BİRKO BiRLEşiK KOI,IJNLIJLULAR M[NsUcAT TiCARET Vi| sANA} i A.Ş.
ES-A.S

ESKI

Nl F.T

SÖZLtŞ].rENiN J,6,7,8,9,11, 12, 13, 11, 15, l8, l9, 21,23,21, 26.28. J3.3,1
\| \nDl.LFRi:,{f irisKiN T_tııiı ıasAnısı
YENI }rnTI\

ŞiRKtrTiN AMAÇ \,E KoNUsU
Nladdc 3 - Şir](etin başlıca amaç

ŞiRKETİN AN{AÇ VE KoNUSU:

Nladdc 3 - Şiıketin başlıca aııirç \,c iş!jgıl
konulaı-ı sunlardır
konrıları şuılardırı
1-Dokuma ve Gil,inı Saıralii
l-Dokrıma vc Giviııı Sanal ii
a)Paınuk ipliEi ve heü, tiirlü Panlrtklrt a)Panııık ipliği Ve hel 1ü ı] |anltık]lı
\leliuşat vc Koııfeksiyoı.
irlclıuşaı re K o n fı_. ks i1,oı,ı,
b)Yüu ipliği ve he],tür]ii Yiin]ti N4ensucat ve 0]Yu] ]pllql \c ll( lL ]L Y .1.1 \l.,l .l., lL ..,
Konfcksiyon.
Konl'eksiyo ı,ı.
c)El ve Makiııe Halısı.
c]El \e Makine Hal]sl,
\,e

:

d)Tabi

ı,e Suni Ell,aftaır ııaırru]

cliğel

d)Tabi

ı,c Suıi Elyalian mİlnul dii.r

dokuma ve gil,iın cşyırsı.
2-]]\,eş\O]art ilc ilgili olaı,ak

dokı.ıma ı e giı,iı,ıı eşyası.

a)Heİ tüI]ü möble. kolttık. kaı]epe. sehba.
Jle|(r ilc )cln(k lc r" ıL od_, :.lnl|_ll.
b)Telcviz,ıoır.
I]uZdolabr,
Çaııaşır
]vlakineleri. Rad_vo, Telp" Pikap n]el'ruşat.
-.-Hğr
ü l. :.( ı n. dd..le.i iiığ|'ııı \c ıica,ct.
l ltcl ,:'rlJi K,,]ll . lop u K,,lıı . \ o], Köprii.

a)llel ıl:illii möble. kollLık. kancpc. schpıı.
.,| |ie| ilc \ğııck ı, '.,,"
ı.
"Jı"ı ].ı ı,,.ı

2-1ıı, eşl,aları ilc ilgili,-ılaralı

Bara]. Sulaına 'fesisleri, l-'abıika

gibi

tcSislelin inşaatlnr },aptllak. taahhüL etmel(,
şiıtet yukalıda be]inilcı,ı sııai ve ticai

islerini ı,c konularını

gerçekleşlirmck

amacly]a

a)oloprodüktör slatüsünde e]ektrik ijretcbj]il

. Yasa vc Yönetm.]ıliğiıı elı,erdiği

şckiide
salabilir. cleklrik encrjisi iil,etiülli için santı.al
alabil ir. krıı,abi]ir ı,e is]eıebilir.
b)Konusrınrı teşkil cden nrellann vc işleıin
istihsalini, imalatlnr_ imal olunaİlaIve imalat
ııalze elcfiü,ıi11 ilh.l]atüü. ihracalünı. toptan
ve
pcrakende
salışınl
n]l:iııessil liğini.dağütlcl

l l

j Hcrıi .l_;,d ııı_dıc<ıiL.ı'ı ı, . . i
.]-ller. i.ii i,.,,ı.ı. l.,1,J,. l.,..ı .ı.\ol ı.1
Bıı,aj. SııJaııa I csis]eri_ Fablika gil)i
.

lesislerin inşaatııll yapİlak. laahhüt clmcli.

.i ..ı r.Lır.ıa

işlerini ve

lil<ı .ı,I tc l.,l
konu]ıırrrrı gerçcklcşrinıck
be.

amacıvla
a)()toprodükti]r statüsiinde elektı,ili ül,ctcbi] jr.
Yasa ve Yönctneliğin e1\,erdigi Şckild(satabiliI. elektrik ene{isi iirctillli için salıtıiıl
alıüilir. kuı,abilir ve işlctcbilir,
b)Konıısunu leşkil ccLcı Dıa]]aIIı1 \,e iş].ıiı]
isti]ısalini. imalatıı,ıı. ima] o]üınaıılar \ r iIrıala1
ıİ]alzeme]erinin ilhalaıııı. ihracaİıı. ıllpııı

ve pclakendc sat]ş]nı

ıııiiıııcssilliğini.

iln].

komisyonculuğuülu ve beDzeli 1aahhüt js]edni
1,apabiliı,,

(,'anlaŞlr
Bıızdolıl,ıı
i\4akinelcı,i. Rad1,o, l clp. Pikirp nıeliuşıı.
b)'|'eleı,iz_von.

c)Konusuülı giren ınaksat

ve

ıiahhiit iŞ]cı,iıri \apabi

] ]

r.

c)Konusuna gilen ııaksa1 r,e amaçların
amaçlaün geı,çekleştirilnıesi için gclck]i biilih van \e
.yajümcr faa]i) etleıde hulrı,ıabjLiı,_ 1esis]eı,i
,kıiinbilil. biilih haklaı ikijs;ir
boİçJ.,rı

ilıizırılJ.hılır,

,/

.
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d)Konrısrı ile ilgili olaıak Serııaye Piyasası
ılevzuatına uygun olaıak hel türlli iVeırkul
ve Ga.vı-inıcnkul mallai edinebilil, bonliı,ı
Sahı] ı]abilil Ve Salabi]ir. kira__va ı,eı,cbilir
vcya kiıalir},abi]ir. keırdisi inşa ve imai

edcbiliı, veya ettirebilir. \4enkul
Ga_vıiııenkul malla iizeIine rehin

ve
ve

ipotekler ko},durabilir, başka]a]-]nın malları

iizcrine lehin

ve ipoteklei

ko,ıdı.ıı,abiliı,,

ipotekleri kaldırabiliı,. a]ıcak]r içiıı lehiııe
ipotekleı, alabilir, boı,çlaı,ı içiır iporek]er tesis
cttilebilir,
istikrırz mlüame]e]erinde
blülrınabilir.

e)Konusu ile ilgili işlcr için hakiki ı,e lıüknıi
şahıslarLa birliktc 1,cıri şiı,ketleı, ve adi

nrı:llıkl:ır kurıoi ı. \ıırı]ı,

ı l'r\eıJ<r. ıc
satın aIabilir,

iş]etnıeleli deviI ve
krırulmrış şirketlerc iştirak cdğbiliı. onlatın
hisseLeı,iııi yada tahvj]leriııi satln alabilir.
bunları a+ae+lrk lb*liİeri----+e--Por{fiiy
işletmeei}iği-J<apsı+mında ohnaııal< *aydı
ile satabi]iİ r.e devrcdcbj]iı. ortaklıklardan
şa],isi

çlkaİabi]ir.
Konusuı,ıa gircı,ı iş]efin gelçekleşmesi için
gcrckli .ı<r ı: rl i |,c.. i r. ..nı ıki.lc ıc
lİu:]

nğl(l(-i

.i:oıa

.

c.ı .cli!.

