
 

 
 

 
 

Yeni Düzenlemeler Işığında Genel İşlem Şartları 
 

1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girerek 6762 sayılı halihazırdaki Türk 

Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) yerini alacak olan 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret 

Kanunu (“YTTK”), 14.02.2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlandı. YTTK ile kabul edilen önemli yeniliklerden biri de, sözleşmelerde 

bulunan belli içeriklerdeki genel işlem şartlarının şirketler arası haksız rekabet 

oluşturduğunun benimsenmesidir.  
  

Halihazırda yalnızca tüketici hukuku kapsamında genel işlem şartlarına ilişkin bir 

düzenleme mevcut olup yürürlükteki TTK incelendiğinde, şirketler arası boyutta 

genel işlem şartlarına ilişkin bir düzenlemenin bulunmadığı görülmektedir. 

Uygulamada, Borçlar Kanunu’nun genel hükümlerinden yola çıkılarak mevcut 

uyuşmazlıklar çözülmeye çalışılmaktadır. Ancak Borçlar Kanunu’nun 

uygulanması şirketler arası işlemler açısından yeterli bir çözüm ve koruma 

sağlamamaktadır. Bu belirsiz durum YTTK ile çözülmüş ve haksız rekabetin 

önlenmesine ilişkin maddeler altında genel işlem şartlarından doğan sorunlara da 

değinilmiştir. Kısaca, YTTK kapsamında, dürüstlük kuralına aykırı işlem 

şartlarını kullanmak haksız rekabet unsurlarından biri olarak sayılmıştır. Şöyle ki, 

Madde 55 uyarınca, “doğrudan veya yorum yoluyla uygulanacak kanuni 
düzenlemeden önemli ölçüde ayrılan veya sözleşmenin niteliğine önemli ölçüde 

aykırı haklar ve borçlar dağılımını öngören, önceden yazılmış genel işlem 

şartlarını kullananlar dürüstlüğe aykırı davranmış olur.” Başka bir deyişle, 

yukarıdaki unsurları içeren genel işlem şartlarının kullanılması açıkça haksız 

rekabet sayılmakta olup haksız rekabete karşı öngörülen davalara da tabidirler. Bu 

düzenlemelere ek olarak Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan 

Yeni Borçlar Kanunu kapsamında da genel işlem koşulları başlığı altında 

sözleşmelere uygulanacak düzenlemeler açıklanarak uyuşmazlıklara çözüm 

bulunulması amaçlanmıştır. 
 

Yukarıda genel hatlarıyla belirtilen bilgiler dahilinde YTTK ve YBK, yeni 

düzenlemeler ile genel işlem şartları sonucunda oluşan haksız rekabeti ve 

dürüstlük kuralı ihlallerini engellemeyi amaçlamaktadır.   

 

 

 

 

 

ÖNEMLİ GÜNLER 

• 05 Nisan 

Avukatlar Günü  

 

• 07 Nisan 

Dünya Sağlık Günü  

 

• 23 Nisan 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BEKEMLER & GöKER HUKUK BüROSU 
 

Cumhuriyet Bulvarı No:123 Mayıs İşhanı  D:604  Alsancak / IZMIR 

Tel: +90 232 463 04 05           Faks: +90 232 463 22 62 

info@bekemler-goker.com 
 

www.bekemler-goker.com 

 

 

AV. BURCU BEKEMLER KUTLUKAYA 

AV. ZEYNEP GÖKER KIRCIOĞLU 
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  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 

EPDK 

 
  “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” 

10.03.2012 tarihli ve 28229 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, elektrik 

enerjisi tüketim birleştirilmesi ve elektrik üretim 

tesislerinin dağıtıma bağlanmasına ilişkin esaslar; bağlantı 

başvurusunun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması gibi 

birçok hususta değişiklik öngürülmüştür. 

 

  “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin 

Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ” 10.03.2012 

tarihli ve 28229 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Tebliğde, kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tesis 

kuran ve bu kapsamdaki tesislerin denetimi ile üretilen 

ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin sisteme verilmesi halinde 

uygulanacak usul ve esasları açıklanmak suretiyle 

21.07.2011 tarihli ve 28001 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Elektrik Piyasasında 

Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” 

kapsamındaki uygulamalar düzenlenmiştir. 

