Torba Yasa Kapsamında İnternete İlişkin Getirilen Önemli Düzenlemeler
4.5.2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a ilişkin önemli
değişiklikler de içeren ve “Torba Yasa” olarak adlandırılan” 6518 sayılı “Aile
ve
Sosyal
Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (“Kanun”)
19.02.2014 tarihli ve 28918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun, hukuka
aykırı ve kişilik haklarını veya özel hayatı ihlal eden yayınların kontrolüne ilişkin geniş
düzenlemelere yer vermektedir.

ÖNEMLİ GÜNLER
8 Mart
Dünya Kadınlar Günü
14 Mart
Tıp Bayramı
15-21 Mart
Tüketiciyi Koruma Haftası

Kanun uyarınca öncelikle Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında yetkilendirilen tüm
internet servis sağlayıcıları ile internet erişim hizmeti veren diğer işletmecilerin katılmasıyla
oluşan ve koordinasyonu sağlayan Erişim Sağlayıcıları Birliği (“Birlik”) kurulacaktır. Söz
konusu Birliğe üye olmayan internet servis sağlayıcıları faaliyette bulunamayacaktır. Kanuna
göre yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içeriği 5651 sayılı Kanun ile öngörüldüğü şekilde
haberdar edilmesi halinde yayından çıkarmakla yükümlüdür. Yer sağlayıcı, Telekomünikasyon
İletişim Başkanlığı’nca (“TİB”) talep edilen tüm bilgileri teslim etmekle ve Başkanlıkça
bildirilen tedbirleri almakla yükümlüdür. İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle
kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik
sağlayıcısına veya halinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından
çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hakimine başvurarak içeriğe erişimin
engellenmesini de isteyebilir. Bu talepler doğrultusunda hakim itiraz yolu açık olmak üzere 24
saat içerisinde erişimin engellenmesine karar verebilir. Hakim, bu madde kapsamında vereceği
erişimin engellenmesi kararlarını esas olarak, yalnızca ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım ile
ilgili olarak içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verebilecek olup zorunlu olmadıkça
internet sitesinde yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemeyecektir
Hakimin bu madde kapsamında verdiği erişimin engellenmesi kararları Birlik tarafından 4 saat
içerisinde yerine getirilir. Ayrıca özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler
doğrudan TİB’e başvurabilecek ve bu başvuru talebini yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin
kararına sunulmadığı takdirde geçersiz olacaktır. Özel hayatın gizliliğinin ihlaline bağlı olarak
gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde doğrudan TİB başkanının emri üzerine erişimin
engellenmesi TİB Başkanlığı tarafından yapılır. Bu karara karşı sulh ceza mahkemesine itiraz
edilebilir.
Kurduğu kontrol mekanizmasının yetkilerinin geniş olduğu ve bu nedenle internette sansüre yol
açacağı yönünde eleştirilen Kanun’un, kişilik hakları ve özel hayatın gizliliği başta olmak üzere
korumayı amaçladığı değerlerin nispi nitelikleri göz önünde bulundurulduğunda uygulayıcı
Kurum ve Hakimlerin kararları doğrultusunda işlevsellik kazanacağı açıktır. Kanun hakkında
daha fazla bilgi almak için lütfen tıklayınız.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
EPDK

Sermaye Piyasası Kurulu
SPK
 Sermaye Piyasası Kurulu, TEB Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.'nin (Aracı Kurum)
dolaylı ortaklık yapısında meydana gelen
değişikliklerin onaylanması başvurusu
kapsamında, Belçika Hükümeti’nin BNP
Paribas
SA’daki
ortaklık
payının
%10,70’den % 10,27’ye düşmesi ve bu
hisselerin yeniden yapılandırılarak %
0,29’luk kısmının SFPI tarafından kendi
adına tutulmaya başlanması ve Bankanın
ortağı olan BNP Grubu şirketlerince
Borsa İstanbul A.Ş.’de TEB hisse
alımlarının
gerçekleştirilmesi
Aracı
Kurum’un ana ortağı olan Türkiye
Ekonomi Bankası A.Ş.’nin dolaylı
ortaklık yapısında meydana gelen
değişiklikler nedeni ile Aracı Kurum’un
dolaylı ortaklık yapısında meydan gelen
değişikliklerin onaylanmasına karar verdi.

 “Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 362)”
07.02.2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğde, Hazinenin özel mülkiyetindeki yerler
ile Devletin tasarrufu altındaki yerlerde
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız
elektrik üretimi yapılması amacıyla irtifakı hakkı
tesis edilmesi ile verilecek kullanma izinlerine
ilişkin uygulanacak işlemler açıklanmıştır.

