HUKUK BÜLTENİ
Aralık 2014

Mevzuat değişiklikleri
Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği 30
Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete’de
yayınlandı.

Giriş
Aylık
olarak
yayınlanan
hukuk
bültenimizde; şirketler için pratik bilgilere,
mevzuatımızdaki değişikliklere, güncel
içtihatlara ve sektörel düzenlemelere yer
verilmektedir. Bültenimiz 2014 yılının son
ayına ilişkin olması sebebiyle, mevzuat
değişiklikleri geniş yer tutmaktadır.
Gürpınar
Hukuk
Bürosu
olarak
hazırladığımız Hukuk Bülteni’nin sizlere
faydalı olmasını dileriz.

Duyurular
Dış Ticaretin önemli unsurları arasında
yer alan dolaşım belgeleri ve menşe
şahadetnameleri elektronik ortamdan
talep edilebilecek.
İstanbul
Ticaret
Odası
(İTO)’nın
15.12.2014 tarihli duyurusuna göre;
merkez bina, Kadıköy, İstanbul Dünya
Ticaret Merkezi ve Sabiha Gökçen hizmet
birimlerinde verilmekte olan dolaşım
belgeleri elektronik ortamda Oda’dan talep
edilecek olup, belge bedeli ve kargo
ücretleri üye tarafından ödenmek kaydıyla
üyelere kargo ile gönderilecektir.
İTO’dan Almanca ve Fransızca faaliyet
belgelerini temin edilebilecek.
10.12.2014 tarihi itibariyle, Türkçe ve
İngilizce faaliyet belgelerine ek olarak,
Nace kodu ve meslek bilgileri kodu içeren
Almanca ve Fransızca faaliyet belgelerini
İTO bankolarından ve portal üzerinden
temin edebilmeniz mümkün hale gelmiştir.

Elektrik Tesislerinin modern teknolojiye
uygun tesis edilebilmesi, can ve mal
güvenliğinin sağlanması, proje onay
işlemlerinin mevzuata ve standartlara
uygun yapılması için 30 Aralık 2014 tarihli
ve 29221 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de
Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği
yayınlanmıştır. İşbu Yönetmelik, yayımı
tarihi yani 30 Aralık 2014 tarihi itibariyle
yürürlüğe girmiş ve 16.12.2009 tarihli ve
27434 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu yönetmeliğe göre, elektrik tesislerinin
tasarımı ve projelendirmesi ile ilgili olarak,
Türk Standartları, bölgesel standartlar ve
Uluslar arası standartlar, kabul gören
uygulama kodları ve teknik dokümanlar,
elektrik piyasası ile ilgili mevzuat ve diğer
kamu kuruluşları tarafından düzenlenen
şartnameler ile usul ve esaslar esas
alınacaktır.
Projelerin niteliklerine göre ilgi branş
mühendisleri tarafından hazırlanması ve
imzalanması
esas
olup,
proje
mühendislerinin Proje Uzmanlık Sertifikası
(PUS) sahibi olması zorunlu hale
getirilmiştir. PUS belgesi bir defada 5 yıllık
süre için verilecek olup, PUS eğitimleri
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
tarafından yetkilendirilmiş ihtisas sahibi
kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler,
akredite kuruluşlar, Proje Onay Birimleri
(POB) veya ilgili meslek odaları tarafından
verilebilir. Proje mühendislerinin PUS
sahibi olmasına ilişkin hükümler 1.1.2016
tarihine kadar uygulanmayacaktır.
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Yönetmelik
kapsamındaki
elektrik
tesislerinin proje onay ve onaylı projelerine
göre yapılan tesislerin kabul işlemleri ve
tutanak onay işlemleri yetkisi Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na ait olmakla
birlikte, Bakanlık bu yetkisini kurum,
kuruluş ve tüzel kişilere yetki devri yoluyla
da yaptırabilir.

Yapılan değişikliklere göre; on veya daha
fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer
alan işyeri işverenleri ayrıca diğer sağlık
personeli görevlendirecektir.
Gerekli
niteliklere haiz olması halinde tehlike sınıfı
ve çalışan sayısı dikkate alarak bu
hizmetin yerine getirilmesini kendisi
üstlenebilir.

Proje onayı yapılmayan elektrik tesisinin
kabulü yapılmayacağı ve proje onayı
yapılmayan tesislere hiçbir surette enerji
verilmeyeceği düzenlenmiştir. Proje onayı
yapılmadan kurulan tesislerin tespit
edilmesi
durumunda
mühürlenerek,
çalıştırılmaları önlenecektir.

Yönetmeliğin 5. maddesine; İşverenin,
çalışanın
ölümü
veya
maluliyetiyle
sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün
bozulmasına neden olan iş kazası veya
meslek hastalığının meydana gelmesinde
ihmali yargı kararı ile kesinleşen işyeri
hekimi veya iş güvenliği uzmanını İş
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğe
bildirmekle ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı tarafından belirlenecek iş sağlığı
ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili
bilgileri, İSG KATİP sistemi üzerinden
Genel Müdürlüğe bilgi vermekle yükümlü
olduğu hususları eklenmiştir.

