SPK BİRLEŞME VE BÖLÜNME İŞLEMLERİNE DAİR TEBLİĞ
TASLAĞINI YAYINLADI.
Halka açık ortaklıkların sermaye şirketleri, şahıs şirketleri ve kooperatifler ile
olan birleşme ve bölünme işlemlerinde uyacakları esasları düzenleyen
Birleşme ve Bölünme İşlemlerine dair Tebliğ taslağı (“Taslak”) Sermaye
Piyasası Kurulu’nca (“Kurul”) 19.04.2013 tarihinde yayınlandı.

ÖNEMLİ GÜNLER
05 Haziran
Dünya Çevre Günü
16 Haziran
Babalar Günü

Taslak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun halka açık ortaklıkların
önemli nitelikteki işlemleri, ayrılma hakkı, genel kurul toplantılarına ilişkin
hükümlerine dayanılarak düzenlenmiştir. Taslağın birincil amacı birleşmebölünme işlemlerine ilişkin tüm aşamaları detaylı olarak kesin kurallara
bağlayarak ve piyasaların düzenli olarak bilgilendirilmesini sağlamaktır.
Taslak uyarınca birleşme ve bölünme işlemlerinde yapılacak
değerlendirmelerde ve değerlemelerde sermaye piyasası mevzuatı
çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçirilmiş yıllık finansal
tablolar esas alınacaktır. Aynı şekilde işleme taraf şirketlerin veya
malvarlıklarının ve değişim oranlarının tespiti amacıyla değerleme raporu
hazırlanması da öngörülmüştür. 6102 sayılı Ticaret Kanunu ile paralel olarak
birleşme-bölünme işlemlerine ilişkin genel kurul toplantılarına katılan ve
olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay
sahiplerine paylarını ortaklığa satarak ayrılma hakkı tanınmıştır. Ayrılma
hakkı kullanım fiyatı payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklarda
işlemin ilk defa kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada
oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından düşük olmayacak şekilde,
payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıkların payları için ise işleme
ilişkin olarak hazırlanan değerleme raporunda tespit edilerek belirlenecektir.
Yeni Ticaret Kanunu kapsamında azınlık haklarını koruma amacıyla detaylı
olarak düzenlenen birleşme-bölünme işlemlerinin pay değerlerinin hassas
dengelere bağlı olduğu halka açık ortaklıklarda daha detaylı düzenlenmesi
piyasalar açısından önem arzetmektedir. Tebliğ taslağına ulaşmak için lütfen
tıklayınız.
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MAYIS AYINA BAKIŞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
EPDK

Sermaye Piyasası Kurulu
SPK
 Sermaye Piyasası Kurulu 16.05.2013 tarihinde
Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım
Kuruluşlarının
Performans
Sunumuna,
Performansa Dayalı Ücretlendirme ve
Derecelendirme Faaliyetlerine İlişkin Esaslar
Hakkında Tebliğ taslağını yayınladı. Taslak
tebliğ ile bireysel ve kolektif yatırım
kuruluşlarına
ait
portföylerin
değerlendirilmesi, getirinin hesaplanması,
performansa dayalı ücretlendirmeye ilişkin
kamuya ilan edilme işlemlerinde uygulanacak
yöntemler düzenlenmiştir.
 Sermaye Piyasası Kurulu 16.05.2013 tarihinde
katılma paylarını sadece nitelikli yatırımcılara
satabilen yatırımcıların girişim sermayesi
yatırım
fonlarının
kuruluşlarına, sona
ermelerine, katılma paylarına ilişkin işlemleri
düzenleyen Girişim Sermayesi Yatırım
Fonlarına İlişkin Tebliğ taslağını yayınladı.

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 27.05.2013
tarihinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının
Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik taslağını
yayınladı. 10.06.2013 günü mesai bitimine kadar
kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık
tutulacak olan taslak yönetmelikte, yenilenebilir
enerji kaynaklarına dayalı üretim faaliyeti gösteren
üretim
lisansı
sahibi
tüzel
kişilerin
faydalanabileceği destekleme mekanizmalarına
ilişkin işlemler düzenlenmiştir.
 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 27.05.2013
tarihinde Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Tedarik
Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği taslağını
yayınladı. Taslak yönetmelik ile tüketicilerin
korunması ve hizmetlerin aksamaması için elektrik
piyasasında dağıtım veya tedarik lisansının iptal
edilmesinde alınacak tedbirlere ilişkin uygulanacak
yöntemler belirlenmiştir.
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 Rekabet
Kurulu,
MNG
Teknik
Uçak
Bakım
Hizmetleri A.Ş.’nin tüm
hisselerinin
Türk
Hava
Yolları
A.O.
tarafından
devralınması işlemine izin
verdi.
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REKABET KURUMU’NDAN
 Rekabet Kurulu, bankaların sahip oldukları ATM ağlarının diğer

