SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
14.08.2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı,aşağıda yazılı gündem maddelerini
görüşüp karara bağlamak üzere,14.08.2013 Çarşamba günü saat 14:00 de şirketimizin
‘Gazi Osman Paşa OSB Mah.Hema Cad.No:18 Çerkezköy/Tekirdağ’ adresinde bulunan
merkezinde yapılacaktır.
2012 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu,Bağımsız Denetim
Kuruluşu Raporu,Bilanço-Gelir Tablosu,Kar Dağıtım Politikası,Genel Kurul Çalışma Esas ve
Usulleri Hakkında İç Yönerge,Esas Sözleşme değişiklikleri ve gerekli diğer belgeler toplantı
tarihinden 21 gün önce şirketimizin http://www.sanifoam.com.tr internet adresindeki
‘Yatırımcı İlişkileri’ sayfasından erişilebileceği gibi şirketimizin merkez ve şubelerinde de
ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Merkezi Kayıt Kuruluşu‘nun 29.06.2012 tarih ve 599 sayılı Genel Mektubu uyarınca Hisseleri
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan
hissedarlarımızın Genel Kurul'a katılabilmeleri için MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul
Pay Sahipleri Çizelgesi‘nde yer almaları gerekmektedir. Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi,
genel kurul toplantı tarihinden bir gün önce saat 17:00‘de kesinleşecektir. Ancak
hesaplarındaki paylara ilişkin bilginin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların payları
listede yer almayacaktır. Dolayısıyla genel kurula katılmak isteyen söz konusu yatırımcıların
en geç Genel Kurul Tarihinden bir gün önce saat 16:30‘a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları
gerekmektedir. MKK nezdinde hazırlanan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi‘nde yer
almayan hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına imkân bulunmamaktadır.
Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt
Kuruluşu(MKK)düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar
listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına
katılabileceklerdir.Gerçek kişilerin kimlik göstermesi,tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname
ibraz etmeleri şarttır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığı ile
kullanabilmeleri için 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye
Piyasası Kurulu’nun Seri:IV,No:8 tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek,örneğini
şirket merkezimizden temin edebilecekleri hisse miktarını belirten,imzası noterce onaylanmış
vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.
Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunulur.
Yönetim Kurulu Başkanlığı

14.08.2013 TARİHLİ 2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ

1.

Açılış ve Divan Heyetinin seçimi,

2.

Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki
verilmesi,

3.

2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,görüşülmesi
ve onaylanması,

4.

2012 hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun
okunması,müzakeresi ve onaylanması,

5.

2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması,müzakeresi ve onaylanması,

6.

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinde dolayı ayrı ayrı ibra
edilmeleri,

7.

Denetçilerin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,

8.

6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK gereği 2013 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi ve
Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek
onaylanması,

9.

6102 sayılı TTK’nın 419.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan,şirketin
Genel Kurul Çalışma Esas ve Usullerinin belirlendiği ‘Genel Kurul İç Yönergesi’nin
müzakeresi ve onaylanması,

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
11. 2012 faaliyet dönemi karının dağıtılıp dağıtılmaması kararının

alınması,

12. Hisse Geri Alım proğramı ve bu çerçevede yapılan alımlarla ilgili paydaşlara bilgi
verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret

Genel

Müdürlüğünden izni alınmış olan,6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK ve diğer ilgili
mevzuatlar uyarınca şirket Ana Sözleşmesinin 3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 maddelerinin
tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
14. Kar Dağıtım Politikasının yeniden düzenlenmesi ve onaylanması,
15. Dilek ve temenniler

VEKALETNAME
Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Genel Kurul Başkanlığı’na
14.08.2013 Çarşamba günü saat 14:00’de, Gazi Osman Paşa OSB Mah.Hema
Cad.No:18 Çerkezköy/Tekirdağ adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul
Toplantısında 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 oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat
yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)
B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a) Tertip ve Serisi :
b) Numarası :
c) Adet-Nominal Değer :
d) Oyda Imtiyazı Olup Olmadığı :
e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :
f) Edinim Şekli (Borsa veya borsa dışı) :
g) Edinim Tarihi :
ORTAĞIN
Adı Soyadı veya Ünvanı :
Imzası :
Adresi :
NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkları
için açıklama yapılır. Herhangi bir seçeneğin işaretlenmemesi halinde vekil genel hükümlere
göre hareket eder.

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU’NA
UYUM SAĞLANMASI İÇİN SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANASÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI
ESKİ METİN

AMAÇ VE KONU
MADDE 3

YENİ METİN

YENİ ŞEKLİ
AMAÇ VE KONU
MADDE 3

Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır;
1-Şirket faaliyetinin ana konusunu oluşturan
süngerden mamul her alanda her türlü araçgereç
ve
malzemenin
imalini,ithalini,dağıtımını,pazarlamasını
ve
ticaretini yapmak;
A)Poliüretan sünger ve kırpıntısı imalini ve
ticaretini yapmak,
B)Sünger
maddelerinden
mamul
yatak,yorgan ve yastık imalini ve ticaretini
yapmak,
C)otomotiv ve mobilya sanayi için sünger
imalini ve ticaretini yapmak,
D)Özel sağlık gereçlerine ait sünger
parçaların
imali,ithalini
ve
ticaretini
yapmak,
E)her türlü temizlik,banyo ve oyuncak
süngerlerinin imalini,ithalini,ihracını ve
ticaretini yapmak,
F)Mobilya ve aksesuar olarak anılan her
türlü eşyanın alım,satım ve ticaretini
yapmak,
G)Süngerden mamul hasta yataklarının
metal ve ahşap kısımlarının imaliyle ilgili
hertürlü
araç-gereç
ve
malzemenin
ithalini,ihracını ve ticaretini yapmak,
H)Her türlü medikal hasta cihazlarının
ithalini,ihracın ve ticaretini yapmak.

Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır;
1-Şirket faaliyetinin ana konusunu oluşturan
süngerden mamul her alanda her türlü
araç-gereç ve malzemenin imalini, ithalini,
dağıtımını, pazarlamasını ve ticaretini
yapmak;
A)Poliüretan sünger ve kırpıntısı imalini
ve ticaretini yapmak,
B)Sünger maddelerinden mamul yatak,
yorgan ve yastık imalini ve ticaretini
yapmak,
C)Otomotiv ve mobilya sanayi için
sünger imalini ve ticaretini yapmak,
D)Özel sağlık gereçlerine ait sünger
parçaların imali, ithalini ve ticaretini
yapmak,
E)Her türlü temizlik, banyo ve oyuncak
süngerlerinin imalini, ithalini, ihracını ve
ticaretini yapmak,
F)Mobilya ve aksesuar olarak anılan
her türlü eşyanın alım, satım ve
ticaretini yapmak,
G)Süngerden mamul hasta yataklarının
metal ve ahşap kısımlarının imaliyle
ilgili her türlü araç-gereç ve malzemenin
ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak,
H)Her türlü medikal hasta cihazlarının

2-Konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı tüm
nakliye faaliyetlerinde bulunmak,bu işleri
yürütmek için yurtiçinde ve dışında şubeler
açmak.
3-Şirket konusu ile ilgili faaliyetleri
gerçekleştirmek amacıyla yerli ve yabancı
şirketlere ortak olmak, yurtiçi ve yurtdışı
firmaların mümessilliğini, temsilciliğini ve
distribütörlüğünün yapmak, nakil vasıtaları
almak, satmak, kiralamak, gayrimenkul
satınalmak, inşa ettirmek, kiralamak, kiraya
vermek,lehte ve aleyhte ipotek etmek,
gerektiğinde bu rehin ve ipotekleri
kaldırmak, gayrimenkule ilişkin hakları
devir ve ferağ etmek.

4-Konu ile ilgili araç-gereç ve malzemenin
imalini gerçekleştirmek için telif, patent
ihtira beratı, marka know how, lisans gibi
sınai hakları iktisab etmek ve anlaşmalar
yapmak.Bu imalat ile ilgili makinelerin
teçhizat ve yedek parçaların imal,ithal ve
ihracatını yapmak.İmalat ile ilgili makine ve
her türlü fabrika ve tesisi kurmak ve
işletmektir.
Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak
kaydıyla Kendisinin veya başkalarının
sahibi olduğu gayrimenkulleri üzerinde
gerek kendi gerek üçüncü şahıslar lehine
ipotek tesis edebilir. Keza, menkullerini
gerek kendi gerek üçüncü
şahısların
hertürlü borçlarına karşılık teminat olmak
üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde
ticari işleme rehni tesis edebilir ve şirket
lehine rehin alabilir. Sermaye Piyasası
Mevzuatına uymak kaydıyla Gerçek ya da
tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü ayni ve
nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve
alacaklarını tahsili ve temini için ayni veya
şahsi her türlü teminatı alabilir veya
verebilir ve bunlar üzerinde her türlü
tasarrufta bulunabilir. Şirket kendi borçları
için üçüncü kişilerin alacaklılara ipotek de
dahil olmak üzere her türlü ayni veya şahsi
teminat vermesini sağlayabilir, yapılacak

ithalini, ihracın ve ticaretini yapmak.
2-Konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı tüm
nakliye faaliyetlerinde bulunmak, bu
işleri yürütmek için yurtiçinde ve dışında
şubeler açmak.
3-Sermaye
Piyasası
Kanunu’nun
madde 21/1 hükmü saklı kalmak
kaydıyla,şirket
konusu
ile
ilgili
faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla
yerli ve yabancı şirketlere ortak olmak,
yurtiçi
ve
yurtdışı
firmaların
mümessilliğini,
temsilciliğini
ve
distribütörlüğünün
yapmak,
nakil
vasıtaları almak, satmak, kiralamak,
gayrimenkul satın almak, inşa ettirmek,
kiralamak, kiraya vermek, lehte ve
aleyhte ipotek etmek, gerektiğinde bu
rehin
ve
ipotekleri
kaldırmak,
gayrimenkule ilişkin hakları devir ve
ferağ etmek.
4-Konu
ile
ilgili araç-gereç ve
malzemenin imalini gerçekleştirmek için
telif, patent ihtira beratı, marka know
how, lisans gibi sınai hakları iktisap
etmek ve anlaşmalar yapmak. Bu imalat
ile ilgili makinelerin teçhizat ve yedek
parçaların imal, ithal ve ihracatını
yapmak. İmalat ile ilgili makine ve her
türlü fabrika ve tesisi kurmak ve
işletmektir.
Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak
kaydıyla Kendisinin veya başkalarının
sahibi olduğu gayrimenkulleri üzerinde
gerek kendi gerek üçüncü şahıslar
lehine ipotek tesis edebilir.
Keza,
menkullerini gerek kendi gerek üçüncü
şahısların her türlü borçlarına
karşılık teminat olmak üzere rehin
edebilir, bunlar üzerinde ticari
işleme
rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin
alabilir. Sermaye Piyasası Mevzuatına
uymak kaydıyla Gerçek ya da tüzel
üçüncü kişiler lehine her türlü ayni ve
nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve
alacaklarını tahsili ve temini için ayni