Onaylanan projeler 5 yıl geçerli olup, tesis
sahibinin talebi üzerine Yönetmelik’ deki
şartları taşıması halinde uzatılabilecektir.
Projelerin hazırlanması, sunulması ve
onayı aşamaları Yönetmelik Üçüncü
Bölümde düzenlenmiş olup, projelerin
incelenmesi ve onayı ilgili Proje Onay
Birimleri (POB) tarafından yapılacaktır.

29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve
Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nde
18.12.2014 tarih ve 29209 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan Yönetmelik ile
bazı değişiklikler yapılmıştır.
18.12.2014 tarihli Yönetmelik ile İş Sağlığı
ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nde
bazı önemli değişiklikler yapılmıştır.
Bilindiği gibi bu yönetmelik, hem işverenler
açısından yükümlülükler hem de Ortak
Sağlık ve Güvenlik Birimlerine (OSGB)
ilişkin yükümlülükler düzenlenmiştir. Bu
bültende işverenlerin yükümlülüklerine
ilişkin yapılan değişiklikler hakkında bilgi
vereceğiz.

Yönetmeliğe eklenen diğer bir husus da,
belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye
sahip olmayan ancak ondan az çalışanı
bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan
işyeri işverenleri veya işveren vekili
tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri
tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik
muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve
güvenliği
hizmetlerini
yürütebileceği
hükmüdür. Eklenen bu fıkraya ilişkin;
eğitim programları, eğitimin süresi ve
eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirmeye
ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenecektir.
Ayrıca, işveren sektörel düzenleme
çerçevesinde maden ve yapı ile diğer
sektörlerde öncelikli olarak hangi mesleki
unvana sahip iş güvenliği uzmanlarının ve
bunların yanında görev yapacak diğer
mesleklere sahip iş güvenliği uzmanlarının
belirlenmesine dair usul ve esaslar
Bakanlıkça düzenlendikten sonra sektörel
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iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olan
iş güvenliği uzmanı görevlendirmek
zorundadır.
İşyerinde çalışanlar arasından işyeri
hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık
personeli görevlendirilmesi durumunda bu
kişilerle işveren arasında; OSGB’lerden
hizmet alınması durumunda OSGB ile
işveren arasında sözleşme imzalanır.
OSGB ile işveren arasında İSGKATİP sistemindeki
örneğine
uygun
sözleşme düzenlenir ve karşılıklı olarak en
geç beş gün içerisinde sistem üzerinden
onaylanır. İSG-KATİP sistemi üzerinden
onaylanan sözleşme nüshalarından biri
işveren tarafından, biri OSGB tarafından
saklanır. OSGB, sözleşme yaptığı işyerine
hizmet verecek işyeri hekimi, iş güvenliği
uzmanı ve diğer sağlık personelini, bu
konuda ayrıca bilgilendirir. İşyerinde
çalışanlar
arasından
görevlendirme
yapılması durumunda, işyeri hekimi, iş
güvenliği uzmanı, diğer sağlık personeli ile
İSG-KATİP sistemindeki örneğine uygun
sözleşme veya görevlendirme belgesi
düzenlenir ve karşılıklı olarak en geç beş
gün içerisinde sistem üzerinden onaylanır.
İSG-KATİP sistemi üzerinden onaylanan
sözleşmenin
bir
nüshası
işveren
tarafından,
biri
sözleşme
veya
görevlendirme yapılan kişiler tarafından
saklanır.
Belirtilen sözleşme veya görevlendirme
belgeleri ile bu belgelerin fesih veya başka
bir nedenle geçerliliğini yitirmesi halinde
durum çalışanlar arasından işyerinde
görevlendirme yapılmış olması halinde
işveren tarafından; işyeri dışından hizmet
alınmış olması halinde OSGB tarafından
beş iş günü içinde Genel Müdürlüğe İSGKATİP üzerinden bildirilir.
Yönetmeliğin
14.maddesinin
diğer
bentlerinde ufak değişiklikler yapılmış,

