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İSTANBUL 

Sicil No: 123648 

Ticaret Ünvanı 

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ  

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI 
 

Yönetim Kurulumuzun 5 Mart 2013 tarih 2013 / 3 nolu kararı ve ġirketimiz Esas SözleĢmesinin 26. 

maddesi gereğince 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Mart 2013 Perşembe günü 

Saat 10:30‟da aĢağıdaki yazılı gündem maddelerini görüĢmek ve karara bağlamak üzere Ġstanbul, 

BeĢiktaĢ, 4. Levent, 34330, Sabancı Center, Hacı Ömer Sabancı Holding Konferans Salonu'nda 

yapılacaktır. 

ġirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda 

bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula 

elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile 

mümkündür. Bu nedenle EGKS‟de iĢlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt KuruluĢu 

A.ġ. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletiĢim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca 

güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve 

güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel 

Kurula katılmaları mümkün değildir. 

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 

2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim ġirketlerde Elektronik Ortamda 

Yapılacak Genel Kurullara ĠliĢkin Yönetmelik (EGKS)” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan “Anonim ġirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul 

Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. 

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iĢtirak edemeyecek olan pay sahiplerinin 

vekaletlerini aĢağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini ġirket 

Merkezimiz veya www.kordsaglobal.com adresindeki ġirket internet sitesinden temin etmeleri ve 

Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası 

noterce onaylanmıĢ vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. 

ġirketimizin 2012 yılına ait Bilanço, Kâr/Zarar hesabı, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, Kâr 

Dağıtım Önerisi ve Esas SözleĢme Tadil Metni, toplantı tarihinden üç hafta öncesi 6 Mart 2013 ÇarĢamba 

gününden itibaren ġirketimiz merkezinde ve www.kordsaglobal.com adresindeki ġirketimiz internet 

sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte 

Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve 

Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları aynı tarihten itibaren 

www.kordsaglobal.com adresindeki ġirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.  

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur. 

 

 

http://www.kordsaglobal.com./
http://www.kordsaglobal.com/
http://www.kordsaglobal.com/
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KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ 

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

28 MART 2013 GÜNÜ YAPILACAK 

2012 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 

 

GÜNDEM 

1- AçılıĢ ve Toplantı BaĢkanlığının oluĢturulması, 

2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı BaĢkanlığına yetki verilmesi, 

3- 2012 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunun ve Bağımsız Denetim 

raporunun özetinin okunması ve müzakeresi, 

4- 2012 yılı içinde yapılan bağıĢ ve yardımlar hakkında genel kurul‟a bilgi verilmesi, 

5- 2012 yılı içinde iliĢkili taraflarla yapılan iĢlemlerle ilgili olarak genel kurul‟a bilgi verilmesi, 

6- 2012 yılı içinde 3. kiĢiler lehine verilmiĢ olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiĢ olan gelir 

veya menfaatler hakkında genel kurul‟a bilgi verilmesi, 

7- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Ġlkeleri„nin 1.3.7 numaralı maddesinde belirtilen 

iĢlemler hakkında genel kurul‟a bilgi verilmesi, 

8- 2012 yılına ait bilanço ve kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 

9- Yönetim Kurulu‟nun 2012 yılı kârının kullanım Ģeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları 

oranlarının belirlenmesi ile ilgili teklifinin görüĢülerek karara bağlanması, 

10- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 

11- 2013 yılına iliĢkin olarak ġirket'in yapacağı bağıĢ sınırının belirlenmesi, 

12- 2012 faaliyet yılı içerisinde 6103 sayılı Kanunun 25inci maddesi gereğince Yönetim Kurulu 

üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul tasvibine sunulması,   

13- 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinin ibra 

edilmeleri. 

14- ġirketin 2013 yılı mali tablo ve raporlarının, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı 

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetlenmesi için denetçi seçimi, 

15- Yönetim Kurulunun hazırladığı Genel Kurulun ÇalıĢma Esas ve Usulleri Hakkında Ġç Yönergenin 

onaylanması, 

16- Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izne istinaden; 6102 sayılı 

Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatlarına uyum amacı 

ile  ġirket Esas SözleĢmesinin değiĢen 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 21., 

22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 39., ve 40. Maddelerinin, iptal edilen 8 

ve 20. Maddelerinin onaylanması,  

17- Yönetim kurulu baĢkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı 

muameleleri  yapabilmeleri için izin verilmesi. 
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VEKALETNAME 

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRĠYEL ĠPLĠK VE KORD BEZĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 

YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI'NA 

Sabancı Center Kule:2 Kat:17 

34330 4.Levent, BeĢiktaĢ / Ġstanbul 

Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 28 Mart 2013 Perşembe 

günü Saat 10:30'da Ġstanbul, BeĢiktaĢ, 4. Levent, 34330, Sabancı Center, Hacı Ömer Sabancı Holding 

Konferans Salonu'nda yapılacak 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında aĢağıda belirttiğim 

görüĢler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya 

yetkili olmak üzere ….……….…....…...………. „yı vekil tayin ediyorum. 

A- TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI 

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

b) Vekil aĢağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. 

           Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.) 

c) Vekil Ģirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aĢağıdaki talimatlar doğrultusunda oy 

kullanmaya yetkilidir. 

(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.) 

Talimatlar: (Özel talimat yazılır.) 

B- ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN 

a) Tertip ve Serisi ………………….……: 

b) Numarası ……………………………..: 

c) Adet-Nominal Değeri ……………….. : 

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı ……..… : 

e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu……… : 

 ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI… :  

 ĠMZASI ……………………………….…… : 

 ADRESĠ ……………………………….……:  

 NOT: (A) bölmünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen Ģıklardan birisi seçilir. 

(b) ve (d) Ģıkkı için açıklama yapılır. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ  

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARI METNİ 

 

ESKİ ŞEKİL                       YENİ ŞEKİL 

BÖLÜM I. 

GENEL HÜKÜMLER 

MAKSAT VE İŞTİGAL KONUSU: 

Madde  3- 

a) Araç lastiklerinin yapısında bulunan ve ana 

iskeleti oluĢturulan bezler ile sınai tür 

bezlerin imalatı; transmisyon kayıĢları, V 

BÖLÜM I. 

GENEL HÜKÜMLER 

AMAÇ VE İŞLETME KONUSU: 

Madde  3- 

ġirketin kuruluĢ amacı ve iĢletme konusu;  

A. Araç lastiklerinin yapısında bulunan ve 
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kayıĢları, lastik hortumlar gibi kauçuk ve 

plastik malzemenin yapısında bulunan sınai 

bezler ile sınai tek kordun imalatı; ağır 

denyeli elyafın ve bağlantı bezlerinin 

imalatı; her türlü ipliğin lastik kord bezine, 

mekanik kauçuk mallarda kullanılan 

bezlere, kılavuz bezlere ve diğer kauçuk 

takviye malzemesine dönüĢtürülmesi ve 

bunların pazarlanması; araba lastiklerinde 

ve mekanik kauçuk ürünlerinde 

kullanılmak üzere Naylon 6, Naylon 6.6 ve 

PET (Polyethylene-terephthalate) HMLS 

(High Modulus Low Shrinkage) polyester 

ve rayon ağır desiteks iplik imalatı; ve tüm 

pazarlama, satıĢ, ithalat ve ihracatı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) ġirket‟in faaliyet kapsamına giren makina, 

yedek parça, ekipman, malzeme, 

hammadde, katkı maddeleri ve yarı 

mamulleri iç piyasadan satınalmak, ithal 

etmek, imal etmek veya finansal kiralama 

yolu ile edinmek. 

 

c) Faaliyet alanlarıyla ilgili makina, yedek 

parça, ekipman, malzeme, mamul madde, 

ham madde, katkı maddeleri, yarı 

mamulleri yurt içinde satmak, ihraç etmek, 

pazarlamak, ticaretini yapmak. 

 

ana iskeleti oluĢturan bezler ile sınai tür 

bezlerin imalatı; transmisyon kayıĢları, V 

kayıĢları, lastik hortumlar gibi kauçuk ve 

plastik malzemenin yapısında bulunan 

sınai bezler ile sınai tek kordun imalatı; 

ağır denyeli elyafın ve bağlantı bezlerinin 

imalatı; her türlü ipliğin lastik kord bezine, 

mekanik kauçuk mallarda kullanılan 

bezlere, kılavuz bezlere ve diğer kauçuk 

takviye malzemesine dönüĢtürülmesi ve 

bunların pazarlanması; araba lastiklerinde 

ve mekanik kauçuk ürünlerinde 

kullanılmak üzere Naylon 6, Naylon 6.6 ve 

PET (Polyethylene-terephthalate) HMLS 

(High Modulus Low Shrinkage) polyester 

ve rayon ağır desiteks iplik imalatı ve tüm 

pazarlama, satıĢ, ithalat ve ihracatı ile, 

 

B. Ticari, sınai, alt yapı hizmetleri, ulaĢtırma 

hizmetleri, madencilik, turistik, inĢaat  

konuları baĢta olmak üzere her türlü 

iĢletme konusunda çalıĢmak amacı ile 

kurulmuĢ ve/veya  kurulacak yerli veya 

yabancı Ģirketlerin sermayelerine ve 

yönetimlerine katılmak; sermayesine ve 

yönetimine katıldığı Ģirketlerin, aynı 

yönetim ve davranıĢ ilkelerine bağlı olarak 

daha verimli, rasyonel ve karlı, günün 

Ģartlarına uygun ve ihtiyaçlarına cevap 

verecek Ģekilde ve lehte rekabet Ģartları 

yaratarak yönetilmelerini temin etmektir. 

