Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi
Anayasasının “davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması,
yargının görevidir” maddesi doğrultusunda Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan
“Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların
Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı” 30.01.2012 tarihinde TBMM’ne gönderildi.
Söz konusu Tasarı, uygulamadaki aksamaları ve zorlukları ortadan kaldırarak daha
hızlı ve etkin bir yargı sistemi oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda Tasarının
öngördüğü yeniliklerin bir kısmı aşağıda sunulmaktadır:
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Öncelikle, borcunu ödemek isteyen iyi niyetli borçluları korumak amacıyla alacak
tutarı her yıl ayrıca belirlenecek asgari ücret tutarının altında olan alacaklar için haciz
yoluyla ilamsız takibe başlamadan önce borçlunun adresine iadeli taahhütlü posta
yoluyla ödemeye davet yazısı gönderilecek ancak sonrasında haciz yoluna
gidilebilinecektir. Tasarı hem avukatların hem de icra görevlilerinin işlerini
hızlandırmak amacıyla icra takiplerinin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi aracılığı ile
elektronik olarak yapılmasına da imkân vermektedir. Tasarı haczedilecek mallara
ilişkin yeni düzenlemelerde benimsemektedir. Şöyle ki, haczedilen malların toplam
değeri 16 yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık en yüksek brüt asgari ücret
tutarının 5 katından az ise mallar muhafaza altına alınamayacak, borçluya veya
üçüncü kişilere yediemin olarak bırakılacaktır. Böylece, yediemin depolarındaki
muhafaza zorluklarının da önüne geçilebilinecektir. İcra takibinin boş yere gecikmeye
uğramaması amacıyla alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay,
taşınmaz ise hacizden itibaren bir yıl içinde satılmasını isteyecek aksi takdirde tüm
giderlerden sorumlu olacaktır. Haczedilen malların daha hızlı paraya çevrilmesi ve
gerçek değerinden satışının sağlanması amacıyla haczedilen malların elektronik
ortamda satış ilanı verilmesi ve açık arttırmaya elektronik ortamda teklif verilmesi
imkanları da Tasarıda bulunmaktadır. Ayrıca Tasarı, satış için taşınmazın tahmin
edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat verilmesi ve tekliflerin taşınmazın
tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamayacağını öngörmektedir.
Sonuç olarak, Tasarı yargı işlemlerinin hızlı ve tüm taraflar için faydalı şekilde
sonuçlanması ve bilhassa icra takiplerin doğan mağduriyetlerin önlenmesi
amaçlanmaktadır. Tasarının tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.
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ŞUBAT AYINA BAKIŞ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
EPDK
 “Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularına İlişkin
Ölçüm Standardı Tebliği” 22.02.2012 tarihli Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğde, rüzgâr ve güneş
enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla lisans
başvurusunda bulunan tüzel kişilerin, tesisin kurulacağı yere
ilişkin rüzgâr ve güneş enerji ölçümlerinin yapılması, ölçüm
süreleri, ölçüm istasyonlarının yapısı, ölçüm verilerinin kayıt
yapıları açıklanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu
SPK
 “Payları Serbest İşlem Platformunda İşlem
Görecek Halka Açık Anonim Ortaklıklara
İlişkin Esaslar Tebliği” 11.02.2012 tarihli
ve 28201 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile
payları Sermaye Piyasası Kurulu kaydında
bulunan ancak İstanbul Menkul Kıymetler
Borsasından işlem görmeyen halka açık
anonim ortaklıkların paylarının İstanbul
Menkul Kıymetler Borsasında işlem
görebilmesi için gereken usul ve esaslar
açıklanmıştır.
 “Kurumsal
Yönetim
İlkelerinin
Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin
Tebliğ (Seri: IV, No: 56)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ” 11.02.2012 tarihli
ve 28201 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile,
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal
Yönetim İlkelerinde bulunan Genel Kurula
Katılım Hakkı, Yönetim Kurulunun Yapısı
gibi birçok önemli maddede yapılan
değişiklikler açıklanmıştır.

