
 
 

 

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ 

06.12.2011 tarihinde Bakanlar Kurulu’nca kararlaĢtırılan ve 27.12.2011 tarihinde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı’na gönderilen, Elektronik Ticaretin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, halihazırda Sanayi, Ticaret, Enerji, 

Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu tarafından incelenmektedir.  
 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek olan Elektronik Ticaretin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, elektronik ticarete ve bilgi toplumu 

hizmetlerine iliĢkin esas ve usuller ile istenmeyen elektronik postalara iliĢkin 

hükümler düzenlenmektedir. Avrupa Birliği’nin konuyla ilgili mevzuatı ile Türk 

mevzuatı arasında uyum sağlanmasını amaçlayan Tasarı Avrupa Birliği’nin 

2000/31/EG sayılı “Bilgi Toplumu Hizmetlerinin, Özellikle Elektronik Ticaretin 

Ortak Pazardaki Bazı Yönleri Hakkında Direktifi” temel alınarak hazırlanmıĢtır. 

Tasarıda fizikî olarak karĢı karĢıya gelmeksizin talep üzerine bedelli ya da 

bedelsiz olarak elektronik ortamda yerine getirilen çevrim içi hizmetler bilgi 

toplumu hizmetleri olarak tanımlanmaktadır. Bu hizmetleri sağlayanlar ile alıcılar 

arasındaki tüm akdi ve ticari iliĢkileri düzenleyen tasarı öncelikle kimlik 

doğrulama ve ticari tüm iletilerin içeriklerine dair Ģartları düzenlemektedir. 

Ġstenmeyen e-postalar ticari elektronik ileti baĢlığı altında düzenlenmiĢ ve 

önceden onay alınmaksızın bu tür iletilerin gönderimi yasaklanmıĢtır. Tasarı 

ayrıca cezai yaptırımlar ile kanuna aykırı iĢlem yapan tüm hizmet sağlayıcılar 

aleyhine idari para cezaları ön görmektedir. Tasarı Elektronik HaberleĢme 

Kanunu baĢta olmak üzere bazı kanunlarda değiĢiklikler yapılmasını öngörerek 

yeknesak bir hukuki düzenleme sağlamayı amaçlamaktadır.   
 

Tasarı ile getirilen düzenlemelerle; elektronik ticaretin geliĢtirilmesi ve 

yaygınlaĢtırması, tüketiciler ile elektronik otamda ticaret faaliyetlerini yürütenleri 

korunması, ticari faaliyetlerin daha güvenli ve Ģeffaf bir Ģekilde yapılması 

sağlanarak ticaretin geliĢtirilmesi amaçlanmaktadır.  
 

Kanun tasarısına ulaĢmak ve konu ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen 

tıklayınız. 
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  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 

EPDK 

 
 “Elektrik Piyasası Ġthalat ve Ġhracat Yönetmeliği” 

01.06.2011 tarihli ve 27951sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile elektrik 

enerjisi ithalatı ve ihracatı ile uluslararası elektrik 

sisteminin baĢka bir ülkenin elektrik sistemine bağlantısını 

sağlayan enerji iletim ve dağıtım tesisine iliĢkin esaslar 

belirlenmiĢtir. 

 “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi 

Üretme Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt Ġçinde Ġmalatı 

Hakkında Yönetmelik” 19.06.2011 tarihli ve 27969 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmelik,  elektrik enerjisi üreten tesislerde kullanılan 

tirbün, jeneratör gibi parçalara iliĢkin fiyatların 

belirlenmesi, belgelendirilmesi ve denetlenmesi ile ilgili 

maddeleri içermektedir. 

  “Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği”nin son hali 

18.06.2011 tarihinde EPDK resmi web sitesinde 

yayınlanmıĢtır. Yönetmelik ile dağıtım sisteminin güvenilir 

ve düĢük maliyetli olması amaçlanmıĢ olup, dağıtım 

sistemi kullanıcılarının yükümlükleri, dağıtım sisteminin 

planlanması ve iĢletilmesine iliĢkin hükümler 

düzenlenmiĢtir. 
 