bu kabil teminat iş ve muamelelerini kabul
edebilir.
Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel
haller
kapsamında
Sermaye
Piyasası
Mevzuatı uyarınca gerekli açıklamaların
yapılması ve ilgili hükümlerine uyulması
kaydıyla, Şirket yönetim kontrolü altında
bulunan iştiraklerine kefil olabilir, garanti
verebilir, gerektiğinde de bu tür iştiraklerinin
alacağı kredilere karşılık şirket gayrimenkulleri
üzerinde ipotek tesis edebilir, işletme rehni
verebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler
lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya
ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi
hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı
çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

veya şahsi her türlü teminatı alabilir
veya verebilir ve bunlar üzerinde her
türlü tasarrufta bulunabilir. Şirket kendi
borçları için üçüncü kişilerin alacaklılara
ipotek de dahil olmak üzere her türlü
ayni veya şahsi teminat vermesini
sağlayabilir, yapılacak bu kabil teminat
iş ve muamelelerini kabul edebilir.
Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel
haller kapsamında Sermaye Piyasası
Mevzuatı uyarınca gerekli açıklamaların
yapılması ve ilgili hükümlerine uyulması
kaydıyla, Şirket yönetim kontrolü altında
bulunan iştiraklerine kefil olabilir, garanti
verebilir, gerektiğinde de bu tür iştiraklerinin
alacağı
kredilere
karşılık
şirket
gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis
edebilir, işletme rehni verebilir. Şirketin
kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti,
kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil
rehin hakkı tesis etmesi hususlarında
Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde
belirlenen esaslara uyulur.

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre
tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç
edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye
Piyasası
Kanunu’nun
13.
maddesi
çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı
niteliğinde diğer borçlanma senetlerini ihraç
yetkisine haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Yukarıda gösterilen konulardan başka
Kanunu’nun
423.
maddesi
hükmü ileride şirket için faydalı ve lüzumlu
uygulanmaz.
görülecek başka işlere girişilmek istenildiği
takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine
Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride durum şirket genel kurulunun onayına
şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka sunulacaktır. Ana sözleşme tadili niteliğinde
işlere girişilmek istenildiği takdirde yönetim olan bu kararın uygulanabilmesi için,
kurulunun teklifi üzerine durum şirket genel şirketin tüm ana sözleşme değişikliklerinde
kurulunun onayına sunulacaktır. Ana sözleşme olduğu gibi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve
tadili
niteliğinde
olan
bu
kararın Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gereken
uygulanabilmesi için, şirketin tüm ana izinlerin alınması gerekmektedir.
sözleşme değişikliklerinde olduğu gibi, Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan
gereken
izinlerin
alınması
gerekmektedir.

SÜRE:
YENİ ŞEKLİ
MADDE 5
Şirketin süresi tescil tarihinden itibaren 99 SÜRE:
yıldır.
MADDE 5
Şirketin hukuki varlığı belli bir süre ile
sınırlandırılmamıştır.

YENİ ŞEKLİ
SERMAYE, PAYLARIN NEVİ VE DEVRİ
MADDE 6
Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini
kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun
06/10/2011 tarih ve 32/921 sayılı izni ile bu
sisteme geçmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı
sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl)
için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılının
bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye
artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin
verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak
suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki
alması zorunludur. Söz konusu yetkinin
alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye
sisteminden çıkmış sayılır.

SERMAYE, PAYLARIN NEVİ VE DEVRİ
MADDE 6
Şirket,
Sermaye
Piyasası
Kanunu
hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini
kabul etmiş ve Sermaye Piyasası
Kurulu’nun 06/10/2011 tarih ve 32/921
sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı
sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl)
için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015
yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun,
sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha
önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan
tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan
izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir
süre için yetki alması zorunludur. Söz
konusu yetkinin alınmaması durumunda
şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış
Şirket’in
kayıtlı
sermayesi 100.000.000 sayılır.
(yüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) itibari değer
lira itibari değerde 100.000.000 adet paya Şirket’in kayıtlı sermayesi 100.000.000
(yüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) lira
ayrılmıştır.
itibari değerde 100.000.000 adet paya
Şirketin çıkarılmış sermayesi 10.550.000 Türk ayrılmıştır.
Lirasıdır. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL
itibari değerde 10.550.000 adet paya ayrılmış Şirketin çıkarılmış sermayesi 10.550.000
olup bu payların 1.500.000 adedi (A) grubu Türk Lirası’dır. Çıkarılmış sermaye, her biri
nama yazılı 9.050.000 adedi (B) Grubu 1 (bir) TL itibari değerde 10.550.000 adet
paya ayrılmış olup bu payların 1.500.000
hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.
Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında, adedi (A) grubu nama yazılı 9.050.000
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan
hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü oluşmaktadır.
zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar
nama veya hamiline yazılı payları Sermaye Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında,
Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat
şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü
zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar
artırmaya yetkilidir.
nama veya hamiline yazılı payları Sermaye
Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun
değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi
sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen artırmaya yetkilidir.

veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı
pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari
kararlar almaya yetkilidir.
değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay
sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen
İşbu ana sözleşme maddesi ile tanınan yetki veya tamamen sınırlandırmaya veya
çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı
kararlar
Sermaye
Piyasası
Kurulu’nun nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Sermaye
belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.
artırımlarında (A) grubu pay karşılığında (A)
grubu pay, (B) grubu pay karşılığında (B)
(A) grubu nama yazılı payların devri için grubu pay çıkarılacaktır.
yönetim kurulunun onayı şarttır. Yönetim
kurulu sebep göstermeksizin dahi onay
vermekten imtina edebilir. (B) grubu hamiline İşbu ana sözleşme maddesi ile tanınan
yazılı paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun yetki
çerçevesinde
Şirket
Yönetim
olarak serbestçe devredilebilir.
Kurulunca
alınan
kararlar
Sermaye
Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslar
(A) grubu paylar işbu Ana Sözleşme çerçevesinde ilan edilir.
çerçevesinde yönetim ve denetim kurulu
üyelerinin
belirlenmesi
ve
oy
hakkı (A) grubu nama yazılı paylar ve (B) grubu
kullanımında imtiyaza sahiptir.
hamiline yazılı paylar ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olarak serbestçe
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme devredilebilir.
esasları çerçevesinde kayden izlenir.
(A) grubu paylar işbu Ana Sözleşme
çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin
belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında
imtiyaza sahiptir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme
esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ
MADDE 7

YENİ ŞEKLİ

Şirket, genel kurul tarafından seçilecek 3, 5
veya 7 üyeden oluşan bir yönetim kurulu
tarafından yönetilir. Şirket Yönetim Kurulu 3
üyeden oluşursa 2’si; 5 üyeden oluşursa 3’ü; 7
üyeden oluşursa 5’i ; (A) grubu pay
sahiplerinin göstereceği adaylar arasından
Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu
ilk toplantısında aralarından bir başkan ve
başkan yardımcısı seçer. Yönetim kurulu
üyeleri en çok 3 (Üç) yıl için seçilirler. Seçim
süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri
yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum
görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman

YÖNETİM KURULU SÜRESİ VE
TOPLANTILARI:
MADDE 7
7.1 KURULUŞU

Şirketin

işleri

ve

idaresi

genel

kurul

tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri
çerçevesinde seçilecek 3, 5 veya 7 üyeden

değiştirebilir.

oluşan

bir

yönetim

kurulu

tarafından

yürütülür. Şirket Yönetim Kurulu 3 üyeden
oluşursa 1 üye; 5 üyeden oluşursa 2 üye; 7
üyeden oluşursa 3 üye ; (A) grubu pay
sahiplerinin göstereceği adaylar arasından
seçilir. Yönetim kuruluna bağımsız kişiler
de seçilebilir. Yönetim kurulunda icrada
görevli olan ve olmayan üyeler bulunabilir.
Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilirler.
Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir
başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona
vekâlet etmek üzere en az bir başkan vekili
seçer.

7.2 YÖNETİM KURULU’NUN SÜRESİ
Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için
seçilebilirler. Görev süresi sona eren
yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev
süresi üç yıl olup, tekrar aday gösterilerek
seçilmeleri mümkündür.
Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu
üyelerini her zaman değiştirebilir.
7.3 YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri
lüzum gösterdikçe toplanır.
Yönetim

kurulu

üye

tam

sayısının

çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıda
hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır.
Toplantı

ve

karar

nisapları

elektronik

ortamda yönetim kurulu toplantısı yapılması
halinde de geçerlidir.
Yönetim
merkezinde

Kurulu
yahut

toplantıları
şirketçe

şirket

elverişli

il

sınırlarında başka bir yerde yapılabileceği

gibi elektronik ortamda da yapılabilir.
Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma
hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk
Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi
uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.
Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket
Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda
Yapılacak

Kurullar

Hakkında

Tebliğ

hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu
toplantılara

elektronik

ortamda

katılmalarına ve oy vermelerine imkan
tanıyacak

Elektronik

Toplantı

Sistemini

kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş
sistemlerden

de

hizmet

satın

alabilir.

Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin
bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem
üzerinden veya destek hizmeti alınacak
sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili
mevzuatta
hükümlerinde

belirtilen

haklarını

belirtilen

Tebliğ

çerçevede

kullanabilmesi sağlanır.