 “Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine
İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”
18.02.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe
girdi. Yönetmelikte, tanımlardaki değişiklikler ile üretim tesisi
sistem kullanım bedeli, Organize Sanayi Bölgelerinin üretim
ve/veya dağıtım lisansı başvuru şekilleri ve zamanları, Organize
Sanayi Bölgelerinin üretim ve dağıtım lisansının tadil edilmesi,
yenilenmesi ve lisansın sona ermesi gibi birçok önemli maddede
düzenlemeye gidilmiştir.
 “Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda
Takip
Edilecek Usul
ve
Esaslar
Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik
Yapılmasına
Dair
Yönetmelik” 22.02.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, test ve muayene için gerekli
olduğu hallerde alınan numunelere ilişkin test ve analiz
yöntemleri, numune saklama şekilleri düzenlenmiştir.
 “Aynı Yerde Doğal Gaz Depolama Faaliyetinde Bulunmak
Üzere Lisans Başvurusunda Bulunan Tüzel Kişilerin Seçimi
Hakkında Yönetmelik” 21.02.2012 tarihli Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, bir yer için
doğalgaz depolama lisans başvurusu yapılması halinde,
başvurunun duyurulması, duyuru dahilinde aynı yere başka
lisans başvurusu olması halinde uygulanacak lisans başvuru
değerlendirme süreci ve yarışma ile belirlenecek lisans sahibi
tüzel kişilerin seçimindeki izlenecek yollar açıklanmıştır.

DÖVİZ PİYASALARI’NDAN
BİRLEŞME VE DEVRALMALAR

 Varan Turizm Seyahat A.Ş.’ye ait
bulunan marka, logo, tasarım, alan
adları ile 4 adet otobüsün Ulusoy
Seyahat Nakliyat A.Ş.’ye devri
işlemine hâkim durum yaratılması
veya
mevcut
hâkim
durumun
güçlendirilmesi ve böylece rekabetin
önemli ölçüde azaltılması sonucuna
yol açmayacağından Rekabet Kurulu
tarafından izin verildi.

 Tesco Kipa Kitle Pazarlama ve Gıda
San. A.Ş.’nin Ardaş Gıda Dağıtım
San. ve Tic. A.Ş.’den Trakya
bölgesinde bulunan ve “Ardaş”
markası altında faaliyet gösteren 21
adet mağazanın kiracılık haklarını
bazı sabit kıymetler ile birlikte
devralması işlemine Rekabet Kurulu
tarafından izin verildi.

 Macedonian Paper Mills’in %99,9
oranında hissesinin Pak Group B.V.
tarafından devralınması işlemine
belirtilen hakim durum yaratılması
veya
mevcut
hakim
durumun
güçlendirilmesi ve böylece rekabetin
önemli ölçüde azaltılması sonucuna
yol açmayacağından Rekabet Kurulu
tarafından izin verildi.
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REKABET KURUMU’NDAN
 Rekabet Kurulu, TTNet A.Ş.’nin Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile aynı
alanda faaliyette bulunmasının rekabet ihlali yaratacağı ve TTNet’in
sabit telefon hizmet alımı ihalelerinde diğer işletmeciler tarafından
teklif edilmesi mümkün olmayan fiyatlar verdiği iddiası üzerine
yapılan inceleme sonucunda 4054 sayılı Kanun uyarınca soruşturma
açılmasına gerek olmadığına, şikâyetin reddine karar verdi.
 Coca Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.’ye ait Damla Su markalı suların
satıldığı restoran ve kafelerde Coca Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.’nin
başka marka su satılmasına izin vermediği iddiası üzerine yapılan
inceleme sonucunda Rekabet Kurulu, soruşturma açılmasına gerek
olmadığına ve şikayetin reddine karar verdi.
 Rekabet Kurulu, Genç Mağazaları A.Ş. ve Aeropostale Licensing, Inc.
arasında imzalanan Mağaza Lisans Sözleşmesi'nin 4054 sayılı
Kanun'un 4., 6. ve 7. maddelerine aykırı olmadığının tespit edilerek
menfi tespit verilmesine, bu mümkün olmaz ise anılan anlaşmaya
muafiyet tanınması talebi üzerine yaptığı inceleme sonucunda;
1.
Genç Mağazaları A.Ş. ve Aeropostale Licensing Inc.
arasında imzalanan "Mağaza Lisans Sözleşmesi”ne 4054
sayılı Kanun'un 4.maddesi kapsamında kısıtlamalar
içermesi nedeniyle menfi tespit belgesi verilemeyeceğine,
2.
Bununla birlikte anılan sözleşmenin 2002/2 sayılı Dikey
Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği kapsamında
grup muafiyetinden yararlandığına karar verdi.

