
 
 

GENEL KURULLAR ARTIK ELEKTRONİK 
 

1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girerek 54 yıllık Ticaret Hukuku 

uygulaması kökten değiştirecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), 

14.02.2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Türk Ticaret 

Hukuku teknolojik gereksinimler doğrultusunda AB ve gelişmiş ülkelerce 

uygulanan ticaret hukuku sistemlerine paralel hale getirmiştir.  
 

Sermaye şirketlerinde organsal yapılara işlevsellik kazandırma gereksinimi, 

TTK’nın genel kurulların elektronik ortamda yapılması zaruretini doğurmuştur. 

Uygulamada birçok pay sahibi genel kurullara katılmamakta ve şirket 

yönetiminde “güç boşluğu” oluşturularak küçük ancak kararlı bir azınlık şirkete 

kolayca egemen olabilmektedir. TTK, toplantıya katılmak isteyen pay sahipleri 

veya temsilcilerinin belli bir zamanda bir araya gelmelerini öngören geleneksel 

yaklaşımı gereksinimler doğrultusunda değiştirmiştir. TTK madde 1527 uyarınca, 

“Şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede düzenlenmiş olması şartıyla, sermaye 

şirketlerinde genel kurul tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı 

üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik 
ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir”.  
 

Sermaye şirketlerinde, elektronik ortamda genel kurula katılma, öneride bulunma 

ve oy verme, fizikî katılımın, öneride bulunmanın ve oy vermenin bütün hukuki 

sonuçlarını doğuracaktır. Elektronik ortamda oy kullanılması; şirketin bu amaca 

özgülenmiş bir internet sitesine sahip olması, herhangi bir ortağın bu yolda 

istemde bulunması ve elektronik araçlara dair bazı şartlara bağlıdır. Yeni 

düzenlemede toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler korunmuştur.  
 

Anonim şirketlerde elektronik genel kurul gerçekleştirilebilmesi, oy kullanımı, 

STB Komiseri vb. esasları düzenleyen tüzüğün yürürlüğe girmesi ile mümkün 

olacaktır. Tüzüğün yürürlüğe girmesi ile elektronik genel kurul sisteminin 

uygulanması halka açık şirketlerde zorunlu hâle gelecektir.  
 

T.T.K.’nın getirdiği düzenlemeler ile genel kurullarda oluşan güç boşluğu 

probleminin efektif olarak çözümlenmesi amaçlanmaktadır.  
 

 

 
 

ÖNEMLİ GÜNLER 

 08 Mayıs 

Anneler Günü  

 

 14 Mayıs 

Dünya Eczacılık Günü  

 

 19 Mayıs 

Atatürk’ü Anma ve 

Gençlik ve Spor Bayramı 
 

 

 

 

 

 

 

 

BEKEMLER & GöKER HUKUK BüROSU 
 

Cumhuriyet Bulvarı No:123 Mayıs İşhanı  D:604  Alsancak / IZMIR 

Tel: +90 232 463 04 05           Faks: +90 232 463 22 62 

info@bekemler-goker.com 
 

www.bekemler-goker.com 

 

 

AV. BURCU BEKEMLER KUTLUKAYA 

AV. ZEYNEP GÖKER KIRCIOĞLU 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 

EPDK 

  “Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik” 21.04.2011 tarihli ve 27912 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yönetmelikte, lisanslı depolama tesisi bulunmayan sivil 

hava ulaşımına açık havaalanlarında ihrakiye teslim 

faaliyetinde bulunan lisans sahipleri, diğer lisans 

sahiplerine akaryakıt ikmal hizmeti verebileceği hususu 

düzenlenmiştir. 

 

 “Elektrik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında 

Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ” 

22.04.2011 tarihli ve 27913 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğde, yeni kurulacak 

tesisler için iletim sisteminin tarafodaki yönü ile dağıtım 

sistemindeki kVA değeri düzenlenmiştir. 
 

 

 

 

 “Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik 

Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma 

Platformuna Gönderilmesine İlişkin Esaslar 

Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Tebliğ” (Seri: VIII, No: 75) 

01.04.2011 tarihli ve 27892 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Tebliğ, Kamuyu Aydınlatma Platformu 

işleyişine dair düzenlemelere değişiklikler 

getirmektedir. 
 

  Sermaye Piyasası Kurulu, 28.04.2011 tarihi 

itibari ile Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri 

San. ve Tic. A.Ş.’nin halka arzını 

onaylayarak mevcut sermayesini temsil 

eden 6.000.000 TL nominal değerli payları 

ile artırılacak sermayeyi temsil eden 

1.100.000 TL nominal değerli paylarının 

tamamı Kurul kaydına alınmasına karar 

vermiştir. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

NİSAN AYINA BAKIŞ 
 
 
 

  
 
 

Sermaye Piyasası Kurulu 

SPK 

 



REKABET KURUMU’NDAN 
 
  

 Rekabet Kurulu, Roche Müstahzarları San. A.Ş.'nin uygulamakta olduğu 

münhasır bayilik sistemi nedeni ile Derya Ecza Deposu Sağlık Hiz. Tic. 

Ltd. Şti.'ne ürün vermeyi reddetmek suretiyle 4054 sayılı Kanun'u ihlal 

ettiği iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda, 4054 sayılı Kanun 

uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığına ve böylelikle 

şikâyetin reddine karar verdi. 

