31.06.2021
MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BÜLTEN
1. SIR NİTELİĞİNDEKİ BİLGİLERİN
PAYLAŞILMASI
HAKKINDA
YÖNETMELİK YAYIMLANDI.
04.06.2021 tarihinde 31501 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile banka
sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin
paylaşım ve aktarımlarına ilişkin kapsam,
şekil, usul ve esasları belirlenmiştir.
Yönetmelik, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı
Bankacılık Kanununun 73 ve 93 üncü
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Sıfat ve görevleri dolayısıyla bankalara veya
müşterilerine ait sırları öğrenenlerin, söz
konusu sırları bu konuda kanunen açıkça
yetkili
kılınan
mercilerden
başkasına
açıklayamayacakları ve bu yükümlülüklerin
görevden ayrıldıktan sonra da devam edeceği
düzenlenmiştir. Bu yükümlülük, müşteri sırrı
niteliğindeki bilgilerin, otomatik olmayan ya
da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası
olmayan yöntemlerle elde edilmesi ve
öğrenilmesi halinde de geçerlidir. Bankacılık
faaliyetlerine özgü olarak bankalarla müşteri
ilişkisi kurulduktan sonra oluşan gerçek ve
tüzel kişilere ait veriler, müşteri sırrı hâline
gelir. Bir gerçek veya tüzel kişi müşterinin,
bankanın müşterisi olduğunu gösterir her türlü
bilgi de müşteri sırrı kapsamındadır. Müşteri
ilişkisi kurulmamış olsa dahi, başka bir banka
nezdinde bulunan müşteri sırrı niteliğindeki
bilgilerin elde edilmesi ve öğrenilmesi de
yükümlülük
kapsamında
değerlendirilmektedir. Yönetmelik uyarınca;
kişisel veriler de dâhil olmak üzere, bankalar
ile müşteri ilişkisi kurulmadan önce de var

olan ve başka bir bankanın müşteri sırrı
niteliğinde olmayan gerçek ve tüzel kişilere
ilişkin veriler, tek başına sır kapsamında
bulunmamakla birlikte, ilgili kişinin banka
müşterisi olduğunu gösterecek şekilde, tek
başına ya da üçüncü fıkrada belirtilen müşteri
ilişkisinin kurulmasından sonra oluşan verilerle
birlikte işlendiğinde, müşteri sırrı haline gelir.
Burada yükümlülük ilgili verilerin müşteri sırrı
haline gelmesi ile birlikte başlamaktadır.
Yönetmelik’te 5.madde de sır saklama
yükümlülüğünden istisna tutulan haller
düzenlenmişken; 6. Maddesinde ise sır
niteliğindeki bilgilerin paylaşılmasına ilişkin
genel ilkeler açıklanmıştır.
İşbu
Yönetmelik
yürürlüğe girecektir.

01.01.2022

2.
KARAYOLU
YÖNETMELİĞİNDE
YAPILMASINA DAİR
YAYIMLANDI.

tarihinde

TAŞIMA
DEĞİŞİKLİK
YÖNETMELİK

30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 11 inci
maddesine “Bakanlık, salgın, olağanüstü hal,
gerginlik, buhran, kriz dönemleri ile afet ve
acil durumlarında; bu Yönetmelik kapsamında
öngörülen uyarma, geçici durdurma ve iptal
gibi müeyyideler ile taşıt yaşları, sözleşmeli
taşıt oranları, yetki belgesi almanın diğer
özel/genel şartları veya belirlenmiş sürelerin,
azaltılmasına,
arttırılmasına
veya
durdurulmasına ilişkin geçici düzenlemeler
yapabilir.” şeklinde fıkra eklenmiştir.

