YENİ TİCARET KANUNU’NUN ANONİM ŞİRKETLERE
GETİRDİKLERİ
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu (“YTTK”) Temmuz 2012 itibariyle 6762
sayılı halihazırdaki Türk Ticaret Kanunu’nun yerini alacaktır. YTTK’nun anonim
şirketlerin kuruluşuna dair benimsediği değişikliklerden bir kısmı genel hatlarıyla
aşağıda incelenmektedir.
Kuruluş esaslarına ilişkin olarak, yürürlükteki TTK madde 271 ile paralel olarak
YTTK da, anonim şirketlerin faaliyet konularına ilişkin olarak yalnızca “kanunen
yasak olmama” şartını benimsemektedir. Ancak yürürlükteki kanuna ek olarak
yeni kanunda, mevcut esas sermaye sistemi ile birlikte kayıtlı sermaye
sistemine de yer verilmektedir. Dolayısıyla, halka açık olmayan anonim
şirketlerin de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan izin alarak kayıtlı
sermaye sistemine geçmeleri mümkün olacaktır. Esas sermaye sistemini kabul
eden anonim şirketlerin kuruluştaki esas sermayelerinin 50.000TL’den az
olmaması gerekirken, kayıtlı sermaye sistemini kabul eden ancak halka açık
olmayan anonim şirketler için sınır 100.000TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca,
sermayenin tamamen yahut kısmen nakden taahhüt edilmesi halinde, nakden
taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin en az %25’inin tescilden önce, kalanın
da şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenmesini zorunlu hale getirilmektedir.

BAŞARI, SAĞLIK
VE MUTLULUK
DOLU YENİ BİR
YIL DİLERİZ.
YENİ YILINIZ
KUTLU OLSUN.

YTTK’nun getirdiği bir diğer önemli değişiklik ise kurucular için asgari bir sayı
öngörülmemesidir. Böylelikle anonim şirketler, tek kişi (gerçek veya tüzel)
tarafından kurulması da mümkün olacaktır. Ancak şirketin tek pay sahibinin
kendi paylarını iktisap etmesine yahut ettirmesine olanak verilmemektedir. Yeni
Kanun uyarınca; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanacak
tebliğ ile belirlenen alanlarda faaliyet gösterecek şirketlerin kuruluş işlemlerinde
ve esas sözleşme değişikliklerinde, anılan Bakanlığın iznini almaları gerekecektir.
Tebliğ ile belirlenen alanların dışında faaliyet gösteren şirketler ise herhangi bir
merciden izin almaksızın, şirketin kuruluşunu gerçekleştirebileceklerdir.
Yukarıdakiler ek olarak birçok değişiklik Temmuz 2012 itibariyle anonim şirket
kuruluş ve işleyişinde etkili olacaktır. Söz konusu yeniliklere ve YTTK’nun
şirketinizi nasıl etkileyeceğine ilişkin olarak bilgi almak için lütfen tıklayınız.
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ARALIK AYINA BAKIŞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
EPDK

Sermaye Piyasası Kurulu
SPK
 Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2011/22
sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanan
03.06.2011 tarih ve 17/519 sayılı kararı
uyarınca; hisse senetleri borsada işlem
görmeyen halka açık şirketlerin finansal
durumlarının ve halka açıklık yapılarının
incelenmesi
ve
değerlendirilmesi
sonucunda, 84 şirketten gerekli işlemleri
tamamlayan 55 şirkete İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası’nda(İMKB) hisselerini
satma imkanı sağlandı. Bu karar ile
şirketlerin, hisseleri İMKB’de işlem gören
bir şirket haline gelmesi ve borsa şirketi
olmanın
tüm
avantajlarından
faydalanmaları sağlanmış olup, İMKB’ye
yeni yatırımcılar da kazandırılmış
olunacaktır.

