te yer alan şartlar dâhilinde uzaktan kimlik tespitinin yapılmasını ya da şubeler
aracılığıyla müşteri kimliğinin yüz yüze tespit edilmesini müteakiben, BSEBY’de düzenlenen
internet bankacılığı ya da mobil bankacılık dağıtım kanallarından herhangi biri kullanıma açık olan
müşterilerce gerçekleştirilmek istenen işlemlere yönelik sözleşme ilişkisinin mesafeli olarak
kurulması durumunda, müşterinin sözleşmeyi kuran irade beyanının BSEBY’nin 34 üncü
maddesinin 1. fıkrasına uygun olarak gerçekleştirilmiş bir kimlik doğrulama sonrasında söz
konusu dağıtım kanalları üzerinden alınması şarttır.

Bu Yönetmelik'te yer alan şartlar dâhilinde uzaktan kimlik tespitinin yapılmasını ya da şubeler
aracılığıyla müşteri kimliğinin yüz yüze tespit edilmesini müteakiben, mesafeli olsun olmasın,
müşterilerce gerçekleştirilmek istenen işlemlere yönelik olarak bir bilişim veya haberleşme
cihazı üzerinden yazılı şeklin yerine geçecek nitelikte bir sözleşme ilişkisi kurulabilmesi
için;
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İletilen sözleşmede müşteriye sözleşme içeriği olarak hangi bilgiler gösterilmiş ise
müşteri tarafından yalnızca o bilgilerin, müşteriye özgü şifreleme gizli anahtarı ile
imzalanmasının sağlanması,

Bu Yönetmeliğe uygun olarak elektronik ortamda kurulması ya da

Müşterinin sözleşmeyi kuran irade beyanının uzaktan kimlik tespitinin görüntülü
görüşme aşamasında kimlik tespitini müteakip alınması suretiyle mesafeli olarak
kurulması,

şarttır.

Müşteriye sunulacak bankacılık hizmetlerine yönelik olarak Banka ile müşteri arasındaki ilişkileri
düzenleyen ve resmi şekle veya özel bir merasime tabi olmayan her türlü sözleşmenin;

hallerinde, bu sözleşmeler için yazılı şekil şartı gerçekleşmiş sayılacaktır.
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
2021/9 SAYILI GENELGE 

Kurumun 22/02/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı genelgesinin 1. Kısım, 6. Bölümünde yer alan
"2.1- İşten ayrılış nedenleri" alt başlığındaki (Alt başlık) işten ayrılış nedenleri tablosundaki,
"29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile
fesih" kodu çıkarılmıştır.

Alt başlıkta yer alan "41-" nolu koddan sonra gelmek üzere;

Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu (Kurum) Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel
Müdürlüğü tarafından 01/04/2021 tarihinde 2021/9 sayılı Genelge (Genelge) yayımlanmıştır.
Anılan Genelge hükümleri uyarınca, Kurumun 22/02/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı genelgesinde
birtakım değişiklikler yapılmıştır.

Anılan Genelge ile birlikte;
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Finans

 ÖDEMELERDE KRİPTO VARLIKLARIN KULLANILMAMASINA DAİR
YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR.

 

Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacaktır. 

Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik
hizmet sunulamayacaktır.

Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para
ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri
geliştiremeyecek, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamayacaktır.

Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer
veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına
aracılık edemeyecektir.

16/04/2021 tarihli 31456 sayılı Resmî Gazete’de Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına
Dair Yönetmelik (Yönetmelik) 30/04/2021 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yayımlanmıştır. 

 
Yönetmelik kapsamında hukukumuzda ilk kez "Kripto Varlık" tanımlaması yapılmıştır. 

 
"Kripto Varlık", dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak
oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ancak itibari para, kaydi para, elektronik
para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak
nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade edecektir.

 
Yönetmelik uyarınca; ödemelerde, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para
ihracında kripto varlıkların kullanılması 30/04/2021 tarihi itibariyle yasaklanmıştır. 