İSG- KATİP sistemi madde metinlerinde
yer almıştır.
Doğalgaz, Elektrik ve Petrol Piyasası
Lisans Yönetmeliklerinde değişiklik
yapıldı.
Her üç yönetmelik de, 26.12.2014 tarihli
29217 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış
olup, ortak olan değişiklik Kurumsal Bilişim
Sistemi ve Endüstriyel Kontrol Sistemleri
tanımları eklenerek; lisans sahiplerine,
kurumsal bilişim sistemi ile endüstriyel
kontrol sistemlerini TS ISO/IEC 27001 Bilgi
Güvenliği Yönetim Sistemi standardına
uygun bir şekilde işletmek, TS ISO/IEC
27001
standardına
uygun
faaliyet
gösterdiğini Türk Akreditasyon Kurumuna
akredite
olmuş bir
belgelendirme
kurumuna ispat ederek sistemlerini
belgelendirmek ve söz konusu belgelerin
geçerliliğini
sağlamak
yükümlülüğü
getirilmiştir. Bu yükümlülük, Elektrik
Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde OSB
üretim lisansı sahipleri hariç üretim lisansı
sahiplerine, TEİAŞ, EPİAŞ ve OSB
dağıtım lisansı sahipleri hariç dağıtım
lisansı sahiplerine, Doğalgaz Piyasası
Lisans Yönetmeliği’nde iletim lisansı
sahiplerine,
Petrol
Piyasası
Lisans
Yönetmeliği’nde
rafinerici
lisans
sahiplerine aittir. Her üç yönetmelikteki bu
değişiklik, 1.3.2016 tarihinde yürürlüğe
girecektir.
Bu değişikliklerin dışında, Elektrik Piyasası
Lisans Yönetmeliği’nin yerleşim alanları
dışında
üretim
tesislerinden
enerji
sağlanması başlıklı geçici 1. maddesinde
“Dağıtım ve perakende satış hizmetlerinin
sağlanamadığı
gerekçesiyle
Kuruma
başvuruda bulunulması halinde, yerleşim
alanları
dışında
yer
alan
üretim
tesislerinde, üretim faaliyetini tamamlayan
ve/veya gereği olan faaliyetler ile üretim
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faaliyeti sonucu oluşan yan ürünlere ilişkin
faaliyetlerin diğer tüzel kişiler tarafından
söz konusu üretim tesislerine entegre
şekilde
yürütülebilmesi
için
üretim
tesislerinden
elektrik
enerjisi
sağlanmasına 31/12/2014 tarihine kadar
izin verilebilir” şeklindeki hükmü “.. söz
konusu hizmetlerin ilgili dağıtım lisansı
sahibi
tüzel
kişiler
tarafından
sağlanabileceği
tarihe
kadar
izin
verilebilir.”
olarak değiştirilmiştir. Bu
değişiklik yönetmeliğin yayımı tarihi
itibariyle diğer bir ifade ile 26.12.2014
tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama
Yönetmeliği ve Endüstri Bölgeleri
Yönetmeliği’ndeki
değişiklikler
27.12.2014 tarih ve 29218 sayılı Resmi
Gazete yayınlanmıştır.
Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği’nde yapılan
değişikliklerin başında, endüstri bölgeleri
kurulumu
için
atılacak
adımların
sadeleştirilmesi ve fizibilite raporunun
tanımı
yapılarak
kapsamının
daraltılmasıdır.
Fizibilite
raporlarında
aranan detaylı bilgiler, 48.maddede
yapılan değişiklik ile münferit yatırım yeri
taleplerine özgülenmiştir. Yer seçimi
işlemlerinin
3
ay
içinde
neticelendirileceğine ilişkin 9. maddedeki
fizibilite etüdü ifadesi fizibilite raporu olarak
değiştirilmiştir.
Organize Sanayi Bölgesi Uygulama
Yönetmeliği’nde
yapılan
en
önemli
değişiklik ise, 70. maddesinde düzenlenen
OSB sanayi parsellerinde taban alanı kat
sayısının kaldırılmasıdır. Bu düzenleme
ile, bugüne kadar kendilerine tahsis edilen
sanayi parsellerinin azami yüzde 55’ine
tesis kurulabilen yatırımcıların artık taban
alanı olarak yüzde 70’i kullanmaları
olanaklı hale getirilmiştir. Yönetmeliğin 72.
maddesinde yapılan değişiklik ile, tesislere

