
 
 

ÖZEL DENETİM TALEP HAKKI 

13.01.2011 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe giren 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret 

Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde en önemli değişiklikler sahip olduğu ikinci 

derecede sınırlı sorumluluk ilkesi ve de şirket yönetiminde sahip olduğu denetim 

mekanizmaları ile en çok tercih edilen şirket yapısı olan Anonim Şirketlerle 

alakalı meydana gelmiştir. Bu kapsamda Kanun ile pay sahiplerine yeni bir özel 

denetim talep hakkı tanınmıştır.  

Özel denetim talep edilebilmesi iki ön koşula bağlıdır; ilk olarak böyle bir talebin 

belirli bir olay çerçevesinde hissedarın pay sahipliği haklarının kullanımı için 

gerekli bir bilgiye yönelik olması ve ikinci olarak da bu konu hakkında hissedarın 

Kanundan doğan bilgi edinme hakkını kullanış ancak hissedara bilgi verilmemiş 

olması gerekmektedir. Pay sahibi bu koşulların mevcut olması durumunda 

öncelikle bu talebini Genel Kurula sunmalıdır. Gündemde bu talep mevcut olmasa 

dahi pay sahibi bu talebi Genel Kurul toplantısı sırasında kurulun onayına 

sunabilmektedir. Genel Kurula sunulduğu takdirde eğer onay verilirse Genel Kurul 

tarafından bu toplantıdan itibaren 30 gün içerisinde şirket veya pay sahibi şirketin 

bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret mahkemesinden özel denetçinin atanmasını 

talep edebilir. Genel Kurul’un bu talebi reddetmesi halinde talepte bulunan kişi 

eğer sermayenin en az %10’una veya hisselerinin itibari değerinin toplamı en az 1 

milyon TL’sine sahip ise talebin reddinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkemeden 

denetçi atanmasını talep edebilir. Bu kapsamda denetçi olarak atanan kişi görevi 

süresince edindiği ticari sırları şirket sırlarını saklamakla yükümlü olup görevini 

şirketin menfaatlerini gözeterek ve şirket işlerine aksaklık vermeyecek şekilde ifa 

etmelidir. Rapor hazırlanırken denetçi tarafından talep edilen bilgilere uygun 

defter ve kayıtların ibrazı zorunludur. 

Sonuç olarak Yeni Türk Ticaret Kanunu ile özel denetçinin genel kurul yerine 

mahkeme tarafından atanması, işlevsel ve bağımsız bir özel denetim mekanizması 

oluşturarak ekonomideki hareketliliği artırmayı ve şirket yönetimlerindeki 

şeffaflığı tam olarak sağlamayı amaçlamaktadır. İlgili mevzuat hakkında daha 

detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. 
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  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 
EPDK 

 

 
 “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 

Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim 
Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararında 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı” 
25.06.2015 tarihli ve 29397 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar 
ile LPG otogaz bayilik lisansı, LPG dağıtıcı 
lisansı, lisans başvurusunda bulundurulması 
gereken başvuru dilekçesi, taahhütname ve 
gerekli diğer bilgi ve belgelerden oluşan lisans 
başvuru dosyasındaki değişikliklere yer 
verilmiştir.  

 

 Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin 

Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği ile 

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin 

Esaslar Tebliği'ne ilişkin değişiklik 

taslakları Sermaye Piyasası Kurulu resmi 

internet sitesinde yayımlanmıştır. Sermaye 

piyasasındaki küresel yatırımların ve 

yatırımcıların teşviki amacıyla değişiklik 

yapılması öngörülmüş olup, Tebliğ 

Taslakları 15.07.2015 tarihine kadar tüm 

kişi ve kuruluşların görüş ve önerilerine 

açılmıştır. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

HAZİRAN AYINA BAKIŞ 
 
 
 

 

Sermaye Piyasası Kurulu 
SPK 

 



REKABET KURUMU’NDAN 
 
  

 

 

 Rekabet Kurulu, Polaris Sigorta ve Reasürans Brokerlik 

Hizmetleri A.Ş.’nin sigorta brokerliğini yaptığı Atateks 

Şirketler Grubu ile kredi ilişkisi içerisinde bulunan Türkiye 

Garanti Bankası A.Ş.’nin, acentesi olduğu Eureko Sigorta 

A.Ş. ile birlikte Atateks Şirketler Grubunu kendileriyle 

çalışmaya zorlayarak şikayetçiyi zarara uğrattığı iddiası 

üzerine, 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca 

şikayetin reddi ile soruşturma açılmamasına, 5. maddesi 

çerçevesinde bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi.  

