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Manşet: ELEKTRİK PİYASASINDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
10.5.2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 1044 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim faaliyeti gösteren tesisler için uygulanacak fiyat ve süreler
ile yerli katkı ilavesine ilişkin 2013/5625 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın ekinde değişiklik yapılmış ve
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) fiyatları yeniden belirlenmiştir.
Eski düzenlemede her bir yenilenebilir enerji kaynağı için ayrı birim fiyatlar bulunurken, artık tüm
yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik tek bir fiyat üzerinden alınacaktır. Bu uygulama, kamu
kurum ve kuruluşları tarafından kurulan çatı, cephe ve arazi uygulamalı yenilenebilir enerji kaynaklarına
dayalı elektrik üretim tesislerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından ilan edilen ve tesis için
gösterilen perakende abone grubuna ait tek zamanlı aktif enerji bedeli üzerinden 10 yıl boyunca devam
edecektir.
Ayrıca Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında lisanssız faaliyet yapabilecek yenilenebilir enerji
kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin kurulu güç sınırlaması değiştirilerek kurulu güç azami sınırı 1
megavattan 5 megavata çıkarılmıştır.
12.5.2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile 2.10.2013 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ
yürürlükten kaldırılmış olup yine aynı gün Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile elektrik şebekesinde meydana gelen kayıp miktarlarının
düşürülmesi amacıyla lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğü olmaksızın, elektrik enerjisi üretebilecek,
gerçek veya tüzel kişilere uygulanacak usul ve esaslar belirlenmiştir.
Düzenlemeye göre; tüketicilerin hafta içi veya gece tükettiği elektriği, gündüz veya hafta sonu ürettiği
elektrikten karşılama imkanı olacaktır. Düzenleme ile amaçlanan; lisanssız üretim yapan gerçek ve tüzel
kişilere kendi ihtiyaçlarını karşılamak için üretim tesisi kurdurmaktır. Elektrik enerjisinin, üretim tesisiyle
aynı yerde kurulu tüketim tesisi ya da tesislerinde tüketilemeyen miktarı, aynı dağıtım bölgesinde olması
şartıyla aynı kişiye ait başka bir tüketim tesisinde ya da tesislerinde de tüketilebilecektir.
Yönetmeliğin 11’inci maddesinin 3’üncü fıkrasına göre; artık güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri
ancak çatı ve cephe uygulaması olarak gerçekleştirilebilecektir. Bir sonraki 4’üncü fıkrada bu duruma bir
istisna getirilerek; tarım arazilerinin bir kısmında tarımsal sulama amacıyla ve üretim tesisinin kurulu gücü
söz konusu sulama tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünden fazla olmamak kaydıyla arazi tipi
güneş enerji santrali kurulabileceği düzenlenmiştir. İşbu düzenleme ile arazi tipi güneş enerji santrali
kurulumu tamamen engellenmiş olmasa da ciddi anlamda sınırlandırılmıştır.
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Biliyor muydunuz? 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 89/1 maddesine göre;
icra takibi kesinleştikten sonra ya da ihtiyati haciz kararı alındıktan sonra;
borçlunun 3. kişilerden olan alacakları, bu maddeye göre gönderilecek
ihbarname ile haczedilebilir. Ancak “henüz adi ortaklığa ait kazancın ortaklar
arasında taksim edilmediği veya ortaklığın tasfiyesi halinde borçlu ortağa isabet
edecek tasfiye payının belirlenmediği bir aşamada, adi ortaklığın yaptığı işin
karşılığında üçüncü kişiden olan alacağının haczi mümkün değildir.” (Hukuk
Genel Kurulu’nun 3.4.2013 tarihli 2012/12-863 E. 2013/432 K. sayılı kararı)

KILIÇ ÇAYLI & PARTNERS’TAN:
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi’nin kararına göre; idarenin kusuru sebebiyle
yapım işinin süresinde tamamlanamaması ve akabinde idarece sözleşmenin feshedilmesi
sebebiyle irat kaydedilmiş teminat ve kesilen hakediş bedellerinin tahsili için açılan davada;
sözleşmenin feshinde idarenin de kusurlu olduğu tespit edilerek yapılan hakediş kesintilerinin
ve irat kaydedilen teminat bedelinin idareden tahsiline karar verilmiştir.

