EKİM 2014 HUKUK BÜLTENİ
Bilgi Notları:
1- Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması
Son günlerde Şirketlerimizde en çok sancı oluşturan konulardan birisi; Şirketler
nezdinde sınırlı oranda temsil ve ilzama yetkili olanların atanması konusudur. 6102 Türk
Ticaret Kanunu’nun (“Kanun” veya “TTK”) 367., 371. ve 629. maddelerine göre
şirketlerde sınırlı yetkiye ilişkin iç yönerge uygulaması aşağıda anlatıldığı gibi hayata
geçirilmektedir.
Limited Şirketler Genel Kurul Kararı ile Anonim Şirketler ise Yönetim Kurulu Kararı ile
kendilerini münferiden veya müştereken temsil edeceklerin yetkilerini belirleyebilirler.
Ancak temsile ilişkin konular veya para yönünden yapılacak sınırlama ile atanacak
yetkililer, Kanunun deyimiyle “temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya
şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları, sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir
yardımcıları, mutlaka TTK 367’de bahsi geçen ve yetki sınırının belirlenmiş olduğu bir
iç yönergenin noter onaylı suretinin tescil ve ilan edilmesi sonrasında atanabilecektir. İç
yönergenin amacı şirketin yönetimini düzenleyen ve özellikle kimin kime bağlı ve bilgi
sunmakla yükümlü olduğunu belirlemektedir. Ayrıca 367. Madde gereğince yönetim
kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir
biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirmek
zorundadır. Hatta günümüzde yeni yeni oturmaya başlayan uygulamada bazı ticaret sicil
müdürlükleri, Yönetim konularının ayrı Temsil konularının ayrı yönerge ile
düzenlenmesini öngörmektedir. Ancak kanımızca, Yönetim Kurulu’nun 2 önemli görevi
olan yönetim ve temsil görevlerinin aynı yönergede düzenlenmesi gerekli ve yeterli
olacaktır.
Anonim şirketlerde yönetim kurulunun yetki devrine ilişkin iç yönerge düzenleyebilmesi
için esas sözleşmede yönetim kuruluna bu yetkiyi veren bir hüküm bulunması
gerekmektedir. Eğer esas sözleşmede böyle bir hüküm yer almıyorsa öncelikle olağan
veya olağanüstü genel kurul yoluyla esas sözleşmede değişiklik yapılarak bu değişiklik
tescil ve ilan ettirilmelidir.
Temsil yetkisinin sınırlandırılması açısından temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir
şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen
sınırlamalar geçerlidir. Ancak bu haller dışındaki sınırlamalar iyiniyetli üçüncü kişiler
açısından sonuç doğurmaz ve şirket temsilcinin yapmış olduğu bu işlemden sorumlu
olur.
Sınırlı yetki çerçevesini belirleyen bu iç yönerge anonim şirketlerde yönetim kurulunun
limited şirketlerde ise genel kurulun kararının ekinde yer almalı ve tarih ile sayısı
noterce onaylanacak bu iç yönerge daha sonra tescil ve ilan ettirilmelidir.
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Son olarak iç yönergenin içeriğinde, yalnızca imza grupları ve yetki çerçevesi gibi
hususlar yer almalıdır. Belirlenen yetkilere atanan kişilerin isimleri asla yer almamalıdır.
Buna karşılık belirlenen yetkilere atanan kişilerin isimleri ve T.C. kimlik numaraları söz
konusu iç yönergenin tarih ve sayısına atıf yapılarak anonim şirketlerde yönetim kurulu
kararı, limited şirketlerde ise genel kurul kararı ile belirlenecektir.
Vefa Reşat Moral & Karaca Kacar

2- Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik ile Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan
Dış Cephe İskelelerine Dair Tebliğ
“Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik ile Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe
İskelelerine Dair Tebliğ” (Tebliğ) 19 Eylül 2013 tarih ve 29124 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır. Tebliğ 01/07/2015 tarihinde yürürlüğe girecek. Tebliğ, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından inşaatlarda kullanılan bina dış cephe iş iskeleleri için
standart getirmektedir. Tebliğde yer alan şekliyle amacı; yapılan işin niteliği veya iş yeri
alanının çevresel özelliklerinden dolayı imalatların dış cephede yapılmasının zaruri ve
çalışanların yüksekten düşme riskinin olduğu bina inşaatlarının dış cephelerinde
gerçekleştirilen; duvar, sıva, ısı-ses-su yalıtımı, kaplama, boya, montaj işleri, restorasyon,
yıkım-söküm ve benzeri yapım işleri ile onarım ve güçlendirme işleri için kullanılan
ahşap ile ön yapımlı çelik ve alüminyum alaşımlı bileşenlerden oluşan dış cephe iş
iskelelerinin detay çizimlerinin yapılması ile ruhsat eki statik projeler dâhilinde idareye
sunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Tebliğin yürürlüğe giriş tarihi olan 1/7/2015 tarihi itibariyle; ruhsata tabi yapılarda ve
işlerde; bina inşaatlarının dış cephelerinde kullanılacak ahşap ve ön yapımlı çelik ve
alüminyum alaşımlı bileşenlerden oluşan dış cephe iş iskelelerinin; performans ve
tasarım gerekleri hesapları ile yatay ve dikey yaşam hatları için gerekli olan yapısal
düzenlemelere ve bağlantı noktalarına dair detay çizimler, ilgili proje müellifince 1
yapılacaktır. Ayrıca, dış cephe iş iskelesine ait hesap ve detay çizimlerin yapı sahibi veya
kanuni vekillerince yapı ruhsatiyesi almak için sunulan müracaat dilekçesi ekindeki
ruhsat eki statik proje dâhilinde ilgili idareye teslim edilmesi zorunlu kılınmıştır.