 
 

 

 “Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından 

Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları 

Tebliği” 13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 

girdi. Tebliğde, şirketlerin yatıracakları 

teminatlara ilişkin esaslar, teminatların 

şekli, miktarı, değerlemesi ve takibi, 

teminatların yatırılacağı yer ve zamanı gibi 

birçok madde açıklanmıştır. 

 

 Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin, halka 

açılma ve 200.000.000 tavan ile kayıtlı 

sermaye sistemine geçme amacıyla, esas 

sözleşmesinin ilgili maddelerinin tadili ve 

esas sözleşmeye bazı maddelerin eklenmesi 

için hazırlanan tadil tasarılarına Sermaye 

Piyasası Kurulu'nca uygun görüş verilmesi 

talebi olumlu karşılanmıştır. 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MART AYINA BAKIŞ 
 
 
 

  
 
 

Sermaye Piyasası Kurulu 

SPK 

 



REKABET KURUMU’NDAN 
 
  

 
 

 Rekabet Kurulu, Akbank T.A.Ş. Finans Bank A.Ş. Türkiye Garanti Bankası 

A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin büyük şirketlere komisyon uygulamadan 

kredi kartları ile 12 aya kadar vadeli satış imkânı sundukları, ancak küçük 

esnaftan aylık ortalama %1,5-2 oranında komisyon alarak haksız rekabete yol 

açtıkları iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda Kanun uyarınca 

soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verdi. 

 Rekabet Kurulu, Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin internet erişim 

hizmetlerinin sunulması için gereken altyapıları içeren pazarlarda hâkim 

durumunu bu ve internet erişim hizmetleri pazarlarında kötüye kullandığı 

iddiasına ilişkin olarak verilen Rekabet Kurulu’nun 05.01.2006 tarih, 06-

02/47-8 sayılı kararının iptaline ilişkin Danıştay 13. Dairesi’nin 12.12.2007 

tarih, 2006/1941 E. sayılı kararı üzerine dosya konusunun yeniden 

değerlendirilmesi üzerine;  
a.Kurumsal kullanıcılara geniş bant internet erişim hizmetinin sunulması 

için gereken altyapıları içeren pazarda hâkim durumunu kötüye Kanun’un 

6. maddesini ihlal ettiğine ve bu nedenle hakkında cezai işlem 

uygulanmasına, 

b.Yerel kullanıcılara dar bant internet erişim hizmetinin sunulması için 

gereken altyapıları içeren pazarda rekabet koşullarını bozmak şeklindeki 

iddia yönünden cezai işlem uygulanmasına yer olmadığına,  

c.Uzak mesafe veri aktarımına ilişkin royalty’leri içeren pazardaki hâkim 

durumunu, kötüye kullanarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında 

Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine ve bu nedenle hakkında cezai işlem 

uygulanmasına, 

Sayılan nedenlerle Türk Telekomünikasyon A.Ş.nin, 2000 yılı sonunda 

oluşan gayri safi gelirleri dikkate alınarak takdiren onbindebeşi oranında 

olmak üzere 1.136.376,80 (Birmilyon Yüzotuzaltıbin Üçyüzyetmişaltı Lira 

80 Kuruş) idari para cezası verilmesine karar verdi. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Recylux Group S.A.'nın tam 

kontrolünün Ecore B.V. tarafından 

devralınması işlemine izin verilmesi 

talebi üzerine; işlemin Kanun ve ilgili 

yönetmelik kapsamında izne tabi 

olduğuna, işlem sonucunda rekabetin 

önemli ölçüde azaltılmasının söz 

konusu olmaması nedeniyle işleme 

izin verilmesine Rekabet Kurulu 

tarafından karar verildi. 

 

 Türkiye’de konteyner taşımacılığı ve 

taşıma işleri organizatörlüğü alanında 

faaliyet göstermekte olan Arkas 

Grubu ile merkezi Kore’de bulunan ve 

konteyner taşımacılığı alanında 

faaliyet gösteren HJLK Corporation 

arasında Türkiye’de taşıma işleri 

organizatörlüğü pazarında Hanjin 

Arkas Lojistik Ticaret A.Ş. adlı ortak 

girişim kurulmasına Rekabet Kurulu 

tarafından izin verildi. 

