YENİ BORÇLAR KANUNUNDA GENEL İŞLEM KOŞULLARI
85 yıllık Borçlar Hukuku uygulaması 10 yıldır süren taslak çalışmalarının
ardından, 04.02.2011 tarihli ve 27836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6098
sayılı Türk Borçlar Kanunu (“B.K.”) ile değişti. 01.07.2012 tarihi itibariyle
yürürlüğe girecek olan BK, teknolojik ve küresel gereksinimlere cevap verme
gayesi ile uluslar üstü bir Borçlar Hukuku yaratma amacına hizmet etmektedir.
B.K., bireysel sözleşme modeline dayanmakta olup çağımızın sosyal ve
ekonomik gelişmeleri, kitlelere yönelik hizmet gereksinimini yaratmıştır. Buna
bağlı olarak Bankalar, sigorta şirketleri vb. teşebbüsler, bireysel sözleşmelerin
kurulmasından önce, tek yanlı kaleme alınmış sözleşme koşulları hazırlamakta ve
bunlarla sınırsız sayıda aynı şekil ve tipteki hukukî işlemleri düzenlemektedirler.
Bu nedenlerle; bir tarafın, üçüncü kişilerle yapmayı tasarladığı aynı türden ve çok
sayıda sözleşmenin içeriğini oluşturmak üzere önceden saptayıp, hazırladığı ve
sözleşmenin kurulması sırasında diğer tarafa sunduğu, basılı ve yazılı kayıtlar
Genel İşlem Koşulları (“G.İ.K.”) olarak tanımlanır.
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B.K. ile G.İ.K.’nın tâbi olduğu geçerlilik kuralları ile bunlara aykırılığın
yaptırımları gibi konular açıklığa kavuşturulmuştur. Genel olarak, dürüstlük
kuralına aykırı olarak karşı tarafın aleyhine veya durumunu ağırlaştıran
hükümlerin G.İ.K. kapsamına konulmasını yasaklanmıştır. Karşı tarafın
menfaatine aykırı olarak düzenlenen G.İ.K.’nın geçerli sayılabilmesi için
sözleşmeyi düzenleyen tarafın bu şartlara ilişkin olarak karşı tarafı açıkça
bilgilendirmesi ve bu koşulların kabul edilmesi gerekir. Aksi takdirde menfaate
aykırı G.İ.K. yazılmamış sayılacak olup sözleşmenin kalanı geçerliliğini
koruyacaktır. Ayrıca B.K., açık ve anlaşılır olmayan veya birden fazla anlama
gelen G.İ.K’nın, düzenleyen aleyhine yorumlanacağını düzenlemiştir. Son olarak,
G.İ.K. içeren bir sözleşmenin herhangi bir hükmünü değiştirme veya yeniden
düzenleme yetkisini yalnızca düzenleyene veren kayıtlar yazılmamış sayılacaktır.
B.K.’nın getirdiği düzenlemeler ile, halihazırda, kişi ve kurumların G.İ.K. sonucu
maruz kaldığı mağduriyetlerin önüne geçilebilinecektir. Bu çerçevede, detaylı
bilgi için lütfen bize ulaşın.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
EPDK
 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 17.12.2010 tarih
ve 3080 sayılı kararı ile Madeni Yağların
Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkındaki
Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i kabul
ederek yayımlanmasına karar verdi. Kurul’un bu
Kararı 24.02.2011 tarihli ve 27856 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sermaye Piyasası Kurulu
SPK
 Sermaye
Piyasasında
Faaliyette
Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil
Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında
Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Seri: VIII, No:74) 29.01.2011
tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ’de yapılan değişiklik ile madeni yağların
üretimi, dolumu ve ambalajlanması işleminin yalnızca
lisanslı tesislerde yapılması gerektiği belirlenmiştir.
Ayrıca, madeni yağ lisansı sahiplerinin, lisans
kapsamındaki tesislerinin haricinde başka bir tesiste
madeni yağ üretimi yapmaları da yasaklanmıştır.
Tebliğ 24.02.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş olup
Tebliğ’de yapılan değişiklikler 12.02.2011 tarihinden
itibaren geçerli olacaktır.

BİRLEŞME VE DEVRALMALAR

 Rekabet Kurulu, Filmed Tıbbi
Cihazlar Pazarlama ve Tic. A.Ş.
hisselerinin tamamının FUJIFILM
Europe GmbH, FUJIFILM Europe
B.V., FUJIFILM Holdings France
SAS, FUJIFILM UK Ltd. ve
FUJIFILM Italia S.p.A. tarafından
devralınması işleminin; 4054 sayılı
Kanun’un 7. Maddesi ve 2010/4
sayılı Tebliğ kapsamında izne tabi
olduğuna karar vermiş olup işlem
sonucunda aynı Kanun maddesinde
belirtilen nitelikte hakim durum
yaratılması veya mevcut hakim
durumun
güçlendirilmesi
ve
böylece rekabetin önemli ölçüde
azaltılması
sonucuna
yol
açmayacağından
söz
konusu
devralma işlemine izin verdi.