kot verilmesine ilişkin hükümler ve tek kat
yapılaşma taleplerinin karşılanması parsel
çekme mesafeleri yeniden düzenlenmiştir.
Yönetmelikteki diğer önemli değişiklik ise,
173. maddesine eklenen 5. fıkradır. Buna
göre; OSB içinde yer alan taşınmazlar,
OSB yönetiminden uygunluk görüşü almak
kaydıyla finansal kiralama sözleşmesine
konu edilebilir. Devlet tarafından arsa
teşviki verilen arsalar için finansal kiralama
sözleşmesi
yapılamayacaktır.
Satışı
yapılan arsalar hiçbir şekilde tahsis amacı
dışında
kullanılamayacaktır.
Finansal
kiracının, bölgenin kuruluş protokolünde
katılımcılar için öngörülen niteliklere sahip
olması zorunludur.
Finansal
kiralama
sözleşmesinin,
mülkiyetin
finansal
kiracıya
geçmesinden önce herhangi bir nedenle
sona
ermesi
hâlinde,
Finansal
Kiralama Şirketi mülkiyetinde bulunan
taşınmazı sadece
bölgenin
kuruluş
protokolünde öngörülen niteliklere sahip
gerçek veya tüzel kişilere en geç iki yıl
içinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek
veya tüzel kişilere finansal kiralama da
dâhil olmak üzere kiraya vermek
zorundadır. Bu durumda eski finansal
kiracının vermiş olduğu taahhütler, yeni
alıcı veya kiracı tarafından aynen kabul
edilmiş sayılır. Finansal kiralama şirketi
taşınmazı iki yıl içinde satmaz veya kiraya
vermez ise taşınmaz OSB tarafından
finansal kiralama bedeli üzerinden satın
alınabilir şeklinde düzenlenmiştir.
Yönetmeliğe eklenen geçici 6. madde ile,
4562 sayılı OSB Kanunu’nun yayınlandığı
tarihten önce yapılan tahsis ve kazanılmış
haklarla ilgili olarak, katılımcının arsa
tahsisinin iptalinde iade edilecek arsanın
bedeli, müteşebbis heyet/genel kurulca
karara bağlanmak şartıyla yılı kanuni faz
oranları ile belirlenen arsa bedelinden az,
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tahsis bedelinin yüzde 75’inden fazla
olmamak
üzere
OSB
tarafından
belirlenerek ödenecektir.
Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat
Yönetmeliği’nde yer alan usul ve
esaslar yeniden belirlendi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun
(EPDK) "Elektrik Piyasası İthalat ve
İhracat
Yönetmeliğinde
Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliği" 28.12.2014
tarih ve 29219 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yapılan değişikliklere göre; senkron
paralel olmayan bağlantılar konusunda
ithalat veya ihracat faaliyeti için başvuru
yaparken, imza tarihi eski olmakla birlikte
başvuru yapılacak süre için yürürlükte olan
bir anlaşma sunulması halinde söz konusu
anlaşmanın geçerli olduğuna ilişkin
başvuru
sahibi
tarafından
yazılı
taahhütname verilecek.
Yine Yönetmeliğin 9. maddesine yapılan
ekleme ile, senkron paralel olmayan
bağlantılar için verilen ithalat veya ihracat
faaliyetine
ilişkin
iznin
süresinin
dolmasından önce faaliyetin devamına
ilişkin kuruma lisans tadil başvurusu
yapılması ancak başvuruya ilişkin sürecin
zamanında
tamamlanamaması
durumunda, elektrik enerjisi ithalat veya
ihracatına
ilişkin
kuruma
yapılan
başvurunun sonuçlandırılmasına yönelik
işlemler tamamlanıncaya kadar; söz
konusu ithalat veya ihracat faaliyetinin
kesintiye uğramamasını teminen ve
gereklilik olması durumunda, faaliyetin
devamına
kurul
tarafından
izin
verilebilecektir.
Yönetmeliğin
15.maddesinde
yapılan
değişiklik ile, enterkonneksiyon hat
kapasitelerinin tahsisi, enterkonneksiyon

hat kullanımının takibi ve bu hatlardaki
kısıt yönetimi, sistem işleticisi tarafından
yürütülecek. Sistem işleticisi; 36 kV ve
altındaki şebeke için ilgili Dağıtım Şirketi,
36 kV üstü şebeke için TEİAŞ’dır.
TEİAŞ ilgili fıkra kapsamındaki hak ve
yükümlülüklerini
6446
sayılı Elektrik
Piyasası Kanunu’nun 8. maddesi uyarınca,
uluslararası kuruluşlar ile yapacağı
anlaşmalar çerçevesinde ve kurul onayı
almak kaydıyla söz konusu uluslararası
kuruluşlara
kısmen
veya
tamamen
devredebilecek.
Enterkonneksiyon hattı kapasite tahsisine
ilişkin usul ve esaslar sistem işleticisi
tarafından hazırlanarak kurul onayına
sunulacak.
Onayı
müteakip
işletici
tarafından hazırlanan ihale dokümanları
internet sitesinde duyurulacak. İhale
dokümanları tanımı da değişmiştir. İhale
dokümanları; sistem işleticisi veya 6446
sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 8 inci
maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca taraf
olunan uluslararası kuruluşlar tarafından
hazırlanan ve hat tahsisine ait ihaleye
ilişkin dokümanlarını ifade etmektedir.
TEİAŞ'ın
hak
ve
yükümlülüklerini
uluslararası kuruluşlara kısmen veya
tamamen devretmesi şeklinde yapılacak
kapasite tahsislerinde ayrıca usul ve
esasların
onaylanmasına
gerek
olmayacaktır. Kurul tarafından onaylanan
ihale dokümanları çerçevesinde kapasite
tahsisleri gerçekleştirilecektir.
Sigorta
Acenteleri
değişiklik