Yüklenici tarafından TSE belgesine sahip konfigürasyonların kullanılacağının talep ve
beyan edilmesi halinde ise, üretici firma tarafından yapılan hesap ve detay çizimler, proje
müellifinin uygun görüşü alınmak koşulu ile ruhsat eki statik proje dâhilinde kabul
edilebilecektir. Ancak bu durumda dahi yüklenicinin ve proje müellifinin sorumluluğu
ortadan kalkmayacaktır.
Dış cephe iş iskele yüksekliğinin 13.50 m’yi aştığı hallerde inşa edilecek iskelenin
tamamının çelik ve/veya alüminyum alaşım bileşenlerden oluşması zorunlu hale
gelmiştir.
Müellif: Mimarlık ve mühendislik tasarım hizmetlerini, ana uğraş konusu olarak seçmiş olan ve
yapıların proje, hesap ve çizimlerini hazırlayan gerçek veya tüzel kişilikler için kullanılan addır
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Bunlara ek olarak; bina dış cephe iş iskelesinin yapı yaklaşma mesafesi içerisinde
kurulan kısmının dış yüzeyinin, yapının bulunduğu parselin yola bakan cepheleriyle
sınırlı olmak üzere; tamamen çuval kumaşı, file, branda, levha veya aynı işlevi
görebilecek benzeri iskele örtüsü ile kaplanması gerekmektedir.

Tebliğin ekinde yer alan teknik bilgilere göre; Ruhsata tabi yapılarda kullanılacak ön
yapımlı çelik ve alüminyum alaşımlı bileşenlerden oluşan dış cephe iş iskelelerinin statik
hesapları ile detay çizimleri ilgili proje müellifince yapılır ve ruhsat eki statik proje
dâhilinde kabul edilir. Ön yapımlı çelik ve alüminyum alaşımlı bileşenlerden oluşan iş
iskeleleri, güvenli olarak kullanılabilecek biçimde kazara hareket etmeyecek veya
göçmeyecek tarzda TS EN 12811-1 ve TS EN 12810-2 standartlarına göre tasarlanmalı;
iskele bileşenleri güvenli şekilde taşınabilecek, kurulabilecek, kullanılabilecek, bakımı
yapılabilecek, sökülebilecek ve istiflenebilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Kullanılan
malzemeler, tasarım verilerinin sağlandığı TS EN 12810-1 ve TS EN 12811-2
standardında verilen gerekleri sağlamalı, normal çalışma koşullarına dayanabilecek
sağlamlık ve dayanıklılıkta olmalıdır. Ayrıca, Proje ve detaylar, 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu ve Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ile ilgili diğer
yönetmelik ve standartlarda belirtilen asgari koşulları sağlamalıdır.
Tebliğ ekinde örnek çizimler ve sağlanması gereken asgari teknik ölçütler de ahşap ve
çelik iskeleler için ayrı ayrı yer almaktadır.
İdil Pelit

3- Kentsel Dönüşüm Uygulamasına Genel Bakış
Kentsel Dönüşüm hakkında uygulanmakta olan sistem, riskli yapıları ilgilendirmekte
olup bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” (“6306 s. Kanun”) çıkarılmıştır. Afet riski altındaki
alanların dönüştürülmesi, ilgili yasa hükümlerine göre belirlenmektedir.
Kanunun 1. maddesinde bu kanunun amacının; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar
dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve
standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere
iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemek olduğu hükme
bağlanmıştır. Maddeden de açıkça anlaşıldığı üzere; Kentsel Dönüşümün uygulama alanı
a) afet riski altındaki alanlar ve b)bu alanlar dışında olan ancak afet riski taşıyan
yapılardır.
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Afet riski altındaki alanlar; Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal
kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık 2 veya İdare 3 tarafından Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine
Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanlardır. Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere, bu
alanlar maliklerin başvurusuna ihtiyaç olmaksızın İdare tarafından riskli alan olarak
kararlaştırılmış alanlardır.
Afet riski altındaki alanlar dışındaki riskli yapılar ise; Riskli alan içinde veya dışında olup
ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı
ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen binalardır. Riskli yapı tespiti; kendi
başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma,
çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan yapılar ile
hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılar hakkında yapılır.
6306 sayılı Kanun’un 3. Maddesinde de belirtildiği üzere “riskli alanların tespiti”
masrafları kendilerine ait olmak üzere, yapı malikleri veya kanuni temsilcileri
tarafından, Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara tespit yaptırılmaktadır.
