
Bunu Biliyor Musunuz? 

 
Ağaçların gövdesi ile dalları aynı açıyla dururlar ve bu açı, ağaç 
yapraklarının ana damarları ile yan damarları arasındaki açının aynıdır. 
Bitkilerin yapraklarında fotosentez olabilmesi için güneş ışığı almaları 
gerekmektedir. Bu yüzden birçok bitkinin yaprağı ve dalları rastgele değil, 
gelen güneş ışığından maksimum derecede istifade edecek şekilde 
mucizevi bir şekilde  yerleştirilmiştir. Şeker kamışında ise aynı amaç için 
farklı bir yöntem kullanılır. Alt yaprakların güneş ışığı alabilmesi için üst 
yapraklarda delikler bulunur. Buna karşın, Mallow yabani otunun yaprakları 
gün boyunca güneşi izler. Daha ilginç olanı güneş battıktan sonra otomatik 
olarak, sabah güneşin doğacağı yere dönüp beklemeye başlar. 

Mayıs 2012 
Sayı: 33 

“Elektronik Ticaret Yasa Tasarısı Kanunlaşmayı Bekliyor” Sayfa 2 –3 

E-Ticaret Kanun Tasarısı olarak bilinen tasarı 14 Madde ve 1 geçici maddeden oluşmakta ve 

internet üzerinden yapılan ticari faaliyetlerin daha güvenli ve şeffaf bir şekilde yapılmasını 

sağlayarak elektronik ticaretin yaygınlaştırılmasını, tüketiciler ile sanal ortamda faaliyet 

gösterenlerin korunmasını hedeflenmektedir. 

Sermaye Piyasalarından Haberler Sayfa 4 

“Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Faaliyet Yetki Belgesi Başvurusu Yapan Aracı Kurumlara 

İlişkin Bilgi” ve “Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü İle Alım Satımı 

Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayınlandı. 

Geçmişten Günümüze: Rebul Sayfa 5  

Şu anda  3. Kuşak Kerim Müdderrisoğlu’nun başkanlığında 117 yıllık bir geçmişe sahip olan 

şirket, geçmişine sahip çıkan ve sürekli yenilenen bir marka olmayı başarmıştır.   

"Yönetim Kurulu 101: Yönetim Kurulu Üyesinin El Kitabı"- M. Sait Gözüm Sayfa 5 

Ailem ve Şirketim'in bu ayki sayısında yer verdiğimiz kitap,  M. Sait Gözüm'ün 35 yıllık 

tecrübesini yönetim kurulu üyesi adayları ile paylaştığı, "Yönetim Kurulu 101: Yönetim Kurulu 

Üyesinin El Kitabı". 

CGS Center Hakkında Sayfa 6 
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Elektronik Ticaret Yasa Tasarısı Kanunlaşmayı Bekliyor 

 Ticari elektronik postaların bir defada 
birden fazla kimseye, alıcıların onayları 
alınmadan gönderilmesi durumunda verilen 
para cezası 10 katına kadar arttırılacaktır. 

Tasarıda yer alan önemli maddeler; 

  İnternet ve diğer elektronik iletişim 
araçları üzerinden yapılan alışverişlerde, 
tüketicilerin yanıltılmasının engellenmesi 
amacıyla elektronik ortamda ürün ve 
hizmet sunanlar,faaliyetlerinde alıcıların 
kolayca ulaşabileceği şekilde tanıtıcı 
bilgilere yer vermekle ve siparişin 
onaylanması aşamasında ödenecek 
toplam bedel de dahil olmak üzere, 
sözleşme şartlarının alıcı tarafından 
açıkça görülmesini sağlamakla 
yükümlüdürler. Şartları yerine getirmeyen 
hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet 
sağlayıcılara 1.000 liradan 5 bin liraya 
kadar idari para cezası verilecektir. 

  Kimden geldiği belli olmayan mesaj ve 
ileti gönderenler de aynı cezaya 
çarptırılacaktır. Elektronik ortamda 
gerçekleşen ticarette, gönderene ait  
telefon, faks, kısa mesaj numarası ve 
elektronik posta adresi gibi bilgilerin, ticari 
iletişimin adına yapıldığı gerçek ya da 
tüzel kişinin tanınmasını sağlamak 
amacıyla, gönderilerinde yer alması 
zorunlu hale gelecektir.  

 Son on yıl içinde, e-ticaret alış 
verişte bir devrim yarattı. Hiç 
tanışmadığımız insanlardan, 
denemediğimiz kıyafetler alarak uzak 
yakın diyarlarla temasa geçtik. İnternette 
harcanan zaman ve para miktarı her yıl 
büyüyor olsa da, e-ticaret hala tam olarak 
bilmediğimiz ve güvenemediğimiz bir 
faaliyet alanıdır. 