RESMİ GAZETE
Mevzuat
 “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik” 11.02.2012 tarihli ve 28201 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından, ürün
ile ilgili uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi, belgelendirilmesine ilişkin faaliyette bulunan özel veya kamu
kuruluşlarının ulusal ve uluslar arası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve
düzenli aralıklarla standartlara uygun olup olmadığının belirlenmesini içeren usul ve esaslar düzenlenmiştir.
 “Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ” 11.02.2012 tarihli ve 28201 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe girdi. Tebliğ ile kasa işlemleri, banka işlemleri gibi muhasebe işlemlerinde parasal sınırları, faiz oranları ve
alındı birim fiyatları açıklanmıştır.
 “Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 18.02.2012
tarihli ve 28208 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi. Kanun ile Başbakan tarafından
görevlendirilen Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları veya belirli bir görevi yerine getirmek üzere görev alan kamu
görevlileri, görevleri sırasında ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçları işledikleri iddiasıyla haklarında
soruşturma yapılması Başbakanın iznine bağlı olması ve halen devam eden soruşturmalar hakkında yürürlüğe giren
kanunun uygulanması açıklanmıştır.
 “Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte
Write captions for the selected photos.
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 21.02.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 14.12.2011
tarihinden itibaren geçerli olacak Yönetmelikte, taraf ülkelere Bosna Hersek eklenerek gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
 “Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 21.02.2012 tarihli ve 28211
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile lisans başvurularının inceleme ve değerlendirmeye
alınma ve sonuçlandırılması yöntemleri gibi birçok maddede değişikliğe gidilmiştir.
 “Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair
Yönetmelik” 22.02.2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Diş hekimi, eczacı, ebe ve
hastabakıcılar hariç özel sağlık kuruluşlarında çalışacak tüm yabancı sağlık meslek mensuplarını kapsayacak olan
yönetmelik ile mesleklerini icra edecek yabancı sağlık meslek mensuplarının çalışma şartları ve çalışma başvuru koşulları
açıklanmıştır.
 “Bilgi Toplumu Olma Yolunda Bilişim Sektöründeki Gelişmeler ile İnternet Kullanımının Başta Çocuklar, Gençler ve
Aile Yapısı Üzerinde Olmak Üzere Sosyal Etkilerinin Araştırılması Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu
Kurulmasına İlişkin Karar” 28.02.2012 tarihli ve 28218 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 1009 nolu karar ile başkan,
başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile 17 üyeden oluşan komisyon kurulmasına
karar verilmiştir.
 “Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu” 29.02.2012 tarihli ve 28219 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Altı ay sonra yürürlüğe girecek olan 6279 nolu kanun gereğince, kütüphane ve arşiv hizmetlerine yönelik olan her türlü
kitap, gazete, dergi gibi birçok eserin etkin, sağlıklı ve eksiksiz bir biçimde toplanması, gelecek kuşaklara aktarılması,
saklanması ve korunması amaçlanmaktadır.
 “İhracatta Zorunlu Standart ve Kalite Kontrollerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına Dair
Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/18)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve
Denetimi: 2012/22)” 29.02.2012 tarihli ve 28219 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile
ihracatçı firmaların sınıflandırılması, sınıflandırma başvuruları ve değerlendirilmesi gibi birçok maddede değişikliğe
gidilmiştir.