Bakanlık da riskli yapıların tespitini süre vererek maliklerden veya kanuni
temsilcilerden isteyebilmektedir. Süresi içerisinde tespit yapılmadığı takdirde, tespit
Bakanlıkça veya İdarece yapılır. Bu şekilde yapılan tespitlere 15 gün içerisinde itiraz
edebilme hakkı vardır.
Binanın risk tespitinin yapılması için maliklerden birinin müracaatı yeterli sayılacaktır.
Riskli binaların tespiti, maliklerin tapu ve kimlik fotokopisi ile yapacakları müracaat
üzerine, Bakanlık, İdare, Bakanlıkça lisanslandırılan: Kamu kurum ve kuruluşları,
üniversiteler, sermayesinin en az yüzde kırkı kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan
şirketler, depremden korunma, deprem zararlarının azaltılması ve deprem
mühendisliğinin gelişmesine katkıda bulunmak gibi konularda faaliyet gösteren sivil
toplum kuruluşları, 9/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna göre
Bakanlıktan izin belgesi almış yapı denetimi kuruluşları ile laboratuvar
kuruluşları,27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Kanunu uyarınca, inşaat, jeoloji ve jeofizik mühendisleri odalarına büro tescilini
yaptırmış kurum ve kuruluşlar, tarafından tespit edilir.
Yapılar, bu kurum veya kuruluş tarafından incelenerek risk tespit raporu tanzim edilir
ve hazırlanan rapor incelenmek üzere 7 gün içinde Belediyeye gönderilir. Belediye
raporları inceler; raporlarda eksik veyahut yanlış hususların bulunması halinde raporlar
ilgilisine iade edilir.
Riskli binaların tespitini, tahliyesini ve yıktırılmasını engelleyen diğer malikler hakkında
Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacaktır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, bu sınırlar dışında il özel idarelerini,
büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerini, Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi hâlinde büyükşehir
belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyelerini ifade eder.
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Bakanlık birimlerince yapılacak risk tespitlerinde kullanılacak fiyatlar şu şekildedir;
Bina Büyüklüğü Sabit Fiyat m2 birim fiyatı
500 m2’ye kadar:2.25 TL
500 ile 1.000 m2 arası:1.125,00 TL-1,75 TL
1.000 m2’den büyük 2.000,00 TL-1,00 TL
Örnek 1: 400 m2 bir bina için:400x2.25=900,00 TL
Örnek 2: 750 m2 bir bina için:1.125,00 + (750-500) x 1.75= 1.562,50 TL
Örnek 3:1.500 m2 bir bina için:2.000,00+ (1500-1000) x 1,00=2.500,00 TL
Riskli olarak tespit edilen binalar tapu müdürlüğüne bildirilir ve tapu kütüğüne işlenir.
İlgili tapu müdürlüğü tapu kütüğüne işlenen belirtmelere ilgili olarak aynî ve şahsî hak
sahiplerine tebligat yapar. Bu tebligatta, riskli yapı tespitine karşı tebligat tarihinden
itibaren on beş gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe4 dilekçe ile itiraz
edilebileceği, aksi takdirde tebligat tarihinden itibaren İdarece altmış günden az
olmamak üzere belirlenen süre içinde yapının yıktırılması gerektiği de belirtilir. Yapılan
bu tebligat Müdürlüğe bildirilir. Tebligatta ek olarak, riskli yapıyı kiracı veya sınırlı ayni
hak sahibi kullananlara tahliye için malik tarafından bildirim yapılması gerektiği de
belirtilir.
Riskli bina tespitine yapılan itirazlar Teknik Heyet tarafından incelenir. Yapılan inceleme
sonucu yapının risksiz bulunması suretiyle itirazın kabul edilmesi halinde, Müdürlükçe
ilgili Belediyesine ve tapu müdürlüğüne yazı yazılarak yapı üzerindeki riskli yapı
belirtmesi kaldırılır. Yapılan inceleme sonucunda itirazın reddedilmesi veya riskli yapı
tespitine itiraz süresi içerisinde itiraz edilmemesi suretiyle, riskli yapı tespitinin
kesinleşmesi halinde yıkım sürecine girilir.
Yapı maliklerinin müracaatı üzerine, idare tarafından yıkım ruhsatı düzenlenir. Yıkım
ruhsatı; “yıkılacak yapının tahliye edildiğine ve elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin
kapatıldığına dair ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış belgelerin sunulmasına ve yıkım
sorumlusu olarak statik fenni mesulün belirlenmesine istinaden” diğer maliklerin
muvafakati aranmaksızın altı iş günü içerisinde düzenlenir.