YENİ ŞEKLİ
TAHVİL ÇIKARILMASI
MADDE 8
Şirket, T.T.K’nun 420. Ve 433. Maddeleri
uyarınca ödenmiş sermayesi tutarında tahvil
çıkarabilir. Tahvillerden faiz, süre ve ödeme
şartları, çıkarma yetkisini veren Genel Kurul
kararında belirtilmemiş ise, bunları Yönetim
Kurulu karşılar.

ŞİRKETİN

TEMSİLİ

VE

YÖNETİM

KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI:
MADDE 8
Şirketin yönetimi ve ortaklarla üçüncü
kişilere karşı temsili, yönetim kuruluna aittir.
Yönetim Kurulu şirket amacına dahil olan
ve şirketin idamesi için gerekli her nevi işleri
ve hukuki işlemleri şirket adına yapmaya ve
şirket unvanını kullanmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu gerek Kanunlar ve gerekse
ana sözleşme ile açıkça yasaklanmayan ve
Genel

Kurulun

kararını

gerektirmeyen

işlerin tümü için karar alıp uygulamaya
yetkilidir.
Yönetim Kurulu kanun ve ana sözleşme ile
münhasıran genel kurul ve denetçilere
verilen işler dışında kalan bütün konularda
karar almaya ve uygulamaya şirket adına
işlem yapmaya ve şirketi temsil ve ilzam
etmeye yetkilidir.
Yönetim

kurulu,

yönetim

yetki

ve

sorumlulukları kısmen veya tamamen bir
veya birden fazla yönetim kurulu üyesine
veya

üçüncü

bir

kişiye

devretmeye

yetkilidir.
Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine,
Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim
kurulu üyelerinden birine ya da bir veya
daha fazla murahhas üyeye veya müdür
olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az
bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini
haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve
bunların temsil şekillerini gösterir kararın
noterce onaylamış sureti ticaret sicilinde
tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin
devri

geçerli

olmaz.

sınırlandırılması,

Temsil

iyiniyet

sahibi

yetkisinin
üçüncü

kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak,
temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir
şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte
kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen
sınırlamalar

geçerlidir.

Türk

Ticaret

Kanunu’nun 371. 374. ve 375.’nci maddesi
hükümleri saklıdır.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin
ve

yapılacak

sözleşmelerin

geçerli

olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı
altına konmuş ve Şirketi temsil ve ilzama
yetkili kılındıkları yönetim kurulu tarafından
çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve
ilan edilecek kişi veya kişilerin imzalarını
taşıması gerekir.

DENETÇİLER,
GÖREV
SORUMLULUKLARI, ÜCRETLERİ
MADDE 9

VE YENİ ŞEKLİ

BORÇLANMA ARACI VE SERMAYE
PİYASASI ARACI İHRAÇ EDİLMESİ
Genel Kurul, pay sahipleri arasından veya MADDE 9:
dışarıdan 3 (Üç) yıl görev yapmak üzere en az
1 en fazla 3 (Üç) denetçi seçer. Denetçiler (A)
grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk
arasından seçilir. Genel Kurul seçilen denetçiyi Ticaret Kanunu ile yürürlükteki diğer ilgili
her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin
mevzuat hükümleri uyarınca borçlanma
edebilir.
aracı ve her türlü sermaye piyasası aracı
Görev süresi biten denetçinin tekrar seçilmesi
ihraç edebilir. Ancak ihraç edilecek
mümkündür. Herhangi bir nedenle boşalan
denetçilik için Türk Ticaret Kanunu’nun 351. borçlanma araçlarının limiti konusunda
maddesi uygulanır.
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümlerine uyulur.
Denetçiler, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve
Türk Ticaret Kanununun kendilerine yüklediği .
görevlerin yapılmasından sorumlu olmaktan
başka şirket çıkarlarının korunması hususunda
gerekli görecekleri bütün tedbirlerin alınması
için Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmaya,
görevlerini en iyi şekilde yapabilmek için
şirketin bütün defterleri ile haberleşme
kayıtlarını ve tutanaklarını yerinde görüp
inceleyebilmeye,
oylamaya
katılmamak
şartıyla istedikleri zaman Yönetim Kurulu
toplantılarında bulunmaya yetkilidirler.
Denetçilere Genel Kurulca saptanacak aylık
veya yıllık bir ücret ödenir.

GENEL KURUL
MADDE 10

YENİ ŞEKLİ
GENEL

10.1. Toplantıya Çağrı

KURULLAR

Şirket Genel Kurulu Olağan veya Olağanüstü
toplanır. Olağan toplantının yılda en az 1 defa
olması zorunludur. Bu toplantılara davette Türk
Ticaret Kanunu 355, 365, 366 ve 368.
maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası
mevzuatının
ilgili
hükümleri
uygulanır.
Sermaye Piyasası Kanunu 4487 sayılı kanunla
değişik 11. maddesine göre azınlık hakları
çıkarılmış sermayenin en az yirmide birini
temsil
eden
pay
sahipleri
tarafından
kullanılacaktır. Bu toplantılarda Türk Ticaret
Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine göre karar verilir.

