
 
 

TİCARET ŞİRKETLERİNİN İŞLEMLERİNE BAKANLIK DENETİMİ 
 

Türk Ticaret Kanunu madde 210 uyarınca düzenlenen Ticaret Şirketlerinin 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik 

(“Yönetmelik”), Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile 

ticaret şirketlerinin tüm işlemlerinin mevzuata uygunluğunun Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı tarafından denetlenmesine ilişkin esaslar düzenlenmektedir.  
 

Bakanlık denetiminin amacı; ticaret şirketlerinin Kanuna ve Kanuna dayanılarak 

çıkarılan düzenleyici işlemlere uygun işlem yapmalarını sağlamaktır. Bu amaç 

doğrultusunda, Bakanlıkça ticaret şirketlerinin kuruluşundan sona ermesine kadar 

gerçekleşen tüm işlemlerinin Kanuna uygunluğu denetlenir, uygunsuzlukların 

giderilmesi için rehberlik edilir ve uygulamada ortaya çıkan aksaklıkların 

giderilmesine yönelik tedbirler alınır. Denetime konu işlemler ile denetim esas ve 

ilkeleri Yönetmelik tarafından detaylandırılan hususlar arasındadır.  
 

Yönetmelik uyarınca, ticaret şirketlerinin yönetim organlarının üyeleri, komiteleri 

ve şirket çalışanları; gizli dahi olsa yazılı veya elektronik ortamda tutulan her 

türlü defter, kayıt ve belgeleri denetçinin talebi üzerine uygun süre içinde 

vermekle yükümlüdürler. Bahsi geçen uygun süre, iki iş gününden az, on iş 

gününden fazla olamayacak şekilde anlaşılmalıdır. Ayrıca üyelerin; kendilerine 

sorulan hususlara ilişkin bilgi ve cevap vermeleri, denetimin gereği gibi 

yürütülebilmesi için denetim elemanlarına görevleri süresince uygun bir çalışma 

yeri sağlamaları, gereken yardım ve kolaylığı göstermeleri gerekmektedir. 
  

Denetlemenin sonucunda Bakanlık tarafından rapor düzenlenecektir. 

Uygunsuzluk tespit edilirse Bakanlık, cezai sorumluluğu tespit edilenleri yetkili 

makamlara, hukuki sorumluluğu tespit edilenleri ise genel kurul gündemine alınıp 

görüşülmek üzere şirketin yönetim organına bildirir. Ayrıca, verilen süre içinde 

yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında ise, kamu adına soruşturma ve 

kovuşturma yapılması için soruşturma raporu düzenlenir. 
 

Yöneticilerin cezai sorumluluklarını arttıran düzenlemelerin TTK tarafından 

benimsenmesi ışığında denetimlerin sıklaşacağı kuşkusuzdur. İlgili yeniliklerin 

şirketinizi nasıl etkileyeceği konusunda bilgi almak için lütfen tıklayınız. 

 

ÖNEMLİ GÜNLER 

 01 Aralık 
Dünya Aids Günü 

 

 03 Aralık 
Dünya Özürlüler Günü 

 

 10 Aralık 
Dünya İnsan Hakları Günü  

 

 25 Aralık 
Noel 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

BEKEMLER & GöKER HUKUK BüROSU 
 

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

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 

 

 

 
 Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Başkent 

Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi için belirlenen 

sabit bedellerin yürürlükte kaldığı süre boyunca yıllık 

tüketimi 800.000 m3’ün altında gerçekleşen tüketiciler 

için sistem kullanım bedeli olarak Birim Hizmet ve 

Amortisman Bedeli, yıllık tüketimi 800.000 m3 ve 

üzerinde olan tüketiciler için sistem kullanım bedeli 

olarak Taşıma Bedeli uygulanacağı belirlenmiştir.  

 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girecek olan 4033 nolu 

karar ile, diğer tedarikçilerden enerji satın alan serbest 

tüketicilerin perakende satış lisansı sahibi dağıtım 

şirketlerine dönmesi halinde uygulanacak perakende 

satış fiyatlarıyla ilgili uygulanacak hükümlere yer 

verilmiştir. 
 