 İşte bu sebepten dolayı, TBMM 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, “Elektronik 
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı”nı kabul etti. Elektronik ticaret ve 
bazı bilgi toplumu hizmetlerine ilişkin esas 
ve usûlleri içeren kanun tasarısı, ticari 
iletişim, elektronik iletişim araçlarıyla 
yapılan sözleşmeler ve elektronik ticarete 
ilişkin bilgi verme yükümlülükleri ile 
uygulanacak yaptırımların düzenlenmesi 
amacıyla  27.12.2010 tarihinde TBMM’ye 
sunulmuştu. 

 E-ticaret Kanun Tasarısı olarak 
bilinen tasarı 14 Madde ve 1 geçici 
maddeden oluşmakta ve internet 
üzerinden yapılan ticari faaliyetlerin daha 
güvenli ve şeffaf bir şekilde yapılmasını 
sağlayacak maddeler içermektedir.  Bu 
bağlamda, elektronik ticaretin 
yaygınlaştırılmasını, tüketiciler ile sanal 
ortamda faaliyet gösterenlerin 
korunmasını hedeflemektedir. Tasarı, 
elektronik araçlarla yapılan sözleşmeler ile 
elektronik ticarete ilişkin bilgi verme 
hizmeti sunanlara yönelik bazı 
yükümlülükler getirmektedir. Elektronik 
hizmet alıcısının, satın alacağı mal ya da 
hizmeti tanıyabilmesi ve onu yanıltabilecek 
bilgilerin önüne geçilmesi hedeflemektedir. 
Tasarı, istenmeyen elektronik postalara 
ilişkin de önemli düzenlemeler 
içermektedir. 

 1 Ocak 2013'te yürürlüğe girecek 
olan tasarı ile; kanundaki yükümlülüklere 
uymayanlara, ya da şartlarını yerine 
getirmeyenlere 1.000 ile 50 bin lira            
arasında değişen idari para cezası 

verilecektir.  

SAYFA 2 
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  Elektronik ortamda gönderilen 
iletilerde, mesajın içeriği, amacı ve başkası 
adına yapılması halinde kimin adına 
yapıldığına ilişkin bilgilerin de yer alması 
gerekmektedir. Bu tür ticari nitelikli iletiler 
artık ancak alıcıların önceden onaylarının 
alınması koşuluyla gönderilebilecektir. 

 İndirim ve hediye gibi promosyonlar 
ve promosyon amaçlı yarışma veya 
oyunların içeriklerinin açık ve şüpheye yer 
bırakmayacak şekilde belirtilmesi ve 
bunlardan yararlanma koşullarına alıcıların 
rahatça erişebilmelerinin sağlanması 
zorunlu hale gelecektir. Alıcıların 
bunlardan yararlanmayı istememesi 
durumunda, hiçbir gerekçe belirtmeksizin 
iletileri almayı 
reddedebilecektir. Bu 
hususta, hizmet 
sağlayıcı, ret 
bildiriminin elektronik 
iletişim araçlarıyla 
kolay ve ücretsiz 
olarak iletilmesini 
sağlamak ve 
gönderdiği iletide buna 
ilişkin gerekli bilgileri 
sunmakla yükümlüdür. 
Ret talebinin 
ulaşmasının ardından geçen 3 iş günü 
içinde alıcıya elektronik ileti göndermeyi 
durdurmayan hizmet sağlayıcısına, 2 bin 
lira ile 15 bin lira arasında idari para cezası 
verilecektir. 

 Şirketler, tasarının yaşalaşması ile 
sağladıkları hizmetlerele ilgili, önceden 
izinleri alınmaksızın abone ve 
kullanıcılarla, otomatik arama makineleri, 
fakslar, elektronik posta, kısa mesaj gibi 
elektronik haberleşme araçlarının 
kullanılması yoluyla doğrudan pazarlama 
gibi faaliyetlerde de bulunamayacaktır.  

 

 

 

 

       Esnaf ve tacirler tasarıda kapsam dışında 
tutulmuştur. “Esnaf ve tacirlerin kendilerine 
gelen reklam amaçlı elektronik iletilerden 
haberdar olabilmelerinin ticari hayatın bir gereği 
olarak kabul edilmesi" sebebiyle, bu kimselere 
önceden izin alınmaksızın elektronik ileti 
gönderilebilecektir. 

       Hizmet sağlayıcıları, yapmış olduğu 
işlemler nedeniyle elde ettiği kişisel verilerin 
korunmasından ve güvenliğinden mesul olacak 
ve şahsi bilgiler, ilgili kişinin izni alınmadan 
üçüncü şahıslara verilemeyecek ve kişisel 
verilerin başka amaçlarla kullanılması mümkün 
olmayacaktır.  