\( :i!olı.

akitleri yapabilir. iŞlemlerin yıiriitü]mesinde

d)Konusu ile ilgili oiarak Scnı,ıave Piıasırsı
mevzuatlna uvgrın olalak hcr tiı,]ii t\jenl(u]
l,e Gavrimcnku1 mal]ar editcbilir. brııları
salıı,ı alabilir \e satabi]iI. kiı,alı r,cıctıilir
ve!,a kiraliı},abi]ir. kendisi inşa ve iıı-ııı1

edcbilir veya ettirebiliı,. \Ienk!ül \l.
Gayrinıcı,ıkul malia lizeıine tehin l,e
:poı.llc ko: dLmbili.. ,.ı.k. :ıı ,1ı ı,aIl.ı.,
iizel,ine lehin ve ipotekler krırduı,abiljr.

ipolekleIi kaldırabiliı-. alacak]arı için lehiııc
ip,,ı<1.1c-.l. \'] ı,. l," c ıı,ı 1. ı i1,,.,.J-ı .c
cttiIebi]ir.
nlttinlt ](](rinll.
buluı,ıabiliı,. Şirketin kendi adtna vc 3,
l(işiler lehinc, g4ranti, l(cthlcr. tenrinı1
vcrmcsiT,c}a ipotek dahil rehin hakl ttsis
etmosj hususlarında scrnravc Piyısrtsl
mevzuatl çerçevcsindc bclirltnan esıslırı
u"vulur.

e)Konrısu ile ilg]l] işleı ]çin lıakiki rc hükııi

şahlslarla birliktc r'cni şirkct]cr ve adi
onıkl,klır "ıırıl-ili-. kur .,ı,ı.ş şı-, c,,eı,i ,c

vc

sat1]l

alahiliı.
kululüıuŞ şjı,ket]ere işliraii edehiIir. oııloıııı
hissclcrini yada tahvi]]crini satın aIabiliı.
bı]nları yatırım hi7mctlcri rc liıaIiyetlcri
niteliğinde olmamak |(a)dtylır salabilil !c
şahsi iş]elmeleIi dcl,ir

vekalel velebilil. saiı her ttiı,lü akit Ye devredebilir. o aklık]aldarl çlkalİbj]]l.
ınuanıeleleri !,apabilir. KonLısu ile ilgili Scrmıyc Piyasısı Kanunu md.2ll1 hiiküni'ı
hususlarda mümessi]]ik]er. ııcentelikler. sakhdlr.
ba_ıilikler alabiliı. r.cıcbi]ir, I]cr tiirlü patent.
i]ilila beıatr gibi nraddi ve gilyli ıniıdc]i haklal

5-(iıyrimenl<ul Yatıİlm

alabilir vc ı,ercbilir. Lıırn]arı kiıa]ayabiLjr veya
kiraya verebiliı. Şirket T.T.K. nld, ,16*-.169
hiikiiüılerine göre sadcce keİdi çı]tşanlarına
ilişkin olarak iiretiı,ı,ıi ve veı,imliliği aıtırmak
ve sair sosval ve ha\ ı,i aDlaçlarla işçi yardım

Sermaye Piyısası Nievzuatınrr u},gırn
oIıriL G{\ rimenkul \ aıtrlm ( lrlllkllglntl
kurucu oiarık iştirak edebilir. İştirak

nJıl ;ı'. i"ci (-iı.ıı c .. ,"|. ıe::.lc,: ıc
benzcri alı,ıaçlaı,la ı,a]<ıf]ar kiırabilir ve
kuırılnrrışlara sermayc Pi!asas1 l(tıriılu
..

düzen]eürrclcrinc

u}gun olalak

Oİtılilığl

Il'aaliyetleri:

edc(,eği ga\[imenLuI r:|tIrIm i,rIt|kİ|Ellı:|
nakdi ve avrri sernıave ko!,abilir.
Konusuna giren işlerin gcrçcklcşnıcsi içiıı

her ı'irii l:.dli .c ,.ü l
mufuıe]eleli sigorta accntcliği \,c sig(lrta
katkıda
akitleı,i 1,apabiliı. işlenıleı,iıı 1iirüıl|ilıııcsiıırle

g(rc|

r<kı]eı ıcrc,

'ı,

..

i- l., ,. ].i ı

ı.

i 1"nıl,iliy' l,..ı.l.,
husııs]arda,/] ıııiimcıi(ill jklcr. x.c.lc]ikl.ı,
ln.lxn elel(

.fu"v

Yönetln1 Kulu]u'nrün

teklitl ve

Gene]

tasdiki ile bunlaı,ı da yapabiliı,,
Ancak Esas Mukavelc değişikliğini
Kunıl'ı.u,ı

;<relı'rccck bıı gib. i7.cı'ı, \Jl\ıl1l.i meçi içiı
.il'ccden S(ml-\ğ Pil".. .ı l,uru] ] \( taİir-i
+€ +i€af€t
Bakanlığı'nclan ıİtisaadc alıl]ak
Şarlllr.

Bjıko A,Ş. Tcsisleı,indeki gerlişletlıeler

.

yeni 1'abrika i]aı,elcri Gcnc1 Kı.ıı,ul kaı,arına
bağlıdır,

Görevli yönetin kululu brı konudaki
lavsiye]eİini ve projclcrini (} iz]bilitc
raporunu) hazırlavıp.ajzeı

kurııl'a

b

sıı nar

şekilde Cenel

- .]ıı''

,Jif

.C.,

i -: | ü!,,
r:-:) ıJa '9.t
'l 1 ..-..: ,/I._,

::

bal,ilikter alabiliİ. .,","l,,İlİ,, lİ"İİtiı:lli pnt"nı.
ihtira belatt gibi maddi ı,e ga,u-ri n,ıad,:li heklaı,
alabiIir ı,e verebiliı, bLınları kirala},abi]jr ve\ı
kiraya vercbilir. Şirket T,T.K, N4d. 522-523
l'ıükümleriııe göIe sadece kendi çalışanlarını
ilişkin olarak |iretimi ve verinıliliği aü,lıırıak
vc sair sosya] \,e ha!,ri amaçlar]a işci 1aı,dınl

.ındık]ıı,.'.çi cgiıiı ,. .5l ..i.,ıi c
]'eıızci ını_c|ır.; ııkı|l_ı .ı., '.. ı
kurulmuşlaıa Sernıay-e Ijiıasası Krıı,uLıı
düzcnleme]eine Lüyglün olarak kelk(lı
brı]unabilir.