Yönetmeliği’nde

Hazine Müsteşarlığı’nın Sigorta Acenteleri
Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Yönetmeliği, 30.12.2014 tarih ve
29221 sayılı Resmi Gazete'nin mükerrer
sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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Yönetmeliğin 5. Maddesinde yapılan
değişiklik ile, sigorta şirketlerinin anonim
veya limited şirket şeklinde kurulmuş
olmaları gerekmektedir.
Acenteler, merkezleri dışında şube
açabilecek olup, şube açılabilmesi için
Hazine Müsteşarlığınca talep edilen bilgi
ve belgeler ile Müsteşarlığa başvurularak
izin alınacaktır. Müsteşarlık acentelerin
merkez ve şubelerinin organizasyon
yapısının uygun olup olmadığı, öz
kaynaklarının yeterliliği ve il ya da bölge
acente
taşıma
kapasitesini
değerlendirerek faaliyette olan şubelerin
kapatılması ile yeni şube açılmasına izin
verilmemesi hususunda yetkili olacaktır.
Yeni düzenleme ile, şube açarak
teşkilatlanmak
isteyen
acentelerin
merkezlerinde genel müdür, en az bir
genel müdür yardımcısı ve yeterli sayıda
birim
müdürlüğü
oluşturulması
gerekmektedir. Genel müdür en az 7 yıl,
genel müdür yardımcısı en az 5 yıl
sigortacılık mesleki deneyimi, en az dört
yıllık yüksek öğrenim görmüş olması
gerekmektedir. Şubelerde ise en az bir
müdür ve bir teknik personel istihdam
edilecektir. Şube müdürünün tüzel kişi
acente
müdüründe
aranan
şartları
taşıması gerekmektedir.
Şube açarak teşkilatlanan veya mesafeli
satış yapan acenteler, Müsteşarlıkça
belirlenecek mali tabloları üç ayda bir
hazırlayarak
belirlenen
mercilere
iletecektir. Her ne isimle olursa olsun
içeriği itibariyle şube ile aynı niteliğe sahip
her türlü yapılanma bu merkez ve şubelere
getirilen esaslara tabi olacaktır.

tutardan az olmamak kaydıyla sahip
olacakları asgari ödenmiş sermaye miktarı
50
bin
liradan
az
olamayacak.
Şube açarak teşkilatlanacak acenteler,
merkez için en az 300 bin lira ve her bir
şube için en az 25 bin lira sermayeye
sahip olacak. Şube açmaksızın sadece
mesafeli satış yapmak isteyenler ise asgari
300 bin lira sermayesi bulunması
gerekmektedir.
Şube açarak teşkilatlanan veya mesafeli
satış yapan acenteler, yılsonları itibariyle
satışına aracılık ettikleri prim tutarının en
az yüzde 4’ü kadar özkaynağa sahip
olmalıdır. ( Belirtilen oran Yönetmeliğin
yayımlandığı yıl için %2, takip eden yıl için
%3 olarak uygulanır.) Bu tutar her
durumda 300 bin liradan az olamayacak.
İlave sermaye ihtiyacının ortaya çıkması
halinde, eksik kalan sermaye en geç ilgili
yılın
haziran
ayı
sonuna
kadar
tamamlanacaktır.
Asgari ödenmiş sermaye ile beyan
edilecek mal varlıklarının en az yüzde
50’sinin nakit, mevduat ya da devlet iç
borçlanma senedi gibi nakde kolay
dönüşebilir yatırım araçlarından oluşması
gerekmektedir.
Şube açmak suretiyle teşkilatlanmış
acenteler ve mesafeli satış yapan
acentelerin 1 Mayıs 2015 tarihine kadar
durumlarını Yönetmeliğin şube ve mesafeli
satışa ilişkin hükümlerine uygun hale
getirmeleri gerekmekte olup, asgari
kuruluş sermayesi, bu Yönetmeliğin yayımı
tarihi itibariyle mevcut kurulu acenteler
hakkında uygulanmayacaktır.

