
 
KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 
2011 YILINA AİT ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET 

 
 
Şirketimizin 2011 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara 
bağlamak üzere 29 Haziran 2012 Cuma günü saat 14:30’ da, 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi Çiğli/İzmir adresindeki Şirket Merkezinde toplanacaktır. 
 
Ortaklarımızın Genel Kurul’a katılabilmeleri için; yatırım hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat 
ederek, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde hisselerini, blokaj süresi 29 Haziran 2012 günü saat 
18:00'da sona erecek şekilde (Genel Kurul toplantı tarihi akşamına kadar) bloke ettirmeleri ve hisselerini bloke 
ettirdiklerini gösteren belgeleri, en geç  27 Haziran 2012  Çarşamba günü saat 18:00'a kadar 10032 Sokak No: 10 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresindeki Şirketimiz Merkezi'ne iletmeleri ve Giriş Kartı almaları 
gerekmektedir. MKK nezdindeki blokaj listesine kayıtlı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul’a katılmaları ve 
toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır. 
 
Toplantıda vekaleten oy kullanacak ortakların, Sermaye Piyasası Kurulu’nun  09.03.1994 tarihli  Resmi Gazete'de 
yayımlanan Seri:IV, No:8 sayılı tebliği gereğince aşağıdaki (veya örneği www.katmerciler.com.tr internet sitesi 
adresindeki) vekaletname  formunu doldurarak imzalamaları noterce onaylattırmaları veya noterce onaylı imza 
sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. 
 
2011 Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Dış Denetim 
Kuruluşu Görüşü, Şirket  Denetçileri Raporu ile Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtımı hakkındaki teklifi, 10032 Sokak 
No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresindeki Şirket Merkezi’nde tetkike açık tutulacak olup 
ayrıca vekaletname formu ile birlikte www.katmerciler.com.tr adresinde de yer alacaktır. 
 
 
Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız, 
Saygılarımızla, 
KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI 

 
 

 
KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
29 HAZİRAN 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 
 

1. Açılış, Yoklama ve Divan Teşkili, 

2. Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Divana Yetki Verilmesi,   

3. 2011 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu 
Raporunun Okunması ve Müzakeresi, 

4. 2011 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,  

5. Yönetim Kurulu’nun 2011 Yılı Karı’nın Tasarrufu İle İlgili Teklifinin Görüşülerek Karara Bağlanması, 

6. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla Şirket 
Ana Sözleşmesi’nin 10., 16., 17., 20., 25., 26. ve 33. maddelerinin tadili, 27. maddesinin iptali, 28., 29., 30., 
31., 32., 33., 34., 35., 36. ve 37. maddelerinde iptal edilen madde nedeniyle numara tadili ve “Kurumsal 
Yönetim İlkelerine Uyum” başlıklı 37 numaralı yeni madde ihdas edilmesi hususunun görüşülerek karara 
bağlanması. 

7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin,  Şirketin 2011 yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmeleri,  

8. Yönetim Kurulu Üye Adedinin ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi, Belirlenen Üye Adedine Göre Seçimi, 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, 

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Politikasının Görüşülmesi ve Ücretlerinin 
Belirlenmesi, 

10. Denetçilerin Seçimi ve Denetçi Ücretlerinin Belirlenmesi, 

11. Bağımsız Denetleme Kuruluşu Seçiminin Onaylanması, 

12. Yıl İçinde Yapılmış Olan Bağışlar Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, 

13. 2011 Yılında Şirketin 3. Kişiler Lehine Verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler Hakkında Ortaklara Bilgi 

http://www.katmerciler.com.tr/
http://www.katmerciler.com.tr/


Verilmesi, 

14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesi ve uygulanmasına 
ilişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 334. Ve 335. Maddeleri gereğince yönetim 
hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların 
eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden 
olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri,  bu nevi işleri 
yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul’un onayına sunulması.  

15. Dilek ve Temenniler. 

 

 

 

 
 

VEKÂLETNAME 
 
 

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 

Genel Kurul Başkanlığı’na 

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 29 Haziran  2012 Cuma günü saat  14:30’ da 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi No:10 Çiğli/İzmir adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 
aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri 
imzalamaya yetkili olmak üzere ……………………………………….…. vekil tayin ediyorum. 
 