Yukarıda yazılı iĢletme konusunu 

gerçekleĢtirmek ve ġirket‟in kuruluĢ 

amaçlarına ulaĢabilmek için ġirket 

belirtilenlerle sınırlı kalmamak üzere özellikle 

aĢağıdaki faaliyetlerde bulunur: 

 

a) ġirket‟in iĢletme konusuna giren makina, 

yedek parça, ekipman, malzeme, hammadde, 

katkı maddeleri ve yarı mamulleri iç 

piyasadan satınalmak, ithal etmek, imal 

etmek veya finansal kiralama yolu ile 

edinmek. 

 

b) ĠĢletme konusuyla ilgili makina, yedek 

parça, ekipman, malzeme, mamul madde, 

ham madde, katkı maddeleri, yarı mamulleri 

yurt içinde satmak, ihraç etmek, pazarlamak, 

ticaretini yapmak. 



 5 

d) Yerli veya yabancı piyasalardan kısa, orta 

veya uzun vadeli kredi almak, benzeri 

finansman sağlamak, bağlı ortaklıklarına 

garantör olmak, her tür teminat kredisi 

almak ve bu amaçla gerektiğinde 

gayrimenkullerini ipotek etmek. 

 

e) Kendi faaliyet alanında yurtiçi ve 

yurtdıĢında distribütör, temsilci, simsar 

veya acente sıfatı ile faaliyette bulunmak, 

bu amaçla Ģirketler kurmak veya kurulu 

olanlara katılmak veya bu amaçla 

ortaklıklar tesis etmek. 

 

f) Kendi faaliyet alanında yurtiçi ve 

yurtdıĢında satıĢ büroları ve bayiler tesis 

etmek, kurulması için baĢkalarına yetki 

vermek. 

 

g) Ġlgili mevzuat hükümlerine göre ġirket‟in 

amaç ve kapsamına giren yerli ve yabancı 

gerçek veya tüzel kiĢilerle birlikte 

Türkiye‟de ve Türkiye dıĢında yeni 

ġirketler ve kurumlar tesis etmek, bunlara 

iĢtirak etmek veya devir alarak bunları 

edinmek. 

 

 

 

 

h) ġirket‟in faaliyetleri için uygun ve faydalı 

olan patent haklarını, lisansları, imtiyazları, 

telif haklarını, ticari markaları, modelleri, 

teknik çizimleri ve ticari isimleri, özel 

üretim ve imalat yöntemlerini ve diğer 

gayri maddi hakları iktisap etmek, 

kullanmak, satmak, kiralamak, kiraya 

vermek, rehin ve intifa hakkı gibi bunlar 

üzerinde kanuni haklar tesis etmek. 

 

 

i) ġirket‟in sahip olduğu patent hakları, 

lisanslar, imtiyazlar, telif hakları, ticari 

Markalar, modeller, teknik çizimler ve 

ticari isimler, özel üretim ve imalat 

yöntemleri ile diğer gayri maddi hakları 

satmak, kiralamak, intifa hakkı vermek ve 

diğer kanuni tasarruflarda bulunmak. 

 

 

 

c) Yerli veya yabancı piyasalardan kısa, orta 

veya uzun vadeli kredi almak, benzeri 

finansman sağlamak, bağlı ortaklıklarına 

garantör olmak, her tür teminat kredisi 

almak ve bu amaçla gerektiğinde 

gayrimenkullerini ipotek etmek. 

 

d) ĠĢletme konusu ile ilgili olarak yurtiçi ve 

yurtdıĢında distribütörlük, temsilcilik, 

komisyonculuk veya acentelik sıfatı ile 

faaliyette bulunmak, bu amaçla Ģirketler 

kurmak veya kurulu olanlara katılmak veya 

bu amaçla ortaklıklar tesis etmek. 

 

e) ĠĢletme konusu ile ilgili olarak yurtiçi ve 

yurtdıĢında satıĢ büroları ve bayiler tesis 

etmek, kurulması için baĢkalarına yetki 

vermek. 

 

f) Amaç ve iĢletme konusunun 

gerçekleĢtirilmesi için her türlü mali, ticari, 

idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,  

yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya tüzel 

kiĢilerle birlikte Türkiye‟de ve/veya Türkiye 

dıĢında yeni Ģirketler kurmak, kurulmuĢ 

bulunan Ģirketlere  iĢtirak etmek. 

 

 

 

 

g) ġirket‟in iĢletme konusu için uygun ve 

faydalı olan patent haklarını, lisansları, 

imtiyazları, telif haklarını, ticari markaları, 

modelleri, teknik çizimleri ve ticari isimleri, 

özel üretim ve imalat yöntemlerini ve diğer 

gayri maddi hakları iktisap etmek, 

kullanmak, satmak, kiralamak, kiraya 

vermek, rehin ve intifa hakkı gibi bunlar 

üzerinde kanuni haklar tesis etmek.  

 

 

h) ġirket‟in sahip olduğu patent hakları, 

lisanslar, imtiyazlar, telif hakları, ticari 

markalar, modeller, teknik çizimler ve ticari 

isimler, özel üretim ve imalat yöntemleri ile 

diğer gayri maddi hakları satmak, kiralamak, 

intifa hakkı vermek ve diğer kanuni 

tasarruflarda bulunmak. 
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j) Aracılık faaliyeti ve portföy iĢletmeciliği 

niteliğinde olmamak Ģartıyla; ġirket‟in 

kendi konusunda faaliyet gösteren gerçek 

veya tüzel kiĢiler tarafından çıkarılacak 

hisse senedi, bono, tahvil ve benzeri 

menkul kıymetleri ve ortaklık haklarını 

iktisap etmek, satmak veya rehin vermek 

veya almak ve bunlar üzerinde benzeri 

tasarruflarda bulunmak. 

 

k) ġirket‟in kendi faaliyet konusuna giren 

nakliye araçlarını iktisap etmek, kiralamak, 

satmak veya benzer tasarruflarda 

bulunmak. 

 

l) ġirket‟in faaliyet sahası ile ilgili dahili 

ticaret, ithalat, ihracat yapmak, taahhüt 

iĢleri yapmak ve ihalelere katılmak. 

 

 

m) Konveyör ve kauçuk ürünlerinin üretimi ile 

ilgili tesisler kurmak, iĢletmek, bunları 

satın almak ve faaliyetlerini devam 

ettirmek.  

 

n) Konveyör ve kauçuk ürünler satın almak ve 

satmak ve bunları Türkiye‟de veya yurt 

dıĢında imal ettirmek. 

 

 

 

o) Sınai bezden mamul ürünleri üretmek için 

tesisler kurmak, bunları iĢletmek, satın 

almak ve faaliyetlerini devam ettirmek, bu 

tür ürünleri Türkiye‟de veya yurt dıĢında 

satın almak veya satmak. 

 

 

 

ö) Sigortacılık mevzuatı çerçevesinde, sigorta 

Ģirketleri ile acentelik anlaĢmaları yapmak 

ve sigortacılık faaliyetlerinde bulunmak. 

 

 

 

 

 

p) Sermayesine ve yönetimine katıldığı 

Ģirketlerin bankalar ve diğer finansal      

kurumlardan alacakları krediler ile bunlara 

 

i) Aracılık faaliyeti ve portföy iĢletmeciliği 

niteliğinde olmamak Ģartıyla; ġirket‟in kendi 

konusunda faaliyet gösteren gerçek veya 

tüzel kiĢiler tarafından çıkarılacak hisse 

senedi, bono, tahvil ve benzeri menkul 

kıymetleri ve ortaklık haklarını iktisap 

etmek, satmak veya rehin vermek veya 

almak ve bunlar üzerinde benzeri 

tasarruflarda bulunmak. 

 

j) ġirket‟in iĢletme konusuyla ilgili olarak 

nakliye araçlarını iktisap etmek, kiralamak, 

satmak veya benzer tasarruflarda bulunmak. 

 

 

k) ġirket‟in iĢletme konusu ile ilgili dahili 

ticaret, ithalat, ihracat yapmak, taahhüt iĢleri 

yapmak ve ihalelere katılmak. 

 

 

l) Konveyör ve kauçuk ürünlerinin üretimi ile 

ilgili tesisler kurmak, iĢletmek, bunları satın 

almak ve faaliyetlerini devam ettirmek.  

 

 

m) Konveyör ve kauçuk ürünler satın almak ve 

satmak ve bunları Türkiye‟de veya yurt 

dıĢında imal ettirmek. 

 

 

 

n) Sınai bezden mamul ürünleri üretmek için 

tesisler kurmak, bunları iĢletmek, satın 

almak ve faaliyetlerini devam ettirmek, bu 

tür ürünleri Türkiye‟de veya yurt dıĢında 

satın almak veya satmak. 

 

 

 

o) Türkiye‟de veya yurtdıĢında sermayesine 

ve/veya yönetimine katıldığı Ģirketlere, 

bunlara bağlı kurum veya iĢletmelere, 

üçüncü kiĢi veya kurumlara mühendislik, 

tasarım, yazılım, veri saklama hizmetlerini 

sağlamak. 