GÜNCEL MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ
Enerji Hukuku Alanındaki Değişiklikler:
★ 24.4.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 18.4.2019 tarih
8546 sayılı kararı ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusuna İlişkin Kurul
Kararı’nda değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikle; LPG lisansı sahiplerinin diğer lisans türleri için lisans
başvurusunda bulunması halinde, dağıtıcı lisansı dosyasında mevcut olup doğruluğu ve geçerliliği beyan
edildikten sonra Kuruma tekrar ibraz edilmesi gerekmeyen belgeler kapsamından adli sicil belgesi
çıkarılmıştır.
★ 24.4.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 18.4.2019 tarihli
8547 sayılı kararı ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Tadili, Süre Uzatımı ve Sona
Erdirme Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararlarında Değişiklik yapılmıştır. İlgili
kararda yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:
•

Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasındaki lisans süre uzatım başvuruları, kurum internet sayfasında yer
alan lisans süre uzatım başvuru formu ile değil, elektronik ortamda yapılacaktır.
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•

LPG Otogaz bayilik lisansı dışındaki lisanslar için yapılan süre uzatım başvurularının ekinde sunulan bilgiler
ile lisansa kayıtlı ve lisans sahibine ilişkin güncel bilgilerin, lisans süre uzatımı işleminden önceki dönemde
değişmesi halinde; tadil işlemleri ve bildirim zorunluluklarına ilişkin yükümlülükler bayiler tarafından yerine
getirilmekte iken artık bu yükümlülükler lisans sahipleri tarafından yerine getirilecektir.

•

Lisans süre uzatımı ve sona erdirme başvurularında aranacak gerekli olan belgelerin aslı veya son altı ay
içerisinde noterce veya belgeyi düzenleyen makamlara onaylanmış suretleri önceden kurum merkez evrakı
veya elektronik ortamdan sunulurken yapılan değişiklik ile yalnızca başvuru esnasında elektronik ortamdan
sunulacaktır.

★ 27.4.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. İlgili yönetmelikte yapılan
değişiklikler aşağıdaki gibidir:
•

LPG Dağıtıcı Lisansı sahiplerinin bir adet LPG dolum ve depolama tesisine sahip olması halinde tesisin
bulunduğu il ve komşu illerde otogaz dağıtım faaliyeti yapabilmesine ilişkin faaliyet dağıtıcı lisansı
kapsamında yürütülebilecek faaliyetlerden çıkarılmıştır.

•

LPG lisansı sahiplerinin yükümlülüklerinden tescilli markası altında yapılan faaliyetlere ilişkin kalite kontrol
izlemesini etkin bir biçimde yapma yükümlülüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

•

Yine LPG lisansı sahiplerine ait olan teknik düzenlemelere uygun olarak depolama, dolum tesisi ve LPG
tüplerine sahip olma yükümlülükleri değiştirilmiştir. Artık bu hususların tamamına değil lisans sahibinin
sadece depolama ve/veya dolum tesisine sahip olması yetecektir.

•

Taşıma faaliyetleri lisansa tabi olmayan kişilerin bu kapsamda olabilmeleri için LPG taşıma faaliyetlerini
8.1.2018 tarih 30295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında
yürütmeleri ve duruma uygun yetki belgesine sahip olan kişilerden olmaları gerekmektedir.

★ 2.5.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Arttırılmasına İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliği ile ulaşımda enerji verimliliğinin artırılması için; motorlu araçların birim yakıt
tüketimlerinin düşürülmesine, araçlarda verimlilik standartlarının yükseltilmesine, çevreci alternatif yakıt
kullanımının teşvik edilmesine, hava kirleticileri ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına, toplu
taşımacılığın yaygınlaştırılmasına, akıllı ulaşım sistemlerinin etkin uygulanmasına, sürdürülebilir şekilde
ulaşım altyapılarının iyileştirilmesine ve kentsel ulaşım planlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esaslar
düzenlenmiştir.
Vergi Hukuku Alanındaki Değişiklikler:
★ 11.5.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler
İle Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ ile geçici
madde eklenmiştir. Söz konusu geçici maddeye göre; vergi, resim, harç istisnası belgesi iptal edilmiş
kişilerin iptal işleminin geri alınması için maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Ticaret
Bakanlığı’na başvurulması halinde, söz konusu belgesinin iptal işlemi geri alınabilir.
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★ 15.5.2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 1106 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 13.7.1956
tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33’üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta
muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nın Eki Kararı’nın 1’inci
maddesinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre; banka ve sigorta muameleleri vergisi oranı, kambiyo
muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde bir olarak tespit edilirken istisnai olarak bankalar ile yetkili
müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na
yapılan kambiyo satışları ve döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da
kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışında ise oran satış tutarı
üzerinden 0 (sıfır) olarak tespit edilmiştir.
Diğer Değişiklikler:
★ 28.4.2019 tarihli ve 17.5.2019 tarihli Resmi Gazete’de Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından
yayımlanan değişiklikler ile
•

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de,

•

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’te,

•

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’te,

•

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’te değişiklik yapılmış ve

•

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlanmıştır.

★ 3.5.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre Milletlerarası Sözleşme ile Gemilerin İhtiyati
Haczine İlişkin Milletlerarası Sözleşme’ye katılmamıza karar verilmiştir. Tarafı olduğumuz bu sözleşmeye
göre;
•

İhtiyati haciz bir deniz alacağının teminat altına alınması için, Mahkeme kararı ile geminin alıkonulması veya
seferden men edilmesi anlamına gelecektir; ancak bir mahkeme ilamının veya icra edilebilir başka bir
belgenin uygulanması veya yerine getirilmesi için gemiye el konulmasını kapsamayacaktır.