 “Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve 

SatıĢına ĠliĢkin Esaslar Tebliği’nde 

DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” (Seri: 

I, No: 43) 10.06.2011 tarihli ve 27960 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

girdi. Tebliğde, Payları Borsada iĢlem gören 

ortaklıkların, Kurul kayıt ücretinin Kurulca 

belirlenecek hesaba yatırılmasından sonra 

Borsa’da iĢlem gören niteliğe dönüĢmesi ve 

Borsa’da satılabilmesi öngörülmektedir. 

Tebliğ ayrıca, Kurula sunulan izahname ile 

Kurul’a baĢvurunun yapıldığı günü izleyen 

5 iĢ günü içinde ilan edilecek Kamuyu 

Aydınlatma Platformuna iliĢkin 

düzenlemelere gidilmiĢtir. 

 
 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

HAZİRAN AYINA BAKIŞ 
 
 
 

  
 
 

Sermaye Piyasası Kurulu 

SPK 

 



REKABET KURUMU’NDAN 
 
   T.C. Ziraat Bankası A.ġ.'nin hayvancılık kredilerini verirken sigortanın 

kendi iĢtiraki Ziraat Sigorta A.ġ. 'den yaptırılmasını zorunlu kıldığı 

iddiası üzerine Rekabet Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda, 

4054 sayılı Kanun uyarınca soruĢturma açılmasına gerek olmadığına, 

Ģikâyetin reddine karar verildi. 

 Rekabet Kurulu; 06.06.2011 tarihli kararıyla, Turkcell ĠletiĢim 

Hizmetleri A.ġ.’nin distribütörlerine ve bayilerine yönelik 

uygulamalarının incelemesi sonucunda, DanıĢtay yolu açık olmak üzere: 

1.Turkcell'in GSM hizmetleri pazarında hâkim durumda bulunduğuna 

OYBĠRLĠĞĠ ile 

2.Turkcell'in yeniden satıĢ fiyatını belirlemesi iddiasına yönelik olarak 

Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilmediğine OYÇOKLUĞU ile 

3.Turkcell hakkında ortaya konulan alt bayilerin fiili olarak 

münhasırlığa zorlanması iddialarına yönelik olarak; 

a. Nihai satıĢ noktaları ile akdedilen taahhütnameler, bu bayilerdeki 

dekorasyon, tabela ve satıĢa yönelik tek tip uygulamalar ve alt bayi 

kanalına alternatif bir organizasyonun eklenmesine engel olunmasına 

yönelik uygulamalar vasıtasıyla Kanun'un 6. maddesi çerçevesinde 

hâkim durumun kötüye kullanıldığına,  

b. Bu nedenle anılan teĢebbüse 91.942.343,31 TL idari para cezası 

verilmesine, 

4.Sözlü ve fiili baskılarla nihai satıĢ noktalarında rakip tabela 

asılmaması, mağaza dekorasyonunun tek operatörü yansıtması ve bazı 

rakip operatör ürün ve hizmetlerinin sağlanmaması gibi uygulamalara 

son verilmesine karar verdi. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Rekabet Kurulu, Atos Origin 

S.A.’nın Siemens AG’nin, Siemens 

IT Solutions and Services GmbH 

tarafından yürütülen bilgi 

teknolojileri hizmetleri 

faaliyetlerinin (Türkiye’de 

devredilecek varlıklar da dahil 

olmak üzere) tek kontrolünü 

devralınması iĢlemine izin verdi. 

 
 

 Sofra Yemek Üretim ve Hizmet 

A.ġ.'nin hisselerinin STFA Yatırım 

Holding A.ġ. tarafından sahip 

olunan % 49.88 oranındaki 

hissesinin Compass Group 

Holdings PLC tarafından 

devranılmasına hakim durum 

yaratılması veya mevcut hakim 

durumun güçlendirilmesi ve 

böylece rekabetin önemli ölçüde 

azaltılması sonucuna yol 

açmayacağından Rekabet Kurulu 

tarafından izin verildi. 