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI 

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir Talimatlar ( Özel 
Talimatlar yazılır.) 

c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya 
yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar ( Özel Talimatlar yazılır.) 

 
B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN 

a) Adet - Nominal değeri 
b) Oy da imtiyazı olup olmadığı 
c) Hamiline - Nama yazılı olduğu  
d) Payların MKK Blokaj Formu 

 
ORTAĞIN : 

Adı Soyadı veya Ünvanı  : 
İmzası                :  
Adresi                :           
 

NOT : 1- (A) Bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama 
yapılır. 

2-  Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere 
onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşı yan vekaletname formuna ekler. 

 
 
 
 
 



KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
A GRUBU İMTİYAZLI HİSSE SAHİPLERİNE DUYURU 
 
Şirketimizin, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara 
bağlamak üzere 29 Haziran 2012 Cuma günü saat 14:00’ da 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi Çiğli/İzmir adresindeki Şirket Merkezi’nde toplanacaktır. 
 
KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ: 
 

1. Açılış, Yoklama ve Divan Teşkili, 

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Divan’a Yetki Verilmesi,   

3. 2011 Yılına İlişkin Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında, Genel Kurul’un Onayına Sunulmak Üzere 
Bağımsız Üyeler de Dahil  “Yönetim Kurulu” Üye Adaylarının Belirlenmesi, 

4. 2011 Yılına İlişkin Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında, Genel Kurul’un onayına sunulmak üzere 
“Denetim Kurulu” Üye Adaylarının Belirlenmesi. 

5. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla Şirket 
Ana Sözleşmesi’nin 10., 16., 17., 20., 25., 26. ve 33. maddelerinin tadili, 27. maddesinin iptali, 28., 29., 30., 
31., 32., 33., 34., 35., 36. ve 37. maddelerinde iptal edilen madde nedeniyle numara tadili ve “Kurumsal 
Yönetim İlkelerine Uyum” başlıklı 37 numaralı yeni madde ihdas edilmesi hususunun görüşülerek karara 
bağlanması. 

6. Dilek ve Temenniler. 
 
 
Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız, 
Saygılarımızla, 
KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI 

 
 

 
KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

ANA SÖZLEŞME MADDE TADİLLERİ 
 
 

ESKİ HALİ YENİ HALİ 
 
Yönetim Kurulu ve Süresi: 
 
Madde 10:                                                        

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk 
Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde A grubu pay 
sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek en az 
üç, en çok yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu 
tarafından yürütülür.  
 
Yönetim Kurulu üye sayısı, yönetim kurulu üyelerinin 
verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve 
rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve 
çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak 
sağlayacak şekilde belirlenir.  
 
Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının A grubu pay 
sahiplerince gösterilecek adaylar arasından seçilmesi 
zorunludur. 
 
Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve 
bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir 
başkan vekili seçer. 

 
Yönetim Kurulu Seçimi, Seçimde İmtiyaz, Üyelerin 
Süresi Ve Yasak İşlemler: 
 
Madde 10: 

 Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk 
Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde A grubu pay 
sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek 
asgari 5, 7 veya 9 kişiden oluşan yönetim kurulu 
tarafından idare edilir.   Yönetim Kurulu üye sayısı, 
yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar 
yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve 
komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde 
organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirlenir.  

Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan 
ve başkan yardımcısı seçer. 
 
Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğu icrada görevli 
olmayan üyelerden oluşur.  
 
Aday Gösterme Komitesi yerine kaim olmak üzere 
tanzim edilen Kurumsal yönetim komitesi, yönetim ve 



ESKİ HALİ YENİ HALİ 
Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler 
 
Azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren yönetim 
kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.  
 
Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her 
zaman değiştirebilir. Görevine son verilen üyelerin 
tazminat istemeye hakları yoktur. 

pay sahipleri de dahil olmak üzere bağımsız üyelik için 
aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp 
taşımaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve 
buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak 
yönetim kurulu onayına sunar.  

 
Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı 
yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış bir kişi, 
yönetim kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz. 
 
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin görev süreleri en çok üç yıla 
kadardır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve Bağımsız Üyeler, yeniden Yönetim Kurulu Üyeliği’ne 
ve Bağımsız Üyeliğe seçilebilirler. Genel Kurul, lüzum  
görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, Yönetim 
Kurulu Üyeleri’ni her zaman değiştirebilir. 
 
Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler 
bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, 
yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca 
herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük 
iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan 
kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada 
görevli olmayan üyelerden oluşur. 
 
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay 
sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey 
yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan 
ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile 
çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem 
yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul 
tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler 
gerçekleşmiş ise işlemler ile ilgili olarak genel kurulda 
bilgi verilir.  
 
Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her 
zaman değiştirebilir. Görevine son verilen üyelerin 
tazminat istemeye hakları yoktur. 

 
Şirketin Yönetimi ve Temsili: 
 
Madde 16: 

Şirketin yönetimi hissedarlara veya üçüncü kişilere karşı 
veya mahkemeler önünde temsili yönetim kuruluna 
aittir. Şirketin amaç ve konusunu oluşturan bütün 
işlemler üzerinde karar alma (tek başına) genel kurula 
bırakılmış yetkiler dışında yönetim kuruluna aittir. 
Yönetim kurulu işbu ana sözleşmenin yürürlükteki 
yasaların, gerektiğinde genel kurulun vereceği görevleri 
yerine getirir. Bununla ilgili olarak yönetim kurulu 
yasaların zorunlu kıldığı şirket defterlerini, yıllık 
bilanço, kar ve zarar hesaplarının hazırlanmasını ve 
bunların zamanında denetçilere verilmesini sağlar. Yıllık 
faaliyet raporunu düzenler ve 
temettü, yedek akçe ve karşılıklarla ilgili önerilerini 
genel kurula sunar. 

 
Şirketi Temsil Ve İlzam : 
 
Madde 16:  

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim 
Kurulu’na aittir. Şirketin amaç ve konusunu oluşturan 
bütün işlemler üzerinde karar almak, Genel Kurulun 
tekeline bırakılmış yetkiler dışında tamamen Yönetim 
Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu işbu Ana sözleşmenin, 
yürürlükteki yasaların ve gerektiğinde Genel Kurulun 
kendisine vereceği görevleri yerine getirir. Şirket 
namına tanzim edilecek ve şirketi borç ve taahhüt altına 
sokacak her türlü evrakın muteber olabilmesi için 
şirketin resmi unvanı altına konulmuş ve şirketi ilzama 
selahiyetli şahıs veya şahısların imzasını taşıması 
lazımdır. Şirket namına imza koymaya selahiyetli 
olanlar ve bunların ne şekilde şirket namına imza 
edecekleri yönetim kurulu kararı ile tayin ve tespit 
edildikten sonra keyfiyet tescil ve ilan edilir ve buna 



ESKİ HALİ YENİ HALİ 
dair tanzim edilecek sirküler tescil edilir.  

Bankalar ve diğer kredi kurumları ile girişilecek mali 
ilişkilerin koşul ve sınırlarının saptanması ve şirketçe 
gayrimenkul üzerine ipotek tesisi ve fekki, menkul ve 
ticari işletme rehni bunlara mukabil teminat 
gösterilmesi, iştirakler ve ortaklıklar kurulması ve 
bunların tasfiyesi, şirketin gayrimenkul alımı, 
gerektiğinde satımı ve bunlar üzerinde inşaat yapımı 
Yönetim Kurulu kararı ile mümkündür.  

Ancak; Şirketlerin; varlıklarının tümünü veya önemli bir 
bölümünü devretmesi veya üzerinde ayni hak tesis 
etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir 
alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut 
imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa 
kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin 
uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. 
İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere 
ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu 
işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra 
edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun 
onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki 
işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının 
bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun 
muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek 
istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. 
Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 
muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK’ya 
bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. 
Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf 
olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili 
taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen 
yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel 
kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, 
oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.  

 
  
Yönetim Kurulu Yetkilerinin Devri: 
 
Madde 17: 

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunun 319.maddesinin 
hükmü gereğince yetki ve görevlerini üyelerin arasından 
seçeceği bir veya birkaç murahhas üyeye müdür veya 
müdürlere, kısmen veya tamamen devredebilir. 

