YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARİ İÇERİĞİ BELİRLENDİ

Yeni TKK’nın yürürlüğe girmesi ile tamamlayıcı Yönetmelik ve tebliğlerin
hazırlanmaları hız kazanmıştır. Bu doğrultuda, TTK’ya göre kurulan ve faaliyet
gösteren ticaret şirketlerinin yıllık faaliyet raporlarının asgari içerikleri, Ağustos
ayında yürürlüğe giren “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin
Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) ile belirlenmiştir.
Genel hatlarıyla Yönetmelik, şirketin faaliyetlerinin akışı ile gelişmesinin ve
karşılaşılması muhtemel risklerin belirtildiği raporu ifade eden yıllık faaliyet
raporu hazırlanırken yönetim organı tarafından dikkate alınması gereken zaruri ve
ihtiyari hususları belirmektedir. Yönetmelik uyarınca Rapor, şirketin hak ve
yararını da gözetecek şekilde, doğru, eksiksiz, gerçeğe uygun ve dürüst bir
şekilde hazırlanacak olup raporda yanıltıcı, abartılı ve gerçeğe aykırı ifadelere yer
verilemeyecektir.
İlgili olduğu hesap döneminin bitimini izleyen iki ay içinde hazırlanması gereken
raporun, ortakların şirket faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye tam ve doğru bir
şekilde ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanması gerekmektedir. Şirketin
yönetim organı tarafından onaylanacak olan raporun mümkün olan en basit
kavram ve terimler kullanılarak hazırlanması da mecburidir.
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Rapor, genel bilgiler, yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan
mali haklar, şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları, şirket faaliyetleri ve
faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler, finansal durum, riskler ve yönetim
organının değerlendirmesi ve diğer hususlar gibi bölümlerden oluşacaktır.
Yönetmelik ile yukarıda belirtilen bölümlerde bulunması zorunlu olan hususlar
tek tek belirlenmiştir. Son olarak, yıllık faaliyet raporunda şirketin gelişmesine ve
karşılaşması muhtemel risklere açıkça işaret olunur ve bu konulara ilişkin
yönetim organının değerlendirmesine de yer verilecektir.
Yeni TTK’nın şirket yöneticilerine yüklediği sorumlulukların ciddiyeti göz önüne
alındığında, yönetimde yer alanlara gerekli özeni göstermelerini, titiz ve seri
olmalarını önemle tavsiye ederiz. Yıllık Faaliyet Raporu’nda yer alması zorunlu
olan hususların listesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.
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ARALIK AYINA BAKIŞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
EPDK

Sermaye Piyasası Kurulu
SPK
 Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
hazırlanan "Emeklilik Yatırım Fonlarının
Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar
Hakkında
Yönetmelik
Taslağı"
30.11.2012 tarihinde yayınlanmıştır.
Yönetmelik, emeklilik yatırım fonlarının
türleri, kuruluşları, örgüt yapısı, faaliyet
ilke ve esasları, katkıların bu fonlarda
toplanması ve değerlendirilmesi, fon
malvarlığı, fon portföyündeki varlıkların
saklanması, portföyün yönetimi, fonların
birleşme, devir ve dönüşüm esasları, iç ve
dış denetimi ile kamunun aydınlatılmasına
ilişkin esas ve usulleri kapsamaktadır.

 “Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin
Hizmet Kalitesi Yönetmeliği” 21.12.2012 tarihli ve
28504 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.
01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girecek olan
yönetmelikte, elektrik enerjisi dağıtım şirketleri,
perakende satış şirketleri ve kullanıcılar tarafından
uyulması gereken kurallar açıklanmıştır.
 “Petrol
Piyasası
Fiyatlandırma
Sistemi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik” 30.11.2012 tarihli ve 28483 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikte, tanımlar, tarife, fiyat listeleri ve fiyat
ilanlarının kamuoyuna açıklanması gibi birçok
önemli maddedeki değişiklikler açıklanmıştır.
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DÖVİZ PİYASALARI’NDAN
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 Rekabet Kurulu, Doors Holding

3

DOLAR

A.Ş.
hissesinin
%74,25'inin,
Nahita Restoran İşletmeciliği ve
Yatırım A.Ş. ve Garanti Turizm
Yatırım ve İşletme A.Ş., Doğuş
Holding A.Ş., Doğuş Turizm
Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği
San. ve Tic. A.Ş., Arena Giyim
Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.
tarafından devralınması işlemine
izin verdi.
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Walt Disney Company
tarafından dolaylı olarak Lucas
Film Ltd.'nin tüm oy hakkına sahip
hisselerinin devralınması işlemine
Rekabet Kurulu tarafından izin
verildi.