Yönetmeliğin 9. maddesine, gerçek kişi
acentelerin beyan edecekleri mal varlıkları
ile tüzel kişi acentelerin şirket türüne göre
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen
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Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)
Piyasası
Fiyatlandırma
Sistemi
Yönetmeliği 30.12.2014 tarih ve 29221
sayılı Mükerrer
Resmi Gazete’de
yayınlanarak, yürürlüğe girmiştir.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
tarafından hazırlanan, Sıvılaştırılmış Petrol
Gazı (LPG) Piyasası Fiyatlandırma Sistemi
Yönetmeliği mükerrer Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelik,
LPG
piyasasında
fiyatlandırmanın çerçevesine, fiyat ilanına
ilişkin ilke ve yükümlülüklere, fiyat
ilanlarının kamuoyuna açıklanmasına, fiyat
değişikliklerine, fiyat ilanına, piyasaya
müdahaleye dair usul ve esasları kapsıyor.
Buna göre, LPG piyasasına arz edilen mal
ve hizmetlerin fiyatları serbestçe oluşacak.
Rafineriler
ve
dağıtıcılar,
lisansları
kapsamında yaptıkları piyasa faaliyetlerine
ilişkin fiyatları, erişilebilir dünya serbest
piyasalarındaki fiyat oluşumunu dikkate
alarak, tavan fiyatlar olarak kuruma
bildirecek. Otogaz bayilik lisansı sahipleri,
otogaz satış fiyatlarını ilan panolarında ilan
edecektir.
Lisans sahipleri faaliyetlerini bildirdiği veya
ilan ettiği tavan fiyatlara uygun şekilde
yapacak.
Fiyat bildirimlerinde ve ilanlarında para
birimi olarak Türk Lirası, hacim veya ağırlık
ölçü
birimi
olarak
dökme
olarak
kullanıcılara ve otogaz olarak otogaz
bayilerine
doğrudan
ağırlık
ölçüsü
üzerinden veya tanker sayaçları ile
teslimatta 15°C derece sıcaklığa göre
düzeltilmiş yoğunluk değeri ve düzeltilmiş
hacim ile hesaplanan ağırlık değeri,
otogaz olarak nihai kullanıcılara LPG
satışlarında 15°C derece sıcaklığa göre
düzeltilmiş litre, tüplü LPG satışlarında tüp

adedi ve kilogram ya da tüp cinsleri
kullanılacaktır.
Fiyat değişikliği, uygulamaya gireceği
günün mesai saatinden önce kuruma
bildirilecek ve bildirimi yapan lisans
sahibinin (rafinerici lisansı sahibi hariç)
web
sayfasında
yayınlanacak
ve
değiştirilinceye veya herhangi bir nedenle
durdurulmasına kadar uygulanacaktır.
Dağıtıcılarca bayileri için iller bazında
tavan olarak belirlenen fiyatlar kuruma
bildirilecek
ve
internet
aracılığıyla
yayınlanacaktır.
Bu yönetmelik ile getirilen en önemli
yenilik, LPG otogaz bayilik lisansı
sahiplerinin
istasyonlarında
satışa
sundukları otogazın fiyatını istasyonlarının
ön cephesinde, yoldan açıkça görünür
şekilde konuşlandırılmış panoda ilan
etmekle, ilan panosunda yer alan fiyatların
üzerinde otogaz satışı yapmamakla,
dağıtıcısı tarafından kuruma bildirilen il
tavan
fiyatını
aşmamakla
yükümlü
olmalarıdır.
İlan panolarında, bayisi olunan dağıtıcı
lisansı sahibinin marka ve logosu, bayilik
lisansı sahibinin adı veya unvanı yer
alacak olup, aynı istasyonda akaryakıt ve
otogaz satışı yapılması halinde, bu
bilgilere aynı ilan panosunda yer
verilebilecektir.
İlan
panolarındaki
fiyat
haricindeki
bilgilerin değiştirilmesi için zamana ihtiyaç
duyulan hallerde, geçici değişiklikler
pankart, afiş, çıkartma gibi araçlarla
yapılabilecektir. İstasyonda birden fazla
ilan panosu bulunması halinde, ilan
panolarındaki otogaz fiyat bilgileri birbiriyle
aynı olması gerekmektedir.
LPG otogaz bayilik lisansı sahipleri ilan
panolarını 31 Aralık 2015'e kadar
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yönetmeliğe uygun
yükümlüdürler.

hale

getirmekle

LPG alım satımında fiyatlar, erişilebilir
dünya serbest piyasa koşullarına göre
oluşacaktır.
LPG piyasasında faaliyetleri veya rekabeti
engelleme, bozma veya kısıtlama amacını
taşıyan veya bu etkiyi doğuran veya
doğurabilecek nitelikte anlaşma veya
eylemlerin piyasa düzenini bozucu etkiler
oluşturması halinde, gerekli işlemlerin
başlatılmasıyla birlikte, her seferinde 2 ayı
aşmamak
üzere,
faaliyetlerin
her
aşamasında,
bölgesel
veya
ulusal
düzeyde uygulanmak için taban ve/veya
tavan fiyat tespitine ve gerekli tedbirlerin
alınmasına Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu yetkili olacaktır.
Gümrük Yönetmeliği’nde kapsamlı ve
önemli değişiklikler yapılmıştır.
2 Aralık 2014 tarihli ve 29193 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük
Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik ile uygulamada ciddi
değişikliklere gidilmiştir.
Yönetmeliğin 78. maddesine, Türkiye
Gümrük Bölgesine denizyolu ile getirilen
dolu
konteynerlerin,
denize
iskele
bağlantısı olmayan geçici depolama
yerlerine
alınmasına,
Bakanlıkça
belirlenecek zorunlu haller dışında izin
verilmeyeceği hükmü eklenmiştir.
Yine Yönetmeliğin 207. maddesinde
yapılan
değişiklikle;
nihai
kullanım
hükümleri
uygulamasında
sökülecek
gemilerle, suda yüzen sökülecek diğer
araçlar istisna tutulmuş, madde metnine
nihai Kullanıma tabi tutulan eşyanın, İzin
belgesinde öngörülen sürenin sona
ermesinden itibaren otuz gün içinde izni
veren gümrük idaresine herhangi bir