 

 

p) Sermayesine ve yönetimine katıldığı 

Ģirketlerin bankalar ve diğer finansal      

kurumlardan alacakları krediler ile bunlara 
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ve diğer üçüncü kiĢilere karĢı giriĢecekleri 

taahhütler ve yüklenecekleri rizikolar için, 

SPK kanunundan kaynaklanan gerekli 

kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin 

yerine getirilmesi kaydıyla, her türlü 

garanti, teminat ve kefalet verebilir ve 

bunlar lehine giriĢtiği taahhütlere karĢılık 

her türlü teminat alabilir. 

 

Sermayesine ve yönetimine katıldığı 

Ģirketlerin hesap ve mali ve finansal 

kontrollerini üstlenebilir, iĢletmenin daha 

rasyonel ve verimli olmasını sağlayacak 

organizasyon tetkikleri yapabilir veya 

yaptırabilir. 

 

r) Sermayesine ve yönetimine katıldığı 

Ģirketlerden isteyenlerle yapabileceği 

anlaĢmalarla bunların idarelerini 

üstlenebilir. 

 

s) Sermayesine ve yönetimine katıldığı 

Ģirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve 

iĢletmelerin ithalat ve ihracat iĢlerini 

organize etmek için gerekli tedbirleri 

alabilir; Gümrük komisyonculuğu 

yapmamak kaydıyla; Gümrük, depolama, 

sigorta, nakliye, tahsilat, mali ve hukuki 

istiĢareleri gibi müĢterek hizmetlerini 

bedeli mukabili yapabilir. 

 

 

ş) Sermayesine ve yönetimine katıldığı 

Ģirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve   

iĢletmelerin vadeli satıĢları ile ilgili senetli 

ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları 

diğer kurumlara devir ve ciro edebilir. Bu 

kurumların bayilerine veya müĢterilerine 

açtıkları kredileri temin edebilir, bunlar için 

gerekli olan garanti ve teminatları alabilir. 

 

 

t) ġirketin öz ve yabancı kaynaklardan 

sağladığı fonları SPK kanunundan 

kaynaklanan gerekli kamuyu aydınlatma 

yükümlülüklerinin yerine getirilmesi 

kaydıyla, sermayesine ve yönetimine 

katıldığı Ģirketlerin iĢlerinin geliĢmesi ve 

devamlılığını temin ve yatırımlarını finanse 

etmek üzere kendilerine intikal ettirebilir. 

 

ve diğer üçüncü kiĢilere karĢı giriĢecekleri 

taahhütler ve yüklenecekleri rizikolar için, 

Sermaye Piyasası Kanunundan kaynaklanan 

gerekli kamuyu aydınlatma 

yükümlülüklerinin yerine getirilmesi 

kaydıyla, her türlü garanti, teminat ve 

kefalet verebilir ve bunlar lehine giriĢtiği 

taahhütlere karĢılık her türlü teminat alabilir. 

 

Sermayesine ve yönetimine katıldığı 

Ģirketlerin hesap ve mali ve finansal 

kontrollerini üstlenebilir, iĢletmenin daha 

rasyonel ve verimli olmasını sağlayacak 

organizasyon tetkikleri yapabilir veya 

yaptırabilir. 

 

q) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

mevzuatında belirlenen sınırlar dahilinde 

ġirket paylarını iktisap etmek veya rehin 

olarak kabul etmek. 

 

r)  Sermayesine ve yönetimine katıldığı 

Ģirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve 

iĢletmelerin ithalat ve ihracat iĢlerini 

organize etmek için gerekli tedbirleri 

alabilir; gümrük komisyonculuğu 

yapmamak kaydıyla; gümrük, depolama, 

sigorta, nakliye, tahsilat, mali ve hukuki 

istiĢareleri gibi müĢterek hizmetleri bedeli 

mukabili yapabilir. 

 

 

s) Sermayesine  ve  yönetimine  katıldığı 

Ģirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve   

iĢletmelerin vadeli satıĢları ile ilgili senetli 

ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları 

diğer kurumlara devir ve ciro edebilir. Bu 

kurumların bayilerine veya müĢterilerine 

açtıkları kredileri temin edebilir, bunlar için 

gerekli olan garanti ve teminatları alabilir. 

 

 

t) ġirketin öz ve yabancı kaynaklardan 

sağladığı fonları Sermaye Piyasası 

Kanunundan kaynaklanan gerekli kamuyu 

aydınlatma yükümlülüklerinin yerine 

getirilmesi kaydıyla, sermayesine ve 

yönetimine katıldığı Ģirketlerin iĢlerinin 

geliĢmesi ve devamlılığını temin ve 

yatırımlarını finanse etmek üzere söz 

konusu Ģirketlere intikal ettirebilir. 
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u) ġirketin sermayesine ve yönetimine 

katıldığı Ģirketlerin iĢlerinin devamlılığı, 

geliĢmesi ve yatırımlarının hızlanmasını 

temin için, ihtiyacını duydukları çeĢitli 

madde ve malzemeyi temin edip 

kendilerine devir edebilir; ithalat iĢlerinde 

mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir; 

mamullerinin topluca pazarlanmasının 

organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu 

mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dıĢ 

pazarlarda satabilir. 

 

ü) Yabancı ve yerli Ģirketlerle iĢbirliği ve 

iĢtirakler kurabilir ve mali sorumluluk 

dağıtımına dayanan anlaĢmalar yapabilir. 

 

v) ġirketin kendi adına ve 3. kiĢiler lehine, 

garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil 

rehin hakkı  tesis etmesi hususlarında 

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 

belirlenen esaslara uyulur. 

 

ġirket  için faydalı ve gerekli olduğu düĢünülen 

baĢka bir faaliyete girilmesi arzu edildiğinde, 

Yönetim Kurulu‟nun teklifi ile Genel Kurul‟a 

bir tadilat metni sunulacak ve Genel Kurul‟da 

karar alındıktan sonra bu tür faaliyetlere 

girilebilecektir. Esas SözleĢme‟de bir tadilat 

anlamına gelen bu durum için T.C. Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı‟nın ve Sermaye Piyasası 

Kurulu‟nun ön izin ve kabulünün alınması 

Ģarttır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u) ġirketin sermayesine ve yönetimine 

katıldığı Ģirketlerin iĢlerinin devamlılığı, 

geliĢmesi ve yatırımlarının hızlanmasını 

temin için, ihtiyacını duydukları çeĢitli 

madde ve malzemeyi temin edip 

kendilerine devir edebilir; ithalat iĢlerinde 

mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir; 

mamullerinin topluca pazarlanmasının 

organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu 

mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dıĢ 

pazarlarda satabilir. 

 

v)  Yabancı ve yerli Ģirketlerle iĢbirliği ve 

iĢtirakler kurabilir ve mali sorumluluk 

dağıtımına dayanan anlaĢmalar yapabilir. 

 

w) ġirketin kendi adına ve 3. kiĢiler lehine, 

garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil 

rehin hakkı  tesis etmesi hususlarında 

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 

belirlenen esaslara uyulur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x)  Sosyal amaçlı kurulmuĢ olan vakıflar, 

dernekler ile eğitim öğretim kurumlarına, 

üniversitelere ve sair kiĢi, kurum ve 

kuruluĢlara Sermaye Piyasası Mevzuatı 

çerçevesinde destek, yardım ve bağıĢta 

bulunabilir, vakıflara ve derneklere üye 

olabilir. 

 

GAYRİMENKUL İKTİSABI: 

Madde 4- ġirket, maksat ve konusunun 

gerçekleĢmesi amacı ile gayrimenkul iktisap, 

iktisap edilen gayrimenkülleri devir ve ferağ, 

bunlar üzerinde ipotek ve baĢkaca ayni haklar 

tesis ve bunları kısmen veya tamamem ahara 

icara verebilir. 

GAYRİMENKUL  EDİNİLMESİ: 

Madde 4- ġirket, amaç ve iĢletme konusunun 

gerçekleĢmesi için gayrimenkul iktisap 

edebilir, iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve 

ferağ, bunlar üzerinde ipotek ve baĢkaca ayni 

ve Ģahsi haklar tesis edebilir, bunları kısmen 

veya tamamen kiraya verebilir. 
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ġirket ödünç para verme iĢleri niteliğinde 

olmamak  kaydıyla; maksat ve konusunun 

gerçekleĢmesi amacı ile Yönetim Kurulu kararı 

ile ipotek karĢılığı veya teminatsız ödünç 

verebilir ve alabilir. 

ġirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini 

için ayni ve Ģahsi her türlü teminat alabilir 

veya verebilir.  

 

 

ġirket ödünç para verme iĢleri niteliğinde 

olmamak kaydıyla; amaç ve iĢletme  

konusunun gerçekleĢmesi için  ipotek karĢılığı 

veya teminatsız ödünç verebilir ve alabilir. 

ġirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini 

için ayni ve Ģahsi her türlü teminat alabilir veya 

verebilir.  

 

MERKEZ VE ŞUBELER: 

Madde 5- ġirketin Ticari Merkezi: Ġstanbul ili 

BeĢiktaĢ ilçesi‟ndedir. ġirketin Ticari Merkez 

Adresi: Ġstanbul, BeĢiktaĢ, 4.Levent, Sabancı 

Center, Kule 2, Kat. 17, Posta Kodu: 

34330‟dur.  

 

 

ġirketin Fabrikası: Kocaeli ili Ġzmit 

Ġlçesi‟ndedir. ġirketin Fabrika Adresi: 

Alikahya Fatih Mahallesi Sanayi Caddesi No. 

