HUKUK BÜROSU

Bekemler & Göker
Ortak Avukatlık Bürosu,
7 yılı aşkın bir süredir özellikle
ticaret hukuku alanı başta olmak
üzere; ulusal ve uluslararası
müvekkillerin ihtiyaç ve hedeflerine
uygun olarak her türlü hukuki
danışmanlık hizmetini sağlamak
amacıyla yapılanmış dinamik bir
hukuk bürosudur.

Anonim Şirket Kanuni Temsilcilerinin
Kamu Borçlarından Sorumluluğu
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyarınca,
şirket ana sözleşmesi ile atanmış veya genel kurul tarafından
seçilmiş yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulu
üyelerinden en az biri ile birlikte olmak şartıyla yönetim
kurulu tarafından müdür olarak atanmış üçüncü kişilere
“kanuni temsilci” denmektedir. Genel prensipler
kapsamında, anonim şirketlerin kanuni temsilcilerinin şirket
borçlarından şahsi malvarlıkları ile sorumlu olmaları söz
konusu değildir. Ancak TTK ve ilgili mevzuatlar bu
prensibe önemli bir istisna öngörmekte ve kanuni
temsilcilerin kamu borçlarına ilişkin şahsi sorumluluğu
bulunduğunu belirlemektedir.
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Kanuni temsilcilerin ve bu kapsamda anonim şirket yönetim
kurulu üyelerinin gerek TTK ile 6183 Sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun mükerrer
madde 35 hükmü kapsamındaki gerekse VUK. m. 10
hükmü kapsamındaki sorumlulukları fer'i niteliktedir. Şöyle
ki, borç için asıl yükümlü takip edilmeden ikincil sorumluya
başvurulamaz. Bu doğrultuda, amme alacağının anonim
şirket tüzel kişiliğinin mal varlığından tahsil edilememesi
halinde kanuni temsilci konumundaki yönetim kurulu
üyelerinin şahsi malvarlıklarından tahsili yoluna gidilmeden
önce, esas sözleşme ve ticaret sicili kayıtları araştırılarak
temsil yetkisinin salahiyetinin aynı zamanda yönetim kurulu
üyesi olan murahhas bir veya birkaç üyeye veya müdür
olarak üçüncü kişilere bırakılmış olup olmadığının tespiti
gerekmektedir. Kanunda belirlenen şartlara uygun olarak

atanan kanuni temsilcilerin varlığı halinde, kamu
borçlarının bu kişilerin şahsi malvarlıklarından tahsil
edilmesi ve diğer yönetim kurulu üyeleri hakkında işlem
yapılmaması gerekmektedir.
Ancak şirket yapılanmasında kanuni temsilci bulunmaması
halinde, halihazırda yürürlükte bulunmayan TTK madde
317 ile TTK madde 365 hükümleri göz önüne alınacak
olup yönetimde bulunan tüm üyelerin müşterek ve müteselsil
sorumlulukları çerçevesinde 6183 sayılı Kanun uyarınca
işlem yapılacaktır. Türk Ticaret Kanunu'nun 1.7.2012
tarihinde yürürlüğe girmiş olması nedeni ile kamu
borçlarından sorumlu kişilerin tespitinde amme alacağının
doğduğu ve ödenmesi gerektiği tarihte yürürlükte bulunan
ilgili Kanun hükümleri dikkate alınmalıdır.
Sonuç olarak, ilgili kanun metinleri ve tebliğler incelendiği
takdirde Anonim Şirketlerin kanuni temsilcilerinin şirket
borçlarından şahsi malvarlığı ile sorumlu olmayacağına
ilişkin genel ilkeye kamu borçlarına ilişkin bir istisna
getirilmiştir. Zira kamu alacakları mükelleflerden kamu
yararına toplanarak kamu yararı amacıyla kullanılmaktadır
bundan mütevellit tüzel kişiliğe haiz olan anonim
şirketlerden bu tip alacaklar tahsil edilmediği takdirde haklı
olarak kamu menfaati ciddi zarara uğrayacağından ötürü
kanun koyucu böyle bir önleyici tedbir alma yolunu
seçmiştir.