 

 Rekabet Kurulu, Markafoni adlı 

online alıĢveriĢ sitesinin sahibi 

Vipindirim Elektronik Hizmetler ve 

Ticaret A.ġ.’nin kurucu ve 

yatırımcılarına ait olan %71,2 

oranında hissesinin, MIH Allegro 

B.V. tarafından devralınması 

iĢlemine hakim durum yaratılması 

veya mevcut hakim durumun 

güçlendirilmesi sonucuna yol 

açmayacağından izin verdi. 
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 Write captions for the selected photos. 

 

 

 

 

 

 

Milletlerarası Anlaşmalar 
 23.12.2009 tarihinde ġam’da imzalanan ve Bakanlar Kurulunca 05.05.2011 tarihinde onaylanan “Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ġmzalanan, Müteahhitlik ve Teknik MüĢavirlik Hizmetleri 

Alanlarında ĠĢbirliğine ĠliĢkin Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar” 19.06.2011 tarihli ve 27969 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlandı. Mutabakat Zaptı’nda, her iki ülke arasında konsey oluĢturularak, pazar araĢtırması, mimari 

tasarım, mühendislik gibi teknik müĢavirlik hizmetleri ile toplu konut, konut, iĢ merkezleri, hastaneler ve köprüler gibi 

müteahhitlik hizmetleri alanlarında hizmet sunan firmalar arasında iĢbirliğini geliĢtirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

Mevzuat 
 “Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 16.05.2011 Tarihli ve 879 Sayılı Kararı 03.06.2011 tarihli ve 27953 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlandı. 6110 sayılı Kanun ile “Sulh hukuk, asliye hukuk ve asliye ticaret mahkemeleri tek 

hakimlidir.” Ģeklinde değiĢtirilmiĢ olan madde ile ticaret mahkemelerinin 25.7.2011 tarihinden itibaren tek hakimli olarak 

çalıĢmaya baĢlamalarına karar verildi. 

 “Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca SözleĢmeli Personel 

Pozisyonlarında ÇalıĢanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda DeğiĢiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” 04.06.2011 tarihli ve 27954 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararname ile sözleĢmeli personel pozisyonlarında çalıĢanların kurumlarınca memur 

kadrolarına atanması ve tazminat uygulamaları düzenlenmektedir. 

 “Devletlerin Ay’da ve Diğer Gök Cisimlerindeki Faaliyetlerini Düzenleyen AnlaĢma’ya Katılmamız Hakkında Karar” 

11.06.2011 tarihli ve 27961 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda, BirleĢmiĢ Milletler ġartı Uyarınca 

taraf devletlerin Ay’ı sadece barıĢçıl amaçlarla kullanacağı, nükleer silah veya kitle imha silahı taĢıyan araç koyamacağı, 

askeri üsler, tesisler kuramayacağı, Ay’ın keĢfinin ve kullanımının insanlığa ait faaliyet olacağını ve bütün ülkelerin 

faydası için kullanılacağı gibi birçok önemli maddeye yer verilmiĢtir. 

 “Tütün Mamulleri ve Alkollü Ġçkilerin SatıĢına ve Sunumuna ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik” 17.06.2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmelikte,  alkollü içkilerin, bilgi toplumu hizmetleri vasıtasıyla ya da posta ve benzeri dağıtım hizmetleri yoluyla 

yapılacak satıĢlarına iliĢkin esaslar düzenlenmiĢtir. 

 “GüneĢ Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelik” 19.06.2011 tarihli ve 27969 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, üretim tesislerinde kullanılan aksamın sahip olması gereken 

standartlar, enerji üretim miktarının ölçülmesi esasları düzenlenmiĢtir. 

 “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 30.06.2011 tarihli ve 27980 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından kurulan 

Kapsam Belirleme ve Ġnceleme Değerlendirme Komisyonu’nun sonuçlandırdığı Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunu 

halkın görüĢ ve önerilerine sunulması ve görüĢ alınması, hazırlanan projeler ve proje sahibinin değiĢmesi gibi birçok 

maddede değiĢikliğe gidilmiĢtir. 

  “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” 30.06.2011 tarihli ve 27980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ’de, vergi 

dairelerine kesinleĢmiĢ borcu olan mükelleflerin borç tutarları ve ilan edilme yollarına ait konular düzenlenmiĢtir. 

 

 

 

 
 

 

 

RESMİ GAZETE 


