Haziran 2012
Sayı:34

Bunları Biliyor
Musunuz?

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
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SPK Başkanı Vedat Akgiray International Organization of
Securities Commissions (IOSCO)’ın yönetim kurulu başkan
yardımcısı oldu, İMKB hisse senedi endekslerinde değişilik
yapıldı
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5

Teksima Tekstil Makina Sanayi Türkiye’nin en eski aile
şirketlerinden biri olma özelliğini taşımaktadır. Kuruluşu
1893’lü yıllara dayanmaktadır.
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İşletmelerin krizlere hazırlıksız yakalanmasına neden olan
yönetsel hatalar da vardır. Optimum nakit dengesinden daha
az nakitle çalışma, alacak tahsilat süresini işletme sermayesi
ihtiyacını hesaba katmadan uzatma gibi unsurlar yönetsel
hata olarak sayılabilir.

CGS Center Hakkında
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Subprime
Piyasalar: Kredi
geçmişi yeterince iyi
olmayan kişilerin
yüksek faiz
karşılığında kredi
alabildikleri
piyasalara subprime
denir. Sözkonusu
kredi, ev alımı için
kullanılacaksa,
“subprime mortgage”
olarak nitelendirilir.
Krediyi veren
kuruluşlar, bu
kredileri risk
gruplarına ayırarak
tekrar piyasaya
sunabilmekte ve bu
kredileri satın
alabilecek
yatırımcılar
bulabilmektedir.
Kaynakça: www.tcmb.gov.tr

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan
Değişiklikler Kabul Edildi
Şirketlerin kurumsallaşması, rekabet
gücünün artırılması, sürdürülebilirliği, şeffaflığı ve
kamu güveninin oluşturulması için çok önemli bir
fırsat ve zemin hazırlayan Yeni Türk Ticaret Kanunu
ile bu kanunun yürürlüğü ve uygulama şekli
hakkında kanunda değişikliği yapan yasa tasarısı
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kurulunda kabul edilerek yasalaştı. 1 Temmuz’dan
itibaren hayatımıza giren Yeni Türk Ticaret Kanunu
ticari faaliyetlerde köklü değişiklikleri de
beraberinde getiriyor.
Ancak, kanun yürürlüğe
girdiği tarihten önceki
açılmış davalara
uygulanmayacaktır.

Kayıt dışılığı önlemeye yönelik olarak bu
yasada yapılan düzenleme ile limited şirketlere
anonim şirketlerde olduğu gibi avans-kar dağıtım
uygulamasına geçerek kar payı avansı
dağıtabilecektir. Bu avans, ortaklara verilen yasal
bir borç sayılacaktır.
Kanun hükümleri çerçevesinde, pay sahibi
yönetim kurulu üyeleri şirketin mali kaynaklarından
avans mahiyetinde olsun olmasın, sermaye
taahhüdünden doğan vadesi
gelmiş borçlarını ödemedikçe ve
şirketin serbest yedek alçelerle
birlikte karıgeçmiş yıl zararlarını
karşılayacak düzeyde olmadıkça
borçlanamayacaklardır. İlaveten,
aynı kanun çerçevesinde, pay
sahibi olmayan yönetim kurulu
üyeleri ve yakınları da şirkete nakit
olarak boçlanamayacaklardır.

