TAHKİM UYGULAMASINDA ESASLI DEĞİŞİKLİKLER
Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu’nun ardından, 85 yıllık Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanunu (“HUMK”), 04.02.2011 tarihli ve 27836 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (“HMK”) ile
yürürlükten kaldırıldı. 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girecek olan HMK,
kullanılan dil ve yeni kurumlar ile yargı sisteminin etkin ve hızlı biçimde
işlemesinin yanı sıra usul hukukunun gelişen teknolojiye uyum sağlamasını da
amaçlamaktadır. HMK’nun, hukukun etkin ve adil uygulanabilirliğini
sağlayabilmek adına yapılan değişikliklerin ilk sırasında, küresel düzenlemeler ve
yerel ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden yaratılan tahkim hukuku gelmektedir.
Tahkim kurumu, 1856 yılından bu yana ülkemizde kabul gören ancak etkin
kullanımı ne yazık ki sağlanamamış bir hukuk kurumudur. Şöyle ki, milli hukuka
uygulanan tahkim kuralları HUMK ile düzenlenmiş iken 4686 sayılı
Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun (“MTK”) 2001 yılında yürürlüğe girmesi,
yabancılık unsuru içeren ve içermeyen hallere farklı tahkim düzenlemeleri
uygulanmasına neden olmuştur. Millî tahkime ilişkin usul ve esasları düzenleyen
hükümlerin, uluslar arası standartlarda bir tahkim yaklaşımı ile
uyumlulaştırılması, tahkim kurumunun yaygın ve etkin şekilde kullanılabilmesi
için en esaslı şarttır. Bu doğrultuda, HMK, UNCITRAL Model Kanun uyarınca
hazırlanan yeni tahkim düzenlemelerini benimseyerek milli hukuka uygulanan
tahkim kuralları ile MTK düzenlemelerini yeknesaklaştırmıştır.

ÖNEMLİ GÜNLER
Delete text and place photo here.

05 Haziran
Dünya Çevre Günü
12 Haziran
Genel Seçim
19 Haziran
Babalar Günü

Yeni tahkim kuralları yabancılık unsuru içermeyen ve tahkim yerinin Türkiye
olarak belirlendiği uyuşmazlıklara uygulanacaktır. Kanun tahkim süresini,
mahkeme kararı ile uzatılmadığı sürece, 1 yıl olarak belirlerken taşınmaz mallar
üzerindeki ayni haklardan veya iki tarafın iradelerine tabi olmayan işlerden
kaynaklanan uyuşmazlıkların tahkime elverişli olmadığına da ayrıca
hükmetmektedir. Tahkim Sözleşmesine ilişkin şekil şartlarını da belirleyen HMK,
taraflara yargılama sırasında tahkim yoluna başvurma olanağını da tanımaktadır.
Yeni düzenleme ile uyuşmazlıkların tahkim yoluna gidilerek çözümlenmesi ve
böylelikle hem mahkemelerin iş yükünün azalması hem de tarafların daha etkin
bir sürede sonuca ulaşmaları amaçlanmaktadır.
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MAYIS AYINA BAKIŞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
EPDK

Sermaye Piyasası Kurulu
SPK
 Sermaye Piyasası Kurulu, Hürriyet, Radikal
gazeteleri ile CNNTürk televizyonu gibi
önemli basın kuruluşlarını bünyesinde
bulunduran Doğan Yayın Holding A.Ş.
(Şirket)’nin çıkarılmış sermayesinin tamamı
nakden karşılanmak suretiyle 1.000.000.000
TL’den 2.000.000.000 TL’ye artırılacak
olması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek
toplam 1.000.000.000 TL nominal değerli
payların Kurul kaydına alınması talebini
değerlendirdi. Buna göre SPK, Şirketin
karşı karşıya olduğu vergisel ihtilaflar başta
olmak üzere medya varlıklarının satışı da
dahil
önemli
bilgilerin
izahnameye
eklenmesi ve yapılacak ilk genel kurul
toplantısında ortaklara vergi ihtilafları
hususunda bilgi verilmesi suretiyle sermaye
artırımının olumlu karşılanmasına karar
verdi.

 “Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik”
17.05.2011 tarihli ve 27937 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklik ile yurt
dışından temin edilen referans test yakıtları da akaryakıt
türleri içeriğine eklendi.
 “Benzin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 25.05.2011 tarihli ve
27944 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girdi. Tebliğ’deki madde değişikliği ile piyasaya akaryakıt
olarak sunulan benzin türleri için belirlenen azami 10 mg
kükürt miktarı bulundurma zorunluluğu kaldırıldı.
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REKABET KURUMU’NDAN
 Rekabet Kurulu, 12.05.2011 tarihli kararı ile “www.gittigidiyor.com"

 Daimler AG ve Rolls-Royce Group
plc tarafından, Tognum AG ve
Rolls-Royce’un Bergen işi üzerinde
birlikte ortak kontrol tesis etmesi
işlemine Rekabet Kurulu’nca izin
verildi.