Avrupa Birliği Nezdinde Marka Tescili
İç Pazar Uyumlaştırma Ofisi (Office For Harmonization In The Internal Market-OHIM), tüm
Avrupa Birliği ülkelerinin tek bir pazar olarak görülmesi ve Birliğe üye olan ülkelerde fikri mülkiyet
hakları kapsamında ortaya çıkan itilafları mümkün olduğunca aza indirgemek amacıyla 15 Mart
1994 yılında kurulmuş bir Avrupa Birliği kuruluşudur.
Fikri Mülkiyet alanı açısından bir marka veya tasarım, tescil edildiği ülke sınırları içersinde koruma
altına alınır. Dolayısıyla bir ülkede tescil edilen marka veya tasarımın tescili, diğer ülkelerde
otomatik olarak kabul edilmez. Marka veya Tasarım tescilinin diğer ülkelerde de geçerli olabilmesi
için; hak sahibi tarafından o ülkelerde de tescil edilmesi zorunluluğu vardır. OHIM, bu sisteme
çözüm olmak üzere Avrupa Birliği'ne üye olan ülkelerin tümünde geçerli olan bir marka tescil
sistemi geliştirmiştir. Malların ve hizmetlerin Avrupa Birliği'nde serbest dolaşımını da gözönünde
tutarak tek bir tescil ile tüm Avrupa Birliği devletlerinde koruma sağlayabilmek için Topluluk
Marka (CTM) Tescil sistemini kabul edilmiştir. Bu kapsamda, OHIM tarafından 1996 yılında
marka tescil işlemleri yapılmaya başlamıştır. Aynı şekilde 05.01.2002 tarihinde yayınlanan
Avrupa Topluluğu Konsey Tüzüğü uyarınca 1 Nisan 2003 tarihinden itibaren Avrupa Birliği
üyesi ülkeleri kapsayacak bir tasarım koruma sistemi de kurulmuştur. Bugün halen marka ve tasarım
tescil başvuruları OHIM aracılığıyla yapılmakta ve yürütülmektedir.
Türkiye, Paris Sözleşmesi ve Dünya Ticaret Örgütü Antlaşması'na taraf olduğundan Türkiye
vatandaşları ve firmaları da bu sistemden yararlanabilmektedir. Bu şekilde OHİM nezdinde
yapılan tek bir başvuru ile markaların veya tasarımların Avrupa Birliği üye ülkeleri ve aday ülkelerin
tümünde koruma altına alınması mümkün olabilmektedir. Avrupa Birliği kapsamında tescilin