Şirket 1,ııkaı,ıda sal,ılan işlcı,dcn başlia 1aldalı
görülecek. başka iş|cr dc _\apırak jstcdigindc
Yönetim Kurulu'nun tek]]i \,c Gcncl
Kuru]'un tasdik] ile bunları da yiçabilir.
Ancak Esas N.lrıkavc]c dcğişikl]ğlni
;e.ik.ı.c(ğk\ı| .! hi 'tl.ı,i .,r .. lil r.. '...
öııceden Serııaı,e Pil,ırsası l(ıınıJu ile
Güinrük vc Ticalel Bakanlüğı'ndatı ııiisaade
aln,ıak şarııır.
Diük., A.\. lc,i.lc..l.d.l

. . n iş l<.l

1ııbrika i]avelerj Genııl

ı

.

-._ı

.

Kıınıl kıı

<..

ıııııı;

bağlıdıı,

cajıevli yönctim kuı,ulu brı

konrııiali
(Fizibilile
ıa!siye]erinj !e projeleı,ini
raporunu) hırzırlavıp. ijzet bir şc](]ldc (icncl
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2,199 Saı,]lı kanun Nladdc 6_ Şirkot 6]62 sa)ülı .kanüın
hiikümlcrinc göIe kayıtlı scnıavc sisterıini hükiinıleı,ine görc ka),ıth semJ)( sil ğıİiüli
N{adde

kabul etmiş l,e Seİmal,e Pivasasl Kurulrü'nrın kabul etmiŞ vc Sermate Piyasası Kuı.u]rı'ıırın
]7.0],1987 taıih ı,e ]29 sayllı izıi i]e bu 17.03.]987 tarih 1e l29 sal.ılı izni ilc brı
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sistcme geçmişlir,
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Bi. \ c-' l,,ırıı. , i\:ıi \,, l)c.üc l (tsiry
Kuruş ifibari kI!mcttc
l{t000-J00.0s0-a&1-(oıı+{i\a+ aae$ 25.000.000.000.-adet
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ni\
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0o](lnrnu>ttlr.

Senıaye Piyirsası Kul,ulunca velilen ka},ıtlı
scüna,ve lıvant izni. 2008-2012 ),ı]larl (5],}rl.)
için geçe/idir. 20.]2 yl]r sonunda izin velilen
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0zOz'!qı]p r]i^to §lu!e[rEl!(EIn EuluLüBl unun[iİ1) ru4.uQ.,i ]]luos l.I3püİ+ltİ1)zltqtp
a,iüauuJs l|ıü.{u)l ualue^ urz| İapunuos c... (lLuü'u Ell,Pllı c ıııı-lpl ı(puıa. ı|ııie]
tIIL(Eİ

Yönetim Kuıulü, yetki \,c sorumlLüluklafının
gereği gibi yeriıre getirilebilmcsi içiıı iiyeler,]
arasındaıı bir Başken. biı, dc Başkan
Yardınıcısı seçeı, Yönetiııı Kululı.ı Başkanı

\c tcıcl miiJ.iriin a),ü l.l-İdJ]nı

Ö/cn

bulunur. Yönetinr Kuİulunda göİe\
alacak bağıınsz ül,elerin sırl,ısı r c
nitelikleri Sermal,e Piyısası Kınun'u ı,t
Kululu'nun düzenlemeleriüc giire

1cspit

edilir.

göstcrilil. Yönetim Krırulu geleL(li gördiiğü
takdirdc yetkileı,iı,ıiır biİ bölümiinü, Şjrke1
işle nin beliı,Ii kısıııılarıır, aldığı kaıarların

Yönetiııı Kuıulu, )etkj vc sorunlrıluklaıııııı
gereği gibi ycrine geliilcbilnıesi icin ü},eleıi

Tüzel kişileri tenrsilcn Yönetim Kululu

ii_Yesi

düzcnler.

c.ni1

ıopIanacak Genel Krır,uluı ona1 ıııa sııııulnıaii

ul,gulanniıslnln izlenııesini iisllenecek aıaslndan

biı Başkan. tıiı Je

Başkaıl
murahhiıs ü)-'eleli de saptan]ak suretivle Yaıdımcısı seçel. Yönctilı Kuıulu Başkiını
,< dcllC] ]ıüJiiüi ] il\ " ,ılln.|,| ]d 1 \"I
görev dığlllm] ),apar.
\öı.c|iıı K,|.ı||(| ü\cli.lcıiü]u(., |,i-in:n gösteıilir. Yönğtjın KurU]Lı gcrcl(li gil.Cliiğii
hernfu]gi bi- tehen.e DoJilm., \J inde r.ı'ıe ıakdirde 1.eıkileriııin bir bii]ümüni]. şirkcl
gelekli niteliklcri taşıl,aıı bir kişi ilk işleriı,ıiı,ı beliıli kısıırr]arını. aldığı krıı,ııı,laı,ın
]zlcnnıesiııi iiStleıleacli
toplaınacak Genel Kurulrın onayrna suııulnıtık uYg rı lanmiıs ırııi
üzere Yönelim Kuıulrı tarafından seçilif. Söz mufahhas ii,veleli de sııptaııak srırctiı le
konusu kişi, ii},eliği Gcncl Kurul tıı,ııfından göIcl, dağlllml yapal Bu duruİtda, } önctiin
ona.\,lanııak koşulu1,la 1,criııe seçildlği kurulu Türk l icir(ı Kcnunu'ııun
367/1'inci maddesinc uı,gun biı yiinergc
kişiı,ıin sütesini tamanrlar,

olaıilaı,ıı ilgiii bulrındukları lüzcl kişi ile \;inğıiı]| K||ıL|.| iırcli. <ri ., . ı L ı, ıi,
ilişkilerinin kesildiğinin ilgili tıizel kiŞi hc-l-"ıı.. ciı, ,ebep'e o, şı.ıı.l ı ]ıı i.. . i .
taral'rnd.uı bilditilmcsi haliırde brı kişiler gcrekli nitelikleı,i ıaş1!,ılr bil kiŞi i]k
\

J]ı-ıi

ıı l,!uul, . ..

sayılıflar.

l.];ı,i ,ı-n

i..i'ı

iizele Yönetiıı Kurrılrı taraİııdan S.çi]iL Sijz
konrısu kişi, üyeliği Gcnel Kurul tarallnılıı
ona_,-lanmak koşulı.ı1,Ia 1,eıine scc ilJigi
kişinin süı,esini lamiııılaı'.

l}ir tüzel kişi

"vönctim kuruluİrı
scçildiği tal(dirde, tüzcl kişi1,Ie bi[likte,

ü\,e

tüzel kiŞi ıdını, tüz0l kişi tıralindın
bclirlenen, sııdece bir gerçck l<işi tescil ıe
ilan olunur; a},rlca, te§ciI ve ilanın

ynpılmlŞ olduğu, şirketin intcrnct sitesindc
hemeır açIklanıa. Tüzel kişi ıdını sarlecc.
bu tescil edilmiş kişi toPlanİlırrı katlltP o},

kullanabilir.
Yönetim hekimi),etini clinde bulundüİin
pıy sahiplerinin, yönctim kurulu
üyelcrinin, üst düze}, ),ijncticilerin {c
bunlann eş ve ikinci dcrcceye kıdaİ lüın

