
 
 

ABONELİK SÖZLEŞMELERİNİN ŞARTLARI DEĞİŞİYOR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanarak 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 

6502 sayılı    “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”da Abonelik Sözleşmeleri ile ilgili 

bazı düzenlemelere yer verilmişti. Bu Kanundan hareketle hazırlanan Abonelik 

Sözleşmeleri Yönetmeliği, 24.01.2015 tarihli 29246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 

24.04.2015 itibariyle yürürlüğe girecek olan Yönetmelik ile elektrik, su, doğalgaz, telefon, 

internet gibi birçok mal ve hizmete ilişkin hususlarda tüketicinin korunması hedeflenmiştir. 

Yönetmelik ile tüketicinin bilgilendirilmesi ve haklarının gözetilmesi kapsamında 

sözleşmelerin şekil şartlarına ilişkin çeşitli düzenlemeler benimsenmektedir. Düzenleme 

kapsamında alınan mal ve hizmet bedelinin, tüketicinin yükümlü olduğu maliyetlerin, satıcı 

ve sağlayanın sorumluluğunun açık bir şekilde ve en az on iki punto ile yazılmış olacağı 

abonelik sözleşmesinin bir örneğinin tüketiciye verilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca, 

faturaların bir aylık süreyi kapsaması sağlanarak faturalandırma döneminin değiştirilerek 

birim fiyatın arttırılması engellenmiştir. Sözleşme ancak tüketicinin onayı ile uzatılabilecek 

ve sözleşme bitiş tarihinden itibaren tüketiciye sağlanan hizmet karşılığında hiçbir bedel 

talep edilemeyecektir. Taahhüt süresince sözleşme üzerinde hiçbir değişiklik 

yapılamayacak, tüketiciyi ilgilendiren tüm maddeler eksiksiz bir şekilde taahhütnamede yer 

alacak ve bir nüshası da tüketiciye verilecektir. 

Ayrıca Yönetmelik, taahhütlü abonelik sözleşmesini vaktinden önce fesheden tüketiciden 

alınacak ücrete de sınırlama getirmiştir. Şöyle ki bu tutar tüketiciye taahhütnameye son 

verdiği tarihe kadar sağlanmış olan indirim, cihaz veya diğer faydaların bedellerinin tahsil 

edilmemiş kısmından fazla olamayacak. Eğer yerleşim yeri değişikliği sebebiyle sözleşme 

feshedilmiş ise ve yeni yerleşim yerinde şirketçe hizmet sağlanmıyor ise tüketici hiçbir 

bedel ödemeyecektir. 

Abonelik Sözleşmesi Yönetmeliği’nin tüketiciye sağladığı olanaklardan bir diğeri ise 

tüketicinin istediği zaman sözleşmeyi sonlandırabilecek olmasıdır. Abonelikten 

faydalanılmış olması fesih için bir engel teşkil etmeyecek ve fesih sözleşme kuruluş 

şartlarından daha ağır hükümler içeremeyecektir. Düzenleme ile ödeme bildiriminin 

gönderim masrafları tüketiciye yansıtılmayacak ve son ödeme tarihinden en az 7 gün önce 

gönderilecek ve ödeme bildiriminin hatalı olduğuna ilişkin 1 yıla kadar itiraz 

edilebilecektir. 

Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği ile uygulamada sıklıkla karşılaşılan problemlerin 

çözülmesi hedeflenmiş olup tüketicinin mağdur edilmesi ciddi anlamda engellenmiştir. Bu 

kapsamda hâlihazırda imzalamış olduğunuz sözleşmelerin yeni haklardan faydalanabilme 

olanağını öğrenmek için lütfen tıklayınız.  

 

 

 
 01 Mayıs 

 İşçi Bayramı  

 

 10 Mayıs 

 Anneler Günü  

 

 14 Mayıs 

 Dünya Eczacılık Günü  

 

 19 Mayıs 

Atatürk’ü Anma ve 

Gençlik ve Spor Bayramı 
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  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 
EPDK 

 

 
 “Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi 

Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Hakkında 
Yönetmelik” 01.04.2015 tarihli ve 29313 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
Yönetmelik doğrultusunda yönetim kurulunun 
yapısı görev ve yetkileri, denetim, uyum, risk ve 
piyasa izleme komitelerin kurulması, komite 
görev ve yetkileri, genel müdürün görev ve 
yetkileri, piyasa operasyonları direktörlüğü, 
strateji geliştirme ve bilgi teknolojileri 
direktörlüğü, finans ve destek hizmetleri 
direktörlüğü ve hukuk müsavirliği görev ve 
yetkileri ayrıntılı bir şekilde sıralanmıştır. 