bireysel tescile göre avantajı, ayrı ayrı ülkelere başvurmak yerine tek bir başvuru ile Avrupa Birliği
ülkelerinde ve aday ülke sınırlarında tescil imkanın olmasıdır. Madrid Protokolü Tesciline göre
avantajı ise; Türkiye'deki tescile bağımlı olmamasıdır.
23 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik uyarınca bu tarihten itibaren OIHM, Avrupa
Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (European Union Intellectual Property Office-EUIPO) olarak ve
Topluluk Marka (CTM) tescil sistemi Avrupa Birliği Markaları (European Union Trade Mark)
olarak anılacaktır. Marka tescil başvuru belgeleri ve ücretlerinde yapılan değişikliğe göre; 10 yıl
süren ve mevcut durumda 28 ülkeyi kapsayan marka tescili için belirlenen ücret, marka başına 850
Euro'dur.
Marka tescil başvurusu, EUIPO'ya yapıldıktan yaklaşık 3 ay sonra Avrupa Birliği Markaları
Bülteninde yayınlanmakta ve itiraza açılmaktadır. Başvuru yayınlandıktan sonra üç ay içinde itiraz
gelmemesi durumunda EUIPO tarafından marka hakkında tescil kararı verilmektedir. Tescil
ücretinin ödenmesinden sonra başvuru tarihinden itibaren 10 yıl için geçerli Marka Tescil Belgesi
düzenlenmektedir.
Fiziki sınırların bulunmadığı sanal dünyada marka ve fikri hakların korunması gün geçtikte önem
kazanmaktadır. Uluslararası düzeyde ticaret yapan veya yapmayı hedefleyen şirket ve kişilerin
marka haklarını güvence altına almaları şarttır. Bu nedenle, AEA Uluslararası Hukukçular Ağı
gibi birçok uluslararası platforma üye olan Bekemler&Göker Hukuk Bürosu, müvekkillerinin fikri
mülkiyet haklarını koruma altına almak adına söz konusu tescil işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Birleşme & Devralmalar
İş mevzuatı uyarınca, işten kendi isteğiyle ayrılan (istifa eden) işçi, herhangi bir tazminata
hak kazanmamaktadır. Bu nedenle Yargıtay Kararları ışığında istifanın şartları gün
geçtikçe önem kazanmaktadır. Şöyle ki, gelinen noktada Yargıtay istifa olgusunun her bir
olayda ayrı geliştiğini kabul etmekte ve yeni içtihatlarında psikolojik baskı altında verilen
istifanın “işverence yapılmış fesih” niteliğini taşıyacağına karar vermiştir.
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Esas: 2014/946 ve Karar:2015/12165 sayılı kararı
ile işçilerin çalışma şartlarının zorlaşması ve psikolojik baskılar nedeni ile
istifa etmek zorunda bırakılmaları halinde feshin işverence
gerçekleştirildiği kabul edilerek işçilerin kıdem tazminatı ile birlikte ihbar
tazminatına da hak kazandığına hükmetmiştir. Başka bir deyişle, işçiye
ancak istifa eder ise tazminatının derhal ödeneceğinin söylenmesi ya da
benzeri baskılarla işçiden yazılı istifa dilekçesi vermesinin talep edilmesi
halinde işçinin istifa dilekçesindeki iradesi fesada uğramış sayılacaktır. Aynı
doğrultuda, istifa dilekçesinin genel bir içerik taşıması durumunda istifanın
ardındaki gerçek durumun araştırılması gerekliliği de Yargıtay tarafından
benimsenmiştir. Şu halde işçinin baskı olarak nitelendirilebilecek bir
davranışa maruz kaldığını tanık dahil her türlü delille herhangi bir şekilde
kanıtlaması halinde işçi gerçekten istifa etmiş olsa dahi tazminata hak kazanacaktır.

Yargıtay
Kararı
İnceleme

İşbu karar uyarınca işçilerin, yasal hakkı olan kıdem ve ihbar tazminatını ödemek istemeyen işverenlere
karşı korunması ve işçilerin korkutularak haklarına usulsüz el konmasının önüne geçilmesi
amaçlanmaktadır. Ancak Yargıtay'ın bu görüşü ticari hayatta kötü niyetli işçiler tarafından suiistimal
edilebilmektedir. Şöyle ki, gerçekten istifa ederek işinden ayrılan işçiler, aslında hakları olmayan kıdem ve
ihbar tazminatını alabilmek adına baskı altında kaldıklarını iddia ederek dava açabilmektedir. Bu noktada
önemli olan işverenin istifa anında gerekli tedbirleri alarak istifanın yasaya uygun cereyan etmesini
sağlamasıdır. Bu kapsamda işverenlere istifa sürecinde öncelikle istifanın ayrıntılı olarak işten ayrılma
nedenlerini içermesine dikkat etmelerini ve mümkün ise istifaları şahit huzurunda almalarını öneririz.

Rekabet Kurulu, Akfen Holding A.Ş.’nin %100 iştiraki
olan Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin %20 oranındaki
hissesinin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
tarafından devralınması işlemine izin verdi.
Rekabet Kurulu, Samsung Grubu’na ait Samsung SDI
Co. Ltd.’nin bünyesinden ayrılarak özel bir teşebbüs
olarak kurulan SDI Chemical Co. Ltd. hisselerinin
%90’ının Lotte Chemical Corporation tarafından
devralınması işlemine izin verdi.
Rekabet Kurulu, DYO Matbaa Mürekkepleri Sanayi ve
Ticaret A.Ş.’nin kontrolünün Toyo Ink SC Holdings Co.,
Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi.
Rekabet Kurulu, Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri
San. ve Tic. A.Ş. ile RTS Worldwide Inc. tarafından ortak
kontrol edilen RTS Renal Tedavi Hizmetleri San. ve Tic.
A.Ş.’nin Baxter Healthcare S.A.’nın tek kontrolüne
geçmesi işlemine izin verdi.