müracaatta
bulunulmaması
halinde,
eşyaya ilişkin olarak alınan teminat, 6183
sayılı
Kanunun
56.
maddesi
çerçevesinde
nakde
çevrileceği
eklenmiştir.
Yönetmeliğin 249. maddesine, dökme
eşyada ortaya çıkan eksikliğin eşyanın
tabiatı icabı, yönetmelik ek-11’de yer alan
oranlarda olduğunun anlaşılması halinde,
eksiklik takibatı yapılmayarak işlemler
varış idaresince tespit edilen miktar
üzerinden
sonuçlandırılır.
Eksiklikten
dolayı takibatın gerektiği durumlarda
takibat ve varsa gümrük vergilerinin tahsili,
eksikliğin tamamı için değil, ek-11’de
belirtilen oranları aşan kısım için uygulanır
ifadesi eklenmiş olup, ek 11’de fire
oranlarına ilişkin liste yer almaktadır.
Yönetmeliğinin 518. maddesinde yapılan
değişiklikle; 17 06.2004 tarih ve 25495
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol
Piyasası
Lisans
Yönetmeliği’nin
4.maddesinde akaryakıt olarak tanımlanan
benzin
türleri,
nafta
(hammadde,
solvent nafta hariç), gazyağı, jet yakıtı,
motorin türleri, fuel-oil türleri ile biodizel,
ve petrol olarak tanımlanan ham petrol ve
ürünleri için (sıvılaştırılmış petrol gazı
dahil) dökme olarak gelen ham petrol
ve yurtdışına transit edilecek eşya hariç
olmak
üzere
yapılacak
akaryakıt
antreposu açma ve işletme yatırım
talepleri değerlendirmeye alınmayacak ve
antrepon
açma
ve
işletme
izni
verilmeyecektir.
519.maddede yapılan düzenleme ile,
genel antrepo olarak açılıp işletilecek
yerlerin açık ve/veya kapalı alanları
toplamı Büyükşehir belediyesi sınırları
içerisinde 5.000 m2’den diğer yerlerde
ise 3.000 m2’den küçük olamaz. Soğuk
hava tertibatı bulunan, havayolu ile kargo
taşımacılığında
kullanılan,
yanıcı,
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parlayıcı, patlayıcı nitelikteki eşyanın
konulduğu, havalimanı ve deniz limanı
sahasında bulunan veya özel tertibat
gerektiren eşyanın konulacağı antrepolar
bu şarta tabi değildir.
526.maddede antrepoya alınan mallara
verilecek teminata ilişkin düzenlemelere
yer verilmiştir.
534.
maddede
yapılan
değişiklikle,
akaryakıt antrepo tanklarından gemilere,
gemilerden akaryakıt tanklarına tahliye için
şamandıra yerine platforma bağlı boru
hattının olması zorunluluğu getirilmiştir.
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 4.
maddesinde petrol ve akaryakıt olarak
tanımlanan dökme eşyanın (sıvılaştırılmış
petrol gazı dahil) akaryakıt antreposu veya
tanklara alınması ile buralardan çıkışında
kullanılan ana giriş ve çıkış boru hatlarına
yönetmelik ek-81/A’da sayılan özelliklere
sahip sayaç sisteminin kurulması zorunlu
hale getirilmiştir.
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 4.
maddesinde belirtilen akaryakıt ve petrol
ürünlerinden ham petrol ile yurtdışına
transit edilecek eşya dışında kalan
eşyaların
antrepo
rejimine
tabi
tutulmayacağı belirtilmiştir.
Akaryakıt antreposu ve tanklarda sayaç
sisteminin 15.02.2015
tarihine
kadar
kurulması gerekmektedir.
Antrepolara alınan eşyalarda, götürü
teminat
ve
indirimli
teminat
uygulamasının
kaldırılmasına ilişkin
uygulama 17 Aralık 2014 tarihinde
yürürlüğe girmiştir.