Riskli bina tespitinin kesinleşmesinden sonra bu binaların yıktırılması için maliklere 60
günden az olmamak üzere süre verilir. Bu süre içinde riskli binaların yıktırılıp
yıktırılmadığı kontrol edilir, yıktırılmamış ise 30 güne kadar ek süre verilir ve verilen bu
süreler içinde maliklerce riskli yapılar yıktırılmaz ise, yıktırma işlemleri mahallî
idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından gerçekleştirilir. Bakanlık veya idare
tarafından yapılan yıktırmanın masrafları, ilgili Tapu Müdürlüğü’ne bildirilir. Tapu
Müdürlüğü yıkılan binanın paydaşlarının müteselsil sorumlu olmalarını sağlamak üzere
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tapu kaydındaki arsa payları üzerine masraf tutarında müşterek ipotek belirtmesinde
bulunarak Bakanlığa/İdareye ve binanın ayni ve şahsi hak sahiplerine bilgi verir.
Riskli bina üzerinde ipotek var ise Kanun’a göre, riskli binaların sicilinde bulunan aynî
ve şahsî haklar ile temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan her türlü şerh (meselâ
ipotek hakkı), riskli bina yıktırıldıktan sonra hisseler üzerinde devam edilir. Bu yüzden,
üzerinde ipotek olması riskli binanın yıktırılmasına engel teşkil etmez.
İlgili kurum, uygulama alanındaki taşınmazların sınırını, yüzölçümünü ve cinsini
gösteren haritayı veya krokiyi yapar veya yaptırır ve bu taşınmazların maliklerini ve
bunların adreslerini tespit eder veya ettirir. Yapılacak konut ve işyerlerinin niteliği ve
büyüklüğü ilgili kurumca belirlenmek kaydıyla, uygulama alanındaki taşınmaz
maliklerine öncelikle uygulama alanında yapılacak olan konut ve işyerlerinden verilmek
üzere bunlarla sözleşme akdedilir.
Riskli binaların yıktırılmasından sonra arsa haline gelen taşınmazlar malikler tarafından
değerlendirilir. Yapılacak uygulamalara maliklerin sahip oldukları hisseleri oranında en
az 2/3 çoğunluğu ile karar verilir. Bu çoğunluğa katılmayanların bağımsız bölümlerine
ilişkin arsa payları, rayiç değerlerinden az olmamak üzere, anlaşma sağlayan diğer
paydaşlara açık arttırma yoluyla satılır. Paydaşlara satış olmaz ise bu paylar Bakanlıkça
satın alınacak ve çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda değerlendirilir.
Kat Malikleri kurulunun tarafından yapılan toplantıda, yürütülecek uygulamalar
hakkında, bütün maliklerce oybirliği sağlanamadığı takdirde, riskli yapının değeri,
Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme
kuruluşlarına tespit ettirilir ve bu değer gözetilerek, oybirliği ile anlaşmaya çalışılır. Bu
usule göre oybirliği ile anlaşma sağlanamaması durumunda yapılacak uygulamaya sahip
oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu
karar, karara katılmayanlara ve toplantıya iştirak etmeyenlere noter vasıtasıyla tebliğ
edilir ve bu tebliğde, on beş (15) gün içinde bu kararın kabul edilmemesi halinde
bağımsız bölümlerine ilişkin arsa paylarının, Bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek
rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü
ile satılacağı, paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu payların, rayiç bedeli
Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceği bildirilir.
Bağımsız bölümlere ayrılan paylarla bağımsız bölümler arasında yasanın aradığı denklik
kat mülkiyeti kurulurken gereği gibi gözetilmemiş olması durumunda, sonradan ilave
edilen veya genişletilen katlar dolayısıyla da pay oranlarının yeniden tespiti gerekebilir.
Bütün bu hallerde “denkleştirme” veya “arsa paylarının düzeltilmesi” davaları açılabilir.
Arsa payı değişikliği veya düzeltilmesi talebi ile açılacak olan davalarda herhangi bir hak
düşürücü süre söz konusu değildir. Bu davalar, ana yapının kat mülkiyeti veya kat irtifakı
statüsünü koruduğu sürece açılabilir. Eğer kat mülkiyeti mahkeme kararı ile kurulmuş
ise, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun (HMK) 303’üncü maddesi uyarınca
kesin hüküm teşkil etmesi nedeniyle, arsa payının yanlışlığı nedeniyle dava açılamaz.
Ayrıca Anayasa’nın 125. Maddesinde İdarenin her türlü işlemine karşı yargı yolunun açık
olduğu belirtilmiştir. Ancak 6303 sayılı kanunun 6. maddesinin 9. fıkrasına göre
:
«Bu Kanun uyarınca tesis edilen idari işlemlere karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün
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içinde 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca dava
açılabilir. Bu davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez.»
Riskli alanlarda;
a) Malikler tarafından yürütülecek uygulamalarda parsellerin tevhit edilmesine,
münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, yeniden
bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hâsılat paylaşımı ve diğer usuller
ile yeniden değerlendirilmesine,
b) Üzerindeki bina yıkılarak arsa haline gelen taşınmazlarda ilgili kurum tarafından
yürütülecek uygulamalarda uygulanacak projeye, sahip oldukları hisseleri oranında
maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir.
Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında veyahut riskli binalarda yaşayan vatandaşlara
talepleri doğrultusunda 18 aya kadar kira yardımı yapılacak veyahut bankalardan
kullanılacak kredilere faiz desteği sağlanacaktır. Ayrıca, Kanun uyarınca yapılacak olan
işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar; noter harcı, tapu harcı, belediyelerce
alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer
ücretlerden ve banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf olacaktır.
