Kefalet Halinde Eşin Rızasını Öngören Yeni Düzenleme
1926 yılından bu yana yürürlükte olan Borçlar Kanunu, yerini 4 Şubat 2011 tarihinde
Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni
Borçlar Kanunu’na bırakmıştır. Radikal değişiklikler içeren Yeni Borçlar
Kanunu’nun kefalet halinde eşin rızasını şart koşan 584. maddesi yeni Kanunun en
çok dikkat çeken maddelerinden biridir.
Yeni Borçlar Kanunu, kefili alacaklı karşısında güçlendiren ve kefalet vermeyi
zorlaştıran pek çok düzenleme öngörmektedir. Bu düzenlemelerin en çok tartışılanı
ise hiç kuşkusuz, gerçek kişilerin evli olmaları halinde kefil olabilmelerinin,
eşlerinden muvafakatname alınması şartına bağlanmasıdır. Yeni Kanun uyarınca,
eşlerden biri, mahkeme tarafından verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal
olarak ayrı yaşama hakkı bulunmadıkça, ancak diğerinin rızasıyla kefil olabilecektir.
Söz konusu rızanın, en geç sözleşmenin yapıldığı anda verilmiş olması
gerekmektedir. Sözleşme tarihinden sonra yapılmasına karar verilen değişikliklerin
kefilin lehine olan güvenceleri azaltmadığı sürece eş rızası alınmaksızın
yapılabileceği yeni Kanunda belirtilmektedir. Başka bir deyişle, kefile yüklenen
sorumluluğu arttıran herhangi bir değişiklikte (sorumlu olunan miktarın arttırılması,
adi kefaletin müteselsil kefalete dönüştürülmesi vb.) eşin rızasının tekrar alınması
gerekmektedir. Eşlerden birinin borçlu olan diğer eşe kefil olması durumunda ise
borçlu olan eşin diğer eşin kefaletine yazılı rızası vermesi gerekecektir.

ÖNEMLİ GÜNLER
•
19 Ağustos
Ramazan Bayramı
•
30 Ağustos
Zafer Bayramı

Kanunun hazırlayıcılarının İsviçre Borçlar Kanunu’nda dahi yer almadığını özellikle
vurguladıkları ve ileri bir düzenleme niteliği taşıdığını belirttikleri eş rızasına ilişkin
hükümler özetle, eşlerin tüm aileyi ilgilendiren birtakım konularda birbirlerinden
habersiz hareket etmelerini önleyerek, doğabilecek mağduriyetlerin önüne geçmeyi ve
bu yolla aile birliğinin korunmasını amaçlamaktadır.
Yukarıda açıklanan yeni düzenlemeler uyarınca, bankalarda dâhil olmak birçok
gerçek/tüzel kişi kefalet mekanizması içeren sözleşmelerini yenilemekte ve yeni
sözleşmelerine eş muvafakatnamesi eklemektedirler. Bu yönde sunulan
muvafakatnamelerin eş açısından sorumluluk oluşturmaması ve rıza alanının net bir
şekilde belirlenmesi amacıyla ilgili belgeleri imzalamadan önce avukatınıza
danışmanızı önemle tavsiye ederiz.
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TEMMUZ AYINA BAKIŞ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
EPDK

Sermaye Piyasası Kurulu
SPK
 Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25.08.2011 tarihli
toplantısında alınan karar uyarınca, 30.06.2012
tarihi itibariyle devlet iç borçlanma araçlarının
(DİBS) Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
nezdinde müşteri ismine saklanmasına ve
izlenmesine başlanmıştır. Yeni uygulama
mümkün olduğunca mevcut durumda kullanılan
piyasa altyapısı üzerine kurularak yatırımcı ve
aracı kuruluşların maliyetleri asgari düzeyde
tutulmuştur.
Yeni
uygulamada
Merkez
Bankası’nda mevcut Elektronik Menkul Kıymet
Transfer
(EMKT)
sistemi
korunmakta,
bankaların kendi portföylerindeki DİBS’ler
EMKT sisteminde izlenmeye devam edilmekte,
banka ve aracı kurumların müşterilerine
sattıkları DİBS’ler ise MKK nezdinde müşteri
ismiyle izlenmektedir. Bu sistem sayesinde
yatırımcıların DİBS’leri aracı kuruluşların
malvarlığından ayrı olarak takip edilmektedir.
Yatırımcılar, DİBS işlemleri ile ilgili SMS veya
elektronik posta yoluyla periyodik bilgilendirme
alabileceklerdir.