Sektörel Gelişmeler
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama
Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
22.05.2016 tarihli ve 29719 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 26.04.2016 tarihden
itibaren geçerli olacak Yönetmelik ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu
kapsamındaki araçların teminat limitlerinin iki katı olacak şekilde uygulanacağı,
vadesi devam eden sigortası poliçelerinin durumundaki düzenlemeler
açıklanmıştır.
“Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (III-52.1.a)” 23.06.2016 tarihli ve 29751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe girdi. Tebliğ ile Bankacılık Kanunun'da belirtilen bankalardaki, şemsiye
fon türleri ve işlemleri, katılma paylarının alımı-satımı, fon portföyüne alınacak
varlıklar ve ihraççılarına ilişkin sınırlamalar, fon portföyündeki varlıkların borsada
işlem görme esasları ve borsa dışında taraf olunan sözleşmelere ilişkin
sınırlamalar, fonun kredi işlemleri ile repo ve ters repo işlemlerine ilişkin
sınırlamalar, belirli yatırımcılara tahsis edilmiş fonlar ile bir varlık veya varlık
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grubuna yatırım yapan fonlara ilişkin sınırlamalar ve serbest fonlar hakkındaki
düzenlemelere yer verilmiştir.
“İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı
Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat:
2008/6)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/4)” 28.06.2016 tarihli
ve 29756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, vergi,
resim ve harç istisnasına ilişkin belgeli işlemler, süreleri ve ek sürelerindeki
değişikliklere yer verilmiştir.
Rekabet Kurulu, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve TTNET A.Ş.'nin toptan ve perakende
sabit genişbant internet erişim hizmetleri pazarlarında sahip oldukları hâkim
durumlarını düzenledikleri “Toptan İnternet Kampanyası” ve “İnternet Bizden
Kampanyası” yoluyla kötüye kullandıkları iddiası üzerine, 4054 sayılı Kanun'un 41.
Maddesi uyarınca şikayetin reddi ile soruşturma açılmamasına karar verdi.
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Avrupa Birliği Nezdinde Marka Tescili
İç Pazar Uyumlaştırma Ofisi (Office For Harmonization
In The Internal Market-OHIM), tüm Avrupa Birliği
ülkelerinin tek bir pazar olarak görülmesi ve Birliğe üye
olan ülkelerde fikri mülkiyet hakları kapsamında ortaya
çıkan itilafları mümkün olduğunca aza indirgemek
amacıyla 15 Mart 1994 yılında kurulmuş bir Avrupa
Birliği kuruluşudur.
Fikri Mülkiyet alanı açısından bir marka veya tasarım,
tescil edildiği ülke sınırları içersinde koruma altına alınır.
Dolayısıyla bir ülkede tescil edilen marka veya tasarımın
tescili, diğer ülkelerde otomatik olarak kabul edilmez.
Marka veya Tasarım tescilinin diğer ülkelerde de geçerli
olabilmesi için; hak sahibi tarafından o ülkelerde de tescil
edilmesi zorunluluğu vardır. OHIM, bu sisteme çözüm
olmak üzere Avrupa Birliği'ne üye olan ülkelerin tümünde
geçerli olan bir marka tescil sistemi geliştirmiştir. Malların
ve hizmetlerin Avrupa Birliği'nde serbest dolaşımını da
gözönünde tutarak tek bir tescil ile tüm Avrupa Birliği
devletlerinde koruma sağlayabilmek için Topluluk Marka
(CTM) Tescil sistemini kabul edilmiştir. Bu kapsamda,
OHIM tarafından 1996 yılında marka tescil işlemleri
yapılmaya başlamıştır. Aynı şekilde 05.01.2002 tarihinde
yayınlanan Avrupa Topluluğu Konsey Tüzüğü uyarınca
1 Nisan 2003 tarihinden itibaren Avrupa Birliği üyesi
ülkeleri kapsayacak bir tasarım koruma sistemi de
kurulmuştur. Bugün halen marka ve tasarım tescil
başvuruları OHIM aracılığıyla yapılmakta ve
yürütülmektedir.
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Türkiye, Paris Sözleşmesi ve Dünya Ticaret Örgütü
Antlaşması'na taraf olduğundan Türkiye vatandaşları ve
firmaları da bu sistemden yararlanabilmektedir. Bu şekilde
OHİM nezdinde yapılan tek bir başvuru ile markaların
veya tasarımların Avrupa Birliği üye ülkeleri ve aday
ülkelerin tümünde koruma altına alınması mümkün