Yine aynı Yönetmeliğin 14.maddesine de ek
bentler eklenerek yetki belgesi almak ve
yenileme şartları hususunda ek birtakım
yükümlülükler getirilmiştir. Yaşıtların yaşı,
cinsi
ve
diğer
şartlarını
düzenleyen
24.maddeye ise K2 yetki belgesi için
sağlanması gereken asgari kapasite hesabında,
finansal kiralama sözleşmesi veya uzun süreli
kiralama sözleşmesi yoluyla temin edilen
taşıtlar da dikkate alınacağı hükmünü havi
olacaktır. 73. maddeye eklenen fıkra ile de edevlet üzerinden yapılacak ve ücret tahakkuk
edecek her bir işlemden yapılacak indirim
oranları da düzenlenmiştir. Bu değişiklik
öngören Yönetmeliğin 10 uncu maddesi
1/6/2021 tarihinde, diğer maddeleri yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
3.
AFETLERDE
VE
ACİL
DURUMLARDA SAĞLIK HİZMETLERİ
YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
25.05.2021 tarihli ve 31491 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte
afet ve acil durumlar ile insani yardım
faaliyetleri kapsamında sunulan sağlık
hizmetlerinin yurt içi ve yurt dışında kaliteli,
etkin ve verimli olarak yürütülmesini
planlamak ve sağlamak amacıyla zarar
azaltma, hazırlık, erken uyarı, müdahale ve
iyileştirme
evrelerine
ait
faaliyetlerin
gerçekleştirilmesine, sevk ve idaresine, ilgili
tüm
kurum
ve
kuruluşlar
arasında
koordinasyonun sağlanmasına dair usul ve
esasları belirlenmiştir.
4. ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL
KURUL TOPLANTILARININ USUL VE
ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA
BULUNACAK
BAKANLIK
TEMSİLCİLERİ
HAKKINDA
YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
İLE YENİ ESASLAR GETİRİLMİŞTİR.
29.05.2021 tarihli ve 31495 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte
28/11/2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin

Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları
ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık
Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 11 inci
maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi
yürürlükten kaldırılmıştır.
Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci
fıkrasının (ğ) bendi “Hazır bulunanlar listesi ile
varsa hamiline yazılı pay sahiplerine ilişkin
Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanan pay
sahipleri çizelgesi,” şeklinde değiştirilmiştir.
Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci
fıkrası
“Genel
kurul
toplantısına
katılabilecekler listesi; 6362 sayılı Kanunun 13
üncü maddesi uyarınca kayden izlenen paylar
ile hamiline yazılı paylar bakımından Merkezi
Kayıt Kuruluşundan sağlanan pay sahipleri
çizelgesine,
diğer
paylardan
senede
bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan
paylar ile ilmühaber sahipleri için pay defteri
kayıtlarına göre yönetim kurulunca hazırlanır
ve söz konusu liste yönetim kurulu başkanı
veya başkanın yetkilendireceği yönetim kurulu
üyelerinden biri tarafından imzalanır.” şeklinde
değiştirilmiştir.
Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü
fıkrası ise şu şekilde değiştirilmiştir: “Hamiline
yazılı pay senedi sahipleri, Merkezi Kayıt
Kuruluşundan
sağlanan
pay
sahipleri
çizelgesinde isim veya unvanları bulunmak ve
hamiline yazılı pay senedine zilyet olduklarını
genel kurul toplantısına katılabilecekler
listesini imzalamadan önce yönetim kuruluna
ispatlamak suretiyle genel kurul toplantısına
katılabilirler.”
Yönetmeliğe eklenen geçici madde 3 ile de
hamiline yazılı pay senedi sahipleri için geçiş
hükmü öngörülmüştür. Buna göre 31/12/2021
tarihine kadar, genel kurulu toplantıya
çağıranlar, Kanunun geçici 14 üncü maddesi
uyarınca
Merkezi
Kayıt
Kuruluşuna
bildirilmek üzere şirkete başvuruda bulunan
ancak henüz Merkezi Kayıt Kuruluşuna
bildirilmeyen pay sahiplerini de genel kurula
katılabilecekler listesine dâhil eder. Hamiline
yazılı pay senedi sahibi; gerçek kişi ise

kimliğini, tüzel kişi ise tüzel kişiyi temsile
yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi ve
kimliğini ibraz etmek suretiyle genel kurula
katılabilecekler listesini imzalar.
(İlgili bültende 01.05.2021 – 31.05.2021
tarihleri
arasında
getirilen
güncel
düzenlemeler ve yargı kararları özetlenmiştir.)