 Gitti Gidiyor Bilgi Teknolojileri
Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin % 83
oranında hissesinin şirket ortağı
eBay Inc. 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
sonucuna
yol
açmayacağından Rekabet Kurulu
tarafından izin verildi.

adlı siteden yapılan satışlarda yıkıcı fiyat uygulandığı ve bu satışların
vergisiz, gümrüksüz ve garantisiz yapılan satışlar olması açısından
haksız rekabet oluşturduğu iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda,
4054 sayılı Kanun uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığına
hükmetti.

 Rekabet Kurulu, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme
A.Ş.’nin, Renk Televizyon Prodüksiyon A.Ş.'ye ait “Türkç TV” logosu
ile yayın yapan televizyon kanalını, analog yayından çıkartıp teledünya
dijital platformuna aktarması sonucunda “Türkçe TV”nin halka erişim
oranının ve reklâm gelirinin azalacağı iddiası üzerine yapılan inceleme
sonucunda, 4054 sayılı Kanun uyarınca soruşturma açılmasına gerek
olmadığına bu nedenle yapılan şikâyetin reddine karar verdi.

RESMİ GAZETE
Milletlerarası Anlaşmalar
 01.09.2003 tarihinde Almatı’da imzalanan ve Bakanlar Kurulunca 04.04.2011 tarihinde onaylanan “Özel Sektörün
Geliştirilmesi İslami Kurumu Kurucu Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar” 30.04.2011 tarihli ve 27920 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlandı. Anlaşma, İslam hukuku kuralları çerçevesinde, üye ülkelerdeki kamu ve özel sektör
teşebbüslerinin büyümesini teşvik etmeyi, ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeyi güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
 “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İpsala-Kipi Sınır Geçiş Bölgesinde İki
Ülke Arasında İkinci Bir Karayolu Sınır Geçiş Köprüsü İnşa Edilmesine İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında
Karar” Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak, 11.05.2011 tarihli ve 27931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Anlaşma ile iki ülke arasında dostane ilişkileri geliştirmesi, Avrupa ve bölgesel ulaştırma alanlarının iyileştirilmesi
kapsamında, İpsala-Kipi sınır geçiş bölgesinde, ikinci bir karayolu sınır geçiş köprüsünü ortaklaşa inşa etme kararı alındı.
 16.01.2009 tarihinde imzalanan ve Bakanlar Kurulunca 25.04.2011 tarihinde onaylanan “Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası
Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar” 28.05.2011 tarihli ve 27947 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
Anlaşma, herhangi bir ülke tarafından verilen lisans diplomalarının diğer ülkede de geçerli olacağını düzenlemektedir.
 30.05.2006 tarihinde Kuveyt’te imzalanan ve Bakanlar Kurulunca 25.04.2011 tarihinde onaylanan “Uluslararası Ticaret
Write captions for the selected photos.
Finansmanı İslami Kurumu Kurucu Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar” 28.05.2011 tarihli ve 27947 sayılı
Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı. Anlaşma, İslam hukuku kurallarına tabi olarak İslam Konferansı örgütüne üye
ülkelerin ticaretini teşvik amacıyla uluslararası bir tüzel kişilik oluşturulmasını öngörmektedir.

Mevzuat
 “6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar” 30.04.2011
tarihli ve 27920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar uyarınca bazı alacaklara ilişkin yeniden
yapılandırılma süreleri ve ilk taksit ödemeleri 1 ay süre ile uzatıldı.
 "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi
Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ" 16.05.2011 tarihli ve 27936 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik uyarınca yurtiçinde en az 5, yurtdışında ise en az 1 lokanta/kafe işleten şirketler
zincir restoran olarak tanımlanacak ve bu şirketlerin yurtdışı ve yurtiçinde markalaşması kapsamında firmalara destek
verilecektir.
 "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" 27.05.2011 tarihli ve 27946 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ’de, vergi
mükelleflerinin vergi levhalarını kolayca okunup görünecek şeklinde asılması zorunluluğu kaldırılmış olup, vergi
levhasının ve vergi kimlik numarasının elektronik ortama alınarak, elektronik ortamda sorgulama ve doğrulama
işlemlerinin yapılmasını içermektedir.
 “Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu” 03.05.2011 tarihli
ve 27923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunda, kamu hizmetlerinin düzenli, ekonomik, süratli,
etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla, kamu hizmetlerinin bakanlıklar arasındaki dağılımının yeniden
belirlenmesi, istihdam edilen memurların çalışmalarındaki usul ve esasların düzenlenmesi ve bu amaçla birçok kanunda
değişiklik ve yeni düzenlemeleri kapsamaktadır.