 

 Rekabet Kurulu, Elektro Ak Bobinaj ve Elektrik 

Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti. ve Elektro Aktif Bobinaj ve 

Elektrik Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. firmalarının 

satmış oldukları “Endüvi, Yastık ve Emaye Bobin Teli’’ 

ürünlerinin fiyat listelerinde yıkıcı fiyat uygulayarak 4054 

sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine, 

4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca şikayetin reddi 

ile soruşturma açılmamasına karar verdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Rekabet Kurulu, Tri Way 

Hold Co AB ve Way Equity 

GmbH&Co KG tarafından 

kontrol edilen Wittur 

International Holding 

GmbH’nin tüm hisselerinin, 

Paternoster Holding IV 

GmbH tarafından 

devralınması işlemine izin 

verdi. 

 

 Rekabet Kurulu, Meeting 

Point International GmbH ile 

Mustafa Yadel OSKAN 

tarafından ortaklaşa kontrol 

edilen Yaren Turizm 

Taşımacılık ve İnş. Tic. Ltd. 

Şti.’nin kontrolünün Meeting 

Point International GmbH'ye 

devredilmesi izin verdi. 

 

 Rekabet Kurulu, Yıldız 

Holding A.Ş. tarafından 

kontrol edilen Dosu Maya 

Mayacılık A.Ş’nin tam 

kontrolünün Lesaffre et 

Compaigne tarafından 

devralınması işlemine izin 

verdi. 
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BİRLEŞME VE DEVRALMALAR 



 

Mevzuat 

 “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik 

Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/43)’de Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ (No: 2015/26)” 03.06.2015 tarihli ve 29375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 23.01.2015 tarihi 

itibariyle geçerli olacak Tebliğ’de, tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım projelerine ilişkin 

değişiklikler açıklanmıştır. 

 “Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 

1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)” 06.06.2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile Avrupa Topluluğu (AT) Sözleşmesinin süresi 

içerisinde Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası ve Uygulamasına ilişkin AT yüklenicilerine KDV 

iadelerindeki işlemlere açıklık getirilmiştir. 

 “Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi 

Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/24)” 07.06.2015 tarihli ve 29379 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ’de, tarımsal işletmelerin gelir, gider ve faaliyetlerine ilişkin 

muhasebe verilerinin toplanması istatistik değerlendirmelerinin yapılması amacıyla oluşturulan sistemin 

kurulduğu illerde gönüllülük esasına dayalı olarak sisteme katılan işletmelere 2015 yılı için yapılacak 

olan katılım desteği ödemesinde uygulanacak işlemlere yer verilmiştir.  

 “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve 

TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’de Değişiklik Yapılmasına 

Dair Tebliğ (No: 2015/2)” 20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

girdi. Tebliğ ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından desteklenecek faaliyetler, destek ödeme belgelerinin 

ibrazı ve ödeme gibi birçok önemli maddedeki değişiklikler açıklanmıştır.  

 “Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik” 25.06.2015 tarihli ve 29397 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile tıbbi cihazların kullanımları 

süresince hastaların, kullanıcıların ve üçüncü şahısların sağlığı ve güvenliği açısından ortaya çıkabilecek 

tehlikelere karşı tıbbi cihazların kullanım süresince test, kontrol, bakım, onarım, kalibrasyon gibi 

işlemlerin yapılmasında ve denetlenmesinde uygulanacak yönetmeler düzenlenmiştir. 

 “Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve 

Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde 

(97/68/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 26.06.2015 tarihli ve 29398 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik’te, motorlardan çıkan gaz emisyonları ve parçacık 

halindeki kirleticilerin seviyesi bakımından içten yanmalı motor tipi veya motor grubu, faz uygulaması 

ve zaman çizelgesi, dayanak maddelerine ilişkin değişikliklere yer verilmiştir. 

RESMİ GAZETE 