L/

ortıkllklırr ile çll(ar çatlşmısına

neden

oIıhilcCCk niıclikıc işltm 5alıalıilmt.i lt
rcl(abet cdcbiline§i için genel kuruldan

onıy
YoNETINl KIIRI]].I],NI lN

N{

DDltTI:

},ladde S_Yijnetim l(ufulu ü,veleli 2 (lki ) .v11
için seçilir.Vüddeli bilen üyeleİ yeniden
,<ç..<l^iliı | .ki Yjl]ı.,| |ı |(|.r.'u ,c|.iç.
seçilincet,e kadar görcvine dcvaıı cdcr.
Cenel Kurul lıizrİı] göIdüğü taktiide
yönetim liurulu İJvclcrini her
zaman
değişlirebilir. Azil Duıtı,ııunda iil,elerin
1.1nlaİl. i;i- ır ı ;c.ıc, "ııırılda 5(ci]n
),.lT..n _. la]1ll. lüi l^i- r. ı:ılia _J(.] j ,| ç,
toplantrya mazcrctsiz ol rak katl]ma),.ın
ü\(]eri i,ı'lı c ıi1 .u. ılıı.lıirk litar<ı
Kanrınu'ııun 3l+ Maddesi hiikmü
mahfu7dur.

alüürüı ı,e sÖz konusu işlemler
hakkında genel kurulda bilgi vcrilir.
YONETlNt K[]RULU'NUN N'It]DDETl :
Madde s-Yölıelim Krırrılrı üleleı,i 2 (lki ) 1,ıl
içiır seçi]ir. Müddcti bitcıı üyclcı, 1eıiJeu

seçilebilir, l.iski Yönet]ın KuıuIu r eıısı
seçilince,vc kadar görel,ine

devaın

cdcr,

Gcncl Kurul gündcmde ilgili bir ınaddcnin

bulunmasl \ieyiı gündemde nrdde
bulunmasa bile hakll bir sebebin \,ırlüğl
halindc Yötlelim Kurrılu İ'l1eleı,ini het
zaman değiştiı,ebiliı. Azil duı,rıınrınc]a
i'ıye]eriır tamam1 1çin al,nı gcııcl kurrı1.la
seçin )apü]masl Şarıtır. I]irb]rin] takip cdcn j
(Üç) toplantı),a mazcretsiz o]atak katı ı,ııal.ııı
ü]-e]eli iStifa elmiş sr_,-l]rr. Tilrl( Ticarct
J

Kınunu'nun 363. Nlıddesi hiikınii

mehfüld

u

r.

.!

-l| ]l

:/ |,

!]1

.§
1

Ö\

l

l i\4 K+üü+

LG^ı \

r Oü,L

\\ l ıL

\ıt l:

NE]'INr KURULU 1'oPLA\I It.ARt:

Nladdc 9- Yöıleti]ı Kufulu heı, 1ıl ilk Nladdc 9- Yiinetim Kurulu hc. },ıl ill(
toplalltlsİlda TüIk'l'icatet Kanunu'nltn }1{ topl.rntüslndı Türk Ticafct Kanunu'nuıı
te-}tr}uncu ıraddeleri hükmilne göle vazile 366 ıc ]6- uncu maddcltı,i hüLmüı|'( gür(
taksimiyapar,
ı,azife tal§imi yİpıl,.
Bundao sol]mki toplantı]a],. Şirket işlerı ı,e Rrııd ı ., n.ıki I,,r'Jıııj , r. r'. ı ı_...ı.
ş
LJll]ğ.ğ ğr. ]i:,/ ]ll Lö5'(,Ji,\e YJll(ıiıı
.ı| ,.n.]e er. 'i.z lıı ;ö.'r.d \.. ) .ı ı.
Kurulu Başkanı'nıır daveti tizcline vapllır, Kılrı,ılu Başkaıiı'ııııl daleli iileline Yapılrl
Üyeler, gclekçe gijst.rcrck Başkandan Üyeler. gerekçe göstcrcrck I]aşkandan
Yönatim KLürulu'ıllı toplaüllüya çağıImasınr

isüeycbi]irlef.

Yijnetinl Kurulu'nun ayda cı,ı az

biı

Yönetim Kurtılu'nu toplanüı)ı

çağt]'ınilsür]r

isteyebilirIer.
defa

toplant1 vapnas] mecbLıridi..

Yöneıinr Kurulu şitket merkezinde lrÜa

Yöneıin,ı Kurulı.ı'nuır ayda en az bir dela
toplınlı ı,apn,ıası ııecbrıı'idir.
Yönctim KLüıu]u şirkct nlc.kczjnda vc}'a
liizuıı gijrü]en ha|lercle başkır biı,_,-eıde \'ela
şchilJe hJplanma1,I La ra rlastl,ahilir.

* kararlaı,ıııı,,
"
karar defteıine bağ]ilnacak ıopldnt]
.-

Yönetim Kü]İu]tı göriişne ve kararlarınrn

Y

kaı]anlar taı af'ından inlzıl]:tDmasr zo]'unlu.lur.
Olumsı,ız oı kul]anan iiyeleriıl gerekçelodni
.lc b<liı<-<k l_ı_lıilgı imzı.ımıJıı, gcrel.ir.

.,| l: l\.
kaıLanlar tarafından in,ıza]aırııası zorıınlrır]rıı
o]umsrıZ o,v krı)laııan ü_vclcrin geIekç.lcri ni
Je be. rüe"ek ..'|.naeı iü,/1l ,ıı,,l,ıı -.:., .L
Yönetim kurulu il},e tam sİ) lslnın

ı;

*t i...-rr

karar defteriııe bağla.acak top]anlı
tuüanağına geçirilmesi ve toplant]ya 'Lll.rdbl-.

Yönetim Kurulu üyeleriııin cn az yarlslndan

biİ fazlaslnın katl]ıını i]e loplanlİ
karar]alı katllan {i)clcrin oyçokluğrı

\,e
]]c

verir

rul İİ

gcci

gt;"iiş,"

ilı c.i

\.

ile toplanır \c karırlıIlnt
toplantıda tıazıt iııılunın ü) clcİin
çoğunluğu

çoğunluğu ile ıılıı.

Oı lıı,ıı . .iıli ' l,:.li ,ı< , ı ._
oy]arın cŞitliği haLinde oylanan konu cılesi loplantı gündcmine aLıırıl: bu loplaİı a da
toplanİ gıindcm]nc alııııı; bu toplantıda da o_Yçokluğu sağlanaünazsa öneli İ§ddolUnınus
oyçokluğ,ı sağlanamazsa öneri reddolrınmuş sa,ı,ılır.
sayılır.

Yö]retim Krııu]u iiyeJerinin hcr bırırın
konum !e gdrev alanlarına baklImaksrzın bir
ov hakkı vaıdır.