90 Ġzmit / Kocaeli, Posta Kodu: 41310‟dur.  

 

 

 

Adres değiĢikliğinde yeni adres, Ticaret 

Sicili‟ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi‟nde ilan ettirilir. Ayrıca Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı‟na ve Sermaye Piyasası 

Kurulu‟na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiĢ 

adrese yapılan tebligat Ģirkete yapılmıĢ sayılır. 

Tescil ve ilan edilmiĢ adresinden ayrılmıĢ 

olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde 

tescil ettirmemiĢ Ģirket için bu durum fesih 

sebebi sayılır. 

 

ġirket Yönetim Kurulu Kararı‟na dayanarak 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye 

Piyasası Kurulu‟na bilgi vermek koĢulu ile 

yurtiçinde veya yurt dıĢında Ģubeler, fabrikalar, 

irtibat büroları ve ofisler açabilir, iĢletebilir. 

 

 

 

 

MERKEZ VE ŞUBELER: 

Madde 5- ġirketin merkezi; Ġstanbul Ġli 

BeĢiktaĢ Ġlçesi‟ndedir. ġirketin adresi; Ġstanbul, 

BeĢiktaĢ, 4.Levent, Sabancı Center, Kule 2, Kat 

17, Posta Kodu: 34330‟dur.  

 

 

 

ġirketin fabrikası; Kocaeli Ġli Ġzmit 

Ġlçesi‟ndedir. ġirketin fabrika adresi; Alikahya 

Fatih Mahallesi Sanayi Caddesi No. 90 Ġzmit / 

Kocaeli, Posta Kodu: 41310‟dur. 

 

 

 

Adres değiĢikliğinde yeni adres, Ticaret 

Sicili‟ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi‟nde ilan ettirilir. Ayrıca Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı‟na ve Sermaye Piyasası 

Kurulu‟na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiĢ 

adrese yapılan tebligat Ģirkete yapılmıĢ sayılır. 

Tescil ve ilan edilmiĢ adresinden ayrılmıĢ 

olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde 

tescil ettirmemiĢ Ģirket için bu durum fesih 

sebebi sayılır. 

 

ġirket Yönetim Kurulu Kararı‟na dayanarak 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye 

Piyasası Kurulu‟na ve yetkili mercilere bilgi 

vermek ve gereken izinleri almak koĢulu ile 

yurtiçinde veya yurt dıĢında Ģubeler, fabrikalar, 

irtibat büroları ve ofisler açabilir, iĢletebilir. 
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SÜRE: 

Madde 6- ġirket‟in süresi, iĢbu sözleĢmenin 

tescil ve ilanından itibaren baĢlamak üzere, 

sınırsızdır. 

 

SÜRE: 

Madde 6- ġirket‟in süresi sınırsızdır. 

 

 

 

ANONİM ŞİRKET’E AİT İLANLAR: 

Madde 7- ġirket‟e ait ilanlar, Türk Ticaret 

Kanunu‟nun 37.maddesinin 4.fıkrası hükümleri 

saklı olmak üzere, ġirket merkezinin 

bulunduğu Ģehirde çıkan bir gazete ile asgari 

sürelerle yapılır. 

 

Genel Kurul‟un toplantıya çağrılması 

hakkındaki ilanların, TTK Madde 368 hükmü 

gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak 

üzere, en az üç hafta önce yapılması lazımdır. 

 

ÇıkarılmıĢ Sermaye‟nin azaltılmasına ve 

tasfiyeye iliĢkin ilanlar hakkında TTK. Madde 

397 ve 438 hükümleri uygulanır. 

 

 

Çağrı ve ilanlarla ilgili Sermaye Piyasası 

Kurulu düzenlemelerine uyulur. 

 

İLANLAR: 

Madde 7- ġirket‟e ait ve kanunen gerekli 

ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve 

ġirket‟in internet sitesinde, Kamuyu 

Aydınlatma Platformunda; sadece internet 

sitesinde yapılması gereken ilanlar, ġirketin 

internet sitesinde yapılır. 

 

Genel Kurul‟un toplantıya çağrılması 

hakkındaki ilanlar, ilan ve toplantı günleri hariç 

olmak üzere, en az üç hafta önce yapılmalıdır. 

 

 

ÇıkarılmıĢ Sermaye‟nin azaltılmasına iliĢkin 

ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu madde 

474, sona erme ve tasfiyeye iliĢkin ilanlar 

hakkında ise Türk Ticaret Kanunu madde 532 

ve 541 hükümleri uygulanır. 

 

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 

yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat 

hükümlerine uyulur. 

 

İLK KURULUŞ GİDERLERİ: 

Madde 8- ġirket‟in kuruluĢu veya sonradan 

geniĢletilmesi için ihtiyar olunan giderlerle, 

damga resmi ve harçlar tutarları, beĢ yıllık 

zamana bölünerek amorti edilebilir. 

 

İLK KURULUŞ GİDERLERİ: 

Madde 8- Ġptal edilmiĢtir. 

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ: 

Madde 9- Bu Esas SözleĢmede herhangi bir 

değiĢikliğin yapılması ve uygulanabilmesi için 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟ndan ve Sermaye 

Piyasası Kurulu‟ndan izin alınması gerekir. 

Esas sözleĢmedeki herhangi bir değiĢiklik 

Ticaret Sicil Memurluğu tarafından onaylanıp 

tescil edildikten sonra yürürlüğe girecektir.  

 

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ: 

Madde 9- Bu Esas SözleĢmede herhangi bir 

değiĢikliğin yapılması ve uygulanabilmesi için 

değiĢikliğin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 

Piyasası Kanunu ve iĢbu Esas SözleĢme 

hükümlerine uygun olarak gerçekleĢtirilmesi 

gerekir. DeğiĢiklik kararının tescil ve ilan 

edilmesi Ģarttır.  
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BÖLÜM II. 

 

ESAS SERMAYE 

 

SERMAYE:  

Madde 10- ġirket, 2499 sayılı kanunun 

hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemi‟ni 

kabul etmiĢ ve Sermaye Piyasası Kurulu‟nun 

21.9.1989 tarih ve 594 sayılı izni ile bundan 

böyle “Kayıtlı Sermaye” olarak anılacak bu 

sisteme geçmiĢtir. 

ġirket‟in Kayıtlı Sermayesi tavanı 

500.000.000,00 TL‟sı (BeĢyüzmilyon Türk 

Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir KuruĢ)  nominal 

değerde 50.000.000.000 adet nama yazılı paya 

bölünmüĢtür. 

Sermaye Piyasası  Kurulunca  verilen  kayıtlı  

sermaye  tavanı  izni  2011-2015 yılları (5 yıl) 

için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen 

kayıtlı sermaye tavanına ulaĢılamamıĢ olsa 

dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun 

sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha 

önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan 

tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin 

almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre 

için yetki alması zorunludur. Söz konusu 

yetkinin alınmaması durumunda ġirket kayıtlı 

sermaye sisteminden çıkmıĢ sayılacaktır. 

ġirket‟in tamamı ödenmiĢ çıkarılmıĢ sermayesi 

194.529.076,00 TL (Yüzdoksandörtmilyon 

BeĢyüzyirmidokuzbin YetmiĢaltı) olup herbiri 

1 Kr‟luk 19.452.907.600 adet nama yazılı 

hisseye bölünmüĢtür. 

Payların nominal değerleri 1.000.-TL. iken 

önce 5274 sayılı T.T.K‟da değiĢiklik 

yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni 

KuruĢ, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 

2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 

Yeni Türk Lirası ve Yeni KuruĢ‟ta yer alan 

“Yeni” ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde 

kaldırılması sebebiyle 1 KuruĢ olarak 

değiĢtirilmiĢtir. Bu değiĢim sebebiyle, toplam  

pay  sayısı azalmıĢ olup 1.000.-TL‟lik 10 adet  

pay  karĢılığında 1 Kr‟luk 1 adet pay 

verilmiĢtir. Söz konusu değiĢim ile ilgili olarak 

ortakların sahip oldukları paylardan doğan 

hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar 

BÖLÜM II. 

 

ESAS SERMAYE 

 

SERMAYE:  

Madde 10- ġirket, Sermaye Piyasası Kanunu 

hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemi‟ni 

kabul etmiĢ ve Sermaye Piyasası Kurulu‟nun 

21.9.1989 tarih ve 594 sayılı izni ile bundan 

böyle “Kayıtlı Sermaye” olarak anılacak bu 

sisteme geçmiĢtir. 

ġirket‟in Kayıtlı Sermaye tavanı 

500.000.000,00 TL.‟sı (BeĢyüzmilyon Türk 

Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir KuruĢ)  nominal 

değerde 50.000.000.000 adet nama yazılı paya 

bölünmüĢtür. 

Sermaye Piyasası  Kurulunca  verilen  kayıtlı  

sermaye  tavanı  izni  2011-2015 yılları (5 yıl) 

için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen 

kayıtlı sermaye tavanına ulaĢılamamıĢ olsa 

dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun 

sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha 

önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan 

tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin 

almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre 

için yetki alması zorunludur. Söz konusu 

yetkinin alınmaması durumunda ġirket kayıtlı 

sermaye sisteminden çıkmıĢ sayılacaktır. 

ġirket‟in tamamı ödenmiĢ çıkarılmıĢ sermayesi 

194.529.076,00 TL (Yüzdoksandörtmilyon 

BeĢyüzyirmidokuzbin YetmiĢaltı) olup herbiri 

1 Kr‟luk 19.452.907.600 adet nama yazılı 

hisseye bölünmüĢtür. 
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kaydileĢtirme esasları çerçevesinde kayden 

izlenir. 

