
 
 

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR 
 

Yeni pazarlama tekniklerinin ortaya çıkması sonucunda satıcılar tarafından çok 

sayıda kullanmak üzere prototip sözleşmeler hazırlanmıştır. Ancak bu tip 

sözleşmeler içerdikleri haksız şartlar ile tüketicinin çıkarlarını tehlikeye düşüren ve 

sözleşme dengesini bozan sözleşme koşullarını doğurmuştur. Bu bağlamda 

tüketicilerin haksız şartlar aleyhine korunması amacıyla 17.06.2014‟te „Tüketici 

Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik‟ yürürlüğe girmiştir. 
 

Yönetmelik uyarınca, sözleşme maddelerinin haksız şart olarak kabul edilebilmesi 

için tüketiciyle anlaşma sağlanarak daha önceden sözleşmeye dahil edilmesi, 

tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı 

düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olması unsurlarının bir arada 

bulunması gerekmektedir. Yeni düzenleme uyarınca, haksız şartlar kesin olarak 

hükümsüz olup sözleşmenin diğer hükümleri geçerliliğini koruyacaktır.   
 

Genel olarak kullanılmak üzere hazırlanmış tüketici sözleşmelerinde haksız 

şartların yer alması durumunda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından haksız 

şartların sözleşmeden çıkarılması için otuz gün süre verilecektir. Belirlenen sürede 

çıkarılmayan haksız şartların her biri için sözleşmeyi düzenleyen aleyhine idari 

para cezası uygulanacaktır. Bakanlığın süre tanımaktaki asıl amacı haksız şartların 

sözleşmeden tarafların müzakeresi sonucunda çıkartılması ve diğer maddelerin 

haksız şartların hükümsüzlüğünden etkilenmemesidir.  
 

Yönetmelikle birlikte, yükümlülüklerini yerine getirmeyen tüketicinin ağır 

tazminatlar ödemesini gerektiren şartlar da ortadan kalkmaktadır. Ayrıca, 

tüketicinin sahip olduğu yararlarının azaltılmasına neden olabilecek şekilde, 

sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, tüketicinin onayı alınmaksızın 

devretme imkanı veren şartlar da haksız şart kapsamına sokulmaktadır. 

Tüketicinin, sözleşmenin kurulmasından önce bilgi sahibi olamayacağı sözleşme 

şartlarını geri dönülemez şekilde kabul ettiğini öngören şartlar ile sözleşmeyi 

düzenleyene malın sözleşme koşullarına uygun olup olmadığını tespit etme hakkı 

veren şartlar da haksız şart olarak kabul edilmektedir. 
 

Tüketici sıfatıyla imzalamış olduğunuz bir sözleşmenin haksız şart içerdiğinden 

şüpheleniyor ve bağlayıcılığı hakkında bilgi almak istiyorsanız lütfen tıklayınız.  
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  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 
EPDK 

 

 
 “Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Önlisans 

Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgar ve Güneş 

Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ” 

17.06.2014 tarihli ve 29033 sayılı Resmi 

Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ 

ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği 

kapsamında yapılacak rüzgar ve güneş 

ölçümlerine ilişkin uygulanacak işlemlere yer 

verilmiştir.  

 “Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması 

Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ” 22.06.2014 tarihli ve 29038 sayılı Resmi 

Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Tebliğ‟de, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerine 

ilişkin belgelendirme ve bildirim işlemlerindeki 

değişikliğe açıklık getirilmiştir. 

 

 

 “Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu 

Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar 

Tebliği (III-55.1)‟nde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ (III-55.1.a)” 

22.06.2014 tarihli ve 29038 sayılı Resmi 

Gazete‟de yayımlandı. 01.07.2014 tarihi 

itibariyle yürürlüğe girecek olan 

Tebliğ‟de, portföy yönetim şirketinin 

kuruluş şartları, kuruluş işlemleri, faaliyet 

şartları ve faaliyet izni, faaliyetleri sınırlı 

portföy yönetim şirketlerine ilişkin 

esaslar, risk yönetim sistemi, şirketin 

yöneticilerine ve personeline ilişkin 

şartlar, esas sözleşme değişiklikleri ve 

pay devirleri gibi birçok önemli 

maddelerdeki değişikliklere yer 

verilmiştir. 
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Sermaye Piyasası Kurulu 
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REKABET KURUMU’NDAN 
 
  

 

 

 Rekabet Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu ile Krea İçerik 

Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. arasında imzalanan, “Paket 

A Yayın Hakları Sözleşmesi”nin yürürlük süresinin 2017-

2018 sezonunu kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin “Ek 

Sözleşme”nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında 

Kanun‟a aykırı olduğu iddiasına, 4054 sayılı Kanun‟un 41. 

maddesi uyarınca şikayetin reddi ile soruşturma 

açılmamasına karar verdi. 

 

 Rekabet Kurulu, Orcan Tıbbi Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti. 

ve bayisi Roymed Medikal Ticaret Pazarlama-Mehmet Fatih 

YILDIRIM‟ın Ardahan Devlet Hastanesinin doğrudan alım 

yöntemi ile 4K Sağ. Hiz. İnş. Nak. Tem. İth. İhr. Ltd. Şti.‟den 

gerçekleştirdiği uterin manipülatör alımını iptal ettirerek 

rekabeti engellediği iddiasına, 4054 sayılı Kanun‟un 41. 

maddesi uyarınca şikayetin reddi ile soruşturma 

açılmamasına karar verdi. 