Bakanlık, bu kanunun uygulanmasıyla ilgili her 
türlü tedbiri almaya ve 
denetimi yapmaya yetkilidir. 
Müfettişler bu konuda şikayet 
olması durumunda ya da 
herhangi bir şikâyet 
olmaksızın kendiliğinden 
denetimler yaparak kanuna 
aykırı çalışan hizmet 
sağlayıcılarına müdahale 
edecek ve gerekli cezaları 
uygulayacaktır. E-ticaret 
kanun tasarısı çerçevesinde 
bakanlıkça görevlendirilen 

denetim elemanları, yetki sınırlarına giren 
hususlarla ilgili olarak bazı bilgi, belge ve defterler 
ile elektronik kayıtları talep edebilirler. Talep 
edilen bilgileri vermeyen işletmeler de 2 bin 
liradan 5 bin liraya kadar idari para cezasına 
çarptırılacaktır.  

 Kanunlaşmasına az bir süre kalan bu yasa 
tasarısı, uygulamaya geçirilebilir ve gerekli 
denetimler doğru bir şekilde sağlanırsa, ekonomi 
için gerçekten faydalı olacaktır.  

 

 

 

                                Murat Onur Turhal 

Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi 

Kaynak: http://www.kgm.adalet.gov.tr/gg/etic.pdf 

Elektronik Ticaret Yasa Tasarısı Kanunlaşmayı Bekliyor 
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 Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Faaliyet Yetki Belgesi Başvurusu Yapan Aracı Kurumlara 

İlişkin Bilgi 

 31 Ağustos 2011 tarihinde “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri 

Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” yayınlanmıştır. Sözkonusu 

tebliğde, “forex” adı altından işlem gören dövize, mala ve kıymetli madenlere dayalı kaldıraçlı 

alım satım işlemleri sermaye piyasası faaliyeti olarak tanımlanmıştır. Tebliğ uyarınca, kurumlar 

müşterilerden gelen emirlerin doğrudan kabul edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi işlemlerini 

ancak SPK tarafından değerlendirilerek alacakları faaliyet yetki belgesi karşılığında 

yapabileceklerdir. Bu bağlamda, aşağıda belirtilmiş olan kurumların kaldıraçlı alım satım 

işlemleri ve bu işlemleri gerçekleştirebilecekleri  kesinleşmiştir. 

 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

 Turkish Yatırım A.Ş. 

 Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş 

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

 İntegral Menkul Değerler A.Ş. 

 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 

 GCM Menkul Kıymetler A.Ş. 

 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 

 Tera Menkul Değerler A.Ş. 

 X Trade Brokers Menkul Değerler A.Ş. 

Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma 

Taahhüdü İle Alım Satımı Hakkında 

Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

 İMKB Tahvil ve Bono Piyasası bünyesinde, “Hisse Tercihli Repo Pazarı"  açılması 

planlanmaktadır. Bu pazarda, teminat olarak hisse senedi kullanılacak olup, tercih edilen hisse 

senetleri üzerinden repo ters repo yapılabilecektir. Bu amaçla, Tebliğ değişikliğiyle İMKB’de 

işlem gören hisse senetlerinin de işlem konusu kıymetler arasında sayılmasına yönelik 

düzenleme yapılmıştır. 

 Bu pazarda işleme konu menkul kıymetler için Tebliğ'de yer alan depo koşulunun 

aranmayacağına ilişkin bir değişiklik yapılmıştır. Bunlara ek olarak, kambiyo yetkisi bulunan 

bankalar ve aracı kurumlar, yabancı para cinsinden repo işlemi yapabilecekleri için Hazine 

tarafından ihraç edilen dış borçlanma araçlarının da repo ters repo işlemlerine konu 

edilebilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Ayrıca Hazine tarafından ihraç edilen gelire 

endeksli senetler, TCMB tarafından ihraç edilen likidite senetleri ve kira sertifikaları da işlem 

konusu olabilecek menkul kıymetler arasında tanımlanmıştır. 

                                                                                                                          

                      Melike Yılmaz 

          İş Geliştirme ve Araştırma Koordinatörü  

                                                      Kaynak: http://www.spk.gov.tr/  

Sermaye Piyasasından Haberler  
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Rebul, 1895 yılında 
Jean Cesar Reboul 
tarafından "Grande 
Pharmacie Parisienne
-Büyük Paris 
Eczanesi" adıyla 
kurulmuştur. 
Döneminde, hekimlerin reçetelerine 
formülasyonların yapılmasını sağlayarak, 
sağlık sektöründe büyük başarı göstermiştir. 
Ardından, Pera eczaneleri olarak 
nitelendirilen bölgeye Rebul Eczanesi olarak 
taşınmıştır. 

Rebul Eczanesi’nin o günlerdeki ürün gamını 
reçete formülasyonlarının yanı sıra 
gençleştirici kremler, diş suları, nasır 
pomadları gibi kozmetik ürünlerde 
oluşturmaktadır. Kozmetik’te kendini geliştiren 
Rebul bu bağlamda dünya kalite kontrol 
madalyası almaya hak kazanmıştır.  