olabilmektedir. Avrupa Birliği kapsamında tescilin
bireysel tescile göre avantajı, ayrı ayrı ülkelere başvurmak
yerine tek bir başvuru ile Avrupa Birliği ülkelerinde ve
aday ülke sınırlarında tescil imkanın olmasıdır. Madrid
Protokolü Tesciline göre avantajı ise; Türkiye'deki tescile
bağımlı olmamasıdır.
23 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik
uyarınca bu tarihten itibaren OIHM, Avrupa Birliği
Fikri Mülkiyet Ofisi (European Union Intellectual
Property Office-EUIPO) olarak ve Topluluk Marka
(CTM) tescil sistemi Avrupa Birliği Markaları
(European Union Trade Mark) olarak anılacaktır. Marka
tescil başvuru belgeleri ve ücretlerinde yapılan değişikliğe
göre; 10 yıl süren ve mevcut durumda 28 ülkeyi kapsayan
marka tescili için belirlenen ücret, marka başına 850
Euro'dur.
Marka tescil başvurusu, EUIPO'ya yapıldıktan yaklaşık
3 ay sonra Avrupa Birliği Markaları Bülteninde
yayınlanmakta ve itiraza açılmaktadır. Başvuru
yayınlandıktan sonra üç ay içinde itiraz gelmemesi
durumunda EUIPO tarafından marka hakkında tescil
kararı verilmektedir. Tescil ücretinin ödenmesinden sonra
başvuru tarihinden itibaren 10 yıl için geçerli Marka
Tescil Belgesi düzenlenmektedir.
Fiziki sınırların bulunmadığı sanal dünyada marka ve fikri
hakların korunması gün geçtikte önem kazanmaktadır.
Uluslararası düzeyde ticaret yapan veya yapmayı
hedefleyen şirket ve kişilerin marka haklarını güvence
altına almaları şarttır. Bu nedenle, AEA Uluslararası
Hukukçular Ağı gibi birçok uluslararası platforma üye
olan Bekemler&Göker Hukuk Bürosu, müvekkillerinin
fikri mülkiyet haklarını koruma altına almak adına söz
konusu tescil işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Anonim Şirket Kanuni Temsilcilerinin Kamu Borçlarından Sorumluluğu
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyarınca, şirket ana sözleşmesi ile atanmış veya
genel kurul tarafından seçilmiş yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulu üyelerinden en az
biri ile birlikte olmak şartıyla yönetim kurulu tarafından müdür olarak atanmış üçüncü kişilere
“kanuni temsilci” denmektedir. Genel prensipler kapsamında, anonim şirketlerin kanuni
temsilcilerinin şirket borçlarından şahsi malvarlıkları ile sorumlu olmaları söz konusu değildir.
Ancak TTK ve ilgili mevzuatlar bu prensibe önemli bir istisna öngörmekte ve kanuni
temsilcilerin kamu borçlarına ilişkin şahsi sorumluluğu bulunduğunu belirlemektedir.
Kanuni temsilcilerin ve bu kapsamda anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin gerek TTK ile
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun mükerrer madde 35 hükmü
kapsamındaki gerekse VUK. m. 10 hükmü kapsamındaki sorumlulukları fer'i niteliktedir. Şöyle
ki, borç için asıl yükümlü takip edilmeden ikincil sorumluya başvurulamaz. Bu doğrultuda,
amme alacağının anonim şirket tüzel kişiliğinin mal varlığından tahsil edilememesi halinde
kanuni temsilci konumundaki yönetim kurulu üyelerinin şahsi malvarlıklarından tahsili yoluna
gidilmeden önce, esas sözleşme ve ticaret sicili kayıtları araştırılarak temsil yetkisinin
salahiyetinin aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan murahhas bir veya birkaç üyeye veya
müdür olarak üçüncü kişilere bırakılmış olup olmadığının tespiti gerekmektedir. Kanunda
belirlenen şartlara uygun olarak atanan kanuni temsilcilerin varlığı halinde, kamu borçlarının bu

