
 

 
 

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK DÖNEMİ BAŞLIYOR 
 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile koruma altına alınan “adalete erişim hakkı” 

uyuşmazlıkların yargı yolları ile çözümünün masraflı ve yavaş olması sebebiyle 

kısıtlanmaktadır. Mahkemelerin iş yükü sebebiyle gereken süratte hizmet verememesi 

ve masraflarının taraflar için caydırıcı olması kişilerin yargıdan beklenen faydayı 

sağlayamamalarına yol açmaktadır. Pek çok ülkede karşılaşılan bu sorun, kanun 

koyucuları adaletin yargı erkine zarar vermeden yargı dışı yollarla da sağlanabilmesi 

fikri üzerinde durmaya yöneltmiş ve arabuluculuk kurumu oluşmuştur. 
 

İlk olarak 70’li yıllarda ABD’de hukuki uyuşmazlıkların alternatif yöntemlerle 

çözülmesi üzerinde çalışılmaya başlanmıştır. Bu arayış Avrupa’ya ise 90’ların 

sonunda sıçramıştır. Arabuluculuk kurumu, Avrupa’da ilk olarak 1999 AB Tampere 

Zirvesi’nde gündeme gelmiş ve 2002’de yayımlanan “Yeşil Kitap”ta ise ilkeleri 

belirlenmiş bir kurum halini almıştır. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2004 

tarihli direktif tasarısıyla arabuluculuk faaliyetlerinin resmiyet kazanma süreci 

hızlanmıştır. O tarihten bu yana arabuluculuk AB ülkelerinde gelişimi süren ve sıkça 

başvurulan bir kurumdur. Nitekim 7 Haziran 2012 tarihinde yayımlanarak kurumunun 

ülkemizde oluşturulmasına imkân veren Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 

Kanunu da Avrupa Birliği Uyum Süreci çerçevesinde hazırlanmıştır. 
 

Kanun uyarınca taraflar dava sürecinde yahut öncesinde mahkeme yerine arabulucuya 

başvurabilecekler. Hâkim gerekli gördüğü hallerde süren bir davanın taraflarına 

arabulucu eşliğinde uzlaşmaya gitmelerini de önerebilecektir. Ancak arabuluculuk 

faaliyetlerinin başlatılması için her iki tarafın rızası gerekmektedir. Bakanlık eğitimi 

ardından sınavı başarı ile geçen avukatlar arabulucu unvanını alabilecek ve taraflar 

ortak iradeleri çalışacakları arabulucuyu seçebileceklerdir. Arabulucuya olan güvenin 

sarsılması halinde süreç tek taraflı olarak sonlanabilecektir.  
 

Kanunun sağlayacağı önemli bir avantaj da hukuki uyuşmazlıkların gizlilik içinde 

çözümüdür. Zira arabuluculuk kurumunun temel ilkelerinden biri uzlaşma sürecinde 

edinilen bilgilerin gizli tutulmasıdır. Tarafların bu süreçte paylaştığı bilgi ve belgeler 

olası bir davada mahkeme tarafından istenemeyecek ve delil sayılmayacaktır.  
 

Özetle arabuluculuk kurumu kişilerin düşük maliyetle daha hızlı sonuç almalarına 

imkân sağlamaktadır. 7 Haziran 2013 tarihinde yürürlüğe girecek kanun metnine 

ulaşmak için lütfen tıklayınız. 
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  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 

EPDK 

 

 

 14.06.2012 tarihli ve 28323 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanan 3842 karar nolu Yenilenebilir Enerji 

Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 

Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında toplam kurulu gücü 

600 (altıyüz) MW olacak üretim tesisleri için, üretim 

lisansı başvuru tarihleri ve zamanları, lisans başvurularında 

istenilecek bilgi ve belgeler gibi birçok önemli madde 

açıklanmıştır.  
 

 “Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik” 12.06.2012 tarihli ve 28321 

sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmelikte, doğal gaz piyasasında iç tesisat ve servis 

hatları ile yapım ve hizmet faaliyetlerini yürütecek olan 

gerçek veya tüzel kişilerin sertifika başvurusundaki faaliyet 

konularına göre sunmaları gereken mesleki yeterlilik 

belgeleri ve uygulama tarihi açıklanmıştır. 