•

Sözleşmeye göre bir gemi, ihtiyati haczin uygulandığı taraf bir devletin yetkili mahkemesinin kararı ile
ihtiyaten haczedilebilecek veya serbest bırakılabilecektir.

•

Aynı zamanda gemi yalnızca deniz alacakları için ihtiyaten haczedilebilecek, başka alacaklar için ihtiyaten
haczedilemeyecektir.

•

İhtiyaten haczolunan bir gemi, uygun bir türde ve yeterli teminatın verilmesi halinde serbest
bırakılabilecektir. Bu teminatın türü ve yeterliliği taraflar arasında anlaşma olması halinde bu anlaşmaya
göre, anlaşma olmaması halinde Mahkemece belirlenecektir.

★ 10.5.2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 1049 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İthalat
Rejimi Kararı’na Ekli Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Listesi değiştirilmiş ve
10.5.2019 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi
yapılmış eşyanın 10.5.2019 tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük
beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde işbu kararın
uygulanmayacağı belirtilmiştir.
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★ 17.5.2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı’na göre; 6750 sayılı Ticari
İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihte görülmekte olan dava ve takiplere
uygulanmayacağına ilişkin kural kısmi olarak iptal edilerek davalara uygulanabilmesinin önü açılmıştır.
Madde son hali itibariyle; kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görülmekte olan takiplere uygulanmayacaktır.

ÖNEMLİ BİR REKABET KURULU KARARI
13.5.2019 tarihinde yayımlanan 1.10.2018 tarihli 18-36/583-284 sayılı karar ile; Bereket Enerji
Grubu A.Ş., Gediz Enerji Yatırımları A.Ş., Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş., ADM Elektrik
Dağıtım A.Ş., Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş. ve GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin çeşitli eylem ve
davranışlarla bağımsız tedarikçilerin faaliyetlerini zorlaştırmak, tüketicilerin kendi tedarikçisini
seçme hakkını engellemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun’u ihlal edip
etmedikleri araştırılmış; Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş. ve Aydem Elektrik Perakende Satış
A.Ş.’nin eylem ve uygulamaları yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde hâkim
durumlarını kötüye kullandığına bu nedenle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16.
maddesinin üçüncü fıkrası ve Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim
Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik’in 5.
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca;
Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş.’ye 19.433.652,71 TL, Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş.’ye
25.696.400,76 TL idari para cezası verilmesine; Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş. ve Aydem
Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin rekabet ihlali niteliğinde olan uygulamalarına son vermesi
gerektiğine OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
İlgili mevzuat: 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun m. 16/4 – “Teşebbüs veya teşebbüs birliklerine
üçüncü fıkrada belirtilen idarî para cezaları verilmesi halinde, ihlalde belirleyici etkisi saptanan teşebbüs veya
teşebbüs birliği yöneticilerine ya da çalışanlarına teşebbüs veya teşebbüs birliğine verilen cezanın yüzde beşine kadar
idarî para cezası verilir.”

ÖNEMLİ BİR YARGITAY KARARI
9.5.2019 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu'nun
2017/9 E. 2018/10 K. sayılı kararı:
“İşçinin sağlık nedenleriyle bekleme süresini aşan işe devamsızlığının bildirim süresine eklenecek
6 haftayı aşması, işveren tarafından sözleşmesinin haklı nedenle derhal feshi için yeterlidir.
Dolayısıyla 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesinin 1’inci fıkrasının b bendi gereğince almış
olduğu sağlık raporları nedeniyle derhal fesihlerde, işçiden savunma alınması gerekmemektedir.”

5

İlgili mevzuat: 4857 sayılı İş Kanunu m. 25/1-b – “Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş
sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: b) İşçinin tutulduğu hastalığın
tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması
durumunda.”

ÖNEMLİ BİR İDARE MAHKEMESİ KARARI
Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 15.03.2019 tarih ve E. 2019/45 K. 2019/596 sayılı kararı:
“… her ne kadar İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8. maddesinin 10. fıkrasında,
idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şiayet başvurusunda belirtilmeyen
hususların itirazen şikayet başvurusunda konu edilemeyeceği belirtilmekte ise de, 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu’nun 56. maddesinin lafzından, başvuru sahibinin ddialarından sadece
şikayette yer alan iddiaların anlaşılamayacağı, Kanun’da böyle bir sınırlama yapılmadığı, Kamu
İhale Kurulu tarafından başvuru sahibinin itirazen şikayet başvrusundaki iddiaların, şikayet
aşamasında öne sürülüp sürülmediğine bakılmaksızın incelenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.”
İlgili mevzuat: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu m. 56 - “İdareye şikayet başvurusunda bulunan veya idarece alınan
kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında
belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir. İhalenin
iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınanlar itirazen şikayete konu edilebilir
ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir.”
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