YÖNETiM KURULU G REV VE
YETKJLERI

l\'Iıdde

l1- Yijİetirn Kııfiılu. Ttirk Tica[el
Kanrııu, Sermaye |it,asası Kanuülu ve jşbu
ana söz]cşme jlc kcndisiı,ıe verilıniş bulrman
görel leri 1erine ;eıirııekle J ii\iim,üdüü,
Yönetin Klürulu üyeleı'i keı'ıdi aralarıırda
aşağıdaki şekilde vazife taksin,ıi yapar,
1.) Yönelin Kunılu BaşkanLrğı:

c)

eöfev]eri }eİine getirmek]e y|iküİrlüdiir.
Yönetirn Kuru]u üyeleı'i kcndi aralarıncLı
aşağıdaki şckildc vazilc taksiııri yapar.

l)

Yönetim Küıru]Lı Esas Sijzleşlıc ]lc
ı,el,a (ienel Kuru] kararı ile iş başna geljr
gclmcz tiyeler arasında biı, başkirn ve
başkanıı,ı brılrı,ımadığı zamanlarda ona
vekalel etn]ek iizere bil başkaı] +eki{iscçcr.
(T.T.K. 34+)
Başkanın VazifcIcri :
a) Ytjüleliıtl KulLı]Lı giindeİi]i hazlılamak.

b) Yijnetim Kurulu'nu toplantrya

Kınüın0. Sellıa). e Pi)asasü Kanuİtı \ d iŞbü
ana sijzLeşıne ile kenl]isine verilııiş buIıınaır

davet

ctnck.

Görtişmclcri idarc ctmek.
d) Vcrilen kararlarııı tatbikiııi sağ}aııak
Yönetjn] Kuİulrfnun lraşkan vc başkaır vel.i{i
.cciı,i-, l-c- \ ll ı icl.. l KIl.|ll ıorl-nl',l ,

Yönctiıll Kunı]u BaŞkan]ığı:
Yönetim Kuru]u -I]-sas Sözleşnle i]c

veya Ceıe] Kuıul karaı,ı ile iş başına

geLiı,

gelmez iiyeler araslndı bjı başkan r e
başkaııın bulı.ıı,ıııadığı zanıa]ll lda onı
vekalet etnek üzere bir baŞkan vardlmctsl
seçer,.(T.T.K.366 )
l}aşkaı,ıın Vazifclcriı
a) Yönetin KürrulLi gündeıııiıı] ]iazl ı,lan]ak.

b)Yönetinl Kurüılu'nu toplanlü\ı dit!cl
ctmek.

c) (;ijrüşnlelcli idare eınıe]<.

ileenık artarla
ları
ön ettinlll K:uru
rulı
yardımcı§ı
rd cl§§l seçimini
eç in
imi
heı
ıla nt] slnnl miiitca
:ak !,ap

sağl Alı ıık
başkan
kaır

y]l1G
Geııcl Kııırıl
ü

lt1.
şal]lltI

2)Yönetin Kuru]u Ketipliği
Yöne|im Klırulu görüŞınclcfin] muntazamaİ]
lüıtnlak üzcrc üyclcl ans]ndrn ve},a dişaİ an
bir kitip seçer. (Ş-{<.J3OJ
I

3)Koııite veya Komisyon Teşkili:
Yiinetİıı {u+ulu işk+in €idjği"e

yazılüp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.
(T.T.K.390)
3)Koırite ve}a Komisyoıı l eşlrili:
Yiinetim kurulu, iŞlerin gidişini izlemck,

ME

üı]uşaı.ırlı-hı*uslaı.r kcndisinc sunulıcak konuldrdıı rıpor
lıuzır.lıınul. Bilanşr+urı lı++iri haztılanak, karırlarını ıı),gulıtınıli \'cl'a
lrakkır<l;+ +alxrr +efüırtli ve lr*Ğ*r+afrs iç denctinr ımacıyla içleriıde )'önctiııı
tatlrikine rcza+e+ tr*et-ii7,eF€ iiİele+des kurulu ül,elerinin de lrulun a lriIt,ccği
li}rırn+ Lada+ ııtite-*eyıı *omis+on komiteler vc komisroılıır liuribilir.
k+ı+*b+if
Yönetim kurulu bünyesindc komitclcİin
-i§ n*€nınıil€ef €kliFdiğ,ıirlçiid€
k€rrdi§ine.-__ırıjz----

+ile+i6i

+t

;i5i-tiımiıe

Jrtıınişıı+

oluştululması! komitelerin gijrel, alınlarü,
küfrnnlr$tı-s€+l*§ttifçalışm, esaslar1 Türl( Ticırct l(ınunu,
Kı+rıı}arı konis+oıı +€_ korriiteleFitl Scrmavc Pil,ısası Kanunu, Sermıl e
a+edekj €irre* i i§! -l1lm!ınriyle--l-önetim
Pi1.asısı Kurulu'nun kuruİnsıl },öıretimc
Ku+u}u]ıa la*ılrmcF--olııak{+f. -Brrürrrrla ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer
İda+€ l+tı*]afl* ullıı n ılıır+s+ntlıı-kıı.ır r mcl,zuat hükümlerine göre gerçekleştil,ilir.
§alİ}+d€eitdiİl€+-tT-Td_:l€_)
Ayrlca TTK'nın 37ll inci nııdt{csi
rffi<ıııütiF-üFlerinin §i+kt+jle § uvaİrİcı riskin erkcn §ıptnnmiısl
tlinacü\,ltl bir l(omitc l(urUlUİ.
İsPnüe§lYe f€Iio}]et 3tn1e§4ii+l(-+i€a+t+
Kıraıtn*:ırıı*Jf.1- +
ttde+e+inükki
}ıii+ii§üle+e+a}üifln.
:

YoNE'l'INl KLRLLU UYELERI
t ÜZEY YÖNETİCİLERİN
ücırtrTLERİNİN TEsı,i,ı, EsAsLAıtı

:

uaddc l2- Yifuetim Kulltju l]aŞkan ve Nladdc 12- Yijnetim Kurulu l]aşkın ve
Üyeleı,ine ödenccck iicrel Yijrr€tirn Ül,elerine ödenccck ücrct gcncl liuİul
Kü+flüHu

n--gö

r$-ii+e§

in

in ]r€+

aİ++ af,+ü orln*

Lrı+rıFındı

J İıllıklaiF

İ lFiçii

]Jlılkj+ii+€

t€srüi++diti+.

taraflndan tcspit ediliI.
Yönetim kuİulu ül,elerinin ve üst düzc}
ifill yöneticilerin ücretlendirme esıslırı ) azıll
hale getirilerck, gene] kurul toplantl§lndr
İ\ rl biI maJdt lIlt|rtlk or1.|ilirln lıilgi\int

sunuluI ve pay sıhiplcıiıc bu konudır
görüş bildirme imkaırl taırlnlL Bu ımaçla

j
.,iİi''
,]

hazrrlanan ücrct politikısl. şirlrctin

ti§

internet sitcsinde },er aIlr.