 Antalya

Deva
Özel
Sağlık
Hizmetleri
A.Ş.
hisselerinin
%62,5'inin İstanbul Memorial
Sağlık Yatırımları A.Ş. tarafından
devralınması işlemine 4054 sayılı
Kanun’un 7. maddesi ve 2010/4
sayılı Tebliğ’de belirtilen nitelikte
hakim durum yaratılması veya
mevcut
hakim
durumun
güçlendirilmesi
ve
böylece
rekabetin önemli ölçüde azaltılması
sonucunu
doğurmayacağından
Rekabet Kurulu tarafından izin
verildi.
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REKABET KURUMU’NDAN
 Rekabet Kurulu, British American Tobacco Türkiye Tütün Mamulleri
San. ve Tic. A.Ş. distribütörü Kar-Dağ Karadeniz Gıda Dağıtım San.
Tic. A.Ş.'nin, alt bayisi olarak faaliyet gösteren Boyabat Tekel Gıda İnş.
Müt. Nak. Paz. Tur. Mad. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’ye mal vermeyi /
anlaşma yapmayı reddetmek ve yeniden satış fiyatını belirlemek
suretiyle rekabeti kısıtladığı iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda
4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına gerek
olmadığına ve şikayetin reddine karar verdi.

 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun CMAS dışındaki sistemlere ait
sertifikaları bulunan dalıcılar için izin belgesi yahut denklik belgesi adı
altında ek belge alma ve ilave ücret ödeme zorunluluğu getirerek diğer
eğitim sistemlerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştırdığı ve rekabeti
kısıtladığı iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda; Rekabet Kurulu;
1. Federasyon'un Dünya Sualtı Faaliyetleri Konfederasyonu/ CMAS
Türkiye temsilcisi olarak yürüttüğü faaliyetler bakımından 4054
sayılı Kanun'un 3. maddesi uyarınca "teşebbüs" niteliğini haiz
olduğuna;
2. Sualtı aktivitelerine yönelik dalıcı ve eğitmen eğitimi ve
sertifikalandırması hizmeti pazarında hâkim durumda olduğuna; ve
3. Bu doğrultuda Federasyon tarafından çıkarılan ikincil mevzuat
hükümleri uyarınca TSSF/CMAS sistemi dışındaki eğitim
sistemlerine yönelik öngörülen uygulamaların 4054 sayılı Kanun'un
6. maddesi kapsamında hâkim durumun kötüye kullanılması
sonucunu doğurduğuna karar vermiştir.

RESMİ GAZETE
Milletlerarası Anlaşmalar
 15.05.2009 tarihinde Şam’da imzalanan 2011.1296 Karar Sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Konut ve İnşaat Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar”
15.02.2011 tarihli ve 27847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Mutabakat Zaptı kapsamlı bölgesel planlama, konut
yapımı, septik atık su, inşaat, ihale, mühendislik danışmanlığı ve müteahhitlik alanlarında iki hükümet arasındaki
işbirliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
 19.04.2007 tarihinde Belgrad’da imzalanan “Karadeniz Çevre Karayolunun Koordineli Olarak Geliştirilmesine Dair
Mutabakat Zaptı” 03.02.2011 tarihli ve 27835 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Mutabakat Zaptı, Karadeniz’i
çevreleyen uluslararası bir yol olan Karadeniz Çevre Karayolunun gelişimi için Taraflar arasındaki işbirliğinin,
yürürlükteki anlaşmalar ve ilgili düzenlemeler ve standartlara uygun olarak güçlendirilmesi amaçlamaktadır
 06.08.2009 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında
Nükleer Bir Kazanın Erken Bildirimine ve Nükleer Tesisler Hakkında Bilgi Değişimine Dair Anlaşmanın Onaylanması
Hakkında Karar” ile “Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya
Federasyonu Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar” 12.02.2011 tarihli ve 27844 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlandı. Anlaşma tarafların yazılı bildirimleri üzerine yürürlüğe girecektir.
Write captions for the selected photos.

Mevzuat
 6098 sayılı “Türk Borçlar Kanunu” 04.02.2011 tarihli ve 27836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanun, 01.07.2012
tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
 6100 sayılı “Hukuk Muhakemeleri Kanunu” 04.02.2011 tarihli ve 27836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanun,
01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 6102 sayılı “Türk Ticaret Kanunu” 14.02.2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanun 01.07.2012
tarihinden itibaren kademeli olarak yürürlüğe girecektir.
 “Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik” 04.02.2011 tarihli ve 27836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların
yurt içinde şube açmaları maddesi başlığına “ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları” ibareleri
eklenmiştir. Bankaların ortaklık kurmaları Kanunda yer alan hükümlere uyulması kaydıyla Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurulunun iznine tabidir.
 “İller Bankası Anonim Şirketi” unvanıyla bir kalkınma ve yatırım bankasının kuruluş esaslarını düzenleyen “İller Bankası
Anonim Şirketi Hakkında Kanun” 08.02.2011 tarihli ve 27840 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 09.02.2011 tarihli ve
27841 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, yönetim kurulu seçilme şartları,
müteşebbis heyet ve genel kurulun görev ve yetkileri, denetim kurulu üyeliğine seçilme şartları, özel OSB’lerde yer
seçimi, imar planı ve değişiklikleri, inşaata başlama ve bitirmeye ilişkin maddelerde değişikliklere gidilmiştir.
 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 24.02.2011 tarihli ve 27856 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Değişiklik uyarınca, faktoring ve finansman şirketlerinin ödenmiş sermayeleri 7.500.000-TL’den az olamayacaktır.