MADDE 10 –

–ELEKTRONİK

KURUL

Genel Kurul toplantılarında
esaslar uygulanır.

aşağıdaki

10.1. Toplantı Zamanı:
Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü
toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin
hesap devresi sonundan itibaren 3 ay
içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü
genel
kurullar
ise,
Şirket
işlerinin
gerektirdiği
hallerde
ve
zamanlarda
toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret
Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu
Genel Kurullar şirket merkezinde veya şirket
hükümlerine göre karar verilir.
merkezinin bulunduğu ilin uygun bir yerinde
toplanır.
10.2. Toplantıya Davet:
10.2. Oy Hakları
Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel
Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri
her bir pay için 100 (Yüz), (B) grubu pay
sahipleri her bir pay için 1 (Bir) oy hakkına
sahiptirler. Türk Ticaret Kanununun 387.
maddesi hükmü saklıdır.

Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu
ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili
hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantı
ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı
sıra, mümkün olan en fazla pay sahibine
ulaşmayı

10.3.Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı

haberleşme

sağlayacak,
dâhil,

her

elektronik
türlü

iletişim

Genel Kurullarda toplantıya katılım, oy vasıtasıyla genel kurul toplantı tarihinden
hakkının kullanılması ve temsili hususlarında asgari üç hafta önce yapılır.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kanunu hükümleri uygulanır.
10.3. Oy kullanma ve Vekil Tayini:
Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı
ve karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü
Kanunu hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, Türk Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay
Ticaret Kanununun 388. maddesinin ikinci ve sahipleri her bir pay için 15(onbeş), (B)
üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için

yapılacak genel kurul toplantılarında, Sermaye
Piyasası Kanunu’nun 11. maddesinin 7.
fıkrasına
uygun
olarak
Türk
Ticaret
Kanununun 372. maddesindeki toplantı
nisapları uygulanır.
10.4.Genel
Tutanaklar

Kurullarda

Görüşmeler

ve

Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek
kimse Genel Kurul tarafından seçilir. Genel
Kurul Divan Başkanının görevi, görüşmelerin
gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde
yürütülmesini, tutanağın yasalara ve Ana
sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde
tutulmasını sağlamaktır.

grubu pay sahipleri her bir pay için 1 (Bir)
oy hakkına sahiptirler.
Genel

Kurul

toplantılarında

hissedarlar

kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten
tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil
ettirebilirler. Şirket hissedarı olan vekiller
kendi oylarından başka temsil ettikleri
hissedarların

sahip

olduğu

oyları

kullanmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası
Kurulu’nun halka açık anonim ortaklıklarda
vekâleten

oy

düzenlemeleri

kullanılmasına
ve

sermaye

ilişkin
piyasası

mevzuatı hükümleri saklıdır.

Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar bir Genel kurul toplantıları,yönetim kurulu
tutanağa geçirilir. Bu tutanak Divan Heyeti ve tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
hazır bulunan Bakanlık temsilcisi tarafından
düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak
imzalanır.
iç yönergeye göre yapışır.
Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantılarına ait
tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını 10.4. Müzakerenin Yapılması
ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle Şirket genel kurul toplantılarında, Türk
yükümlüdür.
Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı
10.5.Oy Kullanma Şekli;

hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar
alınır. Şirketin olağan ve olağanüstü genel

Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve
el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak toplantıda
hazır bulunan pay sahiplerinin istemi ve bu
konuda oy çoğunluğu ile alınacak bir karar
üzerine gizli oya başvurulur.

kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
Ancak

Sermaye

Piyasası

Kanunun

hükümleri mahfuzdur.
10.5.Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı
Genel Kurullarda toplantıya katılım, toplantı
ve karar nisabı oy hakkının kullanılması ve
temsili hususlarında Türk Ticaret Kanunu
ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri
uygulanır.
10.6.Toplantı Yeri:
Genel Kurullar Şirketin yönetim merkezinde
yahut yönetim merkezinin bulunduğu şehrin
Şirket yönetimince belirlenecek elverişli bir

yerinde toplanır.

YENİ ŞEKLİ
TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI
Madde 11
Gerek Olağan gerek Olağanüstü Genel Kurul
toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
yetkili temsilcisinin bulunması şarttır. Adı
geçen temsilcinin yokluğunda yapılacak Genel
Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli
değildir.

TOPLANTIDA TEMSİLCİ BULUNMASI
Madde 11
Gerek Olağan gerek Olağanüstü Genel
Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı yetkili temsilcisinin bulunması
şarttır. Adı geçen temsilcinin yokluğunda
yapılacak Genel Kurul toplantılarında
alınacak kararlar geçerli değildir.