Mahkeme Kararları
Elektrik faturalarındaki kayıp
bedeline ilişkin Yargıtay kararı

kaçak

Yargıtay
Hukuk
Genel
Kurulu’nun
21.05.2014 tarih ve 2013/7-2454 E.
2014/679 K. sayılı kararı,
“Elektrik enerjisinin nakli esnasında
meydana gelen kayıp ile başka kişiler
tarafından hırsızlanmak suretiyle kullanılan
elektrik bedellerinin, kurallara uyan
abonelerden tahsili yoluna gitmek hukuk
devleti
ve
adalet
düşünceleri
ile
bağdaşmamaktadır. Hem bu hal, parasını
her halükarda tahsil eden davacı
Kurum’un çağın teknik gelişmelerine ayak
uydurmasına engel olur, yani davacı kendi
teknik alt ve üst yapısını yenileme ihtiyacı
duymayacağı gibi; elektriği hırsızlamak
suretiyle kullanan kişilere karşı önlem alma
ve takip etmek için gerekli girişimlerde de
bulunmasını engeller. Oysa ki elektrik
kaybını önleme ve hırsızlıkları engelleme
veya hırsızı takip edip, bedeli ondan tahsil
etme görevi de bizzat enerjinin sahibi
bulunan davacıya aittir. Bununla birlikte,
tüketici
olan
vatandaşın
faturalara
yansıtılan kayıp-kaçak bedelinin hangi
miktarda
olduğunun
apaçık
denetlenebilmesi ve hangi hizmetin
karşılığında ne bedel ödediğini bilmesi,
yani şeffaflık hukuk devletinin vazgeçilmez
unsurlarındandır.” şeklindedir.
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de görüş
değiştirerek vermiş olduğu 2014/84898854 sayılı kararı ile elektrik enerjisinin
nakli esnasında meydana gelen kayıp ile
başka kişiler tarafından kaçak kullanmak
suretiyle ortaya çıkan maliyetin kurallara
uyan abonelerden tahsili yoluna gitmenin
hukuk devleti ve adalet düşünceleri ile
bağdaşmadığını öngördü. Yargıtay 3.
Hukuk Dairesi, kayıp–kaçak bedelinin
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tüketiciden
hükmetti.

tahsil

edilemeyeceğine

Döviz ile alınan kredilere ilişkin
uyarlama davasında son gelişme
Dövizle alınmış bir kredi mağduru
tarafından
açılan
davada,
davacı
tarafından Japon yeni’nin TL karşısında
aşırı değer kazandığını, işlem temelinin
çöktüğünü belirtilmiş, borcun Japon yeni
karşılığı TL olarak verildiği tarihten itibaren
yüksek kurdan ödenen fazla miktarın
iadesini
veya
borçtan
mahsubunu
istenilmiştir.
Mahkeme davacının sözleşme tarihinde
TL karşılığında kredi kullanmış olsaydı,
143 bin 771 TL ödeme yapacağı
gerekçesiyle sözleşmenin uyarlanması
talebinin kabul edilmesine ve 143 bin 771
TL üzerinde yaptığı ödemenin davalı
bankaca geri ödemesine karar verdi.
Ancak davalı bankanın kararı temyiz
etmesi üzerine 13. Hukuk Dairesi bu kararı
bozdu. Bozma kararında davacının
başlangıçta seçme özgürlüğü varken TL
yerine döviz bazında kredi kullandığı
savunulmuştur.
Yerel mahkeme ise dairenin bu kararına
uymadı ve direnme kararı verdi. Direnme
kararında sözleşme tarihinden sonra
yen’in TL karşısında öngörülemeyen bir
biçimde değer kazanması ile edimler
arasındaki dengenin büyük
oranda
bozulduğu,
bunun
sözleşmenin
uyarlanmasını gerektiren sebeplerden
olduğu kaydedildi.

edilmemiş olması” şartının da mevcut
bulunduğunu belirtti.
Kararın bir kez daha temyiz edilmesi
üzerine dosya nihai kararı vermek üzere
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na geldi.
Genel Kurul “oyçokluğuyla yerel mahkeme
kararının bozulmasına” karar verdi.
Dövizzede için son hukuksal yoldan da
olumsuz
sonuç
çıkmış
oldu.
Karar,
bankaların
geri
ödemeden
kurtulması anlamına geliyor.
Mobbing davalarında ispat sorununa
ilişkin emsal niteliğinde karar
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 21.02.1014
tarihli 2014/2157 E. ve 2014/3434 K. sayılı
kararı ile, hukuk yargılamasında ve
özellikle de mobbinge dayanan iddialarda
yüzde yüzlük bir ispatın aranmadığı,
şüpheden uzak delil aramanın ceza
yargılamasına ait olduğu, özel hukuk ve iş
hukuku yargılamasında vicdani kanaatin
oluşmasına yetecek kadar bir ispatın
yeterli olduğu, taraflarca ileri sürülen
delillerin sıhhat ve kuvvetinde tereddüt
edilmesi halinde isçi lehine yorum ilkesinin
uygulanması gerektiği, mobbing gibi diğer
dava türlerine göre ispatı nispeten daha
zor olan bir konuda kesin ve mutlak bir
ispatın aranmayacağı, bu konuda isçi
lehine
ispat
kolaylığı
göstermenin
hakkaniyet ve adalete daha uygun olacağı
kanaat ve sonucuna varılmıştır.

Mahkeme, kredi taksitlerinin tamamı
ödenmeden dava açıldığına da dikkat
çekerek bu durumda “edimlerin henüz ifa
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