TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ BİREYSEL MÜŞTERİ HAKEM
HEYETİ
Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Müşteri Hakem Heyeti (“Heyet”) , Türkiye
Bankalar Birliği (“TBB”) üyesi bankalar ile bireysel müşterileri arasındaki
uyuşmazlıkların çözümü amacıyla TBB tebliği ile kurulmuş bir heyettir.
TBB‟ne bağlı olarak görev yapacak dört heyet kurulmuş olup bunlar ; „Banka Kartları
ve Kredi Kartları Bireysel Müşteri Hakem Heyeti‟ , „Tüketici Kredileri Bireysel
Müşteri Hakem Heyeti‟ , „Sigortacılık İşlemleri Bireysel Müşteri Hakem Heyeti‟ ve
„Diğer Bankacılık Ürün ve Hizmetleri Bireysel Müşteri Hakem Heyeti‟ dir. Hakem
heyetlerinin faaliyetleri yalnızca bireysel bankacılık işlemlerini kapsayacak olup
sadece gerçek kişi başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.
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Hakem Heyetine başvuru, ancak ilgili bankaya yazılı olarak başvurularak “başvuru
teyit” belgesi alınması sureti ile yapılacaktır. Söz konusu teyit belgesi tarihinden
itibaren bankanın 30 günlük (kredi kartları için 20 günlük) cevap verme süresi
bulunmaktadır. Bankanın cevabına müteakip 60 gün içerisinde “Hakem Heyeti
Başvuru Formu” doldurularak TBB‟ne gönderilmelidir. Bir banka hakkında birden
fazla sayıda başvuru yapılabileceği gibi birden fazla banka hakkında da aynı veya
farklı konular için de başvuruda bulunulabilir. Başvuruların hakem heyeti tarafından
incelenmesi, konunun mahkemeye veya tahkime intikali ile ilgili yasal süre
sınırlamalarını hiçbir şekilde durdurmaz. Hakem heyeti tarafından değerlendirmeye
alınan başvurular en geç doksan gün içinde bir karara bağlanacak olup karar yazısının
bir örneği karar tarihinden itibaren en geç yirmi gün içinde hem bankaya hem başvuru
sahibine bildirilir. Heyetin tutarı 2.148 TL‟ye kadar (2014 yılı için)olan
uyuşmazlıklarla ilgili kararları yargı yolu açık olmak üzere bankalar tarafından en geç
15 gün içerisinde uygulanacaktır. Verilen kararlara uymayan bankalar hakkında TBB
Yönetim Kurulu tarafından 5411 sayılı „Bankacılık Kanunu‟nun 81‟ inci maddesinin 3
numaralı fıkrası uyarınca işlem başlatılır.
Hakem Heyeti, başvuru yapan bireysel banka müşterilerinin maddi ve manevi
kayıplarını önlemek ile beraber heyet tarafından verilen kararların bankalar tarafından
yerine getirilip getirilmemesini kontrol ederek bireysel müşteri haklarını adil bir
şekilde korumayı ve buna ek olarak herhangi bir belirsizlik kalmaması amacıyla banka
ve bireysel müşteri arasında uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmayı hedeflemektedir.
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MAYIS AYINA BAKIŞ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
EPDK

Sermaye Piyasası Kurulu
SPK
 Ar Tarım Organik Gıda A.Ş.‟nin (Şirket)
2013 ve 2014 yılı hesap ve işlemlerinin
6362 sayılı Kanun ile ilgili mevzuat
kapsamında denetlenmesi sonucunda; suç
duyurularına konu olan işlemlerde (varsa)
zarara uğrayan yatırımcıların, mevzuata
aykırılık teşkil eden bahse konu işlemlerde
sorumluluğu bulunan Şirket yöneticileri
aleyhine dava açabileceklerinin SPK
Haftalık Bülteni ile kamuya duyurulmasına
karar verilmiştir.
 Sermaye Piyasası Kurulu‟nca, Saray Halı
A.Ş.‟nin Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar
Vergisi Kanunu ve SPK‟nun “Birleşme ve
Bölünme Tebliği” hükümlerine göre Saray
Gayrimenkul Yatırım A.Ş.‟yi devralması
suretiyle birleşmesine uygun görüş
verilmesine ilişkin talebinin olumlu
karşılanmasına karar verilmiştir