 
Yönetim Kurulu Yetkilerinin Devri: 
 
Madde 17: 

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunun 319.maddesinin 
hükmü gereğince yetki ve görevlerini üyelerin arasından 
seçeceği bir veya birkaç murahhas üyeye müdür veya 
müdürlere, kısmen veya tamamen devredebilir. Temsil 
yetkisinin murahhas müdürlere devri halinde en az bir 
yönetim kurulu üyesine de şirketi temsil yetkisi verilir. 

 
Yönetim Kurulu Üyelerinin Ödenekleri: 
 
Madde 20: 

Yönetim kurulu üyelerine miktarı ve nevileri her yıl 
olağan genel kurul tarafından tespit edilecek aylık veya 
yıllık şeklinde ücret veya her toplantı için belirli bir para 
ödenir. 
 

 
Yönetim Kurulu Üyelerinin Ödenekleri: 
 
Madde 20: 

Yönetim kurulu üyelerine miktarı ve nevileri her yıl 
olağan genel kurul tarafından tespit edilecek aylık veya 
yıllık şeklinde ücret veya her toplantı için belirli bir para 
ödenir.  Şu kadar ki; bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 
ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması 
gerekmektedir.  
 



ESKİ HALİ YENİ HALİ 
Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin 
ücretlendirme esasları yazılı hale getirilir ve genel kurul 
toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine 
sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme 
imkânı tanınır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, 
ayrıca şirketin internet sitesinde yer alır.  
 

 
Genel Kurul: 
 
Madde 25:                                                 

a. Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü 
olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret 
Kanunu’nun 355.  365.  366 ve 368. maddeleri 
hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili 
hükümleri  uygulanır. 
 
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca 
azınlık hakları, ödenmiş sermayenin 1/20’sini temsil 
eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır. 
 
b. Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul Şirket’in hesap 
devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede 
en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirketin 
işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. 
Olağanüstü genel kurulun toplantı yeri ve zamanı 
usulüne göre ilan olunur. 
 
c. Oy verme: Olağanüstü ve Olağan genel kurul 
toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya 
vekillerinin bir oy hakkı vardır. 
 
d. Müzakerelerin Yapılması: Şirket Genel Kurul 
toplantılarında Türk Ticaret Kanunu’nun 369. 
maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli 
kararlar alınır. Genel Kurul toplantılarına Yönetim 
Kurulu üyeleri ile Denetçilerin katılması esastır; ayrıca 
gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve 
açıklamalarda bulunması gerekenlerin de hazır  
 
bulunması gerekir. Bu fıkra çerçevesinde toplantıya 
katılamayanların, katılamama mazeretleri Divan Başkanı 
tarafından açıklanır. 
 
Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin de seçimin 
yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları 
gerekli olup, kendilerine yöneltilecek soruları 
cevaplamaları sağlanır.  
 
Pay sahibi veya vekili sıfatı olmaksızın toplantıya 
katılanların söz ve oy hakkı yoktur. 
 
Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar yeter 
sayısı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.  
 

e. Toplantı yeri: Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi 
binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin 
elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantısının 

 
Genel Kurul: 
 
Madde 25:                                                          

a. Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü 
olarak toplanırlar. Genel Kurul’un toplantıya 
çağırılmasına ait ilanların, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
Seri IV, No:56 “Kurumsal Yönetim İlkelerinin 
Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği”  
uyarınca elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim 
vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta 
önceden yapılır. Şirketin internet sitesinde yayımlamak 
zorunda olduğu bilgi ve belgelere müteallik olmak Seri 
IV, No:56 “Kurumsal Yönetim İlkelerinin 
Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin de 
belirlenen esaslara uyulur. 
 
Ayrıca Türk Ticaret Kanunu’nun 355.  365.  366 ve 368. 
maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının 
ilgili diğer hükümleri  uygulanır. 
 