Meclis Genel
Kurulu, yasa taslağında
yer alan ve büyük tepki
gören bazı maddeleri
değiştirdi, bazı maddeleri
Yeni Türk Ticaret
de bütünüyle kaldırdı.
Kanunu’ndaki hapis cezası
Kanun, şirketlerin internet
yoğunluğunda da değişiklik
sitesi oluşturma zorunluluğu, tescil işlemlerine ilişkin
yapıldı, birçok madde de yer alan 73 bin liraya
şartlar, kanuna aykırı hareket eden tacirlere
kadar para cezası verilmesi ve eğer bu ceza
uygulanacak cezalar, ticari davalar ve anonim
ödenmezse hapis cezası uygulaması ile, kanunda
şirketlere ilişkin bazı hükümleri yeniden düzenliyor.
yer alan mevcut 46 hapis cezasından 33’ü idari
Düzenleme ile anonim şirketlerin yönetim
para cezasını dönüştürüldü. Ancak evrakta
kurullarının 4'te birinin yüksek öğrenim mezunu
sahtecilik yapanlara yönelik hapis cezaları duruyor,
olma zorunluluğu kaldırıldı.
adli para cezalarının çoğunun da 2-4 bin lira idari
para cezasına döndürülmesine karar verildi.
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda en çok tepki
gören maddelerden birisi olan ticari sır niteliğindeki
Şirketler hakkında düzenlenen ticari
bilgilerin internet sayfasında yayınlanacak olması ile defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde ve
ilgili madde de değiştirildi. Yeni düzenlem ile ilan
ticari mektuplarda, işletme sahibinin ticaret unvanı,
edilecek bilgilerin kapsamı daraltılıyor bu amaçla bir sicil numarası, işletmesinin merkezi ve işletme için
yönetmelik hazırlanıyor. Bu bilgiler, tüm şirketler
bir internet sitesi oluşturma zorunluluğu olması
tarafından yayınlanmayacak olup sadece Bakanlar halinde tescil edilen internet sitesinin adresi de
Kurulu ile belirlenecek olan denetime tabi limited ve gösterilecektir. Tescil ve kayıt için gerçek dışı
anonim şirketlere, internet sitesi açmak ve kanunen beyanda bulunanlara 2 bin lira ceza verilecektir.
yapılması gereken ilanları yayınlama zorunluluğu
getiriliyor.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan
Değişiklikler Kabul Edildi
İşletmesi ile ilgili, üçüncü kişilerde yanlış bir
düşüncenin doğmasına sebep olacak özellikte
davranan işletme sahipleri ile tek başlarına ticaret
yapan ancak ticaret unvanlarına, bir şirketin var
olduğu düşüncesini uyandıracak eklemeler yapan
şahıslar, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para
cezasına çarptırılacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) izin
alınmadan anonim veya başka bir şirket
kurulamayacak ayrıca sermaye artırmak amacı
veya vaadiyle halktan para toplanamayacak,
toplayanlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası
verilebilecektir.

Sermayesiyle kanuni yedek akçeleri
toplamının yarısı zararlarla kaybolan veya borca
batık durumda bulunan bir şirket, kaybolan
sermayeyi veya gerekiyorsa borçluluk halini
karşılayabilecek tutarda serbestçe, tasarruf
edilebilen öz varlığa sahip bulunan bir şirket ile
birleşebilecektir. Tasfiye halindeki bir şirket, mal
varlığının dağıtılmasına başlanmamışsa ve
devrolunan şirket olması şartıyla, birleşmeye
katılabilecektir.

Mali tabloların uluslararası pazarlarda
geçerli olmasını ve uygulamada birliği sağlamak
amacıyla yapılan bu düzenlemeler, uluslararası
İşletmelerin defter sayısını düzenleyen
standartlara uygun olacak şekilde, yalnız Kamu
madde de değişti. Bu değişiklikle, internetle ilgili
Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları
defter kaldırıldı ve 6 defterden fiziki ortamda tutulan
Kurumu tarafından belirlenerek
yevmiye, defteri kebir ve envanter defterlerinin
yayımlanacaktır. Türkiye Muhasebe Standartlarında
açılış tastiki zorunlu hale geldi. Ayrıca yalnızca
hüküm bulunmayan durumlarda, milletlerarası
yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin
uygulamada genel kabul gören muhasebe ilkeleri
kapanış onayı, izlenen faaliyet döneminin üçüncü
uygulanacaktır.
ayının sonuna kadar, notere yaptırılabilecektir.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, kanunun,
Ticaret şirketlerinin ticaret siciline tescili
ticaret şirketlerine ilişkin hükümlerinin tatbik
sırasında defterlerin açılışı ticaret sicili müdürlükleri
edilmesi ile ilgili tebliğler yayımlamaya yetkili
tarafından da onaylanabilecektir. Ticari defterlerin
olacaktır. Ticaret sicili müdürlükleri ve şirketler bu
elektronik ortamda tutulması halinde bu defterlerin
tebliğlere uyacaklardır. Ticaret şirketlerinin, bu
açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu
kanun kapsamındaki işlemleri, Gümrük ve Ticaret
karar defterinin kapanışında noter onayı
Bakanlığı denetim elemanları tarafından
aranmayacaktır.
denetlenecektir. Yeminli mail müşavirler ve ticaret
şirketlerinde denetim yetkisine en az 10 yıldır sahip
olanlar Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu'nca talep edilen eğitimi
tamamlamaları halinde sınav şartı olmaksızın
bağımsız denetçi olarak yetkilendirilebilecektir.
Murat Turhal
Kurumsal Finans ve İş Geliştirme Koordinatörü

