YENİ TİCARET KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ZAMAN ÇİZELGESİ

Ülkemizin ticari hayatına son 50 yıldır yön veren 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 31
Temmuz 2012 tarihi itibariyle yerini 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’na
(YTTK) bırakıyor. Ana gayesi şirketlerin şeffaflaşması ve kurumsallaşması olan
YTTK, bu doğrultuda şirketlerin ortaklık yapısı, yönetim ve denetim hususlarında
büyük değişiklikler içermektedir.
Değişim sürecinin şirketler tarafından iyi yönetilmesi verimlilik anlamında büyük
önem taşımaktadır. Fakat bu sürecin doğru yönetilememesi ortak ve yöneticilerin
hapis cezası da dâhil olmak üzere birçok müeyyide ile karşı karşıya kalmalarına sebep
olacaktır.

ÖNEMLİ GÜNLER
•
13 Mayıs
Anneler Günü
•
14 Mayıs
Dünya Eczacılık Günü
•
19 Mayıs
Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve
Spor Bayramı

Sürecin etkin planlanması adına YTTK tarafından öngörülen yürürlük tarihleri büyük
önem arz etmektedir. YTTK tarafından öngörülen yürürlük tarihleri şu şekildedir:
 01.07.2012 : YTTK yürürlüğe girecektir.
 01.07.2012 : Limited ve anonim şirketler tarafından şirket iç yönergesi
oluşturulacaktır.
 15.07.2012 : Hâlihazırda tek ortağı bulunan limited ve anonim şirketler için
öngörülen bildirim Müdürler tarafında yapılacaktır.
 14.08.2012 : Şirket ana sözleşmeleri YTTK ile uyumlaştırılmalıdır.
 01.01.2013 : Her tacir, ticari defterlerini Türkiye Muhasebe Standartlarına göre
tutacak ve finansal tablolar ilgili standartlar uyarınca hazırlanacaktır.
 01.01.2013 : Denetim yükümlülüklerine ilişkin hükümler yürürlüğe girecektir.
 01.01.2013 : Genel Kurul karar nisaplarına ilişkin esas sözleşme maddelerinin
YTTK ile uyumlaştırılması gerekmektedir.
 01.07.2013 : Şirketlerin YTTK ile uyumlu web sitesi hazırlamları gerekmektedir.
 14.02.2014 : Anonim ve limited şirketlerin sermayelerini YTTK ile öngörülen
asgari sermaye miktarlarına yükseltmeleri gerekecektir.
 01.07.2015 : 1 Temmuz 2012 tarihinden önce anonim ve limited şirkete borçlu
olan pay sahiplerinin borçlarını nakdi olarak ödemeleri gerekmektedir.
Bu zaman çizelgesi göz önüne alındığında şirketiniz YTKK uygulamalarına ne kadar
hazır? Yeni Kanuna uyum sağlamak için ne gibi işlemleri gerçekleştirmeniz
gerekiyor? Şirketinizin YTTK uyumunu ve gerçekleştirmeniz gereken değişiklikleri
öğrenmeniz için özel olarak tasarladığımız anketimize ulaşmak için lütfen tıklayınız.
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NİSAN AYINA BAKIŞ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
EPDK

Sermaye Piyasası Kurulu
SPK
 Aracı kurum calısanlarının, musterilerinden
noter marifetiyle duzenlenmis vekaletname
alarak, musterilerinin diger aracı kurumlarda
bulunan hesaplarından gerceklesmek uzere
alım satım emri iletebilecekleri, ancak,
İslemlerin musterinin verdigi emirler
dogrultusunda
gerceklestirilmesinin
zorunlu oldugu,
Alım
satım
aracılık
cerceve
sozlesmesinde ya da bu sozlesmeye ek
olarak imzalanacak bir protokolde
vekaleten yurutulecek islemler hakkında
asgari olarak, bu islemlerin hangi sermaye
piyasası araclarına iliskin olacagı,
miktarının nasıl belirlenecegi, hangi aracı
kurumlar uzerinden, hangi kosullarda
gerceklestirilecegine iliskin esaslar ile
yetki, uyusmazlık vb hususlara yer
verilmesinin zorunlu oldugu
hususlarının Sermaye Piyasası
Kurulu
tarafından İlke Kararı olarak benimsenmesine
karar verilmistir.

 “Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 03.04.2012
tarihli ve 28253 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, elektrik enerjisi temin
etmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin bağlantı
başvurusu, başvurunun değerlendirilmesi ve bağlantı
anlaşması ile perakende satış sözleşmesi maddelerindeki
değişiklikler açıklanmıştır.
 “Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik” 07.04.2012 tarihli ve 28257
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe girdi.
Yönetmelikteki değişiklik ile lisans sahipleri, ham petrol
ve akaryakıt satışları ile hizmet ifalarında tanzim
edecekleri fatura ve irsaliyelerde satış yapılan muhatabın
lisans numarasını da belirteceklerdir.
 “Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik” 03.04.2012 tarihli ve
28253 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe
girdi. Yönetmelik ile tüzel kişilerin, hisse devrinde ve
lisans başvurusunda sunulması gereken bilgi ve
belgelerdeki değişiklikler açıklanmıştır.