 Rekabet Kurulu, Akdeniz Elektrik
Dağıtım A.Ş.'nin % 100 oranında
hissesinin blok satış yöntemiyle
özelleştirilmesi kapsamında teklif
sahiplerinden Cengiz-Kolin-Limak
Ortak Girişim Grubu veya GENPA
Telekomünikasyon ve İletişim
Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. veya
Elsan-Tümaş-Karaçay
Ortak
Girişim Grubu’ndan herhangi biri
tarafından bahse konu hisselerin
devralınması
işlemine
izin
verilmesinde sakınca olmadığına
karar verdi.
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REKABET KURUMU’NDAN
 Rekabet Kurulu, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından bakım,
onarım ve işletimi yapılan otoyol ve köprülerin özelleştirilmesi
kapsamında, işletme haklarının 25 yıllık bir süre için devrine izin
verilmesi talebi üzerine yapılan inceleme sonucunda,
1. Aşağıda listelenen şirketler tarafından gerçekleştirilen devir alma
işleminin, 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve bu maddeye
dayanılarak çıkarılan 1998/4 sayılı "Özelleştirme Yoluyla
Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet
Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" kapsamında izne tabi
olduğuna karar verdi. ;
- Nurol Holding A.Ş.-MV Holding A.Ş.-Alsim Alarko San. Tes.
ve Tic. A.Ş.- Kalyon İnş. San. ve Tic. A.Ş.- Fernas İnş. A.Ş.
Ortak Girişim Grubu,
- Koç Holding A.Ş.-UEM Group Berhad-Gözde Gir. Ser. Yat.
Ortaklığı A.Ş. Ortak Girişim Grubu,
- Autostrade Per I'Italia S.P.A-Doğuş Holding A.Ş.-Makyol İnş.
San. Tur. ve Tic. AŞ.-Akfen Holding A.Ş. Ortak Girişim
Grubu
2. Ayrıca, adı geçen teklif sahiplerinden herhangi biri tarafından
gerçekleştirilecek muhtemel devralma işlemi sonucunda aynı Kanun
maddesinde yasaklanan nitelikte hakim durum yaratılmasının veya
mevcut bir hakim durumun güçlendirilmesinin ve böylece ilgili
pazarda rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu
olmadığına, bu nedenle bildirim konusu işleme izin verilmesinde
sakınca bulunmadığına karar verildi.

RESMİ GAZETE
Milletlerarası Anlaşmalar

 05.09.2012 tarihinde imzalanan ve Bakanlar Kurulunca 26.11.2012 tarihinde onaylanan “Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca



Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Arasındaki Hibe Anlaşması
Hakkında Karar” 21.12.2012 tarihli ve 28504 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Anlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti, Orta Doğu
ve Kuzey Afrika programı kapsamında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) 2011-2015 yılları dönemi için
toplamda 375.000 Avro hibe şeklinde finansal katkıda bulunması açıklanmıştır.
21.09.2012 tarihinde Ankara’da imzalanan ve Bakanlar Kurulunca 12.11.2012 tarihinde onaylanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı Adına Yemen Cumhuriyeti’nin Ankara
Büyükelçiliği Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma Hakkında Karar” 21.12.2012 tarihli ve 28504 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlandı. Anlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti, Yemen Cumhuriyeti’nin ihtiyaç duyduğu “Mobil Ağır İklim Tipi
Sahra Hastanesi”nin tüm donanımıyla birlikte ücretsiz olarak temin edilmesi açıklanmıştır.

Mevzuat

 “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu” 13.12.2012 tarihli ve 28496 sayılı Resmi Gazete'de










yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile finansal kiralama, faktoring, finansman şirketlerinin kuruluş ve çalışma yöntemleri,
faktoring ve finansman sözleşmelerine ilişkin düzenlenen işlemler açıklanmıştır.
“Koruyucu Aile Yönetmeliği” 14.12.2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülecek olan korunmaya muhtaç çocukların korunmalarını içeren yönetmelikte, korunmaya
muhtaç çocukların korunmalarını gerektiren süre içerisinde aile ortamının oluşturulması, koruyucu aile hizmetlerinin uygulama
yöntemleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile koruyucu ailenin yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, hizmetin etkin bir
şekilde yürütülmesine ilişkin işlemler açıklanmıştır.
“Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No.421)” 14.12.2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe
girdi. Mükelleflere yeni sorumluluk ve cazi yaptırımlar ile birçok önemli düzenlemelere açıklık getiren tebliğde, elektronik defter
ve elektronik fatura zorunluluğu, 397 sıra numaralı vergi usul kanunu genel tebliğinde yapılan değişiklikler gibi birçok önemli
madde açıklanarak mükellefler bilgilendirilmiştir.
“Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ (Sayı: 2008/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/14)”
21.12.2012 tarihli ve 28504 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğde, elektronik fon transferi ile IBAN
kullanılmasındaki değişikler açıklanmıştır.
“Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” 22.12.2012 tarihli ve 28505
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine ilişkin
uygulanacak yöntemler, yaptırımlar, uyulması gereken kurallar, alınacak tedbirler gibi birçok önemli hususa açıklık getirilmiştir.
“Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan
Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik” 27.12.2012 tarihli ve 28510 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte, sabit ve mobil
haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve teçhizatın kamu ve özel mülkiyet alanlarının altından,
üstünden ve üzerinden geçirilmesiyle ilgili işletmecilere tanınan hakları, bu hakka ilişkin işletmecilerin geçiş hakkı sağlayıcısına
ödemesindeki uygulanacak ücret tarifesi ve bu kapsamındaki işlemlerin denetlenmesine ilişkin uygulanacak yöntemler
açıklanmıştır.
“Sermaye Piyasası Kanunu” 30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile sermaye
piyasasının güvenilir, şeffaf, adil ve rekabetçi ortamda işleyişi, yatırımcıların menfaatlerinin korunmasını amaçlayan yöntemlere
ilişkin düzenlenen işlemler açıklanmıştır.

