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Amaç
Ekonomik hukukun oluşumunun, gelişiminin
ve sosyal hayatın gerek-sinimlerinin elverişli
bir düzeye erişmesine katkıda bulunmak
Hizmet Etkinlikleri
. Türk Anayasası temel ilkeleri ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde kamu ve
özel kuruluşlarla işbirliği yaparak ekonomik
hukukun uluslararası evrensel görüşlerinin
tanıtımını, uygulamasını ve koordinasyonunu
sağlamak,
. İş ve ekonomik ilişkilerin getirdiği sorunların
çözülmesine, özellikle ticari, sınai ve mali
hukuk açısından düzenleyici kuralların uyum
içinde gelişmesine yardımcı olmak,
. Ticari, sınai ve mali alanlarda çalışan iş
adamlarını ve hukukçuları bir araya getirmek,
bilgi ve deneyimlerini değerlendirerek
Türkiye’nin planlı kalkınmasına bilinçli ve
yapıcı katkıda bulunmak,
. Amaç ve hizmet konularına yönelik broşür,
bülten, ideo kaseti, cd ve dvd, film, dergi,
gazete, katalog ve kitap yayınlamak;
konferans, panel, açık oturum, sempozyum,
forum, sergi, geziler ve bilimsel toplantıılar
düzenlemek

Değerli Mütevelliler,
Ocak ayından itibaren çalışmalarına ayrı bir hız veren
vakfımız Nisan 2018 tarihine kadarki süreçte ‘Ustalara
Saygı’ başlığı altında devam eden toplantılara bir yenisini
ekleyerek 18 Şubat 2018’de Baltalimanı tesislerindeki
yemekli bir toplantıyla kurucu mütevellimizden kıymetli
büyüğümüz Cemal DİRİK Beyi dinleme fırsatını
bulmuştur. Konuşmasında hayatının farklı kesitlerine
değinerek yaşamış olduklarından örnekler sunan ve bir
yerde Cumhuriyet Döneminin canlı tanığı olarak
kaydedilen ilerlemeleri gözler önüne seren değerli
büyüğümüze bu vesileyle bir kez daha teşekkür eder,
sağlık, sıhhat ve esenlikler diler, daha nice yıllar bizleri
fikir ve görüşleriyle aydılatacağına olan inancımı da ifade
etmek isterim.
Öte yandan Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesiyle
devam eden partnerliğimiz dahilinde geçen sene sonu
gerçekleşen ‘Uluslararası Ekonomi Hukuku Sertifika
Programı‘ikinci kez tekrarlanarak 17 Şubat 2018 – 25
Mart 2018 tarihleri arasında yeniden organize edilmiş ve
program başarıyla tamamlanmıştır. Hali hazırda yeni bir
çalışma ‘Sermaye Piyasaları Hukuku Sertifika Programı’
başlığıyla hazırlanmış olup Özyeğin Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dekanlığınca uygun görülen bir tarihte devreye
girecektir. Her iki programın hazırlanışında ilgisini tam ve
yoğun bir çalışma temposuyla sürdüren ve söz konusu
programlara son halini veren değerli Başkan Yardımcımız
Av. Işıl BAYTOK Hanımefendiye de teşekkür ederim.
Bir diğer çalışmamız 31 Mart 2018 Cumartesi günü
önceden gönderilen gündem gereği toplanan Olağan
yıllık Genel Kurulumuz olmuştur. İstanbul Üniversitesi
Baltalimanıtesislerinde
gerçekleştirdiğimiz
bu
toplantımıza katılanlara teşekkür eder, tüm vakıf
mütevellilerine sevgi ve saygılarımı sunarım.
Dr. Derya ŞENSOY (Vakıf Başkanı)
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EDİTÖR’ÜN KALEMİNDEN
Değerli Mütevellilerimiz,
Bu Bültende yeni Ticaret Kanunu hükümlerine göre sermaye şirketlerinde azınlık ortakların
haklarından söz edeceğim.
Eskiden ortaklık demek, en az iki kişi demek idi. Ama 2012’de yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret
Kanunu bu kavramı değiştirdi. Artık herkes tek başına, yanına kimseyi ortak almadan anonim şirket
veya limited şirket kurabilir. Hatta başka kişilerle ortaklık yaparak şirket kurmuşlarsa, ortakları varsa,
onların paylarını da satın alıp, şirkette tek başına kalabilir.
Bu durum, “Şirket sahibiyim”, “Şirketi var” gibi söylemleri de hukuken geçerli hale getirdi. Artık bir kişi
tek başına bir şirketin “sahibi”, bütün payların tek başına sahibi olabilir.