ĠĢbu esas sözleĢmede yer alan “Türk Lirası” 

ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu 

Kararı uyarınca değiĢtirilmiĢ ibarelerdir. 

Son arttırım olan 42.667.813,00 TL 

(Kırkikimilyon altıyüzaltmıĢyedibin 

sekizyüzonüç  Türk Lirası) sermayenin 

tamamı Türk Ticaret Kanunu‟nun 451‟inci 

maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu‟nun 18, 

19 ve 20‟nci maddeleri hükümlerine göre 

bütün aktifleri, pasifleri, hukuk ve 

vecibeleriyle birlikte külliyen devralma 

suretiyle Ģirketimiz ile birleĢen Ġstanbul 

Ticaret Sicili Memurluğu‟nun 577969/525551 

sicil sayısında kayıtlı KORDSA GLOBAL 

ENDÜSTRĠYEL ĠPLĠK VE KORD BEZĠ 

SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ 

ünvanlı Ģirketin pay sahiplerine Ģirketimize 

eklenen varlıklara karĢılık verilecek pay 

tutarını göstermekte olup, bu tutar T.C. 

Ġstanbul Asliye 1. Ticaret Mahkemesi‟nin 

2006/791 D.ĠĢ sayılı ve 06.09.2006 tarihli 

kararı ile atanan BilirkiĢi heyetinin 12.09.2006 

tarihli raporu ile yapılan tespit ve birleĢme 

sözleĢmesindeki esaslara göre hesaplanmıĢtır. 

Arttırım nedeniyle ihraç olunan beheri 1 Kr 

(Bir KuruĢ) nominal değerde 4.266.781.300 

adet pay birleĢme sözleĢmesinde belirtildiği 

Ģekliyle devir olan Ģirketin paylarıyla 

değiĢtirilmek üzere devrolan Ģirketin 

ortaklarına dağıtılmıĢtır. 

 

Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında, 

ÇıkarılmıĢ Sermaye'yi Kayıtlı Sermaye tavanı 

içinde kalmak Ģartı ile nama yazılı payları 

ihraç ederek artırmaya yetkilidir. 

 

ġirket‟in Kayıtlı Sermaye tavanı genel kurul 

tarafından alınacak karar ile arttırılabilir. 

 

Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların 

değerlerinin, itibari değerlerinden daha fazla 

olmasını kararlaĢtırabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönetim Kurulu, 2011 – 2015 yılları arasında, 

Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun 

olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı 

sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç 

ederek çıkarılmıĢ sermayeyi arttırmaya 

yetkilidir. 

 

 

 

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve 

Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabi 

olmak kaydıyla itibari değerinin üzerinde pay 

çıkarabilir. 
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Nakit olarak taahhüt edilmiĢ olan sermayeye 

tekabül eden payları tam ve nakit olarak 

ödenecektir. 

 

Pay sahipleri rüçhan haklarını, ġirket‟in 

ÇıkarılmıĢ Sermaye‟sinin arttırıldığı oranda 

kullanacaklardır. Ancak, Yönetim Kurulu 

rüçhan haklarının kullanımını kısıtlayabilir. 

Nama yazılı paylar ġirket‟in Pay Defteri‟ne 

kaydedilmiĢtir. 

 

Nakit olarak taahhüt edilmiĢ olan sermayeye 

tekabül eden payları tam ve nakit olarak 

ödenecektir. 

 

Pay sahipleri rüçhan haklarını, ġirket‟in 

ÇıkarılmıĢ Sermaye‟sinin arttırıldığı oranda 

kullanacaklardır. Ancak, Yönetim Kurulu 

rüçhan haklarının kullanımını kısıtlayabilir. 

 

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileĢtirme 

esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

 

 

PAYLARIN DEVRİ: 

Madde 11- Ortaklar arasındaki pay devirleri 

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Kanunu hükümleri çerçevesinde 

gerçekleĢtirilir. 

 

 

PAYLARIN DEVRİ: 

Madde 11- ġirket paylarının devri Türk 

Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu 

hükümleri çerçevesinde gerçekleĢtirilir. 

 

TAHVİLLER ve FİNANSMAN 

BONOLARI: 

Madde 13- ġirket, Yönetim Kurulu Kararı ile 

yasal sınırlar içinde tahvil ve finansman 

bonosu çıkarabilir. Bu takdirde T.Ticaret 

Kanununun 423. ve 424 madde hükümleri 

uygulanmaz 

ġirket, Sermaye Piyasası Kurulunun tesbit 

edeceği esaslar dairesinde ve yasal sınırlar 

içinde Yönetim Kurulu Kararı ile Hisse senedi 

ile değiĢtirilebilen tahvil çıkarabilir. 

 

ÇEŞİTLİ MENKUL KIYMET 

ÇIKARILMASI: 

Madde  13 - ġirket yurt  içinde ve yurt dıĢında 

gerçek ve tüzel kiĢilere satılmak üzere, Türk 

Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 

yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun 

olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, kâr 

ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası 

Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul 

değerler veya kıymetli evrak ihraç edebilir. 

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca 

Yönetim Kurulu Kararı ile ihracı mümkün olan 

bu madde kapsamındaki menkul kıymetler, 

Yönetim Kurulu Kararı ile ihraç edilebilir. 
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BÖLÜM III. 

                YÖNETİM KURULU 

 

YÖNETİM KURULUNUN ŞEKLİ: 

 

Madde 14- ġirket‟in iĢlerinin yürütülmesi, 

idaresi ve temsili görev ve yetkileri en az 5 

(beĢ), en çok 7 (yedi) üyeden oluĢan Yönetim 

Kurulu‟na verilir. 

 

 

 

 

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması 

halinde; Yönetim Kurulu açılan üyelik için 

yeni üye seçerek, Genel Kurul‟un ilk 

toplantısında onaya sunar. Bu üye, yerine 

seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.  

 

 

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu 

Üyelerini her zaman değiĢtirebilir. 

 

 

Hükmi Ģahıslar Yönetim Kurulu‟nda bir veya 

birden fazla temsilcileri tarafından temsil 

edilirler. Yönetim Kurulu‟nda hükmi Ģahıs pay 

sahibini temsil eden her üyenin bağımsız bir oy 

hakkı vardır. 

 

 

Hükmi Ģahısları temsil eden Yönetim Kurulu 

Üyesi olanların, ilgili bulundukları tüzel kiĢi ile 

iliĢkilerinin kesildiğinin bildirilmesi halinde; 

bu kiĢiler Yönetim Kurulu Üyeliği‟nden istifa 

etmiĢ sayılırlar. 

 

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıllık 

görev süresi için seçilebilirler. Görev süresi 

biten üye tekrar seçilebilir. 

 

BÖLÜM III.                   

               YÖNETİM KURULU 

 

YÖNETİM KURULUNUN ŞEKLİ: 

 

Madde 14- ġirket, Genel Kurul tarafından  

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası 

Kanunu ve iĢbu Esas SözleĢme hükümleri 

çerçevesinde seçilenen az 5 (beĢ), en çok  7 

(yedi) üyeden oluĢan bir  Yönetim Kurulu 

tarafından idare ve temsil edilir. 

 

 

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması 

halinde; Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni 

üye seçerek, Genel Kurul‟un ilk toplantısında 

onaya sunar. Bu üye, yerine seçildiği üyenin 

kalan süresini tamamlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıllık 

görev süresi için seçilebilirler. Görev süresi 

biten üye tekrar seçilebilir. 
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YÖNETİM KURULUNUN 

TOPLANTILARI:  

Madde 15- Yönetim Kurulu Üyeleri, her yıl 

Kurul Üyeleri arasından bir BaĢkan ile 

BaĢkanın bulunmadığı zamanlar BaĢkan‟ın 

yerini alacak bir BaĢkan Vekili seçecektir.  

Toplantının tarihi ve gündemi BaĢkan veya 

BaĢkan Vekili tarafından saptanacaktır. 

Yönetim Kurulu toplantıları, BaĢkan‟ın veya 

BaĢkan Vekili‟nin daveti üzerine ġirket iĢleri 

gerektirdikçe yapılacaktır. Toplantı tarihi de 

Yönetim Kurulu kararı ile saptanabilir. 

Yönetim Kurulu üyelerinden birisinin yazılı 

talebi üzerine BaĢkan veya BaĢkan Vekili 

tarafından toplantı çağrısı yapılmaması 

halinde, üyelerin kendi baĢlarına Yönetim 

Kurulu‟nu toplantıya çağırma hakları vardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönetim Kurulu toplantılarında, toplantı nisabı 

4 (dört) üye olup bu 4 (dört) üyelik nisabının 

veya daha fazlasının mevcut olduğu bir 

toplantıda alınacak kararlar için en az 4 (dört) 

üyenin olumlu oyu Ģarttır.  

Üyelerden herhangi birisinin görüĢme talebi 

olmadıkça, Yönetim Kurulu, herhangi bir 

üyenin yaptığı bir öneri için diğer üyelerin 

yazılı onayının alınması yoluyla karar 

verebilir. 

YÖNETİM KURULUNUN 

TOPLANTILARI:  

Madde 15- Yönetim Kurulu Üyeleri, her yıl 

Kurul Üyeleri arasından bir BaĢkan ile 

BaĢkanın bulunmadığı zamanlar BaĢkan‟ın 

yerini alacak bir BaĢkan Vekili seçecektir.  