 “Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere
Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik”
28343
sayılı
Resmi
Gazete’de
yayımlanarak 04.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Yönetmelikle, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
hükümleri çerçevesinde halen piyasada faaliyet gösteren
veya gösterecek tüzel kişiler tarafından hidroelektrik enerji
üretim tesisleri kurulması ve işletilmesine ilişkin üretim,
otoprodüktör, otoprodüktör grubu lisansları için Devlet Su
İşleri ve tüzel kişiler arasında düzenlenecek Su Kullanım
Hakkı Anlaşması imzalanması işlemlerinde uygulanacak
usul ve esaslar belirlenmiştir.
 “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi
Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatı
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik” 26.07.2012 tarihli ve 28365 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, yurt
içinde
imal
edildiği
belirlenen
yerli
aksamın
belgelendirilmesi ve denetlenmesi, yerli katkı ilave
fiyatlarının EPDK’ya bildirim süreleri ve tanımlardaki
değişiklikler açıklanmıştır.

BİRLEŞME VE DEVRALMALAR

 Rekabet Kurulu, Mars Sinema Turizm









ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş.
ve
AFM
Uluslararası
Film
Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş.
tarafından Rekabet Kurumuna sunulan
taahhütlerden Cinebonus Bilkent
(Ankara) sinema işletmesinin belirli
bir süre içerisinde uygun alıcıya
devredilerek elden çıkarılması koşulu
kapsamında,
anılan
sinema
işletmesinin Cinecom Sinemacılık
Turizm ve Ticaret Ltd. Şti.’ye
devredilmesi işlemine izin verdi.
Bavet İlaç Sanayi ve Ticaret. A.Ş.'nin
%50 oranında hissesinin Pegasus
Luxembourg
S.a.r.l
tarafından
devralınması işlemine Rekabet Kurulu
tarafından izin verildi.
Shaw Group Inc.’nin faaliyetlerinin
bir bölümünü oluşturan “Enerji ve
Kimyasallar İşi”nin Technip S.A.
tarafından devralınması işlemine
Rekabet Kurulu tarafından izin
verildi.
Rekabet Kurulu, XCMG Europe
GmbH tarafından Schwing ailesinin
kontrolünde
bulunan
Schwing
GmbH’nin çoğunluk hisselerinin
devralınması ve bu suretle adı geçen
şirket üzerinde ortak kontrol tesis
edilmesi işlemine izin verdi.
Systemair
AB
tarafından,
Havalandırma Endüstri Sanayi Ticaret
A.Ş.’nin %70 oranında hissesinin
devralınması işlemine Rekabet Kurulu
tarafından izin verildi.
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REKABET KURUMU’NDAN
 Rekabet Kurulu, Asya Katılım Bankası A.Ş. İstanbul Acıbadem
Şubesinin, Life Center Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti. ile imzaladığı
mail order hizmetine ilişkin sözleşmeyi hiçbir gerekçe göstermeksizin
feshettiği iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda, şikayetin reddi
ile soruşturma açılmamasına karar verdi.

 Rekabet Kurulu, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin, toptan satış
şirketlerinin müşterisi olan ve vadesinde ödeme yapmayan serbest
tüketicilerin bir kısmının elektriğini kesmeyi reddetmek suretiyle
4054 sayılı Kanun'u ihlal ettiği iddiası üzerine yapılan inceleme
sonucunda, şikayetin reddi ile soruşturma açılmamasına, ancak ilgisi
nedeniyle önaraştırma sürecinde elde edilen bilgi ve belgelerin görüş
yazısı ile birlikte Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna
gönderilmesine karar verdi.