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca 
azınlık hakları, ödenmiş sermayenin 1/20’sini temsil 
eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır. 
 
b. Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul Şirket’in hesap 
devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede 
en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirketin 
işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. 
Olağanüstü genel kurulun toplantı yeri ve zamanı 
usulüne göre ilan olunur. 
 
c. Oy verme: Olağanüstü ve Olağan genel kurul 
toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya 
vekillerinin bir oy hakkı vardır. 
 
d. Müzakerelerin Yapılması: Şirket Genel Kurul 
toplantılarında Türk Ticaret Kanunu’nun 369. 
maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli 
kararlar alınır. Genel Kurul toplantılarına Yönetim 
Kurulu üyeleri ile Denetçilerin katılması esastır; ayrıca 
gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve 
açıklamalarda bulunması gerekenlerin de hazır 
bulunması gerekir. Bu fıkra çerçevesinde toplantıya 
katılamayanların, katılamama mazeretleri Divan Başkanı 
tarafından açıklanır. 
 
Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin de seçimin 
yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları 
gerekli olup, kendilerine yöneltilecek soruları  
cevaplamaları sağlanır.  
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yönetim kurulu kararıyla, yönetim merkezinde olmak 
kaydıyla Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması 
halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi 
zorunludur. 

 
f. Toplantıda komiser bulunması: Gerek Olağan ve 
gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı 
zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. 
Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul 
toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını 
taşımayan toplantı zabıtaları geçerli değildir. 
 
g. Temsilci Tayini: Genel Kurul toplantılarında pay 
sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri 
vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi 
olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri 
ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya 
yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası 
Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu 
belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, 
yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş 
olması kaydıyla, oyu, devredenin isteği doğrultusunda 
kullanmak zorundadır. Vekâleten oy kullanılması 
konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili 
düzenlemelerine uyulur. 
 
Bir hissenin intifa hakkı ile mülkiyet hakkı ayrı kişilere 
ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak 
kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. 
Anlaşamadıkları takdirde, Genel Kurul toplantılarına 
katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi 
kullanır.  
 
h. Oyların Kullanılma Şekli: Genel kurul toplantılarında 
oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 
çerçevesinde vekâleten kullanılanları da belirleyen 
belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. 
Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin beşte birinin isteği 
üzerine gizli oya başvurmak gerekir.  

Pay sahibi veya vekili sıfatı olmaksızın toplantıya 
katılanların söz ve oy hakkı yoktur. 
 
Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar yeter 
sayısı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.  
 

e. Toplantı yeri: Genel Kurullar şirketin yönetim 
merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu 
şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul 
toplantısının yönetim kurulu kararıyla, yönetim 
merkezinde olmak kaydıyla Şirket merkezi dışında bir 
yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette 
belirtilmesi zorunludur. 

 
f. Toplantıda komiser bulunması: Gerek Olağan ve 
gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı 
zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. 
Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul 
toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını 
taşımayan toplantı zabıtaları geçerli değildir. 
 
g. Temsilci Tayini: Genel Kurul toplantılarında pay 
sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri 
vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi 
olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri 
ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya 
yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası 
Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu 
belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, 
yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş 
olması kaydıyla, oyu, devredenin isteği doğrultusunda 
kullanmak zorundadır. Vekâleten oy kullanılması 
konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili 
düzenlemelerine uyulur. 
 
Bir hissenin intifa hakkı ile mülkiyet hakkı ayrı kişilere 
ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak 
kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler.  
Anlaşamadıkları takdirde, Genel Kurul toplantılarına 
katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi 
kullanır.  
 
h. Oyların Kullanılma Şekli: Genel kurul toplantılarında 
oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 
çerçevesinde vekâleten kullanılanları da belirleyen 
belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. 
Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin beşte birinin isteği 
üzerine gizli oya başvurmak gerekir.  
 

 
Komiteler : 
 
Madde 26: 

Yönetim Kurulu, Şirket’in içinde bulunduğu durum ve 
gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının 
sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetim 
Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturabilir. 

 
Komiteler : 
 
Madde 26: 

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı 
bir biçimde yerine getirilmesi için, Kurumsal Yönetim 
Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken 
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Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma 
esasları işbu ana sözleşme hükümleri de dikkate alınarak 
ayrıntılı belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman 
komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden 
belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü 
değişiklikleri yapabilir. 

 
Komite başkanları, yönetim kurulu üyeleri arasından 
seçilir. Komiteler en az iki üyeden oluşur. İlke olarak bir 
Yönetim Kurulu üyesi birden fazla komitede yer alamaz. 
 
Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve 
Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunur, Şirket işlerine 
ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur, 
Komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi 
Yönetim Kurulu’na aittir.  
 
Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite 
başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmaları 
yazılı olarak yapılır, kayıtları tutulur. 

Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerinin 
tümünün ifası için Kurumsal Yönetim Komitesi 
oluşturulur.  
Ayrıca Denetimden Sorumlu Komite oluşturulur.  

 
Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi 
üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir 
ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu her zaman 
komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden 
belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü 
değişiklikleri yapabilir 

 
Denetimden Sorumlu Komite üye/lerinin tamamı, diğer 
komite/lerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu 
üyeleri arasından seçilir.  
 
Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve 
Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunur, Şirket işlerine 
ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur, 
Komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi 
Yönetim Kurulu’na aittir.  
 
Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite 
başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmaları 
yazılı olarak yapılır, kayıtları tutulur. 

 
İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz 
 

 
Denetim Komitesi : 
 
Madde 27 :                                                          

Denetim Komitesi her türlü iç ve bağımsız denetimin 
yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm 
tedbirlerin alınmasından sorumlu olup, özellikle 
aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve 
sorumludur: 
 
- Kamuya açıklanacak mali tabloların ve dipnotlarının 
mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına 
uygunluğunun denetlenmesi ve onaylanması, 
- Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya 
açıklanmasının, bağımsız denetimin ve şirket iç kontrol 
sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi, 
- Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız 
denetimiyle ilgili şikayetlerin incelenmesi ve 
sonuçlandırılması, 
- Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, denetim 
sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin 
başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her 
aşamadaki çalışmaları bu komitenin gözetiminde 
gerçekleşir, 
- Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar 
arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarının önlenmesi ve 
şirket ticari sırlarının kötüye kullanılmasını önleyecek 
önlemlerin alınması, 
Denetim Komitesi en az üç ayda bir Başkanın daveti 
üzerine toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve 

 
KALDIRILMIŞTIR 
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bağımsız denetçiyi toplantılarına davet ederek bilgi 
alabilir. 
 
 
Bağimsiz Denetim 
 
Madde 28:                                                         

Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim 
hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer 
mevzuat hükümlerine uyulur. 
 

 
Bağimsiz Denetim 
 
Madde 27:                                          

Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim 
hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer 
mevzuat hükümlerine uyulur. 

 
Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi: 
 
Madde 29:                                                       

Ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurul’da 
görüşülebilmesi için Yönetim Kurulu’nun bu konuda   
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’ndan izin alması şarttır. Bu husustaki 
değişiklikler usulüne uygun tasdik ve Ticaret Sicili’ne 
tescil ettirildikten sonra ilanı tarihinden itibaren geçerli 
olur. 
 

 
Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi: 
 
Madde 28:                                                       

Ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel 
Kurul’da görüşülebilmesi için Yönetim Kurulu’nun bu 
konuda Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı’ndan izin alması şarttır. Bu husustaki 
değişiklikler usulüne uygun tasdik ve Ticaret Sicili’ne 
tescil ettirildikten sonra ilanı tarihinden itibaren geçerli 
olur. 
 

 
Bilgi Verme: 
 
Madde 30:                                                        

Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilanço,    
Genel Kurul toplantı tutanağı, Genel Kurul’da hazır 
bulunan hissedarların isim ve hisse miktarlarını gösteren 
cetvelden dörder örnek Genel Kurul’un toplantı 
tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’na gönderilecek veya toplantıda hazır 
bulunacak komisere verilecektir. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde aranan usul 
ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi 
verme ve mevzuatta öngörülen rapor ve belgeleri 
göndermekle yükümlüdür. 
  
Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen 
mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları 
Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve ayrıca 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esas ve usullere 
göre kamuya duyurulur. 
 
Bilanço, gelir tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetçi 
raporlarının düzenlenmesi ve ilanı hakkında Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin tebliğleri uygulanır. 
 

 
Bilgi Verme: 
 
Madde 29:                                                        

Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilanço, 
Genel Kurul toplantı tutanağı, Genel Kurul’da hazır 
bulunan hissedarların isim ve hisse miktarlarını gösteren 
cetvelden dörder örnek Genel Kurul’un toplantı 
tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’na gönderilecek veya toplantıda hazır 
bulunacak komisere verilecektir. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde aranan usul 
ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi 
verme ve mevzuatta öngörülen rapor ve belgeleri 
göndermekle yükümlüdür. 
  
Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen 
mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları 
Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve ayrıca Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun belirlediği esas ve usullere göre 
kamuya duyurulur. 
 
Bilanço, gelir tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetçi 
raporlarının düzenlenmesi ve ilanı hakkında Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin tebliğleri uygulanır. 
 

 
Senelik Hesaplar: 
 
Madde 31: 

Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci gününden 
başlayarak aralık ayının son günü biter. Ancak birinci 
hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarih ile o yılın 

 
Senelik Hesaplar: 
 
Madde 30: 

Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci gününden 
başlayarak aralık ayının son günü biter. Ancak birinci 
hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarih ile o yılın 
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aralık ayının sonucu günü arasındaki müddeti ihtiva 
eder. 
 

aralık ayının sonucu günü arasındaki müddeti ihtiva 
eder. 
 

 
Bilançonun Tasdiki ve İbra: 
 
Madde 32: 

Bilançonun tastikine dair olan genel kurul kararı, 
yönetim kurulu üyeleri, murakıplar ile müdürlerin ibrası 
anlamını taşır. Ancak bilanço bazı cihetler gösterilmemiş 
veya bilanço yanlış olarak tanzim edilmiş ise bilançonun 
tasdiki ile yönetim kurulu üyeleri, müdürler veya 
murakıplar berat etmiş olamazlar. Murakıpların vermiş 
oldukları raporun okunmasından evvel bilanço ile 
hesapların kabulü hakkında verilen kararlar muteber 
değildir. 

 
Bilançonun Tasdiki ve İbra: 
 
Madde 31: 

Bilançonun tastikine dair olan genel kurul kararı, yönetim 
kurulu üyeleri,murakıplar ile müdürlerin ibrası anlamını 
taşır. Ancak bilanço bazı cihetler gösterilmemiş veya 
bilanço yanlış olarak tanzim edilmiş ise bilançonun 
tasdiki ile yönetim kurulu üyeleri, müdürler veya 
murakıplar berat etmiş olamazlar. Murakıpların vermiş 
oldukları raporun okunmasından evvel bilanço ile 
hesapların kabulü hakkında verilen kararlar muteber 
değildir. 

 
Şirkete Ait İlanlar: 
 
Madde 33:                                                            

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 37. 
maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile 
şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile 
en az 15 gün evvel yapılır. 
 
Ancak Genel Kurul’un toplantıya çağırılmasına ait 
ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 368. maddesi 
hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak 
üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. 
 
Sermayenin azaltılmasına tasfiyeye ait ilanlar için 
Kanunun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. 
 
Şirkete ait ilanlarda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur. 

 
Şirkete Ait İlanlar: 
 
Madde 32:                                                            

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 37. 
maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile 
şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile 
en az 15 gün evvel yapılır. 
 
Ancak Genel Kurul’un toplantıya çağırılmasına ait 
ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 368. maddesi 
hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak 
üzere Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV, No:56 
“Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve 
Uygulanmasına İlişkin Tebliği” uyarınca elektronik 
haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile genel 
kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.  
 
Sermayenin azaltılmasına tasfiyeye ait ilanlar için 
Kanunun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. 
 
Şirkete ait ilanlarda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur. 
 

 
Karın Tespiti ve Dağıtılması: 
 
Madde 34:                                                     

Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve 
Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere 
uyar. 
  
Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman 
bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe 
ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket 
tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu 
vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, 
hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten 
sonra geriye kalan ve yıllık bilânçoda görülen safi (net) 
kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden 
sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde 

 
Karın Tespiti ve Dağıtılması: 
 
Madde 33:                                                     

Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve 
Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere 
uyar. 
  
Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman 
bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe 
ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket 
tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu 
vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, 
hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten 
sonra geriye kalan ve yıllık bilânçoda görülen safi (net) 
kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden 
sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde 
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dağıtılır: 
 
a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi 
uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar 
birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. 
 
b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan 
oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.  
 