 Rekabet Kurulu, Cargill Inc.,
ConAgra Foods Inc. ve CHS
Inc. tarafından Ardent Mills
S.a.r.l. ticaret unvanlı ortak
girişim kurulması işlemine
izin verdi.
 Eko Hipermarketçilik İç ve
Dış Tic. Ltd. Şti.'nin gerçek
kişilere ait tüm hisselerinin
İsmar Marketler Zinciri Gıda
ve Tüketim Malları San. ve
Tic.
A.Ş.
tarafından
devralınması
işlemine
Rekabet Kurulu tarafından
izin verildi.

banka müşterilerinin banka kartı aracılığıyla nakit çekim ve bakiye
sorma hizmetlerine açılması amacıyla yapılan ATM Banka Kartı
Paylaşımı Platformu Protokolü’ne süresiz olarak bireysel muafiyet
tanınması talebi üzerine yapılan inceleme sonucunda,
1. ATM Banka Kartı Paylaşımı Platformu Protokolü’nün, 4054
sayılı Kanun’un 4. maddesi kapsamında olduğuna,
2. Bununla birlikte bildirim konusu protokole, 4054 sayılı
Kanun’un 5. maddesinde sayılan şartların tamamını karşılaması
nedeniyle bireysel muafiyet tanınmasına
karar verdi.

 Rekabet Kurulu, Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.’ye ait belirli
ilaçların dağıtım, pazarlama, satış ve tanıtımı için Biovesta İlaçları
Ltd. Şti.’ye münhasır yetki verilmesi konulu sözleşmeye bireysel
muafiyet tanınması talebi üzerine yapılan inceleme sonucunda,
1. Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.’ye ait belirli ilaçların
dağıtım, pazarlama, satış ve tanıtımı için Biovesta İlaçları Ltd.
Şti.’ye münhasır yetki verilmesini konu edinen 23.1.2013 tarihli
sözleşmenin menfi tespit belgesi alamayacağına,
2. Söz konusu sözleşmenin rakipler arasında yapılması sebebiyle
2002/2 sayılı “Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti
Tebliği”nden yararlanmadığına,
3. Bununla birlikte, 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinin birinci
fıkrasında sayılan şartların tamamını karşılaması nedeniyle anılan
sözleşmeye bireysel muafiyet tanınmasına
karar verdi.

RESMİ GAZETE
Mevzuat
 “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” 31.05.2013 tarihli ve 28663 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlandı. 01.07.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek ve 6102 sayılı Ticaret Kanunu
ile paralel olarak hazırlanmış olan Yönetmelikte, denetime tabi sermaye şirketleri tarafından açılacak
internet siteleri, şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması, Merkezi Veri Tabanı Hizmet
Sağlayıcıların yapacakları işlemlere ilişkin düzenlenen yöntemler açıklanmıştır.
 “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 15.05.2013
tarihli ve 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe girdi. Yönetmelikte, 6331 sayılı İş Sağlığı
ve Güvenliği Kanunu kapsamında, işverenlerin ve çalışanların yükümlülükleri, iş sağlığı ve güvenliği
eğitimleri, eğitim programları, eğitim verebilecek kurum ve kuruluşlara ilişkin düzenlemeler açıklanmıştır.
 “Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi ile İlgili Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurulunun 25/4/2013 Tarihli ve 04/01 Sayılı Kararı” 20.05.2013 tarihli ve 28652 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlandı. Karar ile Türkiye Muhasebe Standartlarına göre finansal tablolarını düzenleyen
şirketlere ait finansal tablo örneklerine yer verilmiştir.
 “Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 354)” 11.05.2013 tarihli ve 28644 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile taşınmazların belediyeye devri işlemlerine ve hazineye tescil
edilmesine dair yeni düzenlemeler getirilmiştir.
 “Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik” 14.05.2013 tarihli ve 28647 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe
girdi. Yönetmelikte, iller arasında yapılacak olan sevklerde veteriner sağlık raporunun bulundurulması
zorunluluğu ve nakil işlem süreçlerine ilişkin maddelerde değişiklikler içermektedir.
 “Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2013/18)” 14.05.2013 tarihli ve
28647 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe girdi. 01.01.2013 tarihi itibariyle geçerli olacak tebliğ
ile ülkemiz hayvancılığının kaliteli yem ihtiyacının karşılanabilmesi, hayvancılığımızın uluslararası rekabete
karşı gelişmesinin sağlanabilmesi için yem bitkileri tarımı ile uğraşan çiftçilerin desteklenmesine ilişkin
uygulanacak yöntemler açıklanmıştır.
 “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik” 24.05.2013 tarihli ve 28656 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kademeli olarak yürürlüğe
girecek olna Yönetmelik, organik tarımın genel kuralları, organik tarıma başlama, toprak koruma, hazırlama
ve gübreleme, organik hayvansal üretim kuralları gibi birçok önemli maddedeki değişiklikler içermektedir.
 “Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları” 26.05.2013 tarihli ve 28658 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlandı. Şartname ile Sigortalının mesleki faaliyetine ilişkin sınırları çizilerek mesleki faaliyetini yerine
getirmesi esnasında, sözleşme süresince sorumluluk hükümleri düzenlenmiştir.