YENİ ŞEKLİ
İLANLAR
Madde 12

İLANLAR
Madde 12

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlarla
ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılır.
Genel Kurul’un toplantıya çağırılmasına ait
ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 368. maddesi
hükümleri dairesinde yapılır. İşbu maddeye
göre yapılacak tüm ilanlar şirketin kurumsal
internet sitesinde de ilan edilir.Sermaye
Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılacak özel
durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası
Kurulunca talep edilecek her türlü açıklamalar
ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlarla
ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılır.
Genel Kurul’un toplantıya çağırılmasına ait
ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 414.
maddesi ile sermaye piyasası mevzuatı
hükümleri dairesinde yapılır. İşbu maddeye
göre yapılacak tüm ilanlar Kamuyu
Aydınlatma Platformunda ve şirketin
kurumsal internet sitesinde de ilan edilir.
Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca
yapılacak özel durum açıklamaları ile
Sermaye Piyasası Kurulunca talep edilecek
her türlü açıklamalar ilgili mevzuata uygun
olarak zamanında yapılır.

HESAP DÖNEMİ VE FİNANSAL TABLOLAR
MADDE 13

YENİ ŞEKLİ

HESAP
DÖNEMİ
VE
FİNANSAL
TABLOLAR
Şirketin hesap dönemi takvim yılı olup, Ocak
ayının 1. günü başlar ve Aralık ayının 31. günü MADDE 13
sona erer. Şirketin faaliyet sonuçlarını gösterir
Şirketin hesap dönemi takvim yılı olup,
yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporlar
ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında Ocak ayının 1. günü başlar ve Aralık ayının
31. günü sona erer. Şirketin faaliyet

Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.
Türk Ticaret Kanunu’nun bilanço ve kar zarar
tablosunun
hazırlanması
ve
şirket
denetçilerince incelenmesine ilişkin hükümleri
saklıdır.
Genel kurul toplantılarında Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu, ile ilgili
döneme ait finansal tablo ve raporlar pay
sahiplerinin incelemesine olanak vermek için
hazır bulundurulur.
Bütün pay sahipleri şirket merkezinde veya
Genel Kurula giriş kartlarının dağıtılacağının
duyurulduğu bütün yerlerde adı geçen
belgeleri inceleyebilecekleri gibi bunlardan
birer nüsha alabilirler.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi
öngörülen finansal tablo ve raporlar ile
bağımsız
denetlemeye
tabi
olunması
durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye
Piyasası Kurulu’nca belirlenen usul ve esaslar
dâhilinde Kurula gönderilir ve kamuya
duyurulur.

sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem
finansal tablo ve raporlar ile faaliyet
raporlarının hazırlanmasında Sermaye
Piyasası Mevzuatına uyulur.
Türk Ticaret Kanunu’nun bilanço ve kar
zarar tablosunun hazırlanması ve denetçi
tarafından incelenmesine ilişkin hükümleri
saklıdır.
Genel kurul toplantılarında Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu ve Denetim Raporu, ile
ilgili döneme ait finansal tablo ve raporlar
pay sahiplerinin incelemesine olanak
vermek için hazır bulundurulur.
Bütün pay sahipleri şirket merkezinde veya
Genel
Kurula
giriş
kartlarının
dağıtılacağının duyurulduğu bütün yerlerde
adı geçen belgeleri inceleyebilecekleri gibi
bunlardan birer nüsha alabilirler.
Sermaye
Piyasası
Kurulu’nca
düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve
raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi
olunması durumunda bağımsız denetim
raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nca
belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya
duyurulur.p

KARIN SAPTANMASI VE DAĞITIMI
MADDE 14

YENİ ŞEKLİ
KARIN SAPTANMASI VE DAĞITIMI
MADDE 14

Şirketin karı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören Şirketin umumi masrafları ve muhtelif
muhasebe ilkelerine göre tespit edilir.
amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve
Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman
gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu
miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından
ödenmesi zorunlu vergiler hesap dönemi
sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten
sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken
net (safi) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının
düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda
gösterilen şekilde tevzi olunur.

ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket
tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu
vergiler,

hesap

senesi sonunda

tespit

olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye
kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net)
kar,

varsa

geçmiş

yıl

zararlarının

düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda
Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
gösterilen şekilde tevzi olunur.
1- %5 Kanuni yedek akçe ayrılır.
Birinci Temettü :
2- Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış
Genel Kanuni Yedek Akçe:
tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ
a) % 5’i Kanuni yedek akçeye

üzerinden Sermaye Piyasası Kurulunca
saptanan oran ve miktarda birinci
temettü ayrılır.
3- Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra
Genel Kurul kar payının Yönetim
Kurulu üyelerine şirketin memurlarına,
çalışanlarına, işçilerine ve çeşitli
amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve
benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar
payı
dağıtılmasına
karar
verme
hakkına sahiptir.
İkinci Temettü :
4- Net kardan 1, 2, 3 bentlerinde belirtilen
meblağlar düşüldükten sonra kalan
kısmı Genel Kurul kısmen veya
tamamen ikinci temettü payı olarak
dağıtmaya veya olağanüstü yedek
akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Ancak
bu
halde
dahi
dağıtılması
kararlaştırılmış kar payları üzerinden
ikinci tertip kanuni yedek akçe
ayrılması hususundaki hüküm saklıdır.
İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :
5- Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer
kimselere dağıtılması kararlaştırılmış
olan kısımdan ödenmiş sermayenin
%5’i oranında kar payı düşüldükten
sonra bulunan tutarın onda biri Türk
Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2.
fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip
kanuni yedek akçe ayrılır.
6- Yasa hükmü ile ayrılması gereken
yedek akçeler ayrılmadıkça esas
sözleşmede
pay
sahipleri
için
belirlenen birinci temettü nakden
ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça
başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi
yıla kar aktarılmasına ve temettü
dağıtımında Yönetim Kurulu üyeleriyle
şirketin memur, çalışan, işçilerine ve
çeşitli
amaçlarla
kurulmuş
olan
vakıflara
ve
benzer
nitelikteki
kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına
karar verilemez.
7- Temettü hesap dönemi itibariyle
mevcut payların tümüne, bunların ihraç
ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın
eşit olarak dağıtılır.
8- Temettü bakımından pay grupları
arasında imtiyaz yoktur.