Sermaye Piyasasından Haberler
SPK Başkanı Vedat Akgiray
International Organization of Securities
Commissions (IOSCO)’ın Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Oldu
Çin Menkul Kıymetler Düzenleyici
Komisyonu’nun Pekin’de ev sahipliğini yaptığı
ve bu yıl 37. düzenlenen Uluslararası Menkul
Kıymetler Komisyonları Örgütü konferansında,
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Vedat
Akgiray, Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi
Başkanlığı’na 2012 ile 2014 yılları arasındaki
dönemi kapsayan 2 yıllık süre için tekrar
seçildi. Böylelikle, G20 çalışmalarına destek
hizmeti sağlayan Finansal İstikrar Kurulu’nun
toplantılarına da katılmaya hak kazanmıştır.
Son yıllardaki değişimlerden ötürü,
IOSCO kendisini yenilemeye başlamıştır. Bu
bağlamda, IOSCO’nun yeniden
yapılandırılması temelinde uygulamalar
başlatılarak, IOSCO Kurulu oluşturulmuştur.
Yapılan seçimlerde SPK Başkanı Vedat
Akgiray Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi
Başkanlığı görevinin yanı sıra IOSCO
Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de
üstlenmiştir. Aynı zamanda, teknik destek,
eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi
amacıyla oluşturulacak IOSCO
Vakfı’nın da Başkanlığı’nı yürütecektir.

İMKB Hisse Senedi Endeksler’inde
Değişilik Yapıldı
İMKB Hisse Senedi Endeksleri’nin 2012
yılı üçüncü dönemine ait olarak değişiklik
yapılmasına karar verilmiştir. İMKB 100, İMKB
50, İMKB 30 ve İMKB 10 Banka
endesklerinde maddeler halinde belirtilmiş olan
hisse senetlerinde değişiklik olmuştur.


İMKB 100 Endeksi’nde Akfen Holding
yerine Ülker Bisküvi dahil edilmiştir.



İMKB 50 Endeksi’nde SASA Polyester,
Bizim Mağazalar ve Good-Year yerine
Brisa, Gübre Fabrik ve Kartonsan endekse
girmiştir.



İMKB 30 Endeksi’nde ise Tekfen Holding
ve Sinpaş GMYO yerine Netaş Telekom ile
İpek Doğal Enerji endekse dahil edilmiştir.



İMKB 10 Banka Endeksi’nde herhangi bir
değişiklik yapılmamıştır.



İMKB Temettü Endeksi’ne alınacak hisse
senetleri ise şunlardır: Aksa, Arçelik, Arena
Bilgisayar, Armada Bilgisayar, Batı
Çimento, Doğan Burda, Gentaş, Hektaş,
Indeks Holding, İttifak Holding, Koç
Holding, Koza altın, Sarkuysan, Söktaş,
Tekfen Holding, T.S.K.B, Vakıflar Bankası



İMKB Temettü 25 Endeksi’ne alınacak olan
hisse senetleri ise; Aksa, Arçelik, İttifak
Holding, Konya Çimento, Otokar, Tekfen
Holding, T.S.K.B ve Ülker Bisküvi’dir.
Melike Yılmaz
Muhasebe-Finans ve Araştırma Koordinatörü
Kaynak: http://www.spk.gov.tr/

Geçmişten Günümüze

Kriz Ortamında
İşletme Yönetimi

Teksima Tekstil

Haziran sayımızda pek çok KOBİ’yi yakından
ilgilendiren ve kriz ortamında nasıl davranılması
gerektiğini bir konu alan bir kitabı okuyucularımızla
paylaşıyoruz.

CGS Center, bu ayki sayısında,
Teksima Tekstil’i ele almıştır. Teksima Tekstil
Makina Sanayi Türkiye’nin en eski aile
şirketlerinden biri olma özelliğini taşımaktadır.
Kuruluşu 1893’lü yıllara dayanmaktadır.
1893’lü yıllarda H. Mehmet Emin Botsalı
tarafından kurulmuş olan Teksima Tekstil ilk
olarak iplik ticaretini faaliyet alanı olarak
seçmiştir.
1950’li yıllara gelindiğinde ikinci kuşak
olarak yönetimi sürdüren Hasan ve Hüseyin
Botsalı’nın hac sırasında vefat etmesinin
ardından şirketi üçüncü kuşak M. İsmet Botsalı
yönetmeye başlamıştır. İplik ticaretini daha da
geliştirmeyi hedef alan İsmet Botsalı,
Avrupa’dan iplik büklüm makinaları getirerek
ticarethanesine ek olarak atölyeyi de
kurmuştur.
1970 ile 1976 yılları arasında Konya’da
iplik imalatına başlayan İsmet Botsalı 1980’li
yıllarda Teksima adı altında tekstil
makinalarının imalatına başlamıştır.
Günümüzde, dördüncü kuşağın
yönetiminde olduğu şirket, makina imalatına
halen Konya 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde
devam ettirmektedir.