 

 

 
 

 
 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve 

Opsiyon Piyasasının işlem, üyelik ve takas esaslarını, 

vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile diğer türev 

araçların İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli 

İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem görmesine ilişkin 

işlemleri düzenleyen “İstanbul Menkul Kıymetler 

Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası 

Yönetmeliği” 17.11.2012 tarihli ve 28470 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  

 “Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:VII, 

No:10)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

(Seri:VII, No:44)” 24.11.2012 tarihli ve 28477 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile fon türleri, 

fon kurma limiti, fonun organizasyonuna ilişkin 

hükümler, katılma belgelerine ilişkin hükümler gibi 

birçok önemli maddede değişikliğe gidilmiştir.  
 Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin, 6102 sayılı Türk 

Ticaret Kanunu’nun 134 ila 194 üncü maddeleri ve 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19’uncu ve 

20’nci maddeleri çerçevesinde sermayesinin % 99’una 

sahip olduğu Doğu Anadolu Maden Arama ve Sondaj 

A.Ş.’yi devralma suretiyle birleşme işlemine SPK'nun 

Seri:I, No:31 sayılı “Birleşme İşlemlerine İlişkin 

Esaslar Tebliği”nin 10/A maddesi uyarınca SPK 

tarafından onaylandı. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

KASIM AYINA BAKIŞ 
 
 
 

 

Sermaye Piyasası Kurulu 
SPK 

 



REKABET KURUMU’NDAN 
 
  

 

 Rekabet Kurulu, Türk Havayolları A.O. ve Türkiye Garanti Bankası 

A.Ş.arasında imzalanan "THY Frequent Flyer Programı Miles&Smiles 

Kredi Kartı işbirliği Sözleşmesi"ne menfi tespit belgesi verilmesi veya 

muafiyet tanınması talebi üzerine yapılan inceleme sonucunda, 

 

1. Türk Havayolları A.O. ve Türkiye Garanti Bankası 

A.Ş.arasında imzalanan "THY Frequent Flyer Programı 

Miles&Smiles Kredi Kartı İşbirliği Sözleşmesi"nde, 4054 

sayılı Kanun’un 4. maddesine aykırı hükümler bulunması 

nedeniyle menfi tespit belgesi verilemeyeceğine,  

2. Bununla birlikte söz konusu sözleşmeye, 4054 sayılı Kanun’un 

5. maddesi çerçevesinde 5 yıl süre ile bireysel muafiyet 

tanınmasına 

 

karar verdi.  
 

 Rekabet Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Datamed Bilgi Yönetimi 

Ltd. Şti. arasında imzalanan "T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 

Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Paylaşımına İlişkin Sözleşme"ye, 

Kanun'un 4, 6 ve 7. maddeleri kapsamında düzenlemeler içermemesi 

nedeniyle menfi tespit belgesi verilmesine karar verdi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Rekabet Kurulu, otobüs 

taşımacılığı pazarında faaliyet 

gösteren, "Anadolu" markası başta 

olmak üzere Anadolu Ulaşım 

A.Ş.'ye ait varlıkların bir kısmının 

A. Pamukkale Taşımacılık Turizm 

Ticaret Ltd. Şti. tarafından 

devralınması işlemine izin verdi. 

 

 Rekabet Kurulu, Full Petrol ve 

Enerji Yatırımları Sanayi ve 

Ticaret A.Ş.'nin % 60 oranında 

hissesinin Doğan Enerji 

Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

tarafından devralınması suretiyle 

adı geçen şirketin ortak girişime 

dönüştürülmesi işlemine izin verdi.  
 

 Seament Holding S.A.L.'nin Rota 

Liman Hizmetleri Sanayi 

A.Ş.’deki  bütün hisselerinin 

Yılport Yarımca Yatırım ve Liman 

İşletmeciliği A.Ş. tarafından 

devralınması işlemine Rekabet 

Kurulu tarafından izin verildi. 

