
 
 

EMEKLİ MAAŞI VE EV HACZİ YASAĞI 
 

İcra ve İflas Kanunu tarafından belirlenen icra kurumunun amacı alacaklı ile borçlu 

arasındaki menfaat dengesinin sağlanmasıdır. Ancak günümüz ekonomik koşulları 

sebebiyle icra kurumunun her iki tarafça yıpratılması dolayısıyla kanun koyucu 

tarafından bir takım sınırlamalar benimseme zarureti doğmuştur. Bu yapılan 

değişiklikler ile eskiden beri süregelen emekli maaşlarının ¼’ünün haczedilmesi 

uygulaması kaldırılmış ve emekli maaşlarının haczi yasaklanmıştır. Yine aynı 

doğrultuda borçlunun evinde bulunan eşyaların haczedilmesine dair ciddi sınırlamalar 

benimsenmiştir. Gelinen noktada değişikliklerin amacı borçlunun hayatına devam 

edebilmesini sağlamak ve aile yaşamının güç duruma düşmesine sebep olmamaktır.  
 

SGK bir mesleki veya sosyal risk sebebiyle gelir veya kazancı kesintiye uğrayan 

kimselerin, başkalarının yardımına muhtaç olmaksızın geçinme ve yaşama 

ihtiyaçlarını karşılayan bir sistemdir. Bu sebeple emekli maaşı, emekli kişilerin en 

önemli geçim kaynağı olup haczedilmesi halinde emekliler ciddi anlamda geçim 

sıkıntısına düşmektedirler. Bu doğrultuda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu madde 93 uyarınca emekli aylığının haczedilemeyeceği ilkesi benimsenmiş ve 

emekli aylıkları güvence altına alınmıştır. Kanun gereğince hak sahiplerinin gelirleri, 

ödenekleri, alacakları devir ve temlik edilemez. İşbu devir ve temlik yasağı hak 

sahibinin alacaklılarını da kapsadığından emekli maaşı üzerine haciz konması 

yasaklanmıştır. İlgili hükmün tek istisnası kişilerin SGK’ya olan borçlarına ilişkin olup 

SGK’ya borcu olan emekli şahısların maaşlarını ¼’ü haczedilebilmektedir.  
 

Benimsenen bir diğer yenilik ise ev eşyalarını haczedilemeyeceğine ilişkin konan 

kısıtlamalardır. Borçluya ait ev eşyalarının haczedilmesindeki asıl amaç aile fertlerini 

güç duruma düşürmek değil alacaklının mağdur olmasını engellemektir. Halbuki 

hacizlerin sürekli arttığı ülkemizde yediemin depoları ikinci el ev eşyaları ile dolmuş 

olup bu eşyaların haczedilerek satılması alacaklının mağduriyetini engelleyemez 

boyutlara gelmiştir. Bu sebeple, para, kıymetli evrak, altın,gümüş,değerli taş,antika 

hariç borçlu ve kendisiyle aynı çatı altında ikamet eden aile bireyleri için gerekli 

eşyalar haczedilemez. Aynı amaçla kullanılan birden fazla eşya olması durumunda 

bunlardan değeri en az olan muadil eşya haciz yasağı kapsamına girmektedir.  
 

Sonuç olarak, Kanunun ilgili hükümlerinde yapılan ve yürürlüğe giren bu değişikler 

borçluları mağdur etmeden alacaklıların haklarını korumaya yöneliktir. 
 

• 05 Haziran 

 Dünya Çevre Günü 

 

• 21 Haziran 

 Babalar Günü 
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  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 
EPDK 

 

 
 “Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” 07.05.2015 
tarihli ve 29348 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sözkonusu 
Yönetmelik ile elektrik dağıtımı hususunda 
geçerli olan mühendislik verileri yeniden 
düzenlenmiş olup, reaktif enerjinin 
kompanzasyonu, iletim sisteminin korunması, 
üretim tesislerine ilişkin jeneratör kontrol 
düzenekleri, iletim sistemine bağlantı ve sistem 
kullanımındaki değişikliklere yer verilmiştir.   

 “Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına 

İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5)” 

07.05.2015 tarihli ve 29348 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Tebliğ ile sabit ve değişken sermayeli 

menkul kıymet yatırım ortaklıklarının 

kuruluşuna, paylarının halka arzına, pay 

devirlerine, kâr payı dağıtımına, 

portföyünde bulunan varlıkların 

değerlemesine ve saklanmasına ilişkin 

uygulanacak işlemlere açıklık getirilmiştir. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MAYIS AYINA BAKIŞ 
 
 
 

 

Sermaye Piyasası Kurulu 
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REKABET KURUMU’NDAN 
 
  

 

 

 Rekabet Kurulu, Alcon Laboratuvarları Ticaret A.Ş.’nin 

piyasada belirli dağıtıcı ve perakendeciye göre mal alım 

koşullarını belirlediği, şikayetçi açısından ekonomik alım 

koşullarının üzerinde fiyatlama yapılarak eşit durumdaki 

alıcılara ayrımcılık yapıldığı ve Opak Lens San. ve Tic. Ltd. 