kişilerin şahsi malvarlıklarından tahsil edilmesi ve diğer yönetim kurulu üyeleri hakkında işlem
yapılmaması gerekmektedir.
Ancak şirket yapılanmasında kanuni temsilci bulunmaması halinde, halihazırda yürürlükte
bulunmayan TTK madde 317 ile TTK madde 365 hükümleri göz önüne alınacak olup
yönetimde bulunan tüm üyelerin müşterek ve müteselsil sorumlulukları çerçevesinde 6183 sayılı
Kanun uyarınca işlem yapılacaktır. Türk Ticaret Kanunu'nun 1.7.2012 tarihinde yürürlüğe
girmiş olması nedeni ile kamu borçlarından sorumlu kişilerin tespitinde amme alacağının
doğduğu ve ödenmesi gerektiği tarihte yürürlükte bulunan ilgili Kanun hükümleri dikkate
alınmalıdır.
Sonuç olarak, ilgili kanun metinleri ve tebliğler incelendiği takdirde Anonim Şirketlerin kanuni
temsilcilerinin şirket borçlarından şahsi malvarlığı ile sorumlu olmayacağına ilişkin genel ilkeye
kamu borçlarına ilişkin bir istisna getirilmiştir. Zira kamu alacakları mükelleflerden kamu
yararına toplanarak kamu yararı amacıyla kullanılmaktadır bundan mütevellit tüzel kişiliğe haiz
olan anonim şirketlerden bu tip alacaklar tahsil edilmediği takdirde haklı olarak kamu menfaati
ciddi zarara uğrayacağından ötürü kanun koyucu böyle bir önleyici tedbir alma yolunu seçmiştir.

Birleşme & Devralmalar
İş mevzuatı uyarınca, işten kendi isteğiyle ayrılan (istifa eden) işçi, herhangi bir tazminata
hak kazanmamaktadır. Bu nedenle Yargıtay Kararları ışığında istifanın şartları gün
geçtikçe önem kazanmaktadır. Şöyle ki, gelinen noktada Yargıtay istifa olgusunun her bir
olayda ayrı geliştiğini kabul etmekte ve yeni içtihatlarında psikolojik baskı altında verilen
istifanın “işverence yapılmış fesih” niteliğini taşıyacağına karar vermiştir.
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Esas: 2014/946 ve Karar:2015/12165 sayılı kararı
ile işçilerin çalışma şartlarının zorlaşması ve psikolojik baskılar nedeni ile
istifa etmek zorunda bırakılmaları halinde feshin işverence
gerçekleştirildiği kabul edilerek işçilerin kıdem tazminatı ile birlikte ihbar
tazminatına da hak kazandığına hükmetmiştir. Başka bir deyişle, işçiye
ancak istifa eder ise tazminatının derhal ödeneceğinin söylenmesi ya da
benzeri baskılarla işçiden yazılı istifa dilekçesi vermesinin talep edilmesi
halinde işçinin istifa dilekçesindeki iradesi fesada uğramış sayılacaktır. Aynı
doğrultuda, istifa dilekçesinin genel bir içerik taşıması durumunda istifanın
ardındaki gerçek durumun araştırılması gerekliliği de Yargıtay tarafından
benimsenmiştir. Şu halde işçinin baskı olarak nitelendirilebilecek bir
davranışa maruz kaldığını tanık dahil her türlü delille herhangi bir şekilde
kanıtlaması halinde işçi gerçekten istifa etmiş olsa dahi tazminata hak kazanacaktır.

