
 
 

KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ ÇERÇEVESĠNDE BAĞIMSIZ ÜYE 
 

6102  sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) yürürlüğe girmesi ile sermaye şirketlerinin 

yönetimi kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde şekillenmeye başlamıştır. Bu doğrultuda  

Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamındaki şirketlerdeki kurumsal yönetim 30 Aralık 2011 

tarihli ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal 

Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No: 56) 

(“Tebliğ”) ile düzenlenmektedir. 

 

Tebliğ uyarınca Sermaye Piyasası mevzuatına tabi şirketlerde yönetim kurulu üyeleri  icracı ve 

icra görevi olmayan olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İcra görevi olmayan yönetim kurulu 

üyesi, şirketin şeffaflığını sağlamak için şirketi tarafsız olarak incelemekle yükümlüdür.  Bu 

nedenle bu üyeler bağımsız olacaktır. Üyelerin bağımsızlığı Tebliğ ile belirlen şartlar ile 

sağlanacaktır. Buna göre bağımsız üyenin; son beş yıl içinde şirket, şirketin ilişkili taraflarından 

biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip 

hissedarların ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendisi ve Tebliğ’de belirlenen aile üyeleri arasında 

doğrudan veya dolaylı nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması; şirketin faaliyet ve 

organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve 

yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması; şirkete hizmet ve ürün sağlayan firmaların 

herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması; şirkette hissedar ise 

sermayede sahip olduğu payın oranının 1%’den fazla olmaması ve bu payların imtiyazlı 

olmaması, Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayılması gerekmektedir. 

 

Yönetim kurulu,  şirket bünyesinde kurulan Aday Gösterme Komitesi’nin raporu çerçevesinde 

bağımsız üye aday listesini hazırlayarak genel kurul toplantısından en az 60 gün önce SPK’ya 

gönderir. SPK liste hakkında varsa olumsuz görüşünü 30 gün içerisinde şirkete bildirir. 

SPK’nın olumsuz görüş bildirmiş olduğu kişi genel kurula bağımsız üye adayı olarak 

sunulamaz.   

 

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinin bağımsızlıklarının korunmasını 

sağlayacak ölçüde olması gerekir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri kanundan ve esas 

sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde sorumlu 

tutulabileceklerdir. Kusurun belirlenmesinde Borçlar Kanununun ilgili maddelerindeki 

düzenlemeler de dikkate alınacaktır. 

 

Sermaye Piyasası mevzuatı kapsımdaki şirketlerde şeffaflığı ve hesap verilebilirliği sağlamak 

adına getirilmiş bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak için 

tıklayınız. 

ÖNEMLİ GÜNLER 

 04 Ekim 

 Dünya Mimarlık Günü  

 Hayvanları Koruma Günü 

 

 07 Ekim 

 Dünya Çocuk Günü 

 

 16 Ekim 

 Dünya Gıda Günü 

 

 29 Ekim 

 Cumhuriyet Bayramı 
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  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 
EPDK 

 

 
 “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik 

Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamın 
Yurt İçinde İmalatı Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 
04.09.2013 tarihli ve 28755 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
Yönetmelik ile yurt içi imalatın belgelendirilmesi, 
yerli katkı ilave fiyatının belirlenmesi, yurt içi 
imalatın denetlenmesi gibi birçok önemli 
maddedeki değişikliklere yer verilmiştir.  

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 23.09.2013 
tarihinde Elektrik Piyasası Dengeleme ve 
Uzlaştırma Yönetmeliği taslağını yayınladı. 
07.10.2013 tarihine kadar kamuoyunun görüş ve 
değerlendirmelerine açık tutulacak olan taslak 
yönetmelikte, aktif elektrik enerjisi arzı ile 
talebinin dengelenmesine, lisans sahibi tüzel 
kişilerin takas ve uzlaştırmaya katılımları sonucu 
oluşan alacak ve borçlarının mali açıdan 
uzlaştırılmasına ilişkin uygulanacak yöntemlere 
açıklık getirilmiştir. 

 

  “Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları 

Tebliği (VII-128.3)” 10.09.2013 tarihli ve 28761 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

girdi. Tebliğ ile  borsada işlem görecek yatırım 

kuruluşu varantları ile sertifikalarının ve ortaklık 

varantlarının ihracına ilişkin alım satım işlemlerinde 

uygulanacak yöntemlere yer verilmiştir.  

 

 Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararı ile Yönetim 

kuruluna 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 

128. maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi hükmü 

uyarınca yönetim kurulu toplantı sayısını 

sağlayacak asgari sayıda üye atanan ve bağımsız 

olan üyelerin en az yarısının Seri:IV, No:56 sayılı 

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve 

Uygulanmasına İlişkin Tebliğinde yer alan “Gelir 

Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş 

sayılması” şartını sağlayan halka açık ortaklıklar 

için, bu atamalar sonrasında boş kalan yönetim 

kurulu üyeliklerine, yine aynı Kanun maddesi 

uyarınca ortakların gösterdiği adaylar arasından 

yapılacak atamalarda Gelir Vergisi Kanunu’na göre 

Türkiye’de yerleşmiş sayılması” yönündeki 

bağımsızlık kriterinin aranmamasına karar verdi. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

EYLÜL AYINA BAKIŞ 
 
 
 

 

Sermaye Piyasası Kurulu 
SPK 

 



REKABET KURUMU’NDAN 
 
  

 

 Rekabet Kurulu, Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. ile Doğadan 

Gıda Ürünleri Sanayi ve Pazarlama A.Ş. arasında imzalanan 

Ana Distribütörlük Sözleşmesi’nin “siyah çay ürünleri” pazarı 

bakımından 2002/2 sayılı Tebliğ kapsamında grup 

muafiyetinden yararlandığına karar verildi, “paketlenmiş bitki 

ve meyve çayları” pazarı bakımından ise sözleşmeye bireysel 

muafiyet tanıdı.  

