
 
 

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN UYGULANMASINA DAİR 

YAPTIRIMLAR 
 

Global uygulamalara paralel olarak Sermaye Piyasası Kurulu‟nca (“SPK”) 

„Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ‟ 

çıkarılmıştır. Söz konusu ilkeler; mevzuatta ve uygulamada kurumsal yönetim 

konusunda oluşan eksikliği gidermek amacına yöneliktir.Tebliğin uygulanması 

esnasında karşılaşılan bazı sorunlar SPK‟yı 13.09.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe 

giren „Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin 

Tebliğ‟de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ‟i (“Tebliğ”) çıkarmak zorunda 

bırakmıştır.  
 

Tebliğ ile SPK‟nın, Kurumsal Yönetim İlkelerine uymayan ya da aykırı hareket 

eden halka açık anonim şirketlere sert yaptırımlar uygulaması öngörülmüştür. Söz 

konusu yaptırımlar, bağımsız yönetim kurulu üyesi seçmeyen ya da ilgili 

düzenlemelere aykırı seçen veya bu ilkelere uyum amacıyla esas sözleşme 

değişikliği yapmayan halka açık anonim şirketlerinin mahkemelere taşınmasına 

yöneliktir. SPK, halka açık anonim şirketlerde, zorunlu Kurumsal Yönetim 

İlkelerine aykırı durumlarda gerekirse ihtiyati tedbir kararı ile birlikte mevzuata 

aykırılığının tespiti ve işlemlerin iptalini Asliye Ticaret Mahkemesinden talep 

edebilecektir. Yeni düzenlemeye göre Mahkemeye sunulacak iptal talebine, 

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlanması adına gereken işlemleri içeren bir 

uyum önerisi de eklenecektir. İlgili uyum önerisi, borsa şirketlerinin faaliyetlerine 

ve esas sözleşmesi ile belirlenen yönetim yapısına asgari müdahalede 

bulunulması esası çerçevesinde hazırlanacaktır.  
 

Tebliğe eklenen geçici madde uyarınca, mahkemece atanan ve tesciline karar 

verilen bağımsız yönetim kurulu üyeleri, şirket genel kurulunca mevzuata uygun 

bağımsız üyeler seçilinceye kadar veya Kurulun başvurusu üzerine haklarında 

mahkemece yeni bir karar alınıncaya kadar görev yapacaktır.  
 

Sonuç olarak, bu ilkelerin halka açık anonim şirketlerin dünya standartlarında bir 

şeffaflık çerçevesinde kurumsallaşması için hayati önem arz ettiği getirilen 

yaptırımlar ile bir kez daha kanıtlanmıştır.   
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 “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik” 10.01.2013 tarihli ve 

28524 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kademeli 

olarak yürürlüğe girecek olan Yönetmelik ile gerçek 

veya tüzel kişilerin iletim dağıtım sistemine erişim ve 

sistem kullanım haklarında, dağıtım ve perakende satış 

hizmetlerinin sağlanamadığı durumlarda uygulanacak 

yöntemlerdeki değişiklikler açıklanmıştır.  

 “Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” 03.01.2012 tarihli ve 

28517 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 

girdi. Yönetmelikte, iletim sistemine bağlı rüzgar 

enerjisine dayalı üretim tesisleri ile kurulu gücü 10 

MW ve üzerinde olan dağıtım sistemine bağlı rüzgar 

enerjisine dayalı üretim tesislerine ilişkin şebeke 

bağlantı kriterlerindeki değişiklikler açıklanmıştır. 

 
 

 

 

 
 

 
 “Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, 

Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri 

Hakkında Tebliğ (Seri: V, No: 65)‟de Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 133)” 

31.12.2012 tarihli ve 28514 sayılı 4. Mükerrer 

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Tebliğde, açığa satışa konu olacak sermaye 

piyasası aracına ilişkin gerçekleşecek işlemlerde 

fiyat sınırında düzenlemeye gidilmiştir.  
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REKABET KURUMU’NDAN 
 
   

 Rekabet Kurulu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Kayseri 

Şeker Fabrikası AŞ.'deki %9,9993 oranında hissesinin "satış" 

yöntemiyle blok olarak ve "pazarlık usulü" uygulanmak 

suretiyle özelleştirilmesi kapsamında, bahse konu hisselerin 

teklif sahiplerinden Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. veya Ak-

Can Şeker San. ve Tic. A.Ş. tarafından devralınması işleminin 

kapsam dışı olduğuna karar verdi.  

 

 

 Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin % 100 oranında hissesinin 

blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi kapsamında, bahse konu 

hisselerin teklif sahiplerinden - Cengiz-Kolin-Limak Ortak 

Girişim Grubu veya - Park Holding A.Ş. veya - Elsan-Tümaş-

Karaçay Ortak Girişim Grubu tarafından devralınması 

işlemine izin verilmesinde sakınca bulunmadığına Rekabet 

Kurulu tarafından karar verildi.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Rekabet Kurulu, Verbund 

AG'nin Enerjisa Enerji A.Ş.'de 

sahip olduğu %50 oranında 

hissenin E.ON SE tarafından 

devralınması yoluyla Enerjisa 

Enerji A.Ş.'nin Sabancı Grubu 

ile E.ON SE'nin ortak 

kontrolüne geçmesi işlemine izin 

verdi.  
 