Yargıtay
Kararı
İnceleme

İşbu karar uyarınca işçilerin, yasal hakkı olan kıdem ve ihbar tazminatını ödemek istemeyen işverenlere
karşı korunması ve işçilerin korkutularak haklarına usulsüz el konmasının önüne geçilmesi
amaçlanmaktadır. Ancak Yargıtay'ın bu görüşü ticari hayatta kötü niyetli işçiler tarafından suiistimal
edilebilmektedir. Şöyle ki, gerçekten istifa ederek işinden ayrılan işçiler, aslında hakları olmayan kıdem ve
ihbar tazminatını alabilmek adına baskı altında kaldıklarını iddia ederek dava açabilmektedir. Bu noktada
önemli olan işverenin istifa anında gerekli tedbirleri alarak istifanın yasaya uygun cereyan etmesini
sağlamasıdır. Bu kapsamda işverenlere istifa sürecinde öncelikle istifanın ayrıntılı olarak işten ayrılma
nedenlerini içermesine dikkat etmelerini ve mümkün ise istifaları şahit huzurunda almalarını öneririz.

Rekabet Kurulu, Akfen Holding A.Ş.’nin %100 iştiraki
olan Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin %20 oranındaki
hissesinin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
tarafından devralınması işlemine izin verdi.
Rekabet Kurulu, Samsung Grubu’na ait Samsung SDI
Co. Ltd.’nin bünyesinden ayrılarak özel bir teşebbüs
olarak kurulan SDI Chemical Co. Ltd. hisselerinin
%90’ının Lotte Chemical Corporation tarafından
devralınması işlemine izin verdi.
Rekabet Kurulu, DYO Matbaa Mürekkepleri Sanayi ve
Ticaret A.Ş.’nin kontrolünün Toyo Ink SC Holdings Co.,
Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi.
Rekabet Kurulu, Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri
San. ve Tic. A.Ş. ile RTS Worldwide Inc. tarafından ortak
kontrol edilen RTS Renal Tedavi Hizmetleri San. ve Tic.
A.Ş.’nin Baxter Healthcare S.A.’nın tek kontrolüne
geçmesi işlemine izin verdi.

Sektörel Gelişmeler
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama
Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
22.05.2016 tarihli ve 29719 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 26.04.2016 tarihden
itibaren geçerli olacak Yönetmelik ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu
kapsamındaki araçların teminat limitlerinin iki katı olacak şekilde uygulanacağı,
vadesi devam eden sigortası poliçelerinin durumundaki düzenlemeler
açıklanmıştır.
“Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (III-52.1.a)” 23.06.2016 tarihli ve 29751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe girdi. Tebliğ ile Bankacılık Kanunun'da belirtilen bankalardaki, şemsiye
fon türleri ve işlemleri, katılma paylarının alımı-satımı, fon portföyüne alınacak
varlıklar ve ihraççılarına ilişkin sınırlamalar, fon portföyündeki varlıkların borsada
işlem görme esasları ve borsa dışında taraf olunan sözleşmelere ilişkin
sınırlamalar, fonun kredi işlemleri ile repo ve ters repo işlemlerine ilişkin
sınırlamalar, belirli yatırımcılara tahsis edilmiş fonlar ile bir varlık veya varlık
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grubuna yatırım yapan fonlara ilişkin sınırlamalar ve serbest fonlar hakkındaki
düzenlemelere yer verilmiştir.
“İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı
Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat:
2008/6)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/4)” 28.06.2016 tarihli
ve 29756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, vergi,
resim ve harç istisnasına ilişkin belgeli işlemler, süreleri ve ek sürelerindeki
değişikliklere yer verilmiştir.
Rekabet Kurulu, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve TTNET A.Ş.'nin toptan ve perakende
sabit genişbant internet erişim hizmetleri pazarlarında sahip oldukları hâkim
durumlarını düzenledikleri “Toptan İnternet Kampanyası” ve “İnternet Bizden
Kampanyası” yoluyla kötüye kullandıkları iddiası üzerine, 4054 sayılı Kanun'un 41.
Maddesi uyarınca şikayetin reddi ile soruşturma açılmamasına karar verdi.

Cumhuriyet Bulvarı No:95
Mustafa Özgüral İş Merkezi D:802 T : +90 232 463 04 05
35210 Alsancak / İzmir F : +90 232 463 22 62