 

 

 

 
 

 
  

 Rekabet Kurulu, Pinafore Holdings 

B.V.'nin tüm hisselerinin The 

Blackstone Group L.P. tarafından 

dolaylı olarak kontrol ettiği Omaha 

Acquisition Inc. aracılığıyla 

devralınması işlemine izin verdi. 

 Rekabet Kurulu, Ideal Standard 

Sanitaryware Holding Ltd. ve Ece 

Banyo Gereçleri Sanayi ve Ticaret 

A.Ş. tarafından ortak girişim şirketi 

kurulması işlemine izin verdi. 

 Rekabet Kurulu, Yıldız Holding 

A.Ş. ve Hero Nederland B.V. ortak 

kontrolünde bulunan Hero Gıda 

Sanayi ve Ticaret A.Ş.‟nin %50 

oranında hissesinin Hero 

Beteiligungen AG tarafından 

devralınması ve bebek bisküvisi 

işlerini oluşturan fikri mülkiyet 

lisansları ile sözleşmelerinin 

feshedilmesi işlemine izin verdi. 

 Rekabet Kurulu, Vipindirim 

Elektronik Hizmetler ve Ticaret 

A.Ş.‟nin %28,8 oranındaki 

hissesinin MIH Allegro B.V. 

tarafından devralınması işlemine 

izin verdi. 

 Rekabet Kurulu, International 

Business Machines Corporation‟a 

ait x86 sunucu iş birimi ve ilgili ağ 

varlıklarının Lenovo Group Limited 

tarafından devralınması işlemine 

izin verdi. 
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Mevzuat 

  “Garanti Belgesi Yönetmeliği” 13.06.2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, daha 

önce 14.06.2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan „Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik‟ ile ilgili 

yürürlükten kaldırıldığı bilgisi ile birlikte garanti belgesi ile satılmak zorunda olan malları belirlemek ve garanti belgesine ilişkin 

düzenlemeler,bulundurulması zorunlu bilgiler ve sözleşmeyi kapsayan süre gibi birçok hususa ve garanti belgesi ile satılmak zorunda 

olan ürünlerin listesine yer verilmiştir.  
 “Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği” 13.06.2014 sayılı ve 29029 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmelikte, 14.06.2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan „Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında 

Yönetmelik‟ ile ilgili yürürlükten kaldırıldığı bilgisine ve sanayi mallarının azami tamir süreleri ile satış sonrası montaj, bakım ve onarım 

hizmetlerine ilişkin düzenlemelerinin yanı sıra satış sonrası hizmet verilmesi zorunlu ürünler listesine yer verilmişir.  
 “Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği” 13.06.2014 sayılı ve 29029 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanlanarak kademeli olarak 

yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, daha önce  14.06.2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan „Tanıtma ve Kullanma 

Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik‟ ile ilgili yürürlükten kaldırıldığı bilgisinin yanı sıra tüketicinin kullanımına sunulan 

malların tanıtım, kullanıma ve kurulum, bakım ve basit onarımına yönelik hazırlanan tanıtma ve kullanma kılavuzuna ilişkin 

düzenlemelere, tanıtma ve kullanma kılavuzu düzenleme zorunluluğu olan ve olmayan mallar ile birlikte söz konusu kılavuzun içermesi 

zorunlu bilgilere değinilmiştir. 

 “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği” 14.06.2014 tarihli ve 29030 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmelikte, her tür ve ölçekteki mekansal planlar ile fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmeyi, koruma ve 

kullanma dengesini sağlamayı hedefleyen hususlar ile birlikte mekansal planlama,araştırma,kullanım ve değerlendirme konularını içeren 

maddelere de yer verilmiştir.  
 “Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik” 17.06.2014 tarihli ve 29033 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak 

yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, daha önce 13.06.2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan “Tüketici Sözleşmelerindeki 

Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik” ile ilgili yürürlükten kaldırıldığı bilgisi ile birlikte tüketici ile kurulan sözleşmelerde yer alan 

haksız şartların tespitine ve haksız şart değerlendirmeleri ile ilgili düzenlemelere yer verilmiştir.  
 “Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 17.06.2014 tarihli ve 29033 sayılı 

Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, staj kabul ve staj yeterlilik değerlendirilmeleri hakkında yapılan 

değişiklikler ile birlikte yönetmeliğin şuan staj yapmakta olanlar ve son altı ay içinde başvuranlar için geçersiz sayıldığı belirtilmiştir.  
 “Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 21.06.2014 tarihli ve 29037 

sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, 29.11.2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 

“Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Personel Yönetmeliği” nin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “kulede” ifadesinin 

yanına “ya da sismik arama gemisinde” ifadesinin eklendiği ve bu Yönetmelik ile ilgili daha önceden yapılan değişikliklerinin 

yayımlandığı Resmi Gazete‟lerin tarih ve sayıları belirtilmiştir.  
 “Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliği‟nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ” 

22.06.2014 tarihli ve 29232 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlandı. 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girecek tebliğde, 13.03.2012 tarihli ve 

28232 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan “Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliği” nin 

yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiştir.  
 “Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği‟nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 22.06.2014 

tarihli ve 29038 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlandı. 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girecek tebliğde,  02.07.2013 tarihli ve 28695 sayılı 

Resmi Gazete‟de yayımlanan “Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği” ile ilgili kuruluş izni 

başvurularının yanı sıra diğer birçok maddede yapılan değişikliklere yer verilmiştir.  
 

RESMİ GAZETE 