Şti.’nin başvuru sahibine mal verilmemesi konusunda Alcon 

Laboratuvarları Ticaret A.Ş.’ye baskı yaptığı ve işbirliği 

içinde olduğu iddiası üzerine, 4054 sayılı Kanun’un 41. 

maddesi uyarınca şikayetin reddi ile soruşturma 

açılmamasına karar verdi.  

 

 Rekabet Kurulu, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin 

kaplamalı cam alanındaki avantajını kullanarak bir ürünün 

satışını diğer bir ürüne bağlamak suretiyle başlattığı yeni 

uygulama yoluyla 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettiği iddiası 

üzerine, 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca 

şikayetin reddi ile soruşturma açılmamasına karar verdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Rekabet Kurulu, Doğuş 

Grubu ve Krone Grubu 

tarafından ortaklaşa kontrol 

edilen Krone Doğuş Sanayi 

ve Tic. A.Ş’nin kontrolünün 

Krone Grubu’na devredilmesi 

işlemine izin verdi. 

 

 Rekabet Kurulu, Aytemiz 

Akaryakıt Dağıtım A.Ş., 

Aytemiz Gaz A.Ş., Aksu 

Doğal Gaz İletim A.Ş., 

Gaziemir Petrol Ticaret Ltd. 

Şti., Hakimiyet Petrol Ticaret  

Ltd. Şti. ve Aytemiz 

Petrolcülük Ticaret Ltd. 

Şti.'nin kontrolünün Doğan 

Enerji Yatırımları Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. tarafından 

devralınması  işlemine izin 

verdi. 

 

 Rekabet Kurulu, Constantia 

Flexibles GmbH’nin 

kontrolünün Constantinople 

Acquisition GmbH aracılığı 

ile Wendel S.A. tarafından 

devralınması işlemine izin 

verdi. 
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BİRLEŞME VE DEVRALMALAR 



 

Mevzuat 

 “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve 

Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2015/13)” 03.05.2015 tarihli ve 29344 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ’de daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim 

yapılmasını sağlamak, iş gücünü azaltmak ve üretim maliyetlerini düşürerek üreticilerin gelir düzeyinin 

yükseltilmesi amaçlanmış olup, bu kapsamda uygulanacak işlemlere yer verilmiştir.  

 “Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2015/17)” 12.05.2015 tarihli ve 

29353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 01.01.2015 tarihi itibariyle geçerli olacak Tebliğ ile 

hayvancılığın desteklenmesi, geliştirilmesi, sağlıklı üretimin arttırılması, yerli hayvan genetiklerinin 

korunması amaçlanmış olup, hayvancılık destekleme ödemelerine ilişkin uygulanacak yöntemlere açıklık 

getirilmiştir.  

 “Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/45)’de Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/18)” 14.05.2015 tarihli ve 29355 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 

01.01.2015 tarihi itibariyle geçerli olacak Tebliğ’de, organik tarım desteğine ilişkin ödeme yapılacak 

çiftçiler, ödemeye esas arazi ve arazi büyüklüğü ile uygulama dışında kalacak çiftçiler, desteklemeye tabi 

olmayacak arazilerdeki değişiklikler açıklanmıştır. 

 “Türkiye Tarafından Tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Yapılacak İhracatta 

Düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Belgesi ve Fatura Beyanına İlişkin Yönetmelik” 20.05.2015 tarihli ve 

29361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 01.01.2015 tarihi itibariyle geçerli olacak Yönetmelikte, 

Türkiye tarafından tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden faydalanan ülkelere Türkiye menşeli 

eşyanın ihracında düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Belgesi ve fatura beyanlarının kullanımına ilişkin 

uygulanacak işlemler düzenlenmiştir. 

 “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik” 22.05.2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile yeraltı suyu kütlelerinin miktar ve kalitesinin değerlendirilmesinde genel 

hükümler, yeraltı suyu kimyasal durumunun değerlendirilmesi ve eşik değerlerin belirlenmesi için 

kriterler, yeraltı suyu miktar durumunun değerlendirilmesi için kriterler, Yeraltı suyu kimyasal durum 

değerlendirmesi için metod, yeraltı suyu koruma alanları gibi birçok önemli maddedeki düzenlemelere 

yer verilmiştir. 

 “Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 

25.05.2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 01.01.2016 tarihi itibariyle geçerli 

olacak Yönetmelik ile yönetim gider kesintileri, fon toplam gider kesintileri ve performans 

kesintilerindeki değişikliklere açıklık getirilmiştir. 
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