Geçimsizlik çıkar
Ama hepimizin bildiği gibi birçok şirket halen çok ortaklı olarak faaliyet gösteriyor. Buna aile şirketleri
de dahil. Şirketlerde birden fazla ortak olunca ister istemez ortaklar arasında sorunlar,
anlaşmazlıklar, geçimsizlikler olabilmektedir.
Örneğin Şirkette çoğunluğa sahip olan ortak veya ortaklar kendilerini yönetime seçtiklerinden, azınlık
ortakları yönetimden dışlarlar, şirkete sokmazlar. Haklarını vermekten kaçınırlar vs.
Ülkemizde şirket uygulamaları maalesef düzensiz ve sistemsiz, usule uymayan kayıtlarla sakat bir
biçimde gerçekleşiyor. Düzgün kayıt tutan, yaptıkları işi şeffaf ve hesap verebilir biçimde kayıt altına
alan şirketler istisnadır. Hesap verilebilirlik sadece vergi dairesine karşı değil, azınlık ortaklara karşı da
geçerlidir.
Halka açık borsa şirketleri, kurumsallaşmış büyük şirketler, bankalar, sermaye piyasası kurumları
gerçekten en düzgün yönetilen, şeffaflığa önem veren saygın şirketlerdir. Bu tür şirketlerde azınlık
ortak olma genellikle bir sorun olmaz. Çünkü kurumsal yönetim ilkelerine göre yönetilirler ve
kurumsal yönetim ilkeleri azınlık haklarına büyük önem verir.

Azınlık hissedarlar kendilerini nasıl korur?
Bir anonim şirkette azınlık paya sahip hissedarsanız, yeni Türk Ticaret Kanunu oldukça güçlendirilmiş
haklar tanımaktadır.

En az yüzde 10 pay sahibi olan pay sahipleri
Bir anonim şirkette en az % 10 paya sahipseniz, azınlık hissedarsınız. Borsa şirketlerinde bu oran %
5’tir. Payınız % 10’dan daha az ise, azınlık haklarından yararlanamazsınız.
Eğer payınız % 10’un altında ise, diğer azınlık hissedarlarla birlikte hareket ederek toplamda % 10
paya ulaşırsanız yine azınlık haklarını birlikte kullanabilirsiniz.
Azınlık hissedar olarak bir anonim şirkete giriyorsanız, yönetim kurulunda kendinizi temsil ettirme
hakkını elde etmeye bakın. Böylece, genel kurulda karar çıkarmaya gücünüz yetmese de, en azından
yönetimden dışlanmamış olursunuz.
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Kâr payı dağıtmıyorsa
Yeni Ticaret Kanunu’nun azınlık hissedarlara tanıdığı en önemli hak, şirketin haklı sebeplerle feshini
dava etme hakkıdır. Örneğin % 45 paya sahipsiniz, yönetime seçilemiyorsunuz, genel kurul istediğiniz
kararı almıyor, kâr payı dağıtmıyor. Payınızı satmak isteseniz kimse almaz. Hukuken değerli, fiilen
etkisi olmayan hisseyi kim ne yapsın! Dolayısıyla, elinizde anonim şirket hissesi niteliğinde bir servet
var ama işe yaramıyor. Bu durumda, çoğunluk hissedarlarından kaynaklanan mağduriyetiniz şirketin
feshini haklı kılacak derecede esaslı ise, dava açabilirsiniz. Tabii ki mahkeme hemen fesih kararı
vermez, önce hem azınlık hissedarları, hem çoğunluk hissedarlarını tatmin edecek, adil bir çözüm var
mı, onu araştırır. Mesela, şirketi mali yönden zora sokmayacak ve fiilen sermaye olarak
kullanılmıyorsa, dağıtılmamış kârların dağıtılmasına karar verebilir.