Kalan bakiyenin kısmen veya tamamen olağanüstü 
yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar 
vermeye, Şirket kar dağıtım politikası esaslarını da 
dikkate alarak  Genel Kurul yetkilidir. Kar dağıtım 
politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket 
menfaati arasında tutarlı bir politika izlenir. 
 
Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. 
bendi gereğince; pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer 
kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan 
çıkarılmış sermayenin %5’i oranında kar payı 
düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, ikinci tertip 
kanuni yedek akçe olarak ayrılır.  
 
 
Şirket, Genel Kurul kararı ile dağıtılabilir karının %5’ini 
aşmayacak bir tutarı,  Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği 
dağıtım şekil ve şartları ile Şirket’in müstahdem ve 
işçileri için kurulmuş olan vakıf ve fonlara ve/veya 
çalışanlarına kar payı olarak dağıtabilir. Şu kadar ki; 
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu 
ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci 
temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, 
ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri 
ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay 
dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen 
birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay 
dağıtılamaz.  
 
Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan 
kârlar geri alınmaz  
 
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15. maddesindeki 
düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı 
dağıtılabilir.  
 
Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde 
verileceği,  Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin 
düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulunun 
teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. 
Karın dağıtım zamanının belirlenmesi için Genel Kurul 
Yönetim Kurulu’na yetki verebilir. 
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menfaati arasında tutarlı bir politika izlenir. 
 
Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. 
bendi gereğince; pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer 
kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan 
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Şirket, Genel Kurul kararı ile dağıtılabilir karının %5’ini 
aşmayacak bir tutarı,  Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği 
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müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar 
verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü 
ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.  
 
Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan 
kârlar geri alınmaz  
 
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15. maddesindeki 
düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı 
dağıtılabilir.  
 
Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde 
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Karın  dağıtım zamanının belirlenmesi için Genel Kurul 
Yönetim Kurulu’na yetki verebilir. 
 

 
İnfisah: 
 
Madde 35: 

Şirket Türk Ticaret kanununun da yazılı sebeplerle, 
mahkeme kararıyla veya genel kurulun kanuni hükümler 
çerçevesinde vereceği kararla fesh olunabilir. Şirket 

 
İnfisah: 
 
Madde 34: 

Şirket Türk Ticaret kanununun da yazılı sebeplerle, 
mahkeme kararıyla veya genel kurulun kanuni hükümler 
çerçevesinde vereceği kararla fesh olunabilir. Şirket 
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iflastan başka sebeplerle infisah eder veya fesh olunursa 
tasfiye memurları genel kurul tarafından seçilir. 
 

iflastan başka sebeplerle infisah eder veya fesh olunursa 
tasfiye memurları genel kurul tarafından seçilir. 
 

 
Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri: 
 
Madde 36: 

Şirketin gerek çalışması, gerekse tasfiyesi sırasında 
şirketin bütün muamele ve işlerinden dolayı şirket ile 
pay sahipleri arasında doğacak veya şirketle ilgili olup 
pay sahipleri arasında doğum, şirket haklarını etkileyen 
bütün niza ve uyuşmazlıklarda yetkili mercii, şirket 
merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler ve icra 
daireleridir. 
 
 

 
Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri: 
 
Madde 35: 

Şirketin gerek çalışması, gerekse tasfiyesi sırasında 
şirketin bütün muamele ve işlerinden dolayı şirket ile 
pay sahipleri arasında doğacak veya şirketle ilgili olup 
pay sahipleri arasında doğum, şirket haklarını etkileyen 
bütün niza ve uyuşmazlıklarda yetkili mercii, şirket 
merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler ve icra 
daireleridir. 
 

 
Kanuni Hükümler: 
 
Madde 37:                                                          

Bu ana sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, 
tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan 
maddeleri uygulanmaz.  
Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında 
Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve 
ilgili diğer hükümler uygulanır. 
 

 
Kanuni Hükümler: 
 
Madde 36:                                                          

Bu ana sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, 
tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan 
maddeleri uygulanmaz.  
Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında 
Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve 
ilgili diğer hükümler uygulanır. 

  
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum  
 
Madde 37: 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu 
tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu 
ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim 
kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı 
sayılır. 
 
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından 
önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü 
ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine 
teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin 
düzenlemelerine uyulur.  
 
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin 
sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit 
edilir. 
 

 
 
 
 
 
 
 