Toplantının tarihi ve gündemi BaĢkan veya 

BaĢkan Vekili tarafından saptanacaktır. 

Yönetim Kurulu toplantıları, BaĢkan‟ın veya 

BaĢkan Vekili‟nin daveti üzerine ġirket iĢleri 

gerektirdikçe yapılacaktır. Çağrı, gündemi de 

belirtilmek suretiyle toplantı tarihinden en az 7 

gün önce elektronik posta, taahhütlü mektup 

veya imzayı havi faks ile yapılır. Acil 

durumlarda bu merasime riayet edilmez. 

Toplantı tarihi de Yönetim Kurulu kararı ile 

saptanabilir.  Yönetim Kurulu üyelerinden 

birisinin yazılı talebi üzerine BaĢkan veya 

BaĢkan Vekili tarafından toplantı çağrısı 

yapılmaması halinde, üyelerin kendi baĢlarına 

Yönetim Kurulu‟nu toplantıya çağırma hakları 

vardır. 

Yönetim Kurulu‟nun, ihtiyaç halinde ve yılda 

en az dört defa toplanması zorunludur. 

Üyelerden biri görüĢme talebinde 

bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk 

Ticaret Kanunu‟nun 390(4). Maddesi uyarınca 

içlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm 

üyelere yazılı olarak yaptığı teklife en az üye 

tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayları 

alınmak suretiyle de verilebilir. 

Yönetim Kurulu toplantılarında, toplantı ve 

karar nisapları hususunda Türk Ticaret Kanunu 

ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine 

uyulur. 

 

 

 

 

 

 

YÖNETİM VE TEMSİL: 

 

Madde 16- ġirket, Yönetim Kurulu 

tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim 

Kurulu kararı ile, idare iĢlerinin veya temsil 

selahiyetinin hepsi veya bazıları yönetim 

YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİNİN 

DEVRİ: 

Madde 16- Yönetim Kurulu,   Türk Ticaret 

Kanunu‟nun 370(2). Maddesi uyarınca temsil 

yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan 

murahhaslara ve/veya Yönetim Kurulu üyesi 
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kurulu üyesi olan murahaslara ve görevli 

üyelere bırakılabilir. Murahhas üyelere 

verilecek ücreti Yönetim Kurulu tesbit eder. 

 

 

 

 

olmayan müdürlere bırakabilir. Bu kiĢilere 

verilecek ücreti Yönetim Kurulu tesbit eder. 

 

 

Türk Ticaret Kanunu‟nun 367. Maddesi 

uyarınca da, yönetim iĢlerinin hepsi veya bir 

kısmı, bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen 

Yönetim Kurulu üyesi olan Murahhaslara 

ve/veya “Yönetim” e devredilebilir. “Yönetim” 

Yönetim Kurulunun bütünü dıĢındaki genel 

müdür, yardımcıları; müdürler, yardımcıları ve 

buna benzer farklı unvanlardaki kiĢilerden 

oluĢan ekibi ifade eder. 

 

Türk Ticaret Kanunu‟nun 375. Maddesindeki 

ve diğer maddelerdeki devredilemez görev ve 

yetkiler saklıdır. 

 

İDARE HAKKININ VE TEMSİL 

YETKİSİNİN SINIRI: 

Madde 17- Ödünç para verme iĢleri 

niteliğinde olmamak kaydıyla; Yönetim 

Kurulu, ġirket maksat ve konusunun 

gerçekleĢmesi  uğrunda, iĢletme konusunun 

çerçevesi içinde, mutada ve fevkalade her türlü 

muamele ve tasarrufları ġirket adına yapmaya 

yetkili olduğu gibi; ticari mümessil, ticari 

vekil, memur, müstahdem, iĢçi tayin ve 

azledebilir. ġube, acentalık, mümessillik, 

bürolar ve muhabirlikler açabilir ve ġirket 

adına gayrimenkul iktisap ve inĢa ve iktisap 

edilen gayrimenkulleri, menkul kıymetli evrak 

ve mülkiyete muhassas baĢkaca hakları devir 

ve ferağ veya ayni bir hakla takyid yahut 

bunlar üzerinde baĢkaca suretle tasarruf 

edebilir ve ayni ve Ģahsi her türlü teminat 

alabilir ve verebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

Yönetim Kurulu, ġirket adına teminatlı veya 

teminatsız borçlanmaya, borç vermeye, sulh, 

tahkim, feragat, kabul ve ibraya dahi 

mezundur. Yönetim Kurulu bu görevleri bizzat 

İDARE HAKKININ VE TEMSİL 

YETKİSİNİN SINIRI: 

Madde 17- Ödünç para verme iĢleri 

niteliğinde olmamak kaydıyla; Yönetim 

Kurulu, ġirket maksat ve konusunun 

gerçekleĢmesi  için, olağan ve olağanüstü her 

türlü muamele ve tasarrufları ġirket adına 

yapmaya yetkili olduğu gibi; ticari mümessil, 

ticari vekil, memur, müstahdem, iĢçi tayin ve 

azledebilir. Yine Yönetim Kurulu, ġirketin 

maksat ve iĢletme konusunun gerçekleĢmesi 

için Ģube, acentalık, mümessillik, bürolar ve 

muhabirlikler açabilir ve ġirket adına 

gayrimenkul iktisap, inĢa ve iktisap edilen 

gayrimenkulleri, menkul kıymetli evrak ve 

mülkiyete muhassas baĢkaca hakları devir ve 

ferağ veya ayni bir hakla takyid yahut bunlar 

üzerinde baĢkaca suretle tasarruf edebilir ve 

ayni ve Ģahsi her türlü teminat alabilir ve 

verebilir ve ġirket ile ġirketin sermayesine ve 

yönetimine katıldığı Ģirketler lehine teminat 

vermek de dahil olmak üzere ve fakat bunlarla 

sınırlı olmaksızın, yapılması gereken bütün iĢ 

ve iĢlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu veya 

iĢbu Esas SözleĢme ile Genel Kurulun yetkisine 

bırakılmıĢ olanlar haricinde karar almaya 

yetkilidir. 

 

Yönetim Kurulu, ġirket ile ġirketin 

sermayesine ve yönetimine katıldığı Ģirketler 

lehine teminatlı veya teminatsız borçlanmaya, 

borç vermeye, sulh, tahkim, feragat, kabul ve 
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yapabileceği gibi bunların bir kısmının veya 

tamamının yapılmasını genel müdür, müdür 

veya sair kiĢilere bırakabilir. 

 

ibraya da mezundur.  

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN 

HUZUR HAKKI VE ÜCRETİ: 

Madde 18- Yönetim Kurulu üyelerine 

verilecek huzur hakkı miktarını ve ücreti Genel 

Kurul tayin ve tesbit eder. 

 

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN 

HUZUR HAKKI VE ÜCRETİ: 

Madde 18- Yönetim Kurulu üyelerine Genel 

Kurul Kararı ile huzur hakkı, ücret, ikramiye, 

prim ve yıllık kardan pay ödenebilir. 

MÜDÜR TAYİNİ: 

Madde 20- Yönetim Kurulu, T.T.K. m. 342 

gereğince ġirket iĢlerinin icra safhasına iliĢkin 

kısmı için uygun görürlerse, kendi sürelerini 

aĢan sürelerle müdür veya müdürler tayin 

edebilirler. 

 

MÜDÜR TAYİNİ: 

Madde 20- Ġptal edilmiĢtir. 

 

ŞİRKETİ TEMSİLE YETKİLİ 

OLANLARIN İMZA ŞEKLİ: 

Madde 21- ġirket‟in idaresi ve dıĢarıya karĢı 

temsili Yönetim Kurulu‟na aittir. ġirket 

tarafından verilecek bütün belgelerin ve 

akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi 

için bunların ġirket resmi ünvanı altında 

konmuĢ ve ġirket adına imza yetkisi olan iki 

kiĢinin imzasını taĢıması Ģarttır. 

 

Ġmzaya yetkili  olanlar ve dereceleri Yönetim 

Kurulu Kararı ile tespit olunur. 

ŞİRKETİ TEMSİLE YETKİLİ 

OLANLARIN İMZA ŞEKLİ: 

Madde 21- ġirket‟in temsili Yönetim 

Kurulu‟na aittir. ġirket tarafından verilecek 

bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin 

muteber olabilmesi için bunların ġirket resmi 

unvanı altında konmuĢ ve ġirket adına imza 

yetkisi olan iki kiĢinin imzasını taĢıması Ģarttır. 

 

 

Ġmzaya yetkili  olanlar ve dereceleri Yönetim 

Kurulu Kararı ile tespit olunur. 

 

UYGULANACAK HÜKÜMLER: 

 

Madde 22- Yönetim Kurulu üyelerinin 

sorum, görev ve yetkileri ve baĢkaca hususlara 

Türk Ticaret Kanunu‟nun ilgili hükümleri iĢbu 

esas sözleĢmede karĢıt hüküm bulunmadığı 

oranda uygulanır 

 

YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN 

HÜKÜMLER: 

Madde 22- ĠĢbu esas sözleĢmede hüküm 

bulunmayan hallerde, Yönetim Kurulu 

üyelerinin hakları, borç ve yükümlülükleri ile 

üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerini 

yapmaya engel olan halleri ve Yönetim Kurulu 

BaĢkanı ile üyelere iliĢkin diğer husularda Türk 

Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu 

hükümleri uygulanır. 
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BÖLÜM IV. 