 “Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu
Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”
23.12.2011 tarihli ve 28151 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlandı. Tebliğ ile madeni yağ üreticileri ve ithalatçıları
piyasaya güvenli ürün arz etmek zorunluluğuna ilişkin
ambalajların üzerinde belirtilmesi gereken bilgiler
belirlenmektedir. Ayrıca Türk Standartları Enstitüsü
(TSE)’nün kalite kriterlerinde değişiklik meydana gelmesi
halinde madeni yağ üreticisinin sahip olduğu TSE uygunluk
belgesine ilişkin olarak yapacağı yenileme ve başvuru
işlemleri de Tebliğ kapsamında değişikliğe uğramıştır.
 “Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve
Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu Maddesi
Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında
Tebliğ” 23.12.2011 tarihli ve 28151 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlandı. Tebliğ uyarınca, %10,26 oranında arttırılan para
cezaları, 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanacaktır.
Değişikliğe paralel olarak Elektrik Piyasası Kanununun 11
inci maddesi uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları da %10,26 oranında arttırıldı.

BİRLEŞME VE DEVRALMALAR

DÖVİZ PİYASALARI’NDAN

 Türk Hava Yolları A.O. tarafından
kontrol edilen Uçak Koltuk Üretim
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin THY A.O.
ve Assan Hanil Otomotiv Sanayi ve
Ticaret A.Ş.’nin ortak kontrolüne
geçmesi suretiyle ortak girişim tesis
edilmesi işlemine hakim durum
yaratılması veya mevcut hakim
durumun güçlendirilmesi ve böylece
rekabetin önemli ölçüde azaltılması
sonucuna
yol
açmayacağından
Rekabet Kurulu tarafından izin
verildi.
 Shell Gaz Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin
tüplü ve dökme LPG dağıtım işine
dair sahip olduğu malvarlığının,
bayilik
sözleşmelerinin
ve
markalarının bir kısmının İpragaz A.Ş.
tarafından devralınması işlemine
Rekabet Kurulu tarafından izin
verildi.
 İşletimi ve mülkiyeti Devlet Hava
Meydanları
İşletmesi
Genel
Müdürlüğü’ne ait olan İzmir Adnan
Menderes Havalimanı Mevcut Dış
Hatlar
Terminal
Binası,
Mütemmimleri ile CİP ve İç Hatlar
Terminal Binası ile Mütemmimlerinin
işletme hakkının 5335 sayılı Kanun
uyarınca kiralanmak suretiyle TAV
Havalimanları
Holding
A.Ş.’ye
devredilmesi işlemine 4054 sayılı
Kanun ve 1998/4 sayılı Tebliğ’de
belirtilen nitelikte hakim durum
yaratılması veya mevcut hakim
durumun güçlendirilmesi ve böylece
rekabetin önemli ölçüde azaltılması
sonucuna
yol
açmayacağından
Rekabet Kurulu’nca izin verildi.
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Rekabet Kurulu, Koç Üniversitesi eğitim ücretinin, sadece Yapı Kredi
Bankası A.Ş. nezdinde hesap açılmak suretiyle taksitlendirilebilmesinin
4054 sayılı Kanun'un 6. maddesine aykırı olduğu iddiası üzerine yapılan
inceleme sonucunda 4054 sayılı Kanun uyarınca soruşturma açılmasına
gerek olmadığına ve şikayetin reddine karar verdi.
Ege bölgesinde faaliyet gösteren ve Toyota markalı araçların satışı ve satış
sonrası hizmetlerini gerçekleştiren Akdemir Otomotiv Sanayi ve Ticaret
A.Ş., Bakırcılar Otomotiv Petrol Ürünleri Servis Hizmetleri ve Turizm
Ticaret Ltd. Şti., Bakırcılar Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi Kolektif
Şirketi Esat Bakırcı ve Ortakları , Borovalı Otomotiv Sanayi ve Ticaret
A.Ş. , Parmaksızlar Otomotiv Sanayi İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti., Tokullar
Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. , Yarımca Otomotiv Pazarlama Ticaret ve
Sanayi A.Ş., Yatu Otomotiv Ticaret Sanayi ve İnşaat A.Ş. unvanlı
bayilerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği
iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda 4054 sayılı Kanun uyarınca
soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verildi.
Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin MW Italia SpA ile kuracağı ortak
girişim işlemine izin verilmesi talebi üzerine yapılan inceleme sonucunda;
bildirim konusu işlemin hakim durum yaratılmasının veya mevcut hakim
durumun güçlendirilmesinin ve böylece rekabetin önemli ölçüde
azaltılmasının söz konusu olmadığına karar verildi. Böylece Rekabet
Kurumu ana şirketler arasında öngörülen rekabet yasağı ile sözleşme
bitiminden itibaren Jantsa Jant San. ve Tic. A.Ş.’ye getirilen iki yıllık
rekabet yasağının kaldırılması şartıyla işleme izin verdi.