Riskli alanlarda Bakanlık, İdare veya TOKİ tarafından değil de vatandaşlarca veya
müteahhitlerce uygulamada bulunulması halinde daha önce belediyelerce alınan harç ve
ücretlere ilave olarak sadece kullanım maksadı değişiklikleri ve yapı alanındaki artışlar
için hesaplanan harç ve ücret farkları alınacaktır.
Anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan binaların malikleri, kiracıları ve
sınırlı ayni hak sahibi olarak bu binaları kullananlar Kanun kapsamında yapılacak
yardım ve desteklerden faydalanabilir. Kanunda belirtilen yardım ve desteklerden
faydalanabilmenin ön şartı ise riskli binanın anlaşma ile tahliye edilmesidir.
Ayrıca eklemek gerekir ki; riskli yapı olan binanın yıkılması sonrasında arsanın
satılmasına karar verilmesi halinde öncelikle satışın Bakanlığa yapılması şartı
bulunmaktadır. Bir parselde birden fazla yapı var ve hepsi riskli yapı ise bu yapıların
yeniden yapımında 2/3 arsa payı üzerinden karar alınacaktır.
Özgür Pamuk

Mevzuat Gelişmeleri:
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul veya SPK) 30.10.2014 tarih ve 31/1043
sayılı kararı ile;
Payları borsada işlem gören yatırım ortaklıklarının, Kurul’un II-17.1 sayılı Kurumsal
Yönetim Tebliği’nin 11’inci maddesinde yer alan yatırımcı ilişkileri bölümünün
oluşturulmasına veya bu birimin görevlerini yerine getirmek üzere çeşitli birimlerin
belirlenmesine, bu bölümün ortaklık genel müdürü veya genel müdür yardımcısına ya
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da muadili diğer idari sorumluluğu bulunan yöneticilerden birine doğrudan bağlı olarak
çalışmasına, ortaklık nezdinde ilgili hüküm kapsamında bir yönetici ile asgari bir
personel istihdam edilmesine ve anılan yöneticide aranan şartlara ilişkin düzenlemelere
en geç 31.12.2014 tarihine kadar uyum sağlamaları gerekmekte olup, belirtilen tarihe
kadar uyum sağlamayan ortaklıklar ve yöneticileri hakkında sermaye piyasası mevzuatı
kapsamında işlem tesis edilebileceği hususunun kamuoyuna duyurulmasına karar
verilmiştir.

Kurul’un i-SPK.101.1 (30.10.2014 tarihli ve 31/1080 s.k.) sayılı İlke Kararı ile;
ABC Düzenlemesi olarak bilinen, Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören payların işlem
esaslarının farklılaştırılmasına yönelik Kurul’un düzenlemelerinin 6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatın yürürlüğe girmesi, Borsa İstanbul’da işlem gören
payların işlem esaslarının yeni mevzuat, yeni pazarlar ve son yıllarda halka açılmış olan
şirketler dikkate alınarak gözden geçirilmesi sonucunda;
A)Piyasa, platform veya pazar bakımından;
1) Borsa pay piyasasında işlem gören payların işlem esaslarının belirli özellikleri dikkate
alınarak farklılaştırılması ve bunların sınıflandırılması amacıyla söz konusu payların A,B
ve C olmak üzere üç farklı grupta izlenmesine,
2) Pay piyasası dışında kalan; Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP), Serbest İşlem Platformu
(SİP), Nitelikli Yatırımcı İhraç Pazarı ve Gözaltı Pazarı’nda (GP) işlem gören payların
genel olarak D Grubu adı altında izlenmesine ve söz konusu payların içinde bulunduğu
piyasa, platform veya pazarın özellikleri dikkate alınarak farklı işlem esaslarına tabi
tutulmasına,
B)Fiili Dolaşımdaki Pay (FDP) değeri bakımından, Borsa tarafından belirlenen
değerleme dönemi itibarıyla FDP değerinin ortalaması;
1) 30 milyon TL ve üzerinde olan payların, A Grubuna dahil edilmesine,
2) 30 milyon TL’nin altında ancak 10 milyon TL ve üzerinde olan payların B Grubuna
dahil edilmesine,
3) 10 milyon TL’nin altında olan payların C Grubuna dahil edilmesine,
C) Mevcut veya ilave kurallar bakımından;
1) A Grubu payların;
i) Sürekli müzayede işlem yöntemine tabi olmasına,
ii) Kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerine konu olabilmesine,
2) B Grubu payların;
i) Sürekli müzayede işlem yöntemine tabi olmasına,
ii) Kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerine konu olabilmesine,
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iii) Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun %100’ü oranında özkaynak
bulundurma şartına tabi olmasına, buna göre bir müşterinin takası henüz
gerçekleşmemiş işlemleri sonucunda, belirli bir anda B grubu paylarda oluşabilecek açık
takas pozisyonunun asgari %100’ü oranında net varlığının bulunmasının zorunlu
olmasına, ayrıca bu paylarda gerçekleştirilen işlemlerde hiçbir suretle ve yatırım
kuruluşu yönetim kurulu kararı ile de olsa müşteri bazında veya genel olarak özkaynak
oranlarının değiştirilememesine ve teminat alınmaksızın emir kabul edilememesine,
iv) Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme
işlemlerinde özkaynak oranının hesaplanmasında en çok %50’si oranında özkaynak
olarak kabul edilebilmesine,
3) C Grubu payların;
i) Piyasa yapıcısı veya likidite sağlayıcısına sahip olması durumunda sürekli müzayede
işlem yöntemine tabi olmasına,
ii) Piyasa yapıcısı veya likidite sağlayıcısına sahip olmaması durumunda tek fiyat işlem
yöntemine tabi olmasına,