 “Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği”
17.05.2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmi
Gazete‟de
yayımlanarak
yürürlüğe
girdi.
Yönetmelikte, elektrik enerjisi ithalatı ve/veya
ihracatı faaliyetine ilişkin işlemler ile iletim ve
dağıtım sistemlerinin toplamından oluşan ulusal
elektrik sisteminin diğer bir ülkeye ait elektrik
sistemine
bağlanmasındaki
uygulanacak
yöntemler düzenlenmiştir.
 “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat
Yönetmeliği” 18.05.2014 tarihli ve 29004 sayılı
Resmi Gazete‟de yayımlandı. 17.03.2014
tarihinde Bakanlar Kurulu‟nca onaylanan
Yönetmelik ile Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu hizmet birimlerinin görev ve yetkileri
düzenlenmiştir.

BİRLEŞME VE DEVRALMALAR

 Rekabet Kurulu, Klimaplus Enerji
ve Klima Teknolojileri Pazarlama
Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Atko
Klima A.Ş. ve gerçek kişilere ait
tüm hisselerinin doğrudan ve dolaylı
olarak Mitsubishi Electric Turkey
Elektrik Ürünleri A.Ş. tarafından
devralınması işlemine izin verildi.

 Rekabet

Kurulu,
Medicall
Biomedikal Mühendislik Sağlık
Hizmetleri Ticaret A.Ş. tarafından
yürütülen Medtronic Inc.‟e ait
ürünlerin
dağıtım
faaliyetinin
Biostar Biomedikal Mühendislik
A.Ş.‟ye aktarılmasından sonra bu
şirketin gerçek kişilere ait %80
oranında hissesinin Medtronic Inc.
tarafından doğrudan veya dolaylı
olarak devralınması işlemine izin
verdi.

 Rekabet Kurulu, Temsa Global
Sanayi
ve
Ticaret
A.Ş.‟nin
kontrolünde bulunan Temsa İş
Makinaları İmalat Pazarlama ve
Satış A.Ş.'nin ortak kontrolünün
Marubeni Corporation tarafından
devralınması işlemine izin verdi.

 Rekabet Kurulu, Gama Holding
A.Ş. tarafından Gama Enerji A.Ş. ve
Gama Enerji İş Geliştirme A.Ş.‟nin
%50 oranında hissesinin EFS-L
Inc.‟den devralınması suretiyle
ortak kontrolden tam kontrole
geçilmesi işlemine izin verdi.
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REKABET KURUMU’NDAN
 Rekabet Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde
kurulan Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin 18.09.2013
tarihli toplantısında alınan karar ile “Taban Ekspertiz Ücret
Tarifesi” belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun‟u ihlal ettiği
iddiasına, 4054 sayılı Kanun‟un 41. maddesi uyarınca
şikayetin reddi ile soruşturma açılmamasına karar verdi.
 Rekabet Kurulu, Mengerler Ticaret Türk A.Ş.'nin, tedarikçisi
Mercedes-Benz Türk A.Ş.'nin talimatı ve işbirliğiyle, özel
servislerin garanti kapsamındaki araçlara hizmet sunumunu
engellemek suretiyle ve Mercedes-Benz Türk A.Ş.'nin yetkili
servislerinin özel servislere yedek parça satışını yasaklamak
suretiyle 4054 sayılı Kanun'a ve 2005/4 sayılı Tebliğ'e aykırı
hareket ettiği iddiasına, 4054 sayılı Kanun‟un 41. maddesi
uyarınca şikayetin reddi ile soruşturma açılmamasına karar
verdi.