BxAlmsl/ \;ineIim kurulU ü\clcriliin
icretleri, Scrmayc Pil-ısası Kınrın ı,c
düzenlemclcrine

giire

koru},ıcak düzeyde lrelirl

bığımsızlıklArını

l)ENltTlNl
Madde

13_

Gea€H<rrİtılg€f€+-p"ü

§ühip]€f i a+as]rüdffi ,+€-g€r.ekse+lış+r+daı+

rcl-+ıki §en+içnü3-(Uç)+işiyi]uelçi
€la+*:seçelfuçiler biü+€İtt l€şkil
ede++e*-ÇeaetJğı+uHenetqikİ€

+€fi]ett*

ik+€t1_4aiirr+e+e§1+ited€+.

D€n€tir+.lfu

fi nrü-iir.e+ik+ef inü{e €ii+€+

tiire-i.lriıiıı+indcnjinef ş/iHşfilalci
net}cn l+C eJı$a lnıa olm H.tJrıfirfi!+ü+i§

Madde

l

13- Finansal tablolar dı-nctçi

tifaflndan kanru Gözctimi. Muhıscbc lc
Denetim standartlarl kurrınruncı

}a},tmlınaD uluslnİitrası
stındartlırl}la uyumlu Türl(iyc

dcnetin1
I)enetinr

Standartların.ı 96İe denetlenir. Şirkctin \c
İuevzuatta Öngörülen diğcr hususlırın

dcnctimi hakklnda Türk 'ı'iciret
Kınunu'nun ve Sermal-e Pi..-asısı
N'levzuatlnln iIgili hükümlcri ur

(ulınlr.

ohnal( ik€+e-ii].t+e+in +EmnİnHltn *"+nt
geEeHrrürrrldı i3eiminin-laplrır*s

:/,,

]..

,4/ü

DBNl,.T

I-trltIN

VAZlFELERl

DENEl,cILIRIN VAZ-Ii.|aLIıRI:

:

}Ier]de l1-Deıeffi
Kanrt$*ML+r.add€si,ade
,j@

lllİddc

1,1-

Iptal edilmiştir.

sa}+lai

Şiıke+işj+i*e].j+de iı+inlerijüri+eŞi+k€t

meııliıııliııia- +o+urı#a
riizit@;+l
affiF-]çü+-JirHe+irr
bürrriraİa

]<ur+{+{inn----{€|]j]{e

+ap €++

i

+akri+d€ G€flel
K+zu+i] küP]arrhJa Jağİn]aya +€ küPki*ü
+€

gınJ.+ı,ni t+]
<Pia#Jrd+-----rnl,,- +nİdF+--,
selahive+li+ iı§di:

+anr.inf

++

},4{l+iı+
e J€laeş}er +tsırr€ #r€Eği
talçtirde n,ııırakıplaı, lıtı yeıkileriı,ıi derl,ıal

k+U@

ıe-,€sas +4uj<a+e
ile+iııe .+e+ileı+
+a?ife]€n-ii-_-iapiıağltktar.---!ola_+ı i
mij,<_eı

si]eı +ıe.Cdü k+,

----§ı,keliı -ııali
deıetımııi
L.H]

+aukıla+ııı+ı

+agııısız

:

şapaeal*--.+ağ+ıx5]z----+!9]edı1
Jui J:l]lön+.-.ıl. trı,+in] r,JFiiıctr.i-i,.etin€

Ce+e*ı,++J,a--{
deae+iıı *ı:ru}usu stifek+ideıe+i+a}e+de

-e+maye

-re/ıe1a
lıiı,asası ııe;

öze1

siireffi af @
€ irüağır]sr7 d€nelifir
----§iük€!üizrx€+ü]{
kuru].uş+ıdaıı; brrJ«ırulrış +afaffi
eü]]
gij+e#e*en

+r +ı+Rt]İ§rrn J€.re+]r]+
rc
ıı.};+r
ffffial+_tçf
delayl+ olatal<--hakinı bııl+ıaıluğıı .!ıi+
e+unarifersode]dcr]-

dan*ş@

€1aryna*k$zin€+i

B"

@

a+alraz-

€lüzenlemeye

in

jar+§fi..a].+k]
İtiaerieile+i- la+atndaıı +,eril€tü
|;+ın -l<,iJJı ilJ iı

iol,AGAN vE oL^GANIjSTU GENEI- oLAGAN VE OLAĞANÜSTÜ
]KURULLARi

]KURtIl,LAR:

a;ENEl.

Madde 15 - Geı]el Kurrı1 'liilk ]'icarcl
Kanırıı. \.rnıa)e li.,ı..... K:ırııııı ıe .air K:ı ııııu. \,.ı'n.ı.e Piı:ı._.. K ..( ıü .e ı

Madde

15 - Genel Kuru] Türk Ticarel

nıeı'zuaın kcnc]isiııe ıanıdığr yetkileri kul]anır
ve görcvlcıi },eline geıiliL
Ccn.l k.lı,,ıl],,lr Jl_jJlı .e UllEJl.:i,ı':
olaİzık toplanır. OJağaıı Geırel Kuıul Şirketin
.]e5Jn Jğ!üğ5:niı.o.u|..|.n ,L| 1iU,e|| j, l"'..
ay içerisinde ve senede en az l ( Bir,]'d;fa

,

ıJo'drlr. B(.

ı,

|^l:i.]ıldJ l irk

KJn lru'r]ln 364. n.doe,iltde \1,/|ll

'l

ilırel

h!l:.üs.fu,

mevzuatın kcı,ıdisiııe tanıdığı yeıkileri kuLltıııır
ı,e törevlcri vcriııe geıiı'ir,
Ceııe] kuru]lar olağan Ye o]iüğilnüslii (rlıİİl(

toplanlr. Oiağan Gcncl Kurul Şirketin
'.
|hnli\ eI döncm i 5J||LııJ ııı

'çğr.il.Jc \c

.eneJ( cn

'ı", ırcı,

i/ l

, '' ., , ,,Ll ı ; ,,..

iı,ıcclcı]crek gerakli kaİ.ı

incclcnerek geı,ekli kararlar veıilir.

ar ve.i]ir. Gencl

İr.rllr. .irİ.İ .".İ.,İnin bulun,lueu il
ıcra lsıan|ıul \e)e AnLJt,ı \ünırl:Irı

Olağaırüstti Gene] KulLıl]ar Şirket
işleriııin icap cttirdiği halleıde ve zan]anlaıda
kanun ı,e ]jsas Mukavelede },ız1l1hükümlefc
göre toplanır vc gc],eken kaı,arlaı a]ıı'iır, Brı
toplanttlara davcttc'l'iirk'licaİet Kanrİrunu
ile Seı,ınaye Pi.vasas] ı]]evzuatlDln ilgili
1rükiimleri uygrılanıı. Se+ınaye }ilasasr
lffirrıı*dde§nt€-giirer azı+kk
ha+üefl aidtlnsi§ §€finiı+enilr--en İz İii+,d€
ffi+deji
rıa_üüahiplefkfe+indElü
kül+*rırlre*ktıf.
1:jr.n€l- +.litt]-l@t+aü l]]€v?!