iii) Kredili alım işlemi veya açığa satışa konu olmamasına,
iv) Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun %100’ü oranında özkaynak
bulundurma şartına tabi olmasına, buna göre bir müşterinin takası henüz
gerçekleşmemiş işlemleri sonucunda, belirli bir anda C grubu paylarda oluşabilecek açık
takas pozisyonunun asgari %100’ü oranında net varlığının bulunmasının zorunlu
olmasına, ayrıca bu paylarda gerçekleştirilen işlemlerde hiçbir suretle ve yatırım
kuruluşu yönetim kurulu kararı ile de olsa müşteri bazında veya genel olarak özkaynak
oranlarının değiştirilememesine ve teminat alınmaksızın emir kabul edilememesine,
v) Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme
işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilmemesine,
4) D Grubunda Gelişen İşletmeler Piyasasına (GİP) dahil olan payların;
i) Piyasa yapıcısına sahip olması durumunda sürekli müzayede işlem yöntemine tabi
olmasına,
ii) Piyasa yapıcısına sahip olmaması durumunda tek fiyat işlem yöntemine tabi olmasına,
iii) Kredili alım işlemi veya açığa satışa konu olmamasına,
iv) Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun %100’ü oranında özkaynak
bulundurma şartına tabi olmasına, buna göre bir müşterinin takası henüz
gerçekleşmemiş işlemleri sonucunda, belirli bir anda D grubu paylarda oluşabilecek açık
takas pozisyonunun asgari %100’ü oranında net varlığının bulunmasının zorunlu
olmasına, ayrıca bu paylarda gerçekleştirilen işlemlerde hiçbir suretle ve yatırım
kuruluşu yönetim kurulu kararı ile de olsa müşteri bazında veya genel olarak özkaynak
oranlarının değiştirilememesine ve teminat alınmaksızın emir kabul edilememesine,
v) Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme
işlemlerinde özkaynak oranının hesaplanmasında en çok %50’si oranında özkaynak
olarak kabul edilebilmesine,
5) D Grubunda Serbest İşlem Platformu (SİP) veya Nitelikli Yatırımcı İşlemleri Pazarına
(NYİP) dahil olan payların;
i) Tek fiyat işlem yöntemine tabi olmasına,
ii) Kredili alım işlemi veya açığa satışa konu olmamasına,
iii) Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun %100’ü oranında özkaynak
bulundurma şartına tabi olmasına, buna göre bir müşterinin takası henüz
gerçekleşmemiş işlemleri sonucunda, belirli bir anda D grubu paylarda oluşabilecek açık
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takas pozisyonunun asgari % 100’ü oranında net varlığının bulunmasının zorunlu
olmasına, ayrıca bu paylarda gerçekleştirilen işlemlerde hiçbir suretle ve yatırım
kuruluşu yönetim kurulu kararı ile de olsa müşteri bazında veya genel olarak özkaynak
oranlarının değiştirilememesine ve teminat alınmaksızın emir kabul edilememesine,
iv) Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme
işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilmemesine,
v) Brüt takas uygulamasına tabi olmasına,
6) D Grubunda Gözaltı Pazarına dahil olan payların;
i) Tek fiyat işlem yöntemine tabi olmasına,
ii) Kredili alım işlemi veya açığa satışa konu olmamasına,
iii) Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun %100’ü oranında özkaynak
bulundurma şartına tabi olmasına, buna göre bir müşterinin takası henüz
gerçekleşmemiş işlemleri sonucunda, belirli bir anda D grubu paylarda oluşabilecek açık
takas pozisyonunun asgari %100’ü oranında net varlığının bulunmasının zorunlu
olmasına, ayrıca bu paylarda gerçekleştirilen işlemlerde hiçbir suretle ve yatırım
kuruluşu yönetim kurulu kararı ile de olsa müşteri bazında veya genel olarak özkaynak
oranlarının değiştirilememesine ve teminat alınmaksızın emir kabul edilememesine,
iv) Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme
işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilmemesine,
Ç) Bu kapsamda; A, B, C ve D gruplarında yer alan paylara ilişkin sınıflandırma ve
kuralların aşağıdaki tabloda özetlenen şekliyle kabul edilmesine;
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D) Düzenleme kapsamındaki diğer hususlara ilişkin olarak;
1) Yukarıdaki kurallara ek olarak Borsa tarafından belirlenen değerleme dönemi
içerisinde ve hesaplama yöntemi ile Borsa fiyatı pay başına net aktif değerinin 1,5 katı
ve üzeri olan menkul kıymet yatırım ortaklıklarının B Grubu’na, Borsa fiyatı pay başına
net aktif değerinin 2 katı ve üzeri olan menkul kıymet yatırım ortaklıklarının C grubuna
dahil edilmesine,
2) Payların sınıflandırılması ve gruplar arası geçiş işlemlerinin belirlenecek değerleme
dönemi ve veri seti üzerinden Borsa tarafından yapılmasına,
3) Borsa’ya ilk defa kote olan şirket paylarının grubu belirlenirken; halka arz edilen
payların değerinin dikkate alınmasına ve söz konusu payların değerlendirme sonrası
dahil oldukları grupların kurallarına göre işlem görmesine,
E) Söz konusu düzenlemenin 2 Ocak 2015 tarihi itibarıyla uygulamaya başlanmasına,
F) Kurul’un (1) 23.07.2010 tarihli ve 21/657 sayılı, (2) 23.09.2010 tarihli ve 28/821
sayılı Kararlarının 2 Ocak 2015 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmasına
karar verilmiştir.

