YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE ŞİRKETLERİN KENDİ
PAYLARINI İKTİSAP VE REHİN OLARAK KABUL EDEBİLMELERİ
14.02.2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan ve 1 Temmuz
2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret
Kanunu (“Yeni TTK”), Ticaret Hukuku uygulamasına köklü değişiklikler
getirmektedir. Yeni TTK‟nun öne çıkan yeniliklerinden bir tanesi de, şirketlerin
kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul edebilmeleridir. Yeni TTK,
Sermaye Piyasası Kurulu‟nun (“SPK”) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası‟nda
(“İMKB”) işlem gören şirketlerin kendi paylarını satın almaları sırasında
uyacakları ilke ve esaslar ile ilgili düzenlemeleri yapmaya yetkili olduğuna
hükmetmiştir. Bu kapsamda, SPK 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı kararı ile söz
konusu ilke ve esaslara dair düzenlemeleri 08.08.2011 – 12.08.2011 tarihli ve
2011/32 sayılı haftalık bülteninde yayınlanmıştır.
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Yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu‟na göre, borsada işlem gören şirketlerde
(istisnai haller dışında) kendi paylarını iktisap edemediği gibi rehin olarak da
kabul edememektedir. Yeni TTK ile bu düzenleme değiştirilmiş olup, şirket genel
kurulun yönetim kurulunu 5 yıla kadar yetkilendirmesi şartı ile şirketler
sermayelerinin yüzde onunu aşmamak koşulu ile kendi paylarını iktisap ve rehin
olarak kabul edebileceklerdir. Yeni TTK‟nda da belirtildiği üzere, SPK şeffaflık
ilkeleri ile fiyata ilişkin kurallar yönünden gerekli düzenlemeleri yapacağı ifade
edilmiştir. Bu doğrultuda SPK‟nın 10.08.2011 tarihli ve 26/767 sayılı kararı ile
düzenlenen ilke ve esaslar kapsamında; geri alım işlemleri 18 aylık yetki
dahilinde şirket yönetim kurulu tarafından yapılabileceği, payların toplam
nominal değeri, şirketin ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu
aşamayacağı, aşması halinde 6 ay içerisinde elden çıkarılacağı, geri alınan
payların 32 no‟lu Türkiye Muhasebe Standardı çerçevesinde takip edileceği gibi
önemli finansal tablolar hakkındaki düzenlemeler ile geri alım işlemleri ile ilgili
olarak kamuya duyurulma ve şirketin web sitesinde yayımlanma şekilleri ve
zamanları belirtilmiştir.
SPK, düzenlenmiş olduğu ilke ve esaslar ile Yeni TTK‟nda ki yeniliklerde ortaya
çıkabilecek karışıklıkların önüne geçmiş bulunmaktadır.
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EYLÜL AYINA BAKIŞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
EPDK

Sermaye Piyasası Kurulu
SPK
 Sermaye Piyasası Kurulu'nca, Akbank
T.A.Ş.‟nin 1.000.000.000 TL başlangıç
tutarlı “Akbank T.A.Ş. A Tipi Şemsiye
Fonu”nun ve 3.000.000.000 TL başlangıç
tutarlı “Akbank T.A.Ş. B Tipi Şemsiye
Fonu”nun kuruluşuna izin verilmesine ve
söz konusu fonların katılma paylarının
(sırasıyla
100.000.000.000
adet
ve
300.000.000.000 adet) kayda alınmasına
karar verildi.
 Soymen Menkul Kıymetler A.Ş.‟nin
faaliyetlerinin, 23.09.2011 tarihi itibariyle
Sermaye Piyasası Kanunu‟nun 46 ncı
maddesinin (h) bendi uyarınca geçici olarak
durdurulmasına
Sermaye
Piyasası
Kurulu'nca karar verildi.
 Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret
A.Ş.‟nin, halka açılma amacıyla esas
sözleşmesinin 1. ve 5. maddeleri dışında
kalan maddelerinin tadiline ve 75.000.000
TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine
geçişine Sermaye Piyasası Kurulu‟nca
uygun görüş verilmesi talebi olumlu
karşılandı.

 Temmuz 2011 sayılı “Petrol Piyasası Sektör Raporu”
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu resmi internet
sitesinde yayınlanmıştır. Raporda, ülkeler ve lisans
sahiplerinin petrol ihracat ve ithalat rakamlarının ton
bazında oranları, akaryakıt toptan ve dağıtım fiyatları,
AB ülkeleri bayi fiyat değişim bilgileri açıklanmıştır.
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 Su arıtım cihazları üreticisi Nalco
Holding Company hisselerinin bu
sektörün en önemli şirketlerinden
Ecolab Inc. tarafından devralınması
işlemine hakim durum yaratılması
veya mevcut hakim durumun
güçlendirilmesi
ve
böylece
rekabetin önemli ölçüde azaltılması
sonucuna yol açmayacağından
Rekabet Kurulu tarafından izin
verildi.
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2.Hafta

3.Hafta

4.Hafta

REKABET KURUMU’NDAN
 Rekabet Kurulu, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ve Azeri
Havayolları Kapalı Tip Anonim Şirketinin, Azerbaycan ile Türkiye
arasındaki bazı hatlarda piyasa unsurlarını kontrol ettikleri ve fiyatları
birlikte tespit ettikleri iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda;