 

 

 

DÖVİZ PİYASALARI’NDAN 
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BİRLEŞME VE DEVRALMALAR 



 

Milletlerarası Anlaşmalar 

 02.07.2012 tarihinde Ankara’da imzalanan ve Bakanlar Kurulu’nca 04.10.2012 tarihinde onaylanan “Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar” 07.11.2012 

tarihli ve 28460 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Anlaşma ile askeri eğitim kurumlarında, birliklerinde ve tesislerinde eğitim 

görmek amacıyla kabul edilen personele ilişkin uygulanacak prosedürler açıklanmıştır. 

Mevzuat 

 “Limanlar Yönetmeliği” 31.10.2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi. Yönetmelik 

ile liman başkanlıklarının sınırları, demirleme sahaları, gemilerin veya deniz araçlarının seyir, demirleme veya kıyı tesislerine 

yanaşma, bağlama veya ayrılmalarında uyulacak kurallar, kılavuzluk ve römorkörcülüğe ilişkin düzenlemeler, seyir, can, mal, 

çevre güvenliği ve emniyeti ile disiplinin sağlanmasına ilişkin uygulanacak birçok önemli işlem açıklanmıştır. 

 “Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ” 31.10.2012 tarihli ve 

28453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğde, şirketlerin birleşme, bölünme gibi yapı değişiklikleri, ayni 

sermaye konulmasında tespit işlemleri ve sicillerdeki mevcut hakların değişimi, başvuru yöntemleri açıklanmıştır. 

 “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik” 04.11.2012 tarihli ve 28457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, 

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere ilişkin tanımlar, sınıflandırılma, sınıf değişimi ve kaybı, kamu kontrolündeki işletmeler, 

çalışan sayısı, finansman tutarı ve referans dönemi için kullanılan veriler gibi birçok önemli maddedeki değişikler açıklanmıştır. 

 “Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik” 09.11.2012 tarihli ve 28462 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bireysel 

Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa dayanılarak hazırlanan yönetmelikte, kişilerin bireysel emeklilik sistemine 

girişleri, emeklilik sözleşmesindeki hak ve yükümlülükleri, bireysel emeklilik sisteminin işleyişine ilişkin işlemler açıklanmıştır.  

 “Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 

14.11.2012 tarihli ve 28467 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile varlık yönetim şirketlerinin 

kurulması, ana sözleşme değişiklikleri ve hisse devrinde, yönetim kurulu üyelik seçimleri, faaliyet ve denetime ilişkin birçok 

önemli maddedeki değişiklikler açıklanmıştır.  

 “Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği (No: 2012/75)” 15.11.2012 tarihli ve 28468 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe girdi. Tebliğ ile 2012-2013 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde özel okullar dahil, anaokulu ve ilkokul 

öğrencilerine haftada 3 gün her öğrenciye 200 ml süt dağıtılması açıklanmıştır. 

 “Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği 

İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ” 15.11.2012 tarihli ve 28468 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe girdi. Tebliğde, kuruluşu ve sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olan anonim şirketlerin 

belirlenmesi, sermayeleri ellibin TL altında olan anonim şirketler ile onbin TL'den az olan limited şirketlerin, 14.02.2014 tarihine 

kadar bu miktarlara yükseltme işlemleri açıklanmıştır.  

 “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 20.11.2012 tarihli ve 28473 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile aynı ticari kaliteye ve teknik özelliklere sahip eşdeğer eşya kullanımı, geçici 

depolama yerindeki ve gümrük antrepolarındaki izin şartları gibi birçok önemli maddedeki değişiklikler açıklanmıştır. 

  “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik” 27.11.2012 tarihli ve 28480 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, öğrencilerin kılık ve kıyafetlerine ilişkin uyulacak kurallar 

düzenlenmiştir. 

  “Pazar Analizi Yönetmeliği” 27.11.2012 tarihli ve 28480 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, 

elektronik haberleşme sektöründe rekabet ortamının oluşturulması, korunması ve geliştirilmesi işlemlerinde uygulanacak 

yöntemler açıklanmıştır. 

RESMİ GAZETE 