 
Bu kapsamda;
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ELEKTRİK PİYASASI YAN HİZMETLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK VE RÜZGAR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ
KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

 

Elektrik depolama tesisi sahibi ve/veya işletmecisi olan tüzel kişiler ile tüketim tesisi sahibi
tüzel kişiler, tüzel kişiliklerine ait bilgileri onaylanmak üzere Yan Hizmet Piyasa Yönetim
Sistemi (YHPYS)’ye girdikten sonra; belgelerde imzası bulunan kişilerin yetki belgeleri ve
sicil tasdiknamesini veya vekâletnameyi de bir ön yazı ile Enerji Piyasaları İşletme Anonim
Şirketi (Piyasa İşletmecisi)'ne elden teslim ederek tüzel kişilik kaydı başvurusunda
bulunabileceklerdir. Böylelikle belgelerde imzası bulunan kişilerin imza sirkülerlerinin aslı
ya da noter onaylı suretinin başvuruda aranması şartı kaldırılmıştır.

Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) arasında reaktif
güç kontrolü hizmetine ilişkin olarak imzalanacak yan hizmet anlaşmalarının, anlaşma
kapsamında bulunan üretim tesislerine ait üretim lisansı ve tüzel kişilik adına
anlaşmayı imzalamaya yetkili personele ait sicil tasdiknamesi veya vekâletnameye ait
bilgi ve belgeleri de içermesi gerekecektir. Yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişiler ile TEİAŞ
arasında oturan sistemin toparlanmasına ilişkin olarak imzalanacak yan hizmet
anlaşmalarının, anlaşma kapsamında bulunan yan hizmet birimine ait yan hizmet birimi
ve tüzel kişilik adına anlaşmayı imzalamaya yetkili personele ait sicil tasdiknamesi veya
vekâletnameye ait bilgi ve belgeleri de içermesi gerekecektir. Yapılan değişiklikler sonucunda
anlaşmayı imzalamaya yetkili personele ait imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı
suretleri veya aslı ile birlikte sunulacak fotokopisinin aranması şartı kaldırılmıştır.

I-) Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01/04/2021 tarihli 31441 sayılı Resmî Gazete’de Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde
(Yönetmelik) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Değişiklik) yayımlanarak 01/04/2021
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Değişiklik hükümleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı
(Başkan) tarafından yürütülecektir.

 Yapılan değişiklik ile birlikte;

http://berkerberker.com/
https://tr.linkedin.com/company/berker-law
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Rüzgar veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere yapılmış önlisans
başvurularından, başvurular arasından bağlantı bölgesi için ilan edilen kapasite kadar sisteme
bağlanacak olanları belirlemek için yapılan yarışmaya katılmak isteyen tüzel kişiler; tekliflerini,
üzerinde tüzel kişinin ticaret unvanı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) proje
başvuru numarası ve projenin adı yazılı kapalı zarf içerisinde TEİAŞ tarafından belirtilen yer,
gün ve saatte belirlenen adrese teslim edeceklerdir. Kapalı zarfın içerisinde şirketi temsil ve
ilzama yetkili kişi/kişilere veya vekâlet verilen kişi/kişilere ait sicil tasdiknamesi veya
vekâletnamenin de bulunması gerekeceği düzenlenmiştir. Böylelikle şirketi temsil ve ilzama
yetkili kişi/kişilere veya vekâlet verilen kişi/kişilere ait noter tasdikli imza sirkülerinin
aranması şartı kaldırılmıştır.

II-) Rüzgar veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans
Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

01/04/2021 tarihli 31441 sayılı Resmî Gazete’de Rüzgar veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim
Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliğinde
(Yönetmelik) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Değişiklik) yayımlanarak 01/04/2021
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Değişiklik hükümleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı
(Başkan) tarafından yürütülecektir.

Yapılan değişiklik ile birlikte;

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/