ayrılır,
Birinci Temettü:
b) Kalandan, varsa yıl içinde
yapılan bağış tutarının ilavesi ile
bulunacak meblağ üzerinden,
genel kurul tarafından
belirlenecek kar dağıtım
politikası çerçevesinde ve ilgili
mevzuat hükümlerine uygun
olarak birinci temettü ayrılır.
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan
sonra, genel kurul kalanın en
fazla % 10’una kadar bir meblağı
bağımsız üyeler hariç, Yönetim
Kurulu üyelerine, şirketin
memurlarına, çalışanlarına,
işçilerine ve çeşitli amaçlarla
kurulmuş olan vakıflara ve
benzer nitelikteki kişi/kurumlara
dağıtılmak üzere ayırabilir.

İkinci Temettü:
d) Safi kardan a, b, c bentlerinde
belirtilen meblağlar düşüldükten
sonra kalan kısmı Genel Kurul
kısmen veya tamamen ikinci
temettü

hissesi

olarak

dağıtmaya veya fevkalade yedek
akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
Genel Kanuni Yedek Akçe:
e) Pay

sahipleriyle

kâra

iştirak

eden diğer kimselere dağıtılması

9- Dağıtılmasına karar verilen karın
dağıtma şekli ve zamanı Yönetim
Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine
Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili
hükümleri göz önünde bulundurularak
Genel Kurulca kararlaştırılır. Sermaye
Piyasası
Mevzuatında
öngörülen
sürelere uygun olmak kaydıyla genel
kurul , kar dağıtımı zamanının
belirlenmesi
konusunda
yönetim
kurulunu yetkilendirebilir.
10- Ana Sözleşme hükümlerine uygun
olarak dağıtılan karlar geri istenemez.
11- Yıllık dağıtılabilir karın, Sermaye
Piyasası Kurulu’nca saptanan miktarda
birinci kar payı dağıtılmasına yetecek
miktardan az olduğu veya hesap
döneminin zararla kapadığı hallerde
T.T.K.’nun 466. ve 468. maddesinde
düzenlenenler
dışındaki
ihtiyatlar
kullanılarak
Sermaye
Piyasası
Kurulu’nca saptanan miktarı aşmamak
üzere kar payı dağıtılmasına Genel
Kurulca ekseriyetle karar verilebilir.

kararlaştırılmış olan kısımdan %
5 oranında kâr payı düşüldükten
sonra bulunan tutarın onda biri
Türk

Ticaret

519’uncu

Kanunu’nun

maddesinin

ikinci

fıkrası uyarınca genel kanuni
yedek akçeye eklenir
f) Yasa

hükmü

gereken

ile

ayrılması

yedek

akçeler

ayrılmadıkça, esas sözleşmede
pay

sahipleri

için

belirlenen

birinci temettü nakden ve/veya
hisse biçiminde dağıtılmadıkça;
başka yedek akçe ayrılmasına,
ertesi yıla kar aktarılmasına ve
temettü
kurulu

dağıtımında
üyeleri

ile

yönetim
memur,

müstahdem, işçilere ve bu gibi
kişi ve/veya kurumlara kar payı
dağıtılmasına karar verilemez.
g) Temettü, dağıtım tarihi itibarıyla
mevcut payların tümüne bunların
ihraç ve iktisap tarihleri dikkate
alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
h) Temettü

bakımından

pay

grupları arasında imtiyaz yoktur.
i)

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu
ve

Vergi

mevzuatına

uygun

olarak temettü avansı dağıtabilir.
j)

Dağıtılmasına karar verilen karın
dağıtma

şekli

ve

zamanı

Yönetim Kurulunun bu konudaki
teklifi üzerine Sermaye Piyasası
Mevzuatının ilgili hükümleri göz
önünde bulundurularak Genel
Kurulca kararlaştırılır.

k) Ana

Sözleşme

hükümlerine

uygun olarak dağıtılan karlar geri
istenemez.
l)

Yıllık dağıtılabilir karın, Sermaye
Piyasası Kurulu’nca saptanan
miktarda

birinci

kar

payı

dağıtılmasına yetecek miktardan
az

olduğu

döneminin

veya
zararla

hesap
kapadığı

hallerde T.T.K.’nun 519. ve 522.
maddesinde

düzenlenenler

dışındaki ihtiyatlar kullanılarak
Sermaye

Piyasası

Kurulu’nca

saptanan

miktarı

aşmamak

üzere kar payı dağıtılmasına
Genel Kurulca ekseriyetle karar
verilebilir.