 Donata Holding SE'nin iştiraki 

JAB Beech Inc. vasıtasıyla 

Caribou Coffee Company, Inc‟in 

kontrolünü devralması işlemine 

Rekabet Kurulu tarafından izin 

verildi.  
 

 Rekabet Kurulu, MİM Isıtma 

Soğutma Havalandırma ve 

Arıtma Sistemleri Sanayi Ticaret 

A.Ş.'nin tüm hisselerinin A.O. 

Smith Corporation tarafından 

devralınması işlemine izin verdi. 
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Mevzuat 

 “Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 
01.01.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yönetmelikte, bireysel emeklilik aracılarında aranan nitelikler, uygulanacak sınava ilişkin esaslar, lisans ve lisans iptali 

gibi birçok önemli maddedeki değişiklikler açıklanmıştır.  

 “Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik” 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 01.01.2013 tarihi itibariyle 
yürürlüğe giren yönetmelik ile bireysel emeklilik sisteminde katılımcıların katkı paylarına karşılık olarak ödenecek devlet katkısına ilişkin uygulanacak işlemler 

açıklanmıştır.  

 “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 30.12.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 

yönetmelikte, işverenlerin işyerlerindeki sorumlulukları, çalışanların hak ve yükümlülükleri gibi iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin uygulanacak yöntemlere açıklık 
getirilmiştir.  

 “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği” 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 30.12.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe 
giren yönetmelik ile işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmelerine açıklık getirilmiştir.  

 “Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)‟de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 
2012/3)” 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 01.02.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek tebliğde, Rekabet Kurulunun iznine tabi 

birleşme ve devralmalardaki ciro bedellerine ilişkin düzenlemeler açıklanmıştır.  

 “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeniden düzenlenen ücret tarifelerine açıklık 
getirilmiştir.  

 “Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No.7)” 31.12.2012 tarihli ve 28514 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile 6322 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile 1 seri no.lu 

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler açıklanmıştır.  

 “Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No.121)” 31.12.2012 tarihli ve 28514 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğde, vergi oranları indirilen 

hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili sınırı ve iadelere ilişkin işkemlerdeki düzenlemeler açıklanmıştır.  

 “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No.422)” 31.12.2012 tarihli ve 28514 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile 01.01.2013 tarihi 
itibariyle uygulanacak olan yeniden değerleme oranında arttırılarak belirlenen miktarlar ve hadler açıklanmıştır.  

 “Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No.61)” 01.01.2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğde, yeniden değerleme oranında 
düzenlenen 2013 yılına ilişkin asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri açıklanmıştır.  

 “Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği” 10.01.2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile gümrük 

işlerini yerine getirmekle sorumlu olan kişilerin yetkilendirilmiş yükümlü statüsü işlemlerindeki gereken koşulların kolaylaştırılması, gümrük mevzuatından 

kaynaklanan işlemlerin basitleştirilmesi, emniyet ve güvenlik yönlü kolaylaştırmalar gibi birçok önemli maddelere ilişkin işlemler açıklanmıştır.  

 “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 10.01.2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
Yönetmelikte, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerince eşyanın serbest dolaşımı, basitleştirilmiş usulde beyanda bulunulması gibi birçok önemli maddede 

değişikliğe gidilmiştir.   

 “Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 17.01.2013 tarihli ve 28531 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, kamu idareleri ile özel bütçeli idareler tarafından hukuki işlemlerde hizmet satın alınacak serbest avukatların görev ve 
sorumlulukları düzenlenlenmiştir.  

 “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun” 19.01.2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlandı. Kanun ile makul sürede sonuçlandırılamayan başvurulara ilişkin oluşturulacak komisyon ile karar verilmesini içeren işlemler açıklanmıştır. 

 “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” 19.01.2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte, tebligatların elektronik ortam üzerinden 
gönderilmesine ilişkin düzenlemeler açıklanmıştır.  

 “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği” 26.01.2013 tarihli ve 28540 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik ile hukuk 
uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi, arabuluculuk kuruluşlarının denetlenmesi, eğitim süresi ve sınav kurallarının belirlenmesi, arabulucuların 

denetlenmesi, arabulucularda aranacak koşullar gibi birçok önemli madde açıklanmıştır. 

 “Ticaret Sicili Yönetmeliği” 27.01.2013 tarihli ve 28541 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, ticaret sicil kayıtlarının elektronik 
ortamda eksiksiz ve sağlıklı tutulması, hukuki güvenliğin teminat altına alınması, tescil işlemleri gibi birçok önemli madde açıklanmıştır.  
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