Özel denetçi atanması ...
Bir diğer etkili azınlık hakkı ise özel denetçi atanmasıdır. Azınlık ortaklar belirli şartlarda mahkemeye
başvurarak, şirket yöneticilerinin işlemlerinin araştırılmasını isteyebilirler. Mahkeme iddiaları ciddi
bulursa, özel denetçi atar. Özel denetçi şirket yönetimi için büyük bir imaj kaybı olduğu gibi, sonunda
şirket yöneticilerine karşı tazminat davası açılmasının yolunu da açabilir. Denetçi atanmış şirketlere
bankalar kredi verirken çekingen davranırlar, tedarikçiler vadeli mal satmakta tereddüt eder. Çünkü
yönetimin usulsüz işlem yaptığına dair şüpheler vardır. Böyle şirkete kim kredi verir, kim mal satar!

Önce yönetim kuruluna başvurun
Eğer genel kurulun toplantıya çağrılmasını ve bir karar alınmasını istiyorsanız, önce yönetim kuruluna
başvurmak gerekir. Yönetim kurulu bu talebi geri çevirirse, genel kurulun mahkeme kararıyla
toplantıya çağrılmasını sağlayabilirsiniz. Böylelikle yönetim kurulunun genel kurul toplanması ve
görüşülecek konuları tespitteki keyfiliğinin önüne geçmiş olursunuz.

Hisselerin basılması …
Anonim şirketlerde genellikle hisse senedi bastıran şirket sayısı çok azdır. Bu durum şirketlerin
usulüne uygun yönetilmemesi, kurumsallaşmamalarından kaynaklanmaktadır. Hisse basılmayınca,
hisselerin devrinin ispatı zor olur. Yönetim kurulunun pay defterini de düzenli tutmadığı düşünülürse,
kim kime ne kadar hisse devretti, en büyük sorunlardan biri olarak karşımıza çıkar. Yeni Ticaret
Kanunu azınlık hissedarlar isterse, nama yazılı hisse senedi bastırılmasını zorunlu hale getirdi.
Hamiline yazılı hisse senetleri zaten basılı olmak zorunda. Eğer bir anonim şirkette nama yazılı hisse
sahibi azınlık hissedarsanız, yönetim kurulundan hisse senedi bastırılıp teslim edilmesini isteyin. Bu
sizi ve mirasçılarınızı sıkıntıdan kurtarır. Hisse senetlerinizin sizde bulunması daima faydalıdır.
Bu bilgilendirmeden sonra TÜSİAD Başkanı Sn. Erol Bilecik’in “Cumhuriyet Gazetesi”nde yayınlanan
röportajı ile bu bültenimize veda ediyorum. İyi okumalar dilerim.

TÜSİAD Başkanı Bilecik: Hukuk devleti yoksa güçlü ekonomi olmaz
TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, toplumsal uzlaşma ve mutabakat sağlanmadan ekonomide dönüşümü
yakalamanın ve reformları yapabilmenin kolay olmadığını söyledi. Bilecik’e göre toplumlar herkesin
fikrini özgürce söylediği, korkmadan düşüncesini ifade edebildiği ortamda ilerleyebilir.
http://tmlwww.cumhuriyet.com.tr/haber/ekonomi/919892/TUSiAD_Baskani_Bilecik__Hukuk_devleti
_yoksa_guclu_ekonomi_olmaz.
Sevgi ve saygılarımla,
Av.Hülya KESİM
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ETKİNLİKLER :
1. Ustalara Saygı
‘Ustalara Saygı’ başlıklı toplantımızın dördüncüsü 18 Şubat 2018 akşamı İstanbul Üniversitesinin
Baltalimanı’ndaki Tesislerinde gerçekleştirerek kurucularımızdan değerli büyüğümüz Av. Cemal Dirik
Beyi dinleme fırsatını bulduk. Cumhuriyetimizin genç bir savcısı olarak başladığı hayat serüveninden
görev yaptığı yerler ve başından geçenlerle ilgili örnekler vererek toplantıya katılanlara dolu bir gece
yaşatan kıymetli mütevellimize teşekkür ediyoruz.
Konuşmacımız hayat yolunda aştığı zorlukları adeta İnanç ve azmin bir özeti olarak ortaya koymuş
bir yandan bizlere nostaljik bir gezi yaptırırken bir yandan da zorluklarla mücadele etmeden bir yere
varılamayacağı gerçeğini hatırlatmıştır.
Konuşmasını büyük bir zevkle dinlediğimiz kıymetli mütevellimizin bu sunumundan gençler için
oldukça çıkarılacak dersler olduğuna inanmaktayız.