DÖVİZ PİYASALARI’NDAN
BİRLEŞME VE DEVRALMALAR

 Hedef Medya Tanıtım İnteraktif
Medya Pazarlama A.Ş.'nin hâlihazırda
gerçek kişilerin elinde bulunan %40
oranındaki hissesinin Doğuş Holding
A.Ş. ve Doğuş Araştırma Geliştirme
Müşavirlik
A.Ş.
tarafından
devralınması işlemine Rekabet Kurulu
tarafından onay verildi.

 Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.
tarafından
Ciments
Français'nin
tamamına sahip olduğu Parcib S.A.S.
kontrolünde bulunan Afyon Çimento
Türk A.Ş.'nin %51 hissesinin ve
kontrolünün devralınması işlemi
Rekabet Kurulu tarafından onaylandı.

 Diageo plc. tarafından Mey İçki San.
ve Tic. A.Ş.’nin tüm hisselerinin satın
alınması işlemine ilişkin Rekabet
Kurulu'nun 17.08.2011 tarih ve 1145/1043-356 sayılı kararda yer alan
çeşitli varlıkların belirli bir sürede
uygun alıcıya devredilerek elden
çıkarılması taahhüdü kapsamında; cin
pazarında “Maestro Varlıkları”nın,
likör pazarında “Hare Varlıkları”nın
Antalya Alkollü İçecekler San. ve Tic.
A.Ş.’ye
devredilmesi
işlemine
Rekabet Kurulu’nca karar verildi.
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REKABET KURUMU’NDAN
 Rekabet Kurulu, bazı firmalarla Doğan Müzik Kitap Mağ. Paz. A.Ş
(D&R) arasında yapılan özel anlaşmalar yoluyla belirli ürünlerin
sadece D&R mağazalarında satılmakta olmasının rakip mağazaların
faaliyetini zorlaştırdığı iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda,
soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verdi.

 Rekabet Kurulu, İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım A.Ş.’nin
işletmekte olduğu Çanakkale ilinde bulunan İçdaş Limanı’nda yalnız
aynı ekonomik bütünlük içerisindeki Eras Taşımacılık Taahhüt İnşaat
ve Ticaret A.Ş.’nin gemi acenteliği hizmeti vermesine izin verildiği,
anılan gemi acentesinin de bu durumunu kötüye kullanarak piyasa
bedelinin üzerinde fiyat belirlediği iddiası üzerine yaptığı inceleme
sonucunda, soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verdi.

RESMİ GAZETE
Mevzuat
 “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” 07.04.2012 tarihli ve 28257 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, iyi durumda bulunan yeraltı sularının durumunun
korunması, yeraltı sularının kirlenmesinin önlenmesi ve iyileştirilmesi için gerekli düzenlemeler açıklanmıştır.
 “Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 07.04.2012 tarihli ve
28257 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile tedarikçisini değiştirmek isteyen
serbest tüketici, eski tedarikçiye yükümlülüklerini yerine getirdiğini yeni tedarikçiye belgeleyecektir.
 “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği” 07.04.2012 tarihli ve 28257
sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğde, 6111 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma yapılan, doğal afet ve
olağanüstü politik risk nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki dairelere borçlu olan mükelleflerin taksit
sürelerinin yeniden belirlenmesi düzenlenmiştir.
 “Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetmeliği” 10.04.2012 tarihli ve 28260 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmak
suretiyle yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile sigortacılık, bireysel emeklilik, kalkınma ve yatırım bankaları, finansal holding
şirketleri gibi finansal kuruluşların müşterilerinin risk bilgilerini toplamak ve söz konusu bilgileri paylaşılmasını sağlamak
amacıyla kurulan Risk Merkezi’ne ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.
Write captions for the selected photos.
 “Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyelerinin Müşterilerinin Risk Merkezi Nezdindeki Bilgilerinin Kendilerine ya
da Onay Vermeleri Koşuluyla Belirledikleri Tüzel Kişilere Verilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”
10.04.2012 tarihli ve 28260 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yönetmelikte, Risk Merkezi üyelerine
ait müşterilerinin bilgilerinin, kendilerine ya da onay vermeleri koşuluyla belirledikleri tüzel kişiler ile paylaşılmasına
ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.
 “Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili
Genel Tebliğ” 11.04.2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile Katma Değer Vergisi
Mükelleflerinin kullandıkları ödeme kaydedici cihazlarına ilişkin kullanım süreleri, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı
kullanan mükellefler ile yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler 01.01.2013 tarihi itibariyle EFT-POS özelliği olan
yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olacakları açıklanmıştır.
 “Anonim Şirket Esas Mukavelelerinde İmtiyaz Tesis Eden Hükümlerin Uyarlanmasına İlişkin Tebliğ” 11.04.2012 tarihli
ve 28261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğde, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca esas
sözleşmede öngörülen imtiyazların kaldırılma süresinde değişikliğe gidilmiştir.
 “İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 11.04.2012 tarihli ve 28261
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunda, mecburi ilköğretim çağı yaş gruplarında, ilköğretim dört
yıl süreli ve zorunlu ilkokul ile dört yıl süreli ve zorunlu ortaokuldan oluşan kurum olarak açıklanmış olup, eğitim
sistemine ait birçok önemli maddede değişikliğe gidilmiştir.
 “Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Organlarına İlişkin Yönetmelik” 26.04.2012 tarihli ve 28275 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile menkul kıymetler borsalarında sermaye piyasası araçlarının
güven ve istikrar içinde işlem görebilmeleri için, borsaların kuruluşu, görevleri, yetkileri, sorumlukları gibi birçok konu
hakkında usul ve esaslar düzenlenmiştir.

