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Özet Bilgi



 

 

 

 

 

 

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi .
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 37. Maddesinde aralarında Bera Holdinginde 
bulunduğu holdinglerin ortaklık ilişkisine müteallik ihtilaf davalarını da kapsayan yasal  düzenleme bulunmaktadır.  37. 
Madde Gerekçesinin birinci paragrafında

"…tüm ortakların mülkiyet hakkını eşit bir şekilde korumak, ülkemiz için ekonomik ve stratejik öneme sahip üretimlerin 
varlığını ve devamını sağlamak, bu şirketlerin sermayesine güvenerek ticari ilişkiye giren 3. şahısların haklarını korumak, 
istihdamı artırmak, şirketlerin faaliyetlerini sürekli kılmak, serbest piyasa koşullarında adil bir rekabet ortamı oluşturarak
hisse  senetlerinin değerinin borsada oluşmasının temini amacıyla; bu ortaklıklar bağlamında pay, ortaklık ilişkisi, 
ortaklıklara  yapılan ödemelerin pay karşılığı yapılmış kabul  edilmesi gerektiği ile ortak ve ortaklık haklarının tanımı 
yapılarak, ortaklık haklarının korunması amaçlanmıştır." denilmektedir.

Gerekçenin ikinci paragrafında ise;

  "Yetkili  kurumların incelemesinden geçerek borsada işlem gören ve yerli ve yabancı  binlerce yatırımcısı bulunan bu 
şirketlerin faaliyetlerinin devam ettirilmesini  temin etmek ve bu suretle yatırımcılar açısından sermaye piyasalarının 
güvenirliğini sağlamak, ortak ve ortaklığın haklarını korumak amacıyla kurulan ilişkinin zarar görmemesi ve bu ilişkiyi 
tahrif edecek iddiaların açıklığa kavuşturulması için, maddede belirtilen nedenlerle açılmış derdest davalarla ilgili olarak 
kanun yolu incelemesindekiler dâhil görülmekte olan menfi tespit, tazminat veya alacak davalarında, karar verilmesine 
yer olmadığına dair karar verileceği ve yargılama gideri ile maktu vekâlet ücretinin ortaklık üzerinde bırakılacağı hüküm  
altına alınmıştır." İfadesi yer almaktadır.

Kanun görüşmeleri ile ilgili süreç Türkiye Büyük Millet Meclis'inde  devam etmektedir. Bu maddenin kanunlaşması 
halinde, Holdingimizin anılan madde kapsamında  muhatap olduğu davalar ortadan kalkacak, henüz karara 
bağlanmamış ve devam eden binlerce dava kendiliğinden sona erecektir.

Özel Durum Açıklaması (Genel)



Kamuoyuna saygı ile duyurulur

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu 
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili 
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan 
ederiz.