-Para ile satılmaz üyelere aittir-

Konuşma sonrasında Yönetim Kurulu
Başkanımız Dr. Derya Şensoy hem
Av. Cemal Dirik Beye, hem de bir
önceki ‘Ustalara Saygı‘ toplantısının
konuşmacısı Av. Cengiz Okaygün
Beye teşekkür sertifikalarını
sunmuştur.

2. Sertifika Programı
Ortak çalışma ve partner arayışı çerçevesinde Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile başlattığımız
iletşim yeni gelişmelerle belli bir düzene kavuşmuş ve 2017 yılının sonuna doğru gerçekleştirdiğimiz
‘’Uluslararası Ekonomi Hukuku Sertifika Programı’‘ başlığı altında bir çalışma 17 Şubat ile 25 Mart
2018 tarihleri arasında tekrarlanmıştır. Öğrencilere dönük bir çalışma olarak hazırlanan bu sertifika
programı da 3 bölüm halinde Üniversitenin Çekmeköy Kampüsünde gerçekleşmiştir.
Buna göre :

- Enerji Piyasası Hukuku ve EPC Projeler
- Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku
- Uluslararası Ticaretin Ekonomi Politiği

başlıkları altında gerekli eğitim ilgili hocalar tarafından verilmiştir.

Yakın bir gelecekte de Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliğiyle hazırladığımız diğer bir
program ‘Sermaye Piyasaları Hukuku Sertifika Programı’adıyla devreye girecektir.
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3. Web Sayfası
Tehav.org.tr adresinde bulunan web sayfasıyla ilgili olarak güncelleme işleri yerine getirilmiş ve
yapılan son etkinlikler ile yayınlanmış önceki bültenler yüklenmiştir. Bu konuda işin zamanında
yapılması açısından elektronik dünyayla maddi nedenlerden ötürü bire bir uyum sağlamasak ta
zaman zaman bu güncellemeleri yaparak web sayfamızı zenginleştirmeğe devam edeceğiz.

4. Yönetim Kurulları
Her ay düzenli olarak yaptığımız yönetim kurallarında alınan kararlar ile etkinliklere son şekilleri
verilmekte veacil ihtiyaç duyulan hususlar da gerçekleştirdiğimiz çalışma toplantılarıyla
gündemimizde olan konular sıra ile gerçekleştirilmektedir. Yönetim kurulunun bugüne kadarki ahenkli
çalışması sayesinde geçen seneden beri belli atılımlara girebilme şansı elde edilmiştir. Bunu bir
kazanç olarak değerlendiriyor ve tüm mütevellilerimizin fikir ve önerilerine açık olduğumuzu bir kez
daha hatırlatmak istiyoruz.