 

 Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme 

Hizmetleri ve İnşaat A.Ş.’nin Limak 

İskenderun Liman İşletmeciliği 

A.Ş.’de sahip olduğu %96 oranında 

hissenin %20’sini Inframinervois 

Holding S.A.R.L. adlı fona devretmesi 

işlemine izin verilmesine Rekabet 

Kurulu tarafından izin verildi. 

  

 

 

 

 

 

 
 

DÖVİZ PİYASALARI’NDAN 
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BİRLEŞME VE DEVRALMALAR 



 

 Write captions for the selected photos. 

 

 

 

 

 
Milletlerarası Anlaşmalar 

 11.05.2011 tarihinde İstanbul’da imzalanan ve Bakanlar Kurulunca 10.02.2012 tarihinde onaylanan “Kadınlara Yönelik 

Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin Onaylanması 

Hakkında Karar” 08.03.2012 tarihli ve 28227 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı. Avrupa Konseyi Üye 

Devletleri ile imzalanan sözleşme ile kadınları her türlü şiddetten korumak, kadınlara yönelik ayrımcılığı ve şiddeti 

ortadan kaldırmak amacıyla devletlerin, yükümlülüklerini, sivil toplum kuruluşlarını teşvik ve desteklerini, şiddeti 

önleyici müdahale ve tedavi programlarını, sığınma evleri kurulması gibi birçok önemli konu maddelenmiştir. 
 

Mevzuat 
 “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 08.03.2012 tarihli ve 28227 

sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanun ile sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları, katılım payı alınma oranları, 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından uygulanacak idarî para cezaları, aylık bağlama oranları ve şekilleri gibi 

birçok maddede değişikliğe gidilmiştir. 

 “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” 13.03.2012 tarihli 

ve 28232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile tarih öncesinden günümüze kadar gelen 

kültür varlıklarının tespit ve tescil işlemlerinde uygulanacak esaslar açıklanmıştır. 

  “Edebiyat Eserlerinin Teşvik Edilmesi Hakkında Yönetmelik” 14.03.2012 tarihli ve 28233 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile Türk edebiyatının geliştirilmesi kapsamında özgün edebî eser üreten 

yazarlara maddi teşvik verilmesi ve bu kapsamda oluşturulacak komisyonun çalışma usul ve esasları açıklanmıştır. 

 “Doğal Afetler ve Olağanüstü Politik Risk Nedeniyle Meydana Gelen Mücbir Sebeplere İstinaden 6111 Sayılı Kanunda 

Yer Alan Taksit Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar” 17.03.2012 tarihli ve 28236 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile Kütahya, Rize, Van ve Bitlis illerinde meydana gelen doğal afet ile Libya ve 

Suriye'de meydana gelen olağanüstü politik risk çerçevesinde borçlulara tanınan yeni ödeme süreleri düzenlenmiştir. 

 “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” 20.03.2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 6284 nolu kanunda, şiddete uğrayan ve şiddete uğrama tehlikesi bulunan 

kadınların korunması ve önlenmesi, şiddet mağdurlarına verilecek destekler, şiddete karşı alınacak önlemler gibi birçok 

önemli madde açıklanmıştır. 

 “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere” Sistemi ile İlgili 2012.6 Sayılı Başbakanlık Genelgesi” 20.03.2012 tarihli ve 

28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede,  uluslararası ticarete konu olan gümrük hizmetlerindeki zaman 

kaybını ve maliyetleri azaltmak amacıyla “Tek Pencere” sistemine geçiş açıklanmıştır. 

 “İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim 

ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2012/6)” 21.03.2012 

tarihli ve 28240 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz 

kazandırıcı hizmet ve faaliyetler çerçevesinde vergi, resim ve harç istisnasından yararlanmak isteyen firmalarda 

değişikliğe gidilmiştir. 

 “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/6)” 21.03.2012 tarihli ve 28240 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğde, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli duvar tipi split klimalar ve dış ünitelerine ait 

ürünlerin ithalindeki önlem ve soruşturma açıklanmıştır. 

 “Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar” 25.03.2012 tarihli ve 28244 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirleyeceği özel okullar haricindeki okullara beşinci 

sınıfa kadar her öğrenciye günlük 200 ml süt dağıtılması açıklanmıştır. 

 

 

 

RESMİ GAZETE 