BİRLEŞME VE DEVRALMALAR

 Rekabet Kurulu, The Blackstone
Group
L.P.
tarafından
bazı
hisselerinin The Goldman Sachs
Group,
Inc.’ten
devralınması
sonucunda, Rothesay Life Limited
ve Rothesay Pensions Management
Limited’in
ortak
girişime
dönüştürülmesi işlemine izin verdi.

 Rekabet Kurulu, Doğuş Holding
A.Ş. ile Avenu Dış Ticaret A.Ş.
tarafından ortak girişim kurulması
işlemine izin verdi.

 Rekabet Kurulu, Gonvarri MS
Corporate S.L. tarafından %51
oranında hissesinin devralınması
suretiyle ÇEPAŞ Galvaniz Demir
Çelik Madencilik İnş. Tic. ve San.
A.Ş.’nin
ortak
girişime
dönüştürülmesi işlemine izin verdi.

 Laco Grubu ve Kverva Grubu
tarafından kontrol edilen Austevoll
Seafood ASA ile Kvefi AS arasında
pelajik balık, balık yağı ve balık unu
alanlarındaki faaliyetlerine yönelik
ortak girişim kurulması işlemine
Rekabet Kurulu tarafından izin
verildi.

 Mutlu Holding A.Ş. ve tüm
iştiraklerinin
sermayesinin
tamamının pay devri yöntemi ile
Metair
International
Holdings
Cooperatief
U.A.
tarafından
devralınması işlemine Rekabet
Kurulu tarafından izin verildi.
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REKABET KURUMU’NDAN
 Rekabet Kurulu, Migros Ticaret A.Ş. ile Detay Elektronik ve
Güvenlik Teknolojileri Reklam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
arasında imzalanan ve Migros Ticaret A.Ş. mağazalarına
bedelsiz kurulacak güvenlik sistemi karşılığında kağıt
etiketlerin beş yıl süresince, belirlenmiş bir fiyat üzerinden
Detay Elektronik ve Güvenlik Teknolojileri Reklam Sanayi
ve Ticaret A.Ş.’den tedarik edilmesini öngören sözleşmeye
menfi tespit belgesi verilemeyeceğine, grup muafiyetinden
yararlandığına karar verdi.

RESMİ GAZETE
Mevzuat

 “İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”














04.02.2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile belirtilen işyerleri
kategorilerindeki tehlike sınıflarına ilişkin değikliklere açıklık getirilmiştir.
“Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği” 15.02.2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından
işletmecilerin yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve mevzuata aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlara ve idari
para cezalarına yer verilmiştir.
“Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik” 15.02.2014 tarihli ve 28914
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile deney hayvanları ile yapılacak olan bilimsel
araştırma, eğitim, öğretim gibi faaliyetlerde kullanılan yöntemlere, uygulanacak standartlara, deney amacıyla
kullanılacak hayvanların kullanımından önce kurum ve kuruluşlar tarafından alınması gereken izinlere ilişkin
yöntemlere açıklık getirilmiştir.
“Organik Tarımın Esasları Ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
15.02.2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 31.12.2013 tarihi itibariyle yürülüğe giren
Yönetmelikte, organik bitkisel üretim, organik tarıma başlama, organik arı yetiştiriciliği kuralları, organik ürünün
etiketlenmesi gibi birçok önemli maddedeki değişiklilklere yer verilmiştir.
27.09.2013 tarihinde New York’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı Arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesel
Hizmet Merkezinin İstanbul’da Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”
15.02.2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve
Faaliyetlerine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” 15.02.2014 tarihli ve 28914
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 03.12.2012 tarihinde İstanbul’da imzalanan 6522 nolu Kanun
kapsamında iki ülke arasındaki dostane ilişkileri arttırmak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin Moskova’da ve Rusya
Federasyonu’nun ise Ankara’da kültür merkezi kurması kararlaştırılmıştır.
“Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi Yönetmeliği” 18.02.2014 tarihli ve 28917 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınması ve bu kayıtların ülke genelinde tarım
istatistiği oluşturmak için kullanılması kapsamında Tarımsal Üretim Kayıt Sisteminin kurulmasına ilişkin
uygulanacak işlemlere yer verilmiştir.
“2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerinin Belediye Grupları
İtibarıyla Tespitine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar” 18.02.2014 tarihli ve 28917 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlandı. Bakanlar Kurulu’nca 10.02.2014 tarihinde onaylanan Karar ile bazı maktu vergi ve harç
tarifeleri yeniden düzenlenmiştir.