RESMİ GAZETE
Mevzuat

 “Türk Akademisinin Kuruluşuna Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” 02.05.2014 tarihli ve 28988 sayılı
















Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 23.08.2012 tarihinde Bişkek‟te imzalanan Anlaşma ile Türk Dili Konuşan Ülkeler ile
halkları arasında ilişkileri güçlendirmek, eğitim ve bilimsel işbirliğin teşvik edilmesi amaçlanmıştır.
“Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” 02.05.2014 tarihli ve 28988 sayılı
Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 10.11.2010 tarihinde Strazburg‟da imzalanan Sözleşme ile telif haklarının ihlalleri,
bilgisayarlarla ilgili sahtekârlık eylemleri gibi birçok suçla mücadele etmede işbirliği amaçlanmıştır.
“İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 02.05.2014
tarihli ve 28988 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 25.04.2014 tarihi itibariyle geçerli olacak Yönetmelik ile
periyodik kontrol raporları, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin bildirim sürelerindeki değişikliklere yer verilmiştir.
“İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” 03.05.2014 tarihli ve 28989 sayılı Resmi Gazete‟de
yayımlanarak yürürlüğe girdi. 01.01.2014 tarihi itibariyle geçerli olacak Tebliğde, kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı
olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında yer alan iş yerlerine sağlanacak destek ödemelerine ilişkin düzenlemeler açıklanmıştır.
“Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ” 10.05.2014
tarihli ve 28996 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile hacizli malların muhafaza ücretleri belirlenmiştir.
“Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
(SHY-33A)‟Te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 13.05.2014 tarihli ve 28999 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe
girdi. Yönetmelikte, ruhsatlandırma İşlemlerine ilişkin bakım ve onarım kuruluşlarında aranacak şartlar ile tanımlardaki değişikliklere
yer verilmiştir.
“Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” 13.05.2014 tarihli ve 28999 sayılı
Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile kart kuruluşlarının yükümlülüklerinde değişikliğe açıklık getirlimiştir.
“Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği” 14.05.2014 tarihli ve 29000 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikte, İcra ve İflâs Kanunu uyarınca muhafıza altına alınmasına karar verilen malların muhafaza edileceği lisanslı yediemin
depoları kurulması ve bu depolara ait sigorta, işletme belgesi ve denetimine ilişkin düzenlenen işlemlere yer verilmiştir.
“Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi
Hakkında Tebliğ (No: 2014/13)” 14.05.2014 tarihli ve 29000 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile iş gücü
azaltılarak ve üretim maliyetleri düşürülerek üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmış olup, bu doğrultuda bireysel sulama
makine ve ekipmanların üreticiler tarafından kullanımının desteklenmesinde uygulanacak yöntemler açıklanmıştır.
“Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi
Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunda, tarım arazilerinin sınıflandırılması ve arazi parsel büyüklüklerinin belirlenmesi, tarım
arazilerinin amaç dışı kullanımı, arazi toplulaştırması ve dağıtımı gibi birçok önemli maddedeki değişikliklere yer verilmiştir.
“112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” 16.05.2014 tarihli ve 29002 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak
yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, büyükşehir belediyesi bulunan illerde valiliğe bağlı olarak kurulan yatırım izleme ve koordinasyon
başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde kurulan acil çağrı merkezlerinin işleyişine ilişkin işlemlerdeki
düzenlemlere açıklık getirilmiştir.
“Bazı BM Seyahat Belgesi (Laissez Passer) Hamillerine, Ülkemize Yapacakları Seyahatlerinde Toplam Kalış Süreleri Son 180 Gün
İçinde 90 Günü Geçmemek Kaydıyla Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar” 16.05.2014 tarihli ve 29002 sayılı Resmi Gazete‟de
yayımlandı. Karar ile Birleşmiş Milletler seyahat belgesine sahip resmi görevlilerin ülkemizde toplam kalış süreleri belirlenmiştir.
“Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği” 21.05.2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlandı. Kademeli olarak
yürürlüğe girecek olan Yönetmelikte, gümrük işlemlerinde yetkilendirilmiş yükümlü statüsü için gereken koşullar, başvuruda aranacak
belgeler gibi birçok işlemin ve gümrük mevzuatından kaynaklanan uygulamaların basitleştirilmesine ilişkin birçok önemli maddeye
açıklık getirilmiştir.