DENETLEME 

 

DENETÇİLERİN SEÇİMİ: 

 

Madde 23- Ortaklar, ġirket ortakları 

arasından veya ġirket dıĢından, en fazla 3 yıl 

süre ile görev yapmak üzere 2 denetçi 

seçeceklerdir.  

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM IV. 

DENETLEME 

 

DENETÇİ SEÇİMİ: 

 

Madde 23- ġirket, Türk Ticaret Kanunu 

hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan 

kiĢiler arasından Genel Kurul tarafından her yıl 

için seçilen denetçi tarafından denetlenir.  

 

Denetçi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 

internet sitesinde ilan edilir. Denetçi Türk 

Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden 

alınır.  Türk Ticaret Kanunu‟nun 399 (2) 

hükmü saklıdır. 

DENETÇİLERE VERİLECEK ÜCRET: 

Madde 24- Denetçilere verilecek ücret Genel  

Kurul  tarafından tayin edilir. 

 

DENETÇİYE VERİLECEK ÜCRET: 

Madde 24- Denetçiye verilecek ücret her yıl 

denetçi ile yapılacak sözleĢme ile tespit edilir. 

 

 

DENETÇİLERİN GÖREV VE 

YETKİLERİ VE UYGULANACAK 

HÜKÜMLER: 

Madde 25- Denetçilerin görev, yetki, sorum 

ve baĢkaca hususlar hakkında Türk Ticaret 

Kanunu‟nun 347-359. maddelerin hükümleri 

uygulanır. 

 

 

DENETÇİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 

VE UYGULANACAK HÜKÜMLER: 

Madde 25- Denetçinin görev, yetki, 

sorumlulukları ve baĢkaca hususlar hakkında 

Türk Ticaret Kanunu‟nun ve Sermaye Piyasası 

Kanunu‟nun ilgili maddeleri uygulanır. 

 

BÖLÜM V. 

GENEL KURUL 

 

TOPLANTI YERİ: 

Madde 26- Genel Kurul‟lar, Ģirketin kanuni 

veya iĢ merkezinde veya Yönetim Kurulunca 

ittihaz edilecek karar üzerine Ģirket Ģube ve 

acentalarının veya fabrika ve sınai tesislerinin 

bulunduğu mahalde toplanabilir. 

BÖLÜM V. 

GENEL KURUL 

 

TOPLANTI YERİ: 

Madde 26- Genel Kurul‟lar, ġirketin 

merkezinde veya Yönetim Kurulunca alınacak 

karar üzerine Ģirket Ģube ve acentalarının veya 

fabrika ve sınai tesislerinin bulunduğu 

mahallerde toplanabilir. 

 

TOPLANTILARIN T.C. SANAYİ VE 

TİCARET BAKANLIĞINA 

BİLDİRİLMESİ VE BAKANLIK 

KOMİSERİNİN HUZURU: 

 

Madde 27- Olağan ve olağanüstü genel kurul 

toplantılarının, toplantı gününden en az on gün 

TOPLANTILARIN İLGİLİ MERCİLERE 

BİLDİRİLMESİ VE BAKANLIK 

TEMSİLCİSİNİN BULUNDURULMASI: 

 

 

Madde 27- Olağan ve olağanüstü genel kurul 

toplantıları, toplantı gününden en az on gün 
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önce T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟na 

bildirilmesi, gündem ve buna iliĢkin belgelerin 

birer kopyasının adı geçen Bakanlığa 

gönderilmesi gereklidir.  

 

Bütün toplantılarda T.C. Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı komiserinin hazır bulunması Ģarttır. 

Komiserin gıyabında yapılacak toplantılarda 

alınacak kararlar geçerli değildir. 

 

 

önce ilgili mercilere bildirilir. Gündem ve buna 

iliĢkin belgelerin birer kopyasının ilgili 

mercilere gönderilmesi gereklidir.  

 

 

Bütün toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin 

hazır bulunması Ģarttır. Bakanlık Temsilcisinin 

gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak 

kararlar geçerli değildir. 

 

 

OY HAKKI : 

 

Madde 28- Her bir  pay, sahibine 1 oy hakkı 

vermektedir. Ortaklar, Türk Ticaret 

Kanunu‟nun 360 no.lu maddesine göre, ortak 

olan veya olmayan vekilleri tarafından Genel 

Kurul‟da  temsil edilebilirler. Vekaletname 

örneği, Türk Ticaret Kanununun 360 no.lu 

maddesine göre tespit edilecektir. Sermaye 

Piyasası Kurulu‟nun vekaleten oy kullanmaya 

iliĢkin hükümleri saklıdır.  

 

GENEL KURUL TOPLANTISINA 

KATILMA VE OY HAKKI: 

 

Madde 28- Pay sahipleri oy haklarını, Türk 

Ticaret Kanunu‟nun 434. Maddesi uyarınca 

paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı 

olarak kullanırlar.  Genel Kurul Toplantılarında 

pay sahipleri bizzat veya Sermaye Piyasası 

Kurulu‟nun vekaleten oy kullanmaya iliĢkin 

düzenlemeleri çerçevesinde temsilcilerince 

temsil edilirler. 

 

 

YÖNETİM KURULU, DENETÇİLERİN 

RAPORLARI İLE YILLIK BİLANÇO – 

KAR ZARAR HESAPLARININ TİCARET 

BAKANLIĞI’NA GÖNDERİLMESİ : 

 

Madde 29- Yönetim Kurulu ve denetçiler 

raporları ile yıllık bilançodan, kar ve zarar 

hesaplarından ve Genel Kurul tutanağından ve 

Genel Kurul‟da hazır bulunan pay sahiplerinin 

ad ve soyadlarını gösteren çizelgeden üçer 

nüsha, Genel Kurul toplantısı gününden 

itibaren en geç bir ay içerisinde Ticaret 

Bakanlığı‟na gönderilecek veya toplantıda 

hazır bulunan Bakanlık Komiseri‟ne 

verilecektir. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu‟nca düzenlenmesi 

öngörülen mali tablo ve  raporlar ile bağımsiz 

denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulunca 

belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul‟a 

gönderilir ve kamuya duyrulur. 

 

 

 

 

 

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK 

RAPORU  VE DENETİM RAPORU İLE 

YIL SONU FİNANSAL TABLOLARININ 

YETKİLİ  MERCİLERE 

GÖNDERİLMESİ: 

 

Madde   29- Türkiye Muhasebe Standartları 

çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu‟nca 

belirlenen düzenlemelere uygun olarak 

Yönetim Kurulunca hazırlanan finansal 

tablolar, raporlar, bağımsız denetim raporu, 

genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar 

listesinden yeterli sayıda örnek,  ilgili 

mevzuatta belirlenen süreler içerisinde 

yetkililere gönderilir ve kamuya duyurulur.  
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BAŞKANLIK DİVANI: 

Madde 30- Genel Kurul toplantılarına 

Yönetim Kurulu BaĢkanı veya BaĢkan Vekili 

baĢkanlık eder. Her ikisinin de toplantıda 

bulunmaması halinde, Genel Kurul‟a baĢkanlık 

edecek Ģahıs Genel Kurul tarafından seçilir. 

Genel Kurul‟da hazır bulunan ve en çok payı 

olan 1 ortak oy toplamaya memur edilir. 

Bunların kabul etmemeleri halinde, aynı esas 

dahilinde diğer ortaklara bu görev verilir. 

Genel Kurul, BaĢkan ile oy toplama 

memurlarınca seçilmiĢ yeteri kadar zabıt 

katibinden müteĢekkil bir divan tarafından 

yönetilir.  

 

 

TOPLANTI BAŞKANLIĞI: 

Madde 30- Genel Kurul toplantılarına 

Yönetim Kurulu BaĢkanı veya BaĢkan Vekili 

baĢkanlık eder. Her ikisinin de toplantıda 

bulunmaması halinde, Genel Kurul‟a baĢkanlık 

edecek Ģahıs Genel Kurul tarafından seçilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BaĢkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy 

toplama memurunu belirleyerek baĢkanlığı 

oluĢturur. 

 

OYLARIN VERİLME ŞEKLİ: 

 

Madde 31- Genel Kurul‟da oylar açık olarak 

ve el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, 

ÇıkarılmıĢ Sermaye‟nin 1/10‟una sahip olan 

ortaklar talep ederlerse, yazılı veya gizli oya 

baĢvurmak zorunludur. 

 

 

Sermaye Piyasası Kurulu‟nun vekaleten oy 

kullanmaya iliĢkin hükümleri saklıdır. 

 

OYLARIN VERİLME ŞEKLİ VE 

ELEKTRONİK TOPLANTI: 

Madde 31- Genel Kurul‟da oylar açık 

olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya 

elektronik ortamda katılmak suretiyle verilir. 

Ancak, ÇıkarılmıĢ Sermaye‟nin 1/10‟una sahip 

olan ortaklar talep ederlerse, yazılı veya gizli 

oya baĢvurmak zorunludur. 

  

 

 

 

ġirketin genel kurul toplantılarına katılma 

hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, 

Türk Ticaret Kanununun 1527‟nci maddesi 

uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. 

