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 Mevzuat: 

7155   Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması 
Usulü Hakkında Kanun 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

19 Aralık 2018 Tarihli ve 30630 Sayılı Resmî Gazete 
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/
12/20181219.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181219.htm 

Özet:  
Bu Kanun ile abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye 
sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin 
haciz yoluyla ilamsız icra takiplerinin, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) bünyesinde 
oluşturulan Merkezî Takip Sistemi üzerinden başlatılmasına ve haciz aşamasına kadar 
yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.  
 
Konkordato başvurusuna eklenecek belgeler arasına kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından Türkiye 
Denetim Standartlarına göre yapılacak denetim kapsamında hazırlanan ve konkordato ön 
projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği hususunda makul güvence veren denetim raporu ile 
dayanaklar eklenmesi ve burada düzenlenen hususların Adalet Bakanlığınca çıkarılacak bir 
yönetmelik ile düzenleneceği düzenlenmektedir. Konkordatoda üç komiser seçilmesi halince 
birinim Kamu Gözetimi kurumundan yetkilendirilmiş bir bağımsız denetçi olması gerektiği, 
komiserlerin bilirkişilik bölge kurullarında oluşturulan listelerden seçileceği, bir eğitime tabi 
tutulacakları ve bu hususun Adalet Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelik ile düzenleneceği 
düzenlenmektedir.  

Bu kanun ile, yayım tarihi sonrası açılacak Türk Ticaret Kanunu veya başka kanunlarda cari 
davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında 
dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak düzenlenmektedir.  

Sürecin nasıl işleyeceği bu kanunla düzenlenmiş olup, arabulucuya başvurulmadan dava 
açılmasının usulden ret sebebi olduğu, bu konularda açılacak davalarda dava dilekçesi ekine 
anlaşılamadığına dair arabuluculuk tutanağı eklenmesi gerektiği, Arabuluculuğun 3 hafta 
içerisinde sonlandırılması en fazla bir hafta uzatılacağı düzenlenmektedir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181219-1.htm 
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Mevzuat: 

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 12 nci Maddesinin (b) Bendi Kapsamındaki 
Uluslararası Taşımalara İlişkin Yetkinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Her Yıl 
Belirlenecek Kota Dâhilinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Plakalı Taşıtlara da Verilmesine 
İlişkin Karar (Karar Sayısı: 479) 

 

  

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

19 Aralık 2018 Tarihli ve 30630 Sayılı Resmî Gazete 

  
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/
12/20181219.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181219.htm 

Özet:  
Bu karar yukarıda yer alan husus düzenlenmektedir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181219-7.pdf  
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