 

 Payları borsada işlem gören şirketlerle 

kurumsal yönetim ilkelerinin 

uygulanmasına yönelik bilgilerin 

paylaşılması ve şirketlerin uygulamada 

karşılaştıkları sorunlara ilişkin çözüm 

sağlanması amaçlanarak, Sermaye Piyasası 

Kurulu (SPK) ve Borsaya Kote Ortaklık 

Yöneticileri Derneği (KOTEDER) işbirliği 

ile Kurumsal Yönetim Konferansı 5 Mayıs 

2015 Salı günü saat 9:00’da İstanbul Levent 

Wyndham Grand Otel’de düzenlenecektir. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

NİSAN AYINA BAKIŞ 
 
 
 

 

Sermaye Piyasası Kurulu 
SPK 

 



REKABET KURUMU’NDAN 
 
  

 

 

 Rekabet Kurulu, BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.’nin 

Siemens markalı ürünlerin dağıtımını yapan ve yüklenilen 

hak ve yükümlülükler merkezinde eşit statüde bulunan 

bayiler arasında ayrımcılık yaptığı iddiası üzerine, 4054 

sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca şikayetin reddi ile 

soruşturma açılmamasına karar verdi. 

 

 Rekabet Kurulu, Alke Grubu'nun rüzgar enerji santrali 

ekipmanları imalatı sektöründe kurduğu ortak girişimler ve 

grup şirketi ile rekabeti kısıtladığı iddiası üzerine, 4054 

sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca şikayetin reddi ile 

soruşturma açılmamasına karar verdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Rekabet Kurulu, Doğuş 

Holding A.Ş. ve ŞAHENK 

Ailesi’nin Türkiye Garanti 

Bankası A.Ş.’de sahip 

oldukları hisselerin toplam 

%14,89’unun mevcut 

hissedarlardan Banco Bilbao 

Vizcaya Argentaria S.A. 

tarafından devralınması 

işlemine izin verdi. 

 

 Rekabet Kurulu, Merter 

Turkey B.V.’nin tam 

kontrolünün, The Blackstone 

Group L.P.’nin iştiraklerinden 

MRT Investment Holding 6 

B.V. tarafından devralınması 

ve ortak kontrolden tam 

kontrole geçilmesi işlemine 

izin verdi. 

 

 Rekabet Kurulu, İsmar 

Marketler Zinciri Gıda ve 

Tük. Malları San. ve Tic. A.Ş. 

tarafından İstanbul, Şanlıurfa, 

Eskişehir, Mardin, Kütahya 

ve Bilecik Bozüyük’te 

işletilen yirmi altı 

süpermarketin Carrefour 

Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. 

tarafından devralınması 

işlemine izin verdi.  

DÖVİZ PİYASALARI’NDAN 
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BİRLEŞME VE DEVRALMALAR 



 

Mevzuat 

 “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile Türkiye’de kurulu finansal kiralama, faktoring 

ve finansman şirketlerin bağımsız denetimindeki değişiklik açıklanmıştır. 

 “Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, ödeme kuruluşları ve elektronik para 

kuruluşlarına ilişkin muhasebe, raporlama ve bağımsız denetimindeki değişikliklere açıklık getirilmiştir.  

 “6642   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde 

Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin 

Anlaşma ile Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin 

Geliştirilmesine Dair İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” 10.04.2015 

tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile işbirliği zaptı 

onaylanmıştır. 

 “6643   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü 

Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” 11.04.2015 

tarihli ve 29323 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile 20.06.2014 tarihinde 

İstanbul’da imzalanan anlaşma uygun bulunmuştur. 

 “6644   Yargıtay Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 

11.04.2015 tarihli ve 29323 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile dava 

dosyalarının Yargıtay’a gönderilmesi ve hukuk işbölümü inceleme kuruluna ilişkin işlemler ile devlet 

aleyhine açılan tazminat davalarında davaların açılacağı mahkemelerdeki düzenlemelere yer verilmiştir. 

 “Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında CPC Belgelendirme 

Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak 

Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2012-12)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 

(No: MHG/2015-07)” 27.04.2015 tarihli ve 29339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Tebliğ ile yapı malzemelerinin tabi olacağı standartlara açıklık getirilmiştir.  

 “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik 

Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2015/16)” 30.04.2015 tarihli ve 29342 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ’de, doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate 

alınarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretimin arttırılması, kırsal alanlarda 

alternatif gelir kaynakları oluşturulması amaçlanmış olup, bu kapsamda uygulanacak işlemlere yer 

verilmiştir. 

 

RESMİ GAZETE 