 

 

 

 

 

 22.06.2012 tarihinde Ekonomik İşbirliği ve 

Kalkınma Örgütü (OECD), Sermaye Piyasası 

Kurulu (SPK) ve İstanbul Menkul Kıymetler 

Borsası (İMKB) işbirliği ile Orta Doğu ve 

Kuzey Afrika Bölgesi borsalar toplantısı 

İstanbul’da yapıldı. Türkiye’nin hem bölge 

ülkeleri ile yakın ilişkileri hem de bölgeden 

tek OECD üyesi ülke olması nedeniyle ayrı 

bir önem taşıması kapsamında, SPK ve 

İMKB’nin de büyük desteğiyle oluşturulan 

proje ile ilgili olarak, bölge ülkelerinin 

sermaye piyasalarının geliştirilmesi, 

yatırımcılarının korunması, kamunun 

aydınlatılmasında borsaların rolünün 

arttırılması, borsaların karşılaştığı temel 

sorunlar, şirketlerin halka açılmasının teşvik 

edilmesi, ekonomik büyümeye sermaye 

piyasaları olarak destek verilmesi ve 

kurumsal yönetim uygulamalarının sermaye 

piyasalarındaki önemi gibi birçok önemli 

husus üzerinde görüş alışverişi yapılmıştır. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

HAZİRAN AYINA BAKIŞ 
 
 
 

  
 
 

Sermaye Piyasası Kurulu 

SPK 

 



REKABET KURUMU’NDAN 
 
  

 

 Rekabet Kurulu, Arkas Holding A.Ş. tarafından İzmir’de Peugeot, 

Opel, Chevrolet, Ford ve Renault Trucks otomotiv markalarının diğer 

yetkili servislerinin Ray Sigorta A.Ş. ile anlaşmasının zorla iptal 

ettirildiği iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda, şikayetin reddi 

ile soruşturma açılmamasına karar verdi. 

 

 Rekabet Kurulu, Betonsa Beton Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin, Akçansa 

Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş. ile sahip olduğu dikey bütünleşik 

ilişkiden faydalanarak hazır beton fiyatlarını sürekli düşürdüğü ve 

diğer hazır beton üreticilerinin bu fiyatlarla rekabet edemez duruma 

geldiği iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda şikayetin reddi ile 

soruşturma açılmamasına karar verdi. 

 

 Rekabet Kurulu, Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.’nin uçak biletinde 

yapılan bir günlük tehir işlemi için, daha önce tahsil edilen gidiş-

dönüş toplam bedelini aşan, fahiş bir fiyat uyguladığı ve herhangi bir 

rekabetçi endişe taşımaksızın istediği fiyatı müşterilerine kabul 

ettirdiği iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda şikayetin reddi 

ile soruşturma açılmamasına karar verdi. 

 

 Rekabet Kurulu, Eureko Sigorta A.Ş.’nin acenteliğini yapan Türkiye 

Garanti Bankası A.Ş.’nin kendisinde mevduat hesabı olmayan 

müşterilere seyahat sigortası hizmeti sunmadığı ve söz konusu 

hizmetin sunumunu mevduat hesabı açılması koşuluna bağladığı 

iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda şikayetin reddi ile 

soruşturma açılmamasına karar verdi. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş. ve 

Sıhhat Dağıtım Pazarlama A.Ş.’nin 

tam kontrolünün Amgen İlaç Ticaret 

Ltd. Şti. tarafından devralınması 

işlemine Rekabet Kurulu tarafından 

izin verildi.  

 

 Eurobank Tekfen A.Ş.'nin 

sermayesinin %99,26'sını temsil eden 

hisselerin Burgan Bank S.A.K. 

tarafından devralınması işlemine 

Rekabet Kurulu tarafından izin 

verildi.  

 

 Rekabet Kurulu, Pfizer Nutrition’ın 

Nestle S.A. tarafından devralınması 

işlemine izin verdi. 

 

 The Procter & Gamble Company’nin 

"Braun" markası ile sunduğu ev 

aletleri iş bölümünün ve bu alanda 

kullandığı "Braun" ticari markasının 

kullanım lisansının,  De'Longhi S.p.A 

tarafından devralınması işlemine 

Rekabet Kurulu tarafından izin 

verildi. 