5.Olağan Mütevelli Heyeti Toplantısı
31 Mart 2018 tarihinde İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Sosyal Tesislerinde yasal süresi dahilinde
önceden gönderilmiş davette belirtilen gündem konularını görüşmek için toplanan Mütevelli Heyeti
bir önceki seneye ait mali konuları ve kaydı silinen, vefat eden ve de yeni vakfa kayıt olacak
mütevelliler hakkındaki mütalaasını yaparak sonuca varmıştır. Denetçi raporu paralelinde aklanan
Yönetim Kurulu aynı şevk ve heyecanla vazifesinin başında olduğunu belirterek yeni bir faaliyet yılı
çalışmalarına başlamıştır. Toplantı sonrasında mutat olduğu üzere isteyenlerin katılımıyla yemeğe
geçilmiş ve akabinde bir başka etkinlik vesilesiyle bir araya gelme arzusu teyit edilerek toplantı
sonlandırılmıştır.
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ÜYELERİMİZDEN HABERLER
Değerli üyemiz Mesut Sunay maalesef eşi Rikkat hanımefendiyi kaybetmiştir. Cenaze törenine katılan
başkanımız aileye başsağlığında bulunarak tüm vakıf üyeleri adına taziyelerini sunmuştur.
Değerli üyelerimizden Muharrem Kazancı Bey de Mart ayı başında maalesef ahirete yolcu ettiklerimiz
arasına katılmıştır. Başkan yardımcımız Işıl Baytok hanım cenaze merasimine katılarak vakıf adına
aileye taziyelerimizi sunmuştur.
Olağan mütevelli toplantısını yapacağımız gün öğrendiğimiz diğer üzücü konu ise kıymetli büyüğümüz
ve fikirlerinden her zaman istifade ettiğimiz Suat Ballar Bey’in eşinin düşerek kalça kemiğini kırması
olmuştur. Ameliyat sonrasında evde dinlenmeye çekilen Ayhan Hanımefendiye acil şifalar diler en
kısa zamanda yeniden aramızda olmasını temenni ederiz.

EDİTÖRDEN EKONOMİ VE HUKUK HABERLERİ
-

Rekabette Uzlaşma Müessesesi Geliyor

Rekabet Kanunu'nda yapılacak değişikliklerin çok yakında TBMM'ye geleceğini belirten Rekabet
Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, uzlaşma müessesesinin rekabet hukukuna da gireceğini,
rekabeti ihlal ettiğini itiraf edene ceza indirimi geleceğini kaydetti.
-

Rekabet Kurumu'ndan 'Doğan' Açıklaması

Rekabet Kurumu Başkanı Torlak, Doğan Şirketler Grubu'nun medya sektöründe faaliyet
gösteren şirketlerinin Demirören Holding'e satışının rekabete aykırı olduğu iddialarına ilişkin
açıklamada bulundu.
https://www.sondakika.com/rekabet-kurumu/
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-

-

Türk lirası 2017 yılı süresince sepet bazında %22 oranında değer kaybetmiştir. Tüketici
enflasyonunun artışında yükselen gida fiyatları önemli etken olmuştur.
Yeni yıla 3.76 liradan başlayan dolar Mart sonu itibariyle 4 TL. sınırına dayanmıştır.
Federal Reserve Başkanlığına getirilen JeromePowellAmerikan faizlerini 25 baz puan
arttırarak %1.5’ten %1.75’e taşımıştır.
ABD başkanı Trump’ın ticaret savaşlarını başlatması dünyanın her kesiminden farklı yakılara
sebebiyet vermiş ve globalleşmiş bir dünyada koruyucu politikalarla bir yere varılamayacağı
ekonomi otoritelerince açıklanmıştır.
Çin Devlet başkanı ve Rusya devlet başkanı yeniden görevlerine seçilmişler ve normal şartlar
halinde ekonomilerinin yönetiminde farklılık olmayacağı düşüncesi dünya medyasınca dile
getirilmiştir.

HATIRLATMALAR :

2018 Yılı KATKI PAYLARI

2018 yılı için vakfa bağışta bulunmak isteyenler varsa aşağıdaki banka hesabına istedikleri meblağı
yatırarak destek verebilirler. Cömert davranışınız için önceden teşekkür ederiz.
Vakıfbank Karaköy Şubesi
Hesap No: 0015 8007266928554
İBAN TR98 0001 5001 5800 7266 9285 54
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