Kurul’un i-SPK.128.9 (30.10.2014 tarihli ve 31/1059 s.k.) sayılı İlke Kararı ile;
23.07.2010 tarihli ve 21/655 sayılı Kurul kararı ile 19.08.2010 tarihli ve 24/729 sayılı
SPK kararında fiili dolaşımdaki pay oranı kavramı dışında tutulacak payları tanımlayan
“Şirket sermayesinin %5 ve daha fazlasına sahip olan gerçek ve tüzel kişi ortakların
sahip olduğu” ifadesinin, 2 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girecek yeni ABC Düzenlemesi
kapsamında
yapılacak hesaplamalardan itibaren kullanılmak üzere “Şirket
sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olan gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip
olduğu” şeklinde değiştirilmesine karar verilmiştir.

Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim
Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
“Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
(Değişiklik
Yönetmeliği)19 Ekim 2014 tarih ve 29150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Yönetmeliği ile 19 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan “Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim
Esasları Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) kapsamında değişikliklere gidilmiştir.
Değişiklik Yönetmeliği ile Yönetmeliğin; (1) Borsaların faaliyet ilke ve esasları başlıklı
maddesine ; “Borsalar sermaye piyasası mevzuatı dışında kalan bir mevzuattan
kaynaklanan veya herhangi bir mevzuattan kaynaklanmayan faaliyetlerde bulunmak
için Kuruldan izin alırlar ve esas sözleşmelerinde, söz konusu faaliyetlerden süreklilik
arz edecek olanlara açıkça yer verecek değişiklikleri yaparak, yapılacak ilk genel kurul
toplantısı gündemine alırlar.” Fıkrası eklenmiştir. (2) Yönetmeliğin Borsa Üyeleri başlıklı
maddesinin birinci fıkrası; “ TCMB, Kurul tarafından Kanunun 37 nci maddesinin birinci
fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinde
bulunmak üzere faaliyet izni verilmiş olan yatırım kuruluşları ile diğer yetkili kurum ve
otoriteler tarafından kuruluşuna veya faaliyetine izin verilenlerden Kurulca uygun
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görülenler borsalara üye olabilirler” şeklinde değiştirilmiş, söz konusu maddeye ayrıca
“Borsaların yönetim kurulları tarafından piyasa, pazar, platform ve sistem bazında
borsaya üye olmaksızın işlem yapma yetkisi verilebilir.” fıkrası eklenmiştir. (3) İşlem
görmenin durdurulması ve/veya kottan çıkarma başlıklı maddesinin üçüncü fıkrası
“Borsalarda olağandışı olumsuz gelişmelerin olması halinde, ilgili borsalarda işlemlerin
geçici olarak durdurulmasına karar verilebilir. Borsalarda işlemlerin beş işlem gününe
kadar geçici olarak durdurulmasına karar almak yönetim kuruluna aittir. Bu durum
derhâl Kurula bildirilir ve kamuya açıklanır.” olarak ve dördüncü fıkrası “Yönetim
kurulunun talebi üzerine borsalarda işlemlerin beş işlem gününden fazla
durdurulmasına karar almak Kurulun yetkisindedir. “ olarak değiştirilmiştir.

Borsa İstanbul A.Ş Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği
“Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği” (Yönetmelik)
19 Ekim 2014 tarih ve 29150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yönetmeliğin amacı; sermaye piyasası araçlarının ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin Borsa İstanbul Anonim
Şirketi bünyesinde güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işlem
görmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Borsa İstanbul A.Ş Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar ile İlgili
Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği
“Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar ile İlgili Borsacılık
Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği” (Yönetmelik) 19 Ekim 2014 tarih ve 29150
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı; kıymetli
madenler ile kıymetli taşların güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir
ortamda işlem görmesini sağlamak üzere oluşturulacak piyasalara, pazarlara,
platformlara ve sistemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Tebliği
2014/47 sayılı “Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Tebliği” (Tebliğ)
18.10.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ, Avrupa
Konseyi Direktifi ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne dayanılarak; hızlı dondurulmuş
gıdaların tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, muhafazası, depolanması,
taşınması ve pazarlanması aşamalarında taşıması gereken özellikleri belirlemek
amacıyla çıkarılmıştır. Bu tebliğin yayımı ile birlikte 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıda Maddeleri
Tebliği (Tebliğ No: 2004/46) yürürlükten kaldırılmıştır.