 Aksaray ilinde faaliyet gösteren Aksaray Müteahhitler Birliği
Derneğinin üyelerine tek bir yapı denetim firmasını önererek rekabeti
kısıtladığı iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda, şikayetin reddi
ile soruşturma açılmamasına Rekabet Kurulu tarafından karar verildi.

 Rekabet Kurulu, Akaryakıt dağıtım sektöründe faaliyet gösteren
teşebbüslerin paralel fiyatlama ve bilgi değişimi yoluyla 4054 sayılı
Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yapılan
inceleme sonucunda, şikayetin reddi ile soruşturma açılmamasına
karar verdi.

RESMİ GAZETE
Mevzuat
 “Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun” 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Kanun ile
ticari davaların görüleceği mahkemelere ilişkin usül ve işlemler, ticaret sicil kayıtlarındaki değişiklikler, tescil süresi içinde
başvuru yapmayan, yanlış beyan veren kişilere uygulanacak idari para cezalarındaki değişiklikler, zorunlu olarak tutulacak ticari
defterlerdeki uygulanacak yöntemler gibi birçok önemli maddedeki değişiklikler de açıklanmıştır.
 “Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu” 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kanunda, insan haklarının korunması, geliştirilmesi ve ihlallerin önlenmesi, işkence ve kötü muamele ile mücadele edilmesi,
şikayet ve başvuruları değerlendirilmesi, sorunların çözüme kavuşturmada girişimlerde bulunulması, eğitim faaliyetlerini
yürütülmesi gibi birçok önemli görevleri yerine getirmek amacıyla Türkiye İnsan Hakları Kurumunun kurulması ile teşkilat,
görev ve yetkilerine ilişkin esaslar düzenlenmiştir.
 “Eşya Ticaretindeki İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”
30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunda, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile
EFTA ülkeleri arasında oluşturulan “Eşya Ticaretindeki İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşme”ye beyanda bulunmak
suretiyle katılmamız uygun bulunduğu açıklanmıştır.
 İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve
çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenleyen “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” 30.06.2012 tarihinde
Write captions for the selected photos.
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili maddeler farklı tarihlerde yürürlüğe girecektir.
 “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 03.07.2012
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, özellikle irtibat bürolarının kuruluş şartlarına dair
önemli hükümler içeriyor.
 Endüstriyel işletmelerin mevcut sistemlerinde verimliliğin artırılmasına dair proje ve uygulamalarının desteklenmesi ile ilgili usul
ve esasları belirleyen “Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Tebliğ” 03.07.2012 tarihli ve 28342 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile yıllık toplam enerji tüketimleri bin Ton Eşdeğer Petrol ve üzeri olan, ticaret ve sanayi
odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmelere yönelik destek
uygulamaları ile ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir.
 “Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonu’nun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 04.07.2012 tarihli ve
28343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik uyarınca, kurulacak komisyonun kamu idareleri ve özel
idarelerin 1 milyon TL üstü alacaklarının ödenmemesinden doğan ihtilafların sulh yoluyla çözümüne destek vermesi
planlanmaktadır.
 “Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Akademisi Kurucu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”
12.07.2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından
21.12.2010 tarihinde Viyana’da imzalanan “Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Akademisi Kurucu Anlaşması” onaylanmıştır.
 “Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik” 21.07.2012 tarihli ve 28360 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, Yurtdışı
Vatandaşlar Danışma Kurulunu’nun oluşumu, görev ve yetkileri gibi birçok önemli maddedeki değişiklik açıklanmıştır.
 “Organik Hayvancılık İlave Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/60)” 24.07.2012 tarihli ve 28363 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen organik hayvancılığın
geliştirilmesi, organik hayvancılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesi, doğal kaynakların korunmasına ilişkin izlenecek yol ve
yöntemler açıklanmıştır.
 “Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik” 24.07.2012
tarihli ve 28363 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik ile elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren
işletmecilerin uyacakları kurallar açıklanmıştır.