ġirket, “Anonim ġirketlerde Elektronik 

Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ĠliĢkin 

Yönetmelik” hükümleri uyarınca hak 

sahiplerinin genel kurul toplantılarına 

elektronik ortamda katılmalarına, görüĢ 

açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy 

kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik 

genel kurul sistemini kurabileceği gibi, bu 

amaç için oluĢturulmuĢ sistemlerden de hizmet 

satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul 

toplantılarında esas sözleĢmenin bu hükmü 
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uyarınca, kurulmuĢ olan sistem üzerinden hak 

sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan 

Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını 

kullanabilmesi sağlanır. 

 

UYGULANACAK HÜKÜMLER: 

Madde 32- Genel Kurul toplantılarına, 

görüĢme ve karar nisaplarına ve diğer 

hususlara Türk Ticaret Kanunu‟nun 360-398 

maddeleri hükümleri iĢbu esas sözleĢmede 

karĢıt hüküm bulunmadığı oranda uygulanır. 

 

 

 

UYGULANACAK HÜKÜMLER: 

Madde 32- Genel Kurul toplantılarına, 

toplantı ve karar nisaplarına ve diğer hususlara 

Sermaye Piyasası Mevzuatında ve iĢbu esas 

sözleĢmede hüküm bulunmadığı durumlarda 

Türk Ticaret Kanunu‟nun 407-455 maddeleri 

hükümleri uygulanır. 

 

 

BÖLÜM VI. 

YILLIK HESAPLAR 

HESAP YILI: 

Madde 33- ġirket‟in hesap yılı Ocak ayının 

birinci günü baĢlar ve Aralık ayının sonuncu 

günü biter. 

 

Ġlk hesap yılı ġirket‟in tescil ve ilan edildiği 

günden baĢlar, Aralık ayının sonuncu günü 

biter. 

 

Yönetim Kurulu, mevzuat hükümleri uyarınca, 

yetkili makamlardan izin almak kaydı ile hesap 

yılının baĢlangıcını daha uygun bir tarihe 

çevirebilir. 

 

BÖLÜM VI. 

YILLIK HESAPLAR 

FAALİYET DÖNEMİ: 

Madde 33- ġirket‟in faaliyet dönemi Ocak 

ayının birinci günü baĢlar ve Aralık ayının 

sonuncu günü biter. 

 

 

 

 

 

Yönetim Kurulu, mevzuat hükümleri uyarınca, 

yetkili makamlardan izin almak kaydı ile hesap 

yılının baĢlangıcını daha uygun bir tarihe 

çevirebilir. 

 

Madde 34- Amortismanlar, karĢılıklar her 

türlü masraflar düĢülerek Türk Ticaret 

Kanunun 457 vd. Maddeleri ile diğer ilgili 

mevzuat esaslarına göre tanzim edilmiĢ 

bilançoda tesbit olunun safi kar, dağıtıma esas 

olur. 

 

Madde 34- Amortismanlar, karĢılıklar her 

türlü masraflar düĢülerek Türk Ticaret Kanunu 

ile diğer ilgili mevzuat esaslarına göre tanzim 

edilmiĢ bilançoda tesbit olunun safi kar, 

dağıtıma esas olur. 

 

 

SAFİ KARIN DAĞITIMI: 

Madde 35-  
ĠĢbu esas sözleĢmenin 34.Maddesine göre 

tespit edilen kârdan, ġirket tüzel kiĢiliği 

tarafından ödenmesi zorunlu vergiler 

düĢüldükten sonra geriye kalan ve yıllık 

bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiĢ 

yıl zararlarının düĢülmesinden sonra sırası ile 

aĢağıda gösterilen Ģekilde tevzi olunur.  

SAFİ KARIN DAĞITIMI: 

Madde 35-  
ĠĢbu esas sözleĢmenin 34.Maddesine göre tespit 

edilen kârdan, ġirket tüzel kiĢiliği tarafından 

ödenmesi zorunlu vergiler düĢüldükten sonra 

geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi 

(net) kâr, varsa geçmiĢ yıl zararlarının 

düĢülmesinden sonra sırası ile aĢağıda 

gösterilen Ģekilde tevzi olunur.  
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 1. a) %5 kanuni yedek akçeye ayrılır.  

 b)  Kalandan Sermaye Piyasası 

Kurulu‟nca saptanan oran ve miktarda birinci 

temettü ayrılır.  

 2.  Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu 

tarafından belirlenecek ilk temettüye halel 

gelmemek Ģartıyla; iĢbu  maddenin 1. 

fıkrasında ifade edilen safi kardan, %5 

oranında kanuni yedek akçe ve ödenmiĢ 

sermayenin %5‟i oranında bir miktar hesaben 

düĢülür ve kalanın %2,5‟a kadarı temettü 

olarak Yönetim Kurulu üyelerine ödenir. (Bu 

temettünün yarısı Yönetim Kurulu BaĢkanı‟na 

diğer yarısı da yönetim kurulu BaĢkanı 

haricindeki üyelere eĢit olarak dağıtılır.) 

 

 

 3.  Bakiye kârı kısmen veya tamamen 

dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak 

tefrike Genel Kurul karar verir. 

 

 4.  Pay sahipleriyle kâra iĢtirak eden 

diğer kimselere dağıtılması kararlaĢtırılmıĢ 

olan kısımdan ödenmiĢ sermayenin %5‟i 

oranında kâr payı düĢüldükten sonra bulunan 

tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu‟nun 466. 

maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci 

tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. 

 

 

 5.  Yasa hükmü ile ayrılması gereken 

yedek akçeler ile esas sözleĢmede pay sahipleri 

için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça 

baĢka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr 

aktarılmasına ve birinci temettü nakden 

ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe 

yönetim kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem 

ve iĢçilere, çeĢitli amaçlarla kurulmuĢ olan 

vakıflara ve benzer nitelikteki kiĢi/kurumlara 

kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez. 

 

1. a) %5 kanuni yedek akçeye ayrılır.  

b)  Kalandan Sermaye Piyasası 

Kurulu‟nca saptanan oran ve 

miktarda birinci temettü ayrılır.                

2. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu 

tarafından belirlenecek ilk temettüye 

halel gelmemek Ģartıyla; iĢbu maddenin 

1. fıkrasında ifade edilen safi kardan, 

%5 oranında kanuni yedek akçe ve 

ödenmiĢ sermayenin %5‟i oranında bir 

miktar hesaben düĢülür ve kalanın 

%2,5‟a kadarı temettü olarak Yönetim 

Kurulu üyelerine ödenir. (Bu 

temettünün yarısı Yönetim Kurulu 

BaĢkanı‟na diğer yarısı da yönetim 

kurulu BaĢkanı haricindeki üyelere eĢit 

olarak dağıtılır.) 

3. Bakiye kârı kısmen veya tamamen 

dağıtmaya veya yedek akçe olarak 

tefrike Genel Kurul karar verir. 

 

4. Pay sahipleriyle kâra iĢtirak eden diğer 

kimselere dağıtılması kararlaĢtırılmıĢ 

olan kısımdan ödenmiĢ sermayenin 

%5‟i oranında kâr payı düĢüldükten 

sonra bulunan tutarın onda biri Türk 

Ticaret Kanunu‟nun 519(2)(c). maddesi 

uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe 

olarak ayrılır. 

 

5. Yasa hükmü ile ayrılması gereken 

yedek akçeler ile esas sözleĢmede pay 

sahipleri için belirlenen birinci temettü 

ayrılmadıkça baĢka yedek akçe 

ayrılmasına, ertesi yıla kâr 

aktarılmasına ve birinci temettü nakden 

ve/veya hisse senedi biçiminde 

ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri 

ile, memur, müstahdem ve iĢçilere, 

çeĢitli amaçlarla kurulmuĢ olan 

vakıflara ve benzer nitelikteki 

kiĢi/kurumlara kârdan pay 

dağıtılmasına karar verilemez. 
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BÖLÜM VIII. 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

ANLAŞMAZLIK HALİNDE MERCİ: 

Madde 39- ġirketin gerek hali faaliyetinde ve 

gerekse hali tasfiyesinde, ġirket ve pay 

sahipleri arasında çıkması melhus 

anlaĢmazlıklarda yetkili merci ġirket 

Merkezinin bulunduğu yer mahkeme ve 

icralarıdır. Bu gibi anlaĢmazlıkların zuhuru 

halinde mahkemeye baĢvuran pay sahipleri, 

ġirket‟in bulunduğu mahalde kanuni tebligatın 

yapılabileceği bir ikametgah göstermeye 

mecburdur. 

BÖLÜM VIII. 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

ANLAŞMAZLIK HALİNDE MERCİ: 

Madde 39- ġirketin gerek hali faaliyetinde ve 

gerekse hali tasfiyesinde, ġirket ve pay 

sahipleri arasında çıkması muhtemel 

anlaĢmazlıklarda yetkili merci ġirket 

Merkezinin bulunduğu yer mahkeme ve 

icralarıdır. Bu gibi anlaĢmazlıkların ortaya 

çıkması halinde mahkemeye baĢvuran pay 

sahipleri, ġirket‟in bulunduğu mahalde kanuni 

tebligatın yapılabileceği bir ikametgah 

göstermeye mecburdur. 

UYGULANACAK HÜKÜMLER: 

Madde 40- ĠĢbu sözleĢmede sözü edilmeyen 

konularda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye  

Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri 

uygulanır. 

UYGULANACAK HÜKÜMLER: 

Madde 40- ĠĢbu esas sözleĢmede sözü 

edilmeyen konularda Türk Ticaret Kanunu ve 

Sermaye  Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat 

hükümleri uygulanır. 

 

 