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Tebliğde yer alan düzenlemelerin kapsamında dondurulmuş ürünler yer almaktadır
Dondurulmuş ürünler ise ürün tipine bağlı olarak maksimum kristalizasyon sıcaklık
bölgesinin mümkün olan en kısa sürede geçildiği, hızlı dondurma olarak bilinen uygun
bir dondurma işlemi ile sağlandığı, sıcaklığın sabit değere ulaştırılmasının ardından
ürünün tüm noktalarının -18oC veya daha düşük sıcaklıkta olduğu, bu durumun sürekli
korunduğu ve bu özelliklerini taşıyacak şekilde pazarlandığı gıdalar şeklinde
tanımlanmaktadır. Bu sebeple tebliğin, sadece bu tanıma uygun dondurulmuş gıdaların
üretimi, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanması aşamalarında yer alan
işletmeler tarafından dikkate alınması gerekmektedir.

Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdaların Depolanması Muhafazası
ve Taşınması Sırasında Sıcaklığın İzlenmesi Hakkında Tebliğ
29/12/2011 tarihli Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve 37/2005/EC sayılı Hızlı
Dondurulmuş Gıdaların Depolanması, Muhafazası ve Taşınması Esnasındaki Sıcaklık
Takibi ile ilgili Avrupa Komisyonu Tüzüğü esas alınarak, 18.10.2014 tarihinde 2014/48
sayılı bu “Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdaların Depolanması Muhafazası ve
Taşınması Sırasında Sıcaklığın İzlenmesi Hakkında Tebliğ” ( Tebliğ) yayımlanmıştır.
Tebliğin amacı hızlı dondurulmuş gıdaların depolanması, muhafazası ve taşınması
sırasında sıcaklığın izlenmesi ile ilgili kuralları belirlemektir. Tebliğin yayımı ile
6/2/2002 tarihli ve 24663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hızlı
Dondurulmuş ve Dondurulmuş Gıda Maddelerinin Depolanması, Muhafazası ve
Taşınması Esnasındaki Sıcaklıkların İzlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/7)
yürürlükten kaldırılmıştır.

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik
“Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik” (Yönetmelik) 03 Ekim 2014 tarih ve 29138 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı, kuruluşlar tarafından finansal
tüketicilere sunulan ürün veya hizmetlere ilişkin olarak faiz veya kâr payı dışında
alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usûl ve
esasları belirlemektir. Yönetmelik bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve
kart çıkaran kuruluşlar ile bu kuruluşlar tarafından finansal tüketiciye sunulan ürün
veya hizmetleri kapsar. İlgili mevzuat çerçevesinde finansal tüketicilerin menkul kıymet
ve sigortacılık işlemleri ile çek, senet ve teminat mektubu işlemleri karşılığında
kuruluşların talep edebilecekleri ücretler işbu Yönetmelik kapsamında değildir.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
“Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliği” ( Yönetmelik) , 10.09.2014 tarihli 29115 sayılı resmi
gazetede yayımlanmış olup, 01.11.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yönetmeliğin
amacı 2872 s. Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken çevre izin ve lisansı sürecinde
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uyulacak usul ve esasları düzenlemektir. Ek1 ve Ek2 listesinde yer alan faaliyet ve
tesislere ilişkin olarak, alınması gereken izin ve lisanslara ilişkin tüm iş ve işlemler
Yönetmeliğin kapsamına girmektedir.
Bu yönetmelik ile 29.04.2009 tarihli Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve
Lisanslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Kaldırılan yönetmelikten
farklı olarak, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde; İşletmelere verilen çevre izni veya
çevre izin ve lisans belgelerinin geçerliliği 10 yıldan 5 yıla indirilmiş, İşletmeler belge
geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten en az 180 takvim günü önce başvuru yapmak
ve beş yıllık süre dolmadan yeniden çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi almak
zorunda tutulmuştur. İşletmede çevre izin ve lisans belgelerinin yenilenmesini
gerektiren değişikliklerin kapsamı genişletilmiştir.
Yeni yönetmelikle kapsamı genişletilen yenileme durumları haricinde geçici faaliyet
belgeleri ile çevre izin veya çevre izin ve lisans belgeleri süreleri sonuna kadar geçerli
sayılacaktır. 01.11.2014 tarihinden önce geçici faaliyet belgesi ile çevre izin veya çevre
izin ve lisans belgesi başvuruları değerlendirme süreçleri devam eden ancak
sonuçlanmamış olan işletmelerin işlemleri, başvuruda bulundukları tarihte yürürlükte
olan mevzuat çerçevesinde yürütülecektir.

Moral Hukuk Bürosu Avukatları
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