Jean Cesar Reboul’un kurmuş olduğu Rebul 
1935’li yıllarda Lavanda ile birlikte 
popülerliğini ve bilinirliğini arttırmış ve  1939 
yılında Kemal Müderrisoğlu, eczaneyi 
devralmıştır. Şu anda  3. Kuşak Kerim 
Müdderrisoğlu’nun başkanlığında 117 yıllık bir 
geçmişe sahip olan şirket, geçmişine sahip 
çıkan ve sürekli yenilenen bir marka olmayı 
başarmıştır.  Günümüzde hala faaliyette olan 
Rebul, Lavanta kolonyası, parfüm, deodorant, 
SPA ürünleri, traş sonrası ürünleri de ürün 
gamının içerisine katmıştır. 

Türkiyenin en köklü ve önemli   

markalarından biri olarak kabul edilen Rebul, 

Dünya Kozmetik pazarında adından 

sözettirmek  için yatırımlarını hızlandırmıştır.  

 

 
Kaynakça: http://www.rebul.com  

Yönetim Kurulu Üyesinin El 

Kitabı 

Ailem ve Şirketim'in bu ayki sayısında yer 
verdiğimiz kitap,  M. Sait Gözüm'ün 35 yıllık 
tecrübesini yönetim kurulu üyesi adayları ile 
paylaştığı, "Yönetim Kurulu 101: Yönetim 
Kurulu Üyesinin El Kitabı". 

Editörlüğünü Dr. Burak Koçer'in yaptığı 
Yönetim Kurulu serisinin ilk yayını olan kitap, 
bir yönetim kurulu üyesi adayının bilmesi 
gereken önemli konulara, şirketten aldığı 
üyelik davetinden, 
görev süresinin 
sonuna kadar 
geçen süreç 
boyunca ışık 
tutuyor. 

M. Sait Gözüm 
kitabında, 
kurumsal yönetim 
ilkelerinin en 
önemli 
uygulayıcısı 
konumunda 
bulunan yönetim 
kurulunun nasıl 
çalışması 
gekektiği 
konusunda sistemli ve faydalı öneriler 
sunuyor. 

Yönetim kurulunun rolü, görev ve 
yükümlülüklerinin açıklandığı kitapta, yönetim 
kurulu üyesinin yasal hakları ve kaçınması 
gereken konular da kullanışlı örneklerle 
anlatılıyor. 

Yönetim kurulu üyesi adayı genç 
profesyonellerin ve aile üyelerinin gelişim 
süreçlerine büyük katkı sağlayacağını 
düşündüğümüz "Yönetim Kurulu 101: Yönetim 
Kurulu Üyesinin El Kitabı", ilk olarak "Yönetim 
Kurulu 201: Yönetim Kurulunu Başkanının El 
Kitabı" olmak üzere serinin diğer kitapları olan 
"Yönetim Kurulu 301:Yönetim Kurulu İçin 
Finans", "Yönetim Kurulu 302:Yönetim Kurulu 
için Makroekonomi", "Yönetim Kurulunun 
Hukuki ve Cezai Sorumlulukları" ve "Yönetim 
Kurulu ve Risklerin Erken Teşhisi" adlı kitaplar 
tarafından takip edilecek.  

Geçmişten Günümüze 

Rebul 
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Kurumsal Yönetim ve 
Sürdürülebilirlik Merkezi 
  

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  

AİLEM VE ŞİRKETİM    

CGS CENTER’ın her ay 

yayınlanan ücretsiz 

bültenidir. 

Deneyimlerinizi paylaşın, 

başarı öykülerinizi, 

çalışmalarınızı gönderin, 

yayınlayalım. 

Teşekkür ederiz. 

CGS Center Hakkında 

CGS Center tarafından Kalkınma Bankası üst düzey yöneticilerine “Kurumsal 

Yönetim” eğitimi düzenlendi. Eğitim CGS Center Başkanı Dr. Güler Manisalı Darman 

tarafından 25-26 Nisan’da Kalkınma Bankası binasında gerçekleştirildi. 

Eğitimlerimizin detayları ve 

yayınlarımız için web 

sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 

www.cgscenter.org 
 

 

Et et içinde, et fit içinde, dünya 

dümeni onun içinde. Buradan attım 

iğneyi , dolaştı geldi dünyayı. Alemi 

döndürür felekten, dünyayı geçirir 

elekten; her başta bulunmaz bu yüksek 

dilekten. 

(Akıl) 

 

O odanın içinde, oda onun içinde. Berberlerin elinde, 

kadınların elinde. Dünyayı içine alır, içine hiç 

girilmez. 

(Ayna) 

BİLMECE 