RESMİ GAZETE
Mevzuat
 “Ülkemiz ve Avrupa Birliğine Üye Ülkeler Tarafından Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması ve Otonom Tarife Kontenjanı
Açılması Talep Edilen Ürünlere İlişkin Tebliğ” 01.12.2011 tarihli ve 28129 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe
girdi. Tebliğin ekinde belirtilen ürünlerden herhangi birini üreten işletmelerin gümrük vergilerinin müştereken askıya alınması
açıklanmıştır.
 "Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ" 12.12.2011 tarihli ve 28140
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanacak tebliğ ile yurtdışına gönderilecek olan
tebligat ile istinabe talepleri, alınacak ücretler, tebligat evraklarına uygulanacak yöntemler açıklanmıştır.
 “Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller ile Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden
Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
13.12.2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile korsan faaliyetlerle mücadele
kapsamında fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan cihazların imalat ve ithalat bedeli üzerinden uygulanacak
kesintilerin toplanma, kullanılma, saklanma şekilleri düzenlenmiştir.
 “Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği” 14.12.2011 tarihli ve 28142 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ’de, tekstil sektörü faaliyetleri kapsamında çevreye olabilecek olumsuz etkilerin en aza
Write captions for the selected photos.
indirilmesi, çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanması için üretim sırasında uygulanacak yöntemler
açıklanmıştır.
 “Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 15.12.2011 tarihli ve 28143 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe girdi. Kanun ile dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödenecek bedel, askerlik yapılacak gün sayısı, dövizle askerlik
hizmetinden yararlanacak yükümlülerin yaş sınırlaması düzenleniştir.
 “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 15.12.2011 tarihli ve
28143 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile şike ve teşvik primi, spor alanlarına yasak madde
sokulması ve usulsüz seyirci girişi, hakaret içeren tezahürat gibi olumsuz koşullarda uygulanacak ceza hükümleri
düzenlenmiştir.
 “Birden Çok Medya Hizmet Sağlayıcıya Ortaklıkla İlgili Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 16.12.2011 tarihli
ve 28144 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yargı yetkisi
altında bulunan birden fazla medya hizmet sağlayıcı kuruluşa ortaklık çeşitleri, kuruluşa ait yıllık gelirlerin tespiti, yayın lisans
taleplerinin değerlendirilmesi gibi birçok madde açıklanmıştır.
 “Gıda Hijyeni Yönetmeliği” 17.12.2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte,
gıda güvenirliği açısından tüketiciyi korumak amaçlanmış olup bu hususta gıda üretimi, işlemesi, dağıtımı yapan gıda
işletmecisinin uyması gereken hijyen kuralları açıklanmıştır.
 “Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 17.12.2011 tarihli ve 28145 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Kademeli olarak yürürlüğe girecek yönetmelikte enerji iletim veya dağıtım sisteminin
güvenilir şekilde işletimini, dağıtımını sağlanmasındaki sertifikasyon esasları, hizmet sağlayan tüzel kişilere yapılacak ödemeler
gibi birçok önemli madde açıklanmıştır.
 “Gider Vergileri Genel Tebliği” 17.12.2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Tebliğde, mükelleflerin
banka muameleleri vergisi ile banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf sayılacakları haller açıklanmıştır.
 “4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci Maddesine Göre 2012 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para
Cezalarına İlişkin Tebliğ” 26.12.2011 tarihli ve 28154 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe
girecek olan tebliğ ile Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bildirilen Üretici Fiyatları Endeksinde meydana gelen ortalama
% 12,58 artış esas alınmak suretiyle, tüketici mahkemelerindeki parasal alt sınır oranı düzenlenmiştir.

