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ABONELİK SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN 
ALACAKLARIN TAHSİLİNDE YENİ DÖNEM
Abonelik sözleşmelerinden doğan alacakların tahsilat sürecini hızlandırmak, icra müdürlüklerinin iş yükünü azaltmak 
ve vatandaşın daha düşük tahsil harcı ödemesini sağlamak gibi düşüncelerle “Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan 
Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun” (Kanun) 19/12/2018 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Bu düzenleme ile getirilen değişiklikler herhangi bir aboneliği mevcut olanlar 
tarafından dikkatlice takip edilmelidir.

Kanunun Kapsamı ve Amacı
Kanunun amacı, abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin ilamsız icra takiplerinin UYAP 
üzerinden dijital ortamda yürütülmesidir. UYAP bünyesinde oluşturulan “Merkezi Takip Sistemi” vasıtasıyla ilamsız icra 
takibinin başlatılması ve haciz aşamasına kadar buradan yürütülmesi öngörülmektedir. Bu sayede icra takipleri büyük 
oranda kolaylaşacaktır.

Kanun, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da ve diğer ilgili mevzuatta düzenlenen abonelik sözleşmeleri ile 
tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklı ve avukatla takip edilen para alacaklarına 
ilişkin icra takiplerini kapsamaktadır.

Kanun ile Harçlar Değişiyor
Bu Kanun kapsamında başlatılacak icra takiplerinde alacaklı tarafından artık daha düşük harç ödenecektir. Görüldüğü 
üzere vatandaşın üzerindeki harç yükü de hafifletilmiştir. 

Merkezi Takip Sistemi’nin İşleyişi

Sisteme kaydın ardından, sistem tarafından ödeme emri düzenlenmektedir. Merkezi takip numarası alan ödeme emri, 
sistem üzerinden PTT birimine iletilmekte ve ödeme emri borçluya PTT aracılığı ile tebliğ edilmektedir.

Takip konusu borç; takip harç ve masraflarıyla birlikte, ödeme emrinde belirtilen hesap numarasına ödendiği zaman 
ise takip sona ermiş olacaktır.
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Güvenli Elektronik İmza ile Ödeme Emrine İtiraz
Borçlunun, Merkezi Takip Sistemi üzerinden güvenli elektronik imza kullanarak itiraz etmesinin önü, yeni 
düzenlemeler ile açılmıştır. İtiraz icra takibini durdurmakta olup icra müdürlüğü, itiraza ilişkin evrakı en geç iki (2) iş 
günü içerisinde sisteme yükleyecektir.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise, itirazın sisteme yüklendiği tarihi izleyen beşinci günün sonunda 
itirazın alacaklı vekiline tebliğ edilmiş sayılacağıdır. Alacaklı tarafın elindeki belgelere bağlı olarak itirazın kaldırılması 
ve itirazın iptali davalarının açılması için kanunen tanınan süreler, tebliğ edilmiş sayılma ile işlemeye başlayacaktır.

Ödeme emrine itiraz edilmemesi veya itirazın iptaline/kaldırılmasına rağmen borcun ödenmemesi halinde, alacaklının 
talebi üzerine takibe devam olunur ve haciz aşamasına geçilebilir.

Merkezi Takip Sistemi Yürürlük Tarihi
Kanun’un Merkezi Takip Sistemi’ne yönelik hükümleri, 01/06/2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. Ayrıca, işbu 
Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte derdest olan takipler bakımından uygulanmayacaktır. 

Borçlu Hakkında Malvarlığı Sorgusu Yapılması
Alacaklı, UYAP üzerinden borçlunun mal, hak veya alacağını 0,50 TL (Elli Kuruş) karşılığında sorgulatabilecektir. 

Alacaklı haciz talebinde bulunmaksızın UYAP üzerinden, borçlunun mal, hak veya alacağı olup olmadığını sorgular 
ise, bu durumda sistem; mal, hak veya alacağın detayı hakkında değil sadece var olup olmadığı hakkında bilgi 
vermektedir.

Yaklaşık olarak 8 milyon icra takibinin, neredeyse 3,5 milyonuna yakınının abonelik sözleşmelerinden 
kaynaklanmakta olduğu gerçeği karşısında getirilen yeni düzenlemelerin, tahsilat sürecini hızlandırması ve 
kolaylaştırması beklenmektedir.

Ticari Davalarda Zorunlu Arabuluculuk ile İlgili Güncelleme
Aralık ayı sayımızda belirtmiş olduğumuz üzere 7155 No’lu Kanun uyarınca 01/01/2019 tarihi itibariyle ticari 
davalarda zorunlu arabuluculuk dönemi başlamıştır. Türk Ticaret Kanunu’nun 5/A maddesinin 2. fıkrası uyarınca, ticari 
davalarda zorunlu arabuluculuk süresi, genel hükümler ile belirlenen arabuluculuk süresinden farklıdır. Bahsi geçen 
madde uyarınca ticari davalarda arabulucu, yapılan başvuruyu, görevlendirildiği tarihten itibaren altı hafta içinde 
sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla iki hafta uzatılabilir.
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Doç. Dr. Ali Paslı
ali.pasli@gokce.av.tr

Ece Özkan
ece.ozkan@gokce.av.tr

Aslıhan Kayhan
aslihan.kayhan@gokce.av.tr

Mehmet Topluyıldız
mehmet.topluyildiz@gokce.av.tr

Editörler:

Hakkımızda
Gökçe Avukatlık Ortaklığı birleşme ve devralma, iş ortaklığı, özel sermaye ve ortak girişim
işlemleri, bankacılık ve finans, sermaye piyasaları, sigortacılık, teknoloji, medya, telekom
ve internet, e-ticaret, veri koruma, fikri mülkiyet, regülasyon, ticari alacak takipleri,
gayrimenkul ve ticari dava alanlarını içeren geniş bir yelpazede hukuki hizmetler sunan
İstanbul’da bulunan bir hukuk bürosudur. Hukuki personel ve uzmanlığımız hakkında daha
fazla bilgi için www.gokce.av.tr adresinden web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Lütfen bizimle iletişime geçin contact@gokce.av.tr
      0 212 352 88 33

The Resolution yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanıp yayınlanmakta olup hukuki tavsiye 
içermemekte ya da avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmamaktadır. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız lütfen 
Gökçe Avukatlık Ortaklığı ile irtibata geçiniz. The Resolution’da yer alan hiçbir içerik Gökçe Avukatlık 
Ortaklığı’nın yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz ya da uygun bir şekilde kaynak olarak gösterilmeksizin 
yayınlanamaz. İçeriğin doğruluğunu sağlamak için gereken tüm çaba gösterilmiş olmasına rağmen, Gökçe 
Avukatlık Ortaklığı içeriğin doğruluğunu garanti etmemektedir ve burada yer alan bilgilerdeki herhangi 
bir hata veya söz konusu bilgilere güvenilmiş olması dolayısıyla sorumlu tutulamaz. The Resolution Gökçe 
Avukatlık Ortaklığı müvekkileri için hazırlanmıştır ve büronun müvekkilleri dışındaki dolaşım olasılığı reklam 
olarak yorumlanamaz.

Teori değil. Cevap.
Gökçe Avukatlık Ortaklığı