dahilindc bi, 1,erde toplanıbilir.
l l ilE"n_5lii ( lc ]c l,Lıl.]. . r Sl
l -l. i. ].
^(
icap ellirdiği hallcrdc vc zanlanlaı,da ka]rlın \ e
l ..ı. \l..kaıclcdc )a/ l, l.:]ı l( . ,_,
1

loplanıl ve gereken karar]al a]rnlr llu

lop]antllaı,il daYette Tiiı,k Ticaleı l(anunrı ile
,l\ ./u..l l
ili
\-" ıJ\e
til_.ı.l
',.
ı'ur'i, 'ı çı, ..' Lul:, ı ı
Sermal'c Pi1:l:a.ı mcl/u:IllniI göl'c x..lnllL
hakltrl ödcırnris scİma}cnin cn az !,üzde
++
1iea+et
+jçi
snaii
beşini temsiI cdcn pa},sııhipleri tarıflndın
€fer<+i+di€i
Bdrffihgrr-s€r§+ye +;}+sa.sı---Kuıu.h5 kullınülactiktlr.
lst{rıblHkr*aüHryrn etlef -Bof s*§r--şe Olağan
olağanüstü gentI l(urul
j
t1*3ır+h+ıtoplantülarüırı ilişkin bildirimlcr, T'l'K ı,e
c€+et€bjreeer<

ve

sermavc piyasasü İrcı,Zuatı hÜkÜoıltri
çerçevesindc yapıllr.

TOPLANTI YE KARAR \ISABl:
Nladdc l8- Genel Kulu1 toplaDhlal,i ve bu Nladdc l8- Genel Kurul toplıntilaründırki
top]ant,daki nisap Tült Ticaıet kanrrnu
l{f ikiiırrkti*e*abk}i+.

toplantı

ve karar nisıplarındı, Tüık

Ticarct Kanunu, Sernral,e Pil,asıısı
Kınuıu ve Sermaye l'il,ısısı Kurulu
düzenlcnıclerine uıulur.

Madde 19- olağan vc},a Olağanüstti Genel
Kurula kotr]ıın +isseül*flerrn- +eia
ı_ekille+iı+in lrc+ hisst için l { Bir}o+ha*ki
o}atul-rlr- Yöııeıiln ++ l.)+ae+iüH +r+fü]ü ii++

§eçiEkfi*de----mevzüratta irllgöf
+iir*+oy-$ıtüiplafiğiütro"deün+

o+a+ak

kull*naiıilmek+i -ı+iiış lçii nd+r. ffii
oİ *ullanrnıinü]sef ğıış+ Piyısıxt{u+ulu
dii+_enleme}erin eış+}u

kullınımına ilişkin olarak '['ürk Ticıret
Kanunu, Scımaye Piyasısı Kanunu vc

tgl

bi+ ı€ia

+iri*inli

biıde+4}zl*--adal-i€ii

Maddc 19- olağan ve},a ollrğanüstii a;en.l
Kunrl toplantı|arnrda, hazır hulunan pırJ§ıhipIerinin r,ıJ)ı vckillerin lrcr biı p;rr
için 1 (Bir) o1, hnlül(ı l,aİdıİ. O} hııkl.İlnln

i

iluili diğer mc\ zual.hüküınlcrint ılr rıtur,
l ,7_
,;:*.' ,,

*,_], 'ı,., ,,,.

e

2l- Şiıkete ait ilanlar l'ürk Mıddc 21- Şirkete ait ilırnlır Türk
Ticaret Kanunu'nun 3+.nradd€§irüin--,ı
Ticiret Kanunu'nun 35.nraddcsinin J.
fi++asr -+il+iimleri ılrrllüfug Hmal< flkrasl hükümlcri saklt kılnrak şarttvlıı;
şa+*5ta- Şir+rcf--neıdeziniı }ulundığ+ Tiifk Ticaret Kınunu, Scrmıve l'ivasa§l
İ€fd€
§rken +ir.*lıZete-ik ü§glrrjl-rerı Kıııünu ve Sermal,e l'il,asısı Kurulu
düzcnlcmelerinde belirtilen usul \lc
Madde

sürelerc u}'ulmasl şıl,tIl laJ nrünıkiin 0lın
en fazla sayıda pay §?Iribinc ulırşmırtı
sağla},acak , şel<ilde ihln o_1ınur. İli{!ır

5.a-*ı

i,,
'r-

il*nlaı 'fürlç Tiearet Ktfira+nJi :68- qcncl kltrul toplanll ıarihindcn a\g:lri uç
aradd€§HiikiiBr]ef i--ido rtsintlejl an--- ı.e hıftı önceden yaplhr.
toPlan+ül4iğHıırf iç olm ırk-üze*e eıı-+ııı4 scrmayciıin azalttlnraslna \ e tıJl'i}c) a
§Jlri J lla{ta tı+€l faprhn*§F +e"Jndrr1 ,ıit iIınlar içiİ ,l74. ve 532. maddeleri
Sernt*çe*in-- u/ırlı llrn+§lna ++

Ei+la+la+

ffi

e
inei

+aü+i:+]

_]al. ++ JJ8

için

Se*ınaıe + "iı-as*s+ I<ı+u]u]nu
ilişkin Ciizeareaıtkrint

ESAS SOZLnSl\.'ll,] l)OGlSI K l.TG;I

i+a

ESAS SoZLBŞ\'ttr DEGIŞIKLlGl

:

\{ıddo

23- I}rı esas +rıuka+e}ede
rE€İdruıs-€eıe€€klüihunuın
{eğişiklikle+i*
tekemğı{l-+€ +at+ik#inBnİi +e Tjea+€t

B*kaııhğnın- ı-e St+

hüküinleri tatbik olunu.. scrmıt,e I'il,ısısü
Kanunu ı,e Sernra},e l'i_vasası Kurulu'nrın
ilanlara ililLin dü7enlemclerine u\ ulıır.

iı.asas+

Kürülu :rlün-izrıirıe ]rağ}ıd+rJ}*$ı+sı+st*ki
<iegişilıJikleı. ıısııte rı}gün +tafal< {nsü]+k v€
tiea+e+ +iei}ine teseiletfifikl iklelr*orlf*jlüİı
€dıldild€f-afihlen-itibar€rr
--lnuteb3r,

\laddc

2.1-

ı

Esaı riizltrmc dtği)iLligiııı.

c pi\iı§a§l kurulu'nıın lırgun
giirüşü ile Gümİük \,e '['icıret
Bakanhğı'ndan izin aıındlktltn §onrı,
serma\

Kanun 1,e esas §iizleŞnre hükümlerinc

u}'gun olalnk davet eclilecek genel kuruldır.
Kanun, Kurul mel,Zuatl ve esı§ söZlcŞmad(

belirtilen hül(ünrlcİ çcrçcvcsindc karır

verilir.
Esas sözleşmenin dcğiştiİilme§ine ilişliin
gcncl kurul karan, ü,önetinı kurulu

tırafindan, Şirliet nerka7inin

yc

şubcleriıin bulunduğu "1crin ticrrrct sitiline
tescil edilir; a!,rıca ilan.r bağli hususlırr ilın