 

 Hâlihazırda Rijk Zwaan Grubu ile 

Ünal Ailesi tarafından ortak kontrol 

edilen Rito Tohumculuk A.Ş. ile 

Grow Fide Üretim ve Tic. A.Ş.’nin 

tam kontrolünün hisse devri yoluyla 

Ünal Ailesi tarafından devralınması ve 

satılmamış ürünler ile müşterilere 

ilişkin bilgilerin Rijk Zwaan Grubu 

tarafından devralınması işlemlerine 

Rekabet Kurulu tarafından izin 

verildi. 
 

DÖVİZ PİYASALARI’NDAN 
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BİRLEŞME VE DEVRALMALAR 



 

 Write captions for the selected photos. 

 

 

 

 

 

 

Milletlerarası Anlaşmalar 

 06.04.2010 tarihinde imzalanan ve Bakanlar Kurulu’nca 14.05.2012 tarihinde onaylanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası 

İmar ve Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan “Üçüncü Program Amaçlı Çevresel Sürdürülebilirlik ve Enerji Sektörü Kalkınma 

Politikası Kredisi”ne İlişkin Anlaşma ve Eki Mektubun Onaylanması Hakkında Karar” 06.06.2012 tarihli ve 28315 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlandı. Anlaşma ile 455.400.000 Avro tutarındaki kredinin, ödeme şekilleri, kullanılma amacı, uyulacak program, 

uygulanacak yöntemler gibi birçok önemli madde açıklanmıştır.  

Mevzuat 

 “Anonim Şirket Esas Mukavelelerinde İmtiyaz Tesis Eden Hükümlerin Uyarlanmasına İlişkin Tebliğ (No: İç Ticaret 2012/1)’in 

Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İç Ticaret 2012/2)” 01.06.2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca esas sözleşmede öngörülen imtiyazların 

kaldırılma süresinde değişikliğe gidilen tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.  

 “Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik” 05.06.2012 tarihli ve 28314 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen usul 

ve esaslar ile işletmecilerin yükümlülüklerini ve kullanıcıların acil yardım çağrı hizmetlerine erişimini, kamu kullanımına açık 

telefon hizmeti sunan işletmecilerin kullanıcılarının Acil Çağrı Merkezine (AÇM) ücretsiz erişebilmesini sağlanması gibi birçok 

önemli madde açıklanmıştır. 

 “Pamukların Kontrolüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/25)” 08.06.2012 tarihli ve 28317 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlandı. Tebliğde, pamukların sınıflandırılması, gruplandırılması, korunması, etiketlenmesi, pamuk fabrikalarının 

ve personelinin uyması gereken kurallar, pamuk sorumlu denetçisinin taşıması gereken asgari şartlar gibi birçok önemli madde 

açıklanmıştır.  

 “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 15.06.2012 tarihli 

ve 28324 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.  Kanun ile yapılacak ödemelere ilişkin yerler, Gider Vergileri, Gelir Vergisi, Vergi 

Usul Kanunları gibi birçok önemli kanunda değişikliğe gidilmiştir. 

 “İzmir EXPO Alanı Hakkında Kanun” 15.06.2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun 

ile 2020 yılında gerçekleştirilecek EXPO Fuar Organizasyonuna aday olan İzmir’de turizm merkezi olarak İnciraltı semtinin 

belirlenmesi ve imar uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. 

 “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik” 15.06.2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, üyelerin genel 

kurula katılımları, genel kurul listesinin hazırlanması, yönetim kurulu görevleri gibi birçok önemli maddedeki değişiklikler 

açıklanmıştır. 

 “Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 

15.06.2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, sözleşme türleri, ilişiğin 

kesilmesi, grup ve basamaklar gibi birçok önemli maddedeki değişiklikler açıklanmıştır.  

 “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu” 22.06.2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunda, 

hukuk uyuşmazlıklarının arabulucuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak kurallar, arabulucuların hak ve yükümlülükleri gibi 

önemli birçok madde açıklanmıştır. 

 “Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliği” 22.06.2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmelik ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görevleri dahilinde Gümrük ve Ticaret Konseyinin oluşumu, görev ve yetkileri 

açıklanmıştır. 

 “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV 

No: 60)” 26.06.2012 tarihli ve 28335 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile kurumsal yönetim 

ilkelerinin uygulanması ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin yönetim kurulu yapısındaki 

değişiklikler açıklanmıştır. 

 

 

 
 

 

 

 

RESMİ GAZETE 