 

 Rekabet Kurulu tarafından, Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. 

tarafından bedelsiz olarak internet erişim hizmeti sunulduğu iddiası 

üzerine yapılan inceleme sonucunda, 4054 sayılı Kanun uyarınca 

soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verildi. 

 

 Rekabet Kurulu, E-Devlet kapısına girişte istenen şifrenin unutulması ya 

da kaybedilmesi durumunda yeniden şifre alımı için T.C. Posta ve 

Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından talep edilen 10 TL ücretin 

yüksek olduğu iddiası üzerine yaptığı inceleme sonucunda,şikayetin 

reddine karar verdi. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Rekabet Kurulu, Doğan Gazetecilik 

bünyesinde yayımlanmakta olan 

Milliyet Gazetesi’ne ait tüm marka, 

isim hakları ile internet sitesi alan 

adları ve bünyesinde Vatan 

Gazetesi’nin tüm marka ve isim 

hakları ile internet sitesi alan 

adlarını barındıran Bağımsız 

Gazeteciler Yayıncılık A.Ş.’nin 

%99,99 oranında hissesinin DK 

Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş. 

tarafından devralınması işlemine   

hakim durum yaratılması veya 

mevcut hakim durumun 

güçlendirilmesi sonucuna yol 

açmayacağından izin verildi. 

 
 

 Arkas Grubu bünyesinde bulunan 

Tarros Denizcilik ve Nakliyat 

A.Ş.'nin %50 oranında hissesinin 

Tarros SPA tarafından 

devralınarak, şirketin taraflar 

arasında ortak girişim haline 

getirilmesini amaçlayan Ortak 

Girişim Anlaşmasına izin verilmesi 

talebi ile Rekabet Kurulu’na, 

başvurulmuştur. Rekabet Kurulu, 

yapmış olduğu inceleme 

sonucunda, Ortak Girişim 

Anlaşması’nın, 4054 sayılı 

Kanun’un 4. maddesi kapsamında 

olduğuna ve söz konusu 

anlaşmanın 5. maddede sayılan 

şartların tamamını karşılaması 

nedeniyle 5 yıl süreyle bireysel 

muafiyet tanınmasına karar verdi. 

 

 

 

 

DÖVİZ PİYASALARI’NDAN 
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BİRLEŞME VE DEVRALMALAR 



 

 Write captions for the selected photos. 

 

 

 

 

Milletlerarası Anlaşmalar 

 13.05.2006 tarihinde Bali’de imzalanan ve Bakanlar Kurulunca 18.04.2011 tarihinde onaylanan “D-8 Üyesi Ülkeler 

Arasında Gümrük Konularında Çok Taraflı İdari Yardım Anlaşması” 22.04.2011 tarihli ve 27913 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır. Anlaşmada, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan ve Türkiye arasında Gümrük 

suçlarının önlenmesi, suçlarla mücadele edilmesi, ticari güvenliğin sağlanması gibi önemli birçok konuda işbirliği 

amaçlanmıştır. 

 13.05.2006 tarihinde Endonezya’da imzalanan ve Bakanlar Kurulunca 18.04.2011 tarihinde onaylanan “D-8 Üye 

Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması” 22.04.2011 tarihli ve 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Anlaşmada, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan ve Türkiye arasında ekonomik ilişkilerin 

gelişmesi, adil rekabetin sağlanması, ticari alışverişin çeşitlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Mevzuat 

 “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişikliklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 09.04.2011 tarihli ve 27900 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişiklikler ile Libya’da yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile Libya’da 

ve/veya Libya’ya yönelik faaliyetleri bulunan gerçek ve tüzel kişilere kullandırılan krediler yeniden yapılandırılmıştır.  

 “Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 09.04.2011 tarihli ve 27900 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte, satış faaliyetinde bulunmayan tüzel kişilerin lisans 

sahibinden aldıkları sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz ile ilgili mevzuattan kaynaklanan izin, ruhsat ve onay alma 

yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla lisans almalarına gerek olmadığı belirlenmiş olup başvuru sürecinde istenen 

belgeler ve teslim tarihleri yeniden düzenlenmiştir.  

  “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 12.04.2011 tarihli ve 27903 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır. Kanun, Büyükşehir Belediye Kanunu başta olmak üzere birçok Kanun’da köklü değişiklikler 

içermektedir. Kanun kapsamında, Büyükşehir Belediyesi’nin işletebileceği veya işletilmesi için devredebileceği yerler 

genişletilmiş, toplu köy ikrazatı/grup kredileri dışındaki tüm tarımsal kredilerden sorumlu kefillerin sorumluluğu sona 

erdirilmiştir.  

 “Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararları” 12.04.2011 tarihli ve 27903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş., Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş., Akdeniz Elektrik Dağıtım 

A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş., Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin özelleştirilmesine karar 

vermiştir. 

 “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun” 14.04.2011 tarihli ve 27905 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun’un amacı, spor müsabakası öncesinde, esnasında veya sonrasında spor alanları 

ile bunların çevresinde şiddet ve düzensizliğin önlenmesidir.  

 “Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 14.04.2011 tarihli 

ve 27905 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanun ile Askerlik Kanunu kapsamında askerliğe sevk işlemleri başta 

olmak üzere bilhassa İcra ve İflas Kanunu kapsamında, icra mahkemesinin verdiği tazyik ve disiplin hapsine ilişkin 

itirazlarda mahkeme incelemesi ilişkin birçok değişiklik yapılmıştır. 

 

 
 

 

 

RESMİ GAZETE 