Kaynakça: www.teksima.com

Prof. Dr. Ramazan Aktaş, Prof. Dr. Tamer
Müftüoğlu, Doç. Dr. Mete Doğanay, Doç. Dr. Adem
Şahin, Doç. Dr. Ünsal Ban, Dr. Semra Pekkaya ve Dr.
Emin Akçaoğlu’nun birlikte yazmış olduğu “Kriz
Ortamında İşletme
Yönetimi” Türkiye Ekonomi
Bankası tarafından
yayınlamıştır.
Kitapta; işletmelerin
ekonomik krizlerden
etkilenmesinin sebebi;
 Kurumsallaşmanın
olmaması
 “Ben herşeyin
doğrusunu bilirim.”
yaklaşımı
 “Malımı ve hizmetimi
nasıl olsa satıyorum” inancı


Yetkiyi paylaşmama



Geleceğe yönelik planlama yapılmaması



Sermaye yetersizliği



“Ben kurdum, ben büyüttüm; ne olursa olsun”
yaklaşımı



Ortaklık ve işbirliği kültürünün yeterli düzeyde
olmaması şeklinde açıklanmıştır.

Aynı zamanda, işletmelerin krizlere
hazırlıksız yakalanmasına neden olan yönetsel
hatalarda vardır. Optimum nakit dengesinden daha az
nakitle çalışma, alacak tahsilat süresini işletme
sermayesi ihtiyacını hesaba katmadan uzatma gibi
unsurlar yönetsel hata olarak sayılabilir.
Kitap, ekonomik kriz dönemlerinde işletmeleri
ele alarak, krizin işletmeye olan etkilerini, işletmelerin
bu durum karşısında önlem almasını zorlaştıran
zaafiyetleri ve yönetsel hataları ele almaktadır. Aynı
zamanda, kriz öncesinde proaktif davranarak
işletmelerin alması gereken tedbirler ile kriz sırasında
alınması gereken tedbirleri de ortaya koymaktadır.

Eğitimlerimizin detayları
ve yayınlarımız için web
sitemizi ziyaret
edebilirsiniz.
www.cgscenter.org

Deneyimlerinizi
paylaşın, başarı
öykülerinizi,
çalışmalarınızı
gönderin, yayınlayalım.

CGS Center Hakkında
Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi (CGS Center),
kurumsal yönetim, aile şirketlerinde kurumsallaşma ve aile anayasası
çalışmalarına ilaveten aynı zamanda ülke ve şirketler hakkında stratejik
araştırmalar yapmakta ve ayrıca kurumsal finansman temini konusunda
faaliyet göstermektedir.
Şirketlerde büyüme çeşitli şekillerde gözlemlenir. Şirket tek başına,
kendi sektöründe veya farklı sektörlerde yatay ve/veya dikey olarak
büyür. Bunun yanısıra, şirket evlilikleri yaparak; başka şirketle
ortaklıklar kurarak (hissesinin bir kısmını yerli veya yabancı şirketlere
satması); başka şirketleri satın alıp sinerji yaratarak büyür.

Teşekkür ederiz.
Bu çerçevede şirketler tabloda belirtilen örnekte görüldüğü üzere
farklı yatırım finansmanlarına ihtiyaç duyabilirler.
AİLEM VE ŞİRKETİM
CGS CENTER’ın her ay
yayınlanan ücretsiz
bültenidir.

Alternatif finansman modelleri ve satın almalar, şirket evlilikleri,
özsermaye ve /veya borçla finansman, risk sermayesi temini konuları,
Merkezin, çözüm ortakları kanalı ile yürüttüğü diğer faaliyet sahaları
arasındadır.

Altı Bardak Problemi:

Kurumsal Yönetim ve
Sürdürülebilirlik Merkezi

Bir masanın üzerine, altı bardağı resimde gördüğünüz gibi
yerleştirin. Herhangi iki bardağı alın ve ters çevirin. Bardakları
ilişer ikişer ters çevirmeye devam ederseniz, altı bardağın
tamamını düz hale getirmeniz mümkün müdür?

1429.Cadde İdeal Apt.
No: 13/3 06530
Cukurambar, Ankara
Tel: (312) 220 22 20
Faks: (312) 220 35 34
E-posta:
info@cgscenter.org

CEVAP: İlk düzenlemedeki denklik tektir ve çift sayıda hamle bile bunu değiştirmez.
Dolayısıyla, hem tüm bardakların düz hem de tüm bardakların ters olması mümkündür.