 Rekabet Kurulu; Aygaz A.Ş. ve
İpragaz A.Ş. arasında imzalanan
„Dolum Hizmeti Anlaşması‟na
bireysel muafiyet verilmesi talebi
üzerine
yapılan
inceleme
sonucunda;
1) Aygaz A.Ş. ile İpragaz A.Ş.
arasında imzalanan „Dolum Hizmet
Anlaşması‟nın,
4054
sayılı
Kanun‟un 4. maddesi kapsamında
olduğuna,
2) Bununla birlikte söz konusu
anlaşmaya, 4054 sayılı Kanun‟un 5.
maddesinde
sayılan
şartların
tamamını karşılaması nedeniyle
bireysel muafiyet tanınmasına karar
verdi.

DOLAR

1. Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ve Azeri Havayolları
Kapalı Tip Anonim Şirketi hakkında 4054 sayılı Kanun‟un 41.
maddesi uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığına,
2. Piyasada rekabetin kalıcı bir şekilde tesisi ve geliştirilmesi
amacıyla, Azeri Havayolları Kapalı Tip Anonim Şirketine
rekabet kurallarına uyulması yönünde görüş bildirilmesi
hususunda Başkanlığın görevlendirilmesine
karar verdi.



Rekabet Kurulu, GlaxoSmithKline İlaçları A.Ş.‟nin Türkiye'ye
"SERETIDE MDİ" ürününü getirmeyerek, dolaylı olarak, piyasadaki
mevcut hakim durumunu koruması ve güçlendirmesi sonucunda
Türkiye'de ilgili ürün pazarında rekabeti kısıtladığı iddiası üzerine
Rekabet Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda Kanun uyarınca
soruşturma açılmasına gerek olmadığına, şikayetin reddine karar verdi.

RESMİ GAZETE
Milletlerarası Anlaşmalar
 25.10.2007 tarihinde Lanzarote‟de imzalanan ve Bakanlar Kurulunca 18.07.2011 tarihinde onaylanan “Avrupa
Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar”
10.09.2011 tarihli ve 28050 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Avrupa Konseyi Üye Devletleri ile imzalanan
sözleşme ile, 18 yaşın altındaki herhangi bir kişinin cinsel sömürüsü ve istismarının engellenmesi ve mücadele
edilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda üye ülkelerden herbiri ile işbirliği sağlanarak eğitim sektörü, sağlık
sektörü, sosyal hizmetler, kolluk güçleri ve adli makamlar ile çocukların korunması, tedbirlerin alınması,
mağdurlara uygulanacak yardımlar, alınacak yaptırımlar gibi birçok önemli konu maddelenmiştir.
Mevzuat
 31.08.2011 tarihinde yürürlüğe giren “Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği” 27.08.2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte, gerçek veya tüzel kişilerin beyan ettikleri ile gümrük idaresince tespit olunan
malın ithali veya ihracında uygulanan gümrük vergilerindeki farklılıklara ilişkin tebliğ edilen cezalardaki uzlaşma
yöntemleri, başvuru şekilleri, uygulanacak cezalar açıklanmıştır.
 “Cazibeli Sulama Tesislerinden Faydalananlardan Hizmet Bedeli Alınmasına Dair Yönetmelik” 27.08.2011 tarihli
Write captions for the selected photos.
ve 28038 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, bitkisel üretim için sulama suyunun
enerjiye gerek duyulmadan sulama alanına iletilmesi amacıyla yapılan tesislerden yararlanacak gerçek ve tüzel
kişilerden alınacak hizmet bedellerine ilişkin tahakkuk zamanları, sulanan arazinin yüz ölçümünü, sahibi gibi
bilgileri gösteren cetvelin hazırlanması, tahakkuk edilen bedellerin tahsilatı gibi birçok madde açıklanmıştır.
 “Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 09.09.2011 tarihli ve 28049 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile, karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile
ilgili uygulanacak acil yardım hizmetlerinde Sağlık Bakanlığı‟nın görev ve yetkilerindeki düzenlemeler, tescili
yapılacak araçlara ilişkin usul ve esaslardaki düzenlemeler belirtilmiştir.
 “Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda
Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 09.09.2011 tarihli ve 28049 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, teknik işletme ve bilgi sistemleri daire başkanlıklarının
görevlerindeki değişiklikler açıklanmıştır.
 “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik” 11.09.2011 tarihli ve 28051 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, özel
güvenlik şirketlerinin kişi ve kuruluşlara sağlayacakları güvenlik hizmetleri için düzenlenecek sözleşme içerikleri,
başvuru şekilleri ve zamanları, özel güvenlik temel eğitim şartı aranmayacak kişilerdeki düzenlemeler gibi birçok
maddede değişikliğe gidilmiştir.
 “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik” 14.09.2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte, Hazine Müsteşarlığı
tarafından yürütülecek olan gözetim ve denetim ile sigortacılık ve özel emeklilik sektörünün gelişmesi, adil ve
güvenilir bir sigorta ve özel emeklilik piyasası oluşturmak amaçlanmış olup, bu doğrultuda uygulanacak gözetim ve
denetim ilkeleri ve çalışma programları açıklanmıştır.