 

 “Uzmanlaşma Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği 

(No: 2013/3)” 26.07.2013 tarihli ve 28719 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğde, Aynı ürün 

pazarında aktif olarak faaliyet gösteren, birbirlerini tamamlayıcı 

nitelikte iktisadi varlıklara ve faaliyetlere sahip bulunan 

teşebbüsler arasında yapılan uzmanlaşmaya, dağıtıma, pazar 

paylarına ilişkin oluşturulacak anlaşmalardaki uygulanacak 

yöntemlere yer verilmiştir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Rekabet Kurulu, Bilyoner Aktif 

Hizmetler A.Ş.’nin Demir 

Toprak İthalat ve İhracat A.Ş., 

Endüstri Holding A.Ş., Sınai ve 

Mali Yatırımlar Holding A.Ş.’ye 

ait hisselerinin diğer ortaklar 

Intralot SA Integrated Lottery 

Systems and Services ve Tek 

Elektronik Yatırım San. ve Tic. 

A.Ş. tarafından devralınması 

işlemine izin verdi.  
 

 Rekabet Kurulu, Mora Turizm 

Otelcilik Restaurant İşletmeleri 

San. ve Tic. A.Ş., Masa 

Restaurant Grup İşletmeleri San. 

ve Tic. A.Ş., Darphane 

Lokantaları İşletmeleri San. ve 

Tic. A.Ş., Boğaziçi Borsa 

Lokantacılık İşletmeleri San. 

Tic. A.Ş.’nin bir kısım hissesinin 

Nahita Restoran İşletmeciliği 

Yatırım A.Ş. tarafından 

devralınarak adı geçen 

şirketlerin ortak girişime 

dönüştürülmesi işlemine izin 

verdi.  
 

 Opet Petrolcülük A.Ş. ile Aygaz 

A.Ş. tarafından Opet-Aygaz 

Gayrimenkul A.Ş. ticaret unvanlı 

ortak girişim şirketi kurulması 

işlemine bireysel muafiyet 

tanındı. 

 

 

 

 

DÖVİZ PİYASALARI’NDAN 
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BĠRLEġME VE DEVRALMALAR 



 

Milletlerarası AnlaĢmalar 

 19.06.2013 tarihinde Ankara’da imzalanan ve Bakanlar Kurulunca 19.08.2013 tarihinde onaylanan “Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport 

Hamillerinin Vizeden Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar” 09.09.2013 

tarihli ve 28760 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Anlaşma ile iki ülke arasındaki  ilişkilerin ve 

işbirliğinin geliştirilmesi, vatandaşlarının seyahatlerini kolaylaştırmak amacıyla vize muafiyetine ilişkin 

işlemlere yer verilmiştir. 

Mevzuat 

 “Ağır Ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğin Yürürlükten 

Kaldırılması Hakkında Tebliğ” 03.09.2013 tarihli ve 28754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 30.12.2012 

tarihinden itibaren geçerli olacak Tebliğ ile “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki 

Eğitimlerine Dair Tebliğ” yürülükten kaldırılmıştır.  

 “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 08.09.2013 tarihli ve 

28759 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, proje hazırlanması, yapı ruhsatı 

ve arazi düzenlemesindeki uygulamalarda izlenecek işlemlere, kent bölgelerindeki kullanım şartları, arsa ve 

yapılarla ilgili yeni düzenlemeler gibi birçok önemli maddedeki değişikliklere yer verilmiştir. 

 “Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’de Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ” 14.09.2013 tarihli ve 28765 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 01.10.2013 

tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Tebliğde, aylık azami akdi faiz oranı, TL’de %2,02, ABD 

dolarında %1,70, Euro’da % 1,64, aylık azami gecikme faizi oranı, TL’de %2,52, ABD dolarında %2,20, 

Euro’da %2,14 olarak belirlenmiştir.  

 “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8)’de 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2013/1)” 14.09.2013 tarihli ve 28765 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile eğitimcilerin düzenleyeceği eğitim programları, proje 

bazlı eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama, alım heyeti ve bireysel danışmanlık programları ile istihdam 

giderlerinin desteklenmesi gibi birçok önemli maddedeki değişiklilere yer verilmiştir.  

 “Organize Sanayi Bölgelerindeki Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsisine İlişkin 

Sürenin Uzatılması Hakkında Karar” 21.09.2013 tarihli ve 28772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Bakanlar Kurulu tarafından 25.03.2013 tarihinde onaylanan Karar ile organize sanayi bölgelerindeki 

parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsisine ilişkin sürenin 2 yıl uzatılması kararlaştırılmıştır. 

 “Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi”, “Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı 

Tarifesi”, “Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi”, “Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık 

Ücret Tarifesi” 26.09.2013 tarihli ve 28777 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeniden düzenlenen 

tarifelere açıklık getirilmiştir.  
 

RESMİ GAZETE 