SIiNELlK RA.PORLAR
N'I ıddc
2]_ \riişetirn lGı+rılu

SENELIK RAPoRI-AR:

:

+e

raioıl*frjle senelik 9ilaı+ço]aııa
Gerıe]l{ı+ı] z+b*n*üıresinülıJn +!- fu
Den€lç+

K*rulJa

ha+++

l

ıu

taylaş

lıışa

n_ 1ııı

v*ıt}tipltı.i

n

in

ikl*fltfrnr,-östereD
e€s€ld€+-iifef
l+ii§HreneHlürirllürF§orı
toptan+lgii*iiüüHiba+€n €n €çl{sir-)
isim----+e

aİ- z*üfindır sülüa].iJ.€+i€*feF9ek*rrl*rn.l

giŞJ€file€€k-ve,\.a

loPlrtirsa lürzrf

Madde

2,1- K,,r,,l'c2

mıli tablo İe rapoİlır ilt
lrağımslz dcnctlcmcyc tabi o]unnasl
öngörülen

durumundı bağtrnsüz denetim raporu.
TTK'nin ilgili hiikümleri ve KuruI'un

öngördüğü düzcnlcnrclcr u}ırlnca
kımu},a açll(lıınır.

br+hır*e*k ltomiseı+ vefilct+ktiİ-ş€fİıa_ü€
Pi+ıııa**--Ku rı: fu'n eü j ii+rı lertmt\j
örıgöfii{ea nı*li- +ıbkü +€ +aior{a+ ilq
lıuErm$/ denflklne\$ üHlıi €lu E Eıü\ı

duFurırH]rJu l)ığımtıı. deııttiırı,*ıpçı.u
§t+male-Piy asasr J{+ıfüülu]İca t €]k]eİ€ri
us+ıl +e +s slırı- tl*hilirıde ]Kuii ]a

İ).t\l

diizt,nlpnınesi

,,l,-

IttN DA ITIı{I

IN l)A

l

ITINII

I

N{ıdde
26- Şfk€{i*-fhnüıfiıi
rna§raflar.rjl€ nı h+elif **rorİi§rnarı €i}i,
Şr]rqtç€ ijd€irfi €§i-+e ]üy+rlrr+as++üüFıı+i o]aa
m€}rlağ+a+ ile
-;ifket-__üüzel--}dşi+iği
t*tafrtdaır-,-itlenıı+e§i
-$r.un]ü +€*gil€f
s€s*p-üen §.+)Butldn 'lt§İ}i+ oJünaa
üIişiik}iikt€n Jon
e€+irlefd€n

Nladdc 26- Şirketin thali,|ct diine i
§onundn tcspit edilen gelirlerden, Şirketin
genel giderlcİi ilc muirtclif ınrortislı1an gibi
,i,cvıl ılrtlmıs| Zorunlu
şirketçe iidenmesi
olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliğj

giist€iihn şeki]€lr++vziü}lüİırrri
Biriııe iJ+rdpd*ıuni{+de k dkee:
a} 5!!Karıuniled€külü{€y€ü}++f.
Biin€i+€nl€*+ii
t

tcl,Zi olunur:

taraflndan ddenmesi zorunlu \ cfgilcr
düşüklüktcn §onra gcli},c kalan vc },llllli
V@er,
bi]ançoda görülen dönem kari, r,ıı,sı
_---v"f§_€§llıi_
üİı*r1 geçmiş y,ıl zırarlilrlntn düşülııcsindcn
dnşü}rcsindtn *onıa -irFn*r i+e tş&ğrdr! soni,al slraslyla aşığıdi göstcriIcn şcı(ildC

bffirarr

tr<ü+rüturğ€a

bn

lie+nlai€

+iyasast
ü*pta n l|rı-<)++n rc Jnik+a+da

iııçi+em$+iia"*ıh*

K**ı+nelt--alrrl nıa

u

zorı

n

lı+

ırlı++ tıi rinei

t€rıüelffrğioPülöD€rn
rib _8l.iYrHıı€+€üt
$üınlarınjlüİa€
i+ti§*p
Paİl*frn-tiimirı€
+alilıletHikk{ti}- tülrııİr+ak§r4n e{iit olafa*
dağrtrhr:
Ikiııei+eşıet+ii

e§"]:L1lj+dan

ı

{,l]fu ntl$inde }elirH3s

fi€bla@*liik{eş

cene]liıı+ul *ısmeıı-

s+ınra l<ı+lan
+e1,+

*ısnıı

+aJüıiü"erFıkin+i

t€sre++iHüi§5€§j_olarali
+*ğrlnıüİn üeİa
fe+}*}ade +ede*-ukçe olaFak ü}+rnı{İ*

ğıery
kiınsek+e dağıfilmlts+

+ahipre+iyk ]J**a-iştirak €den djğ€+
+a+a++a§+

o}*n-kr+ırııtI+n iideırrniş-s+ııınaleı+iıı !451i

ofarrü8

c) Yükarüdaki indirinller

Yaplldllitın

cc[cl Kurul, klir pa),lnln, }iinetiin
kurulu ü}'clcrine, ortaklık çalışanlıIına,
sonra,

pay sıhibi dışındıki kişilere dığıtılmasını
karar ı,ernrc hıkkıntl sahiptir.
İkinci Kit ııavı:
d) Nct döneın kerlndın, (a), (b) \c (ür)
bentlerindc belirtilen lneblağIıır düşf ülitcn
soİrra k[lın kısmı, (Jenel Kurul, klsnıen

vcya tainamen ilrilrci ker pı}l 0larıl(
dağltma},a vc\ı Türk Ticaret Kanıınu,nıın
52l inci ınaddesi uYarlncı kendi istcği i|e
aylrdlğı ycdck akçe olarak a},ıInı1l}'ı

}etkilidir.
Genel Kanuni Ycdck Alrcc:
.l{ü6.
+i€a+€g<anrınütııun
ıraütd€*irüirr-+
c) Pal,sahipleri__vlc l<irıı iştirak cdcn diğcr
frkrıısı }. +eadi ı+yaFln€{ il<irı€HePtip kimseleIe dığltıImasl karırlİştll,ülmlş (llan
ka+uıiledek-*lrçe+ıla+a k a,+ırlır.
klsımdan, sermavcnin 'Z, 5'i ıırınındı kılr
e)- ]**sa ]riijrİnii;k üt-fl}nı4§r-€feken
payl düşüldüktcn sonra bulunair tutrIın
yedek a*çe}et_ile arıe §ğ7+şrn€de- iaİ r üıdc onu. l l K'n,n 5lq uıı(u tnaılılt.injı|
stlür€+i için +elif]€n€İü +ŞrirüeH€i*e{+ii
ikinci fıkrası uvarınca gcnel kanuni 1,edek
aydınadrkçar lııtşkrı r.eil€]. a+çt akçeyc cklenir.
ayrrl**asma;er.tesi-lvrla k*r akia++lrnasura l"fl('},. giire avrıIması gOrckcn \edck
rc-]üir.inei ü€fi*{iröde§9redi]üç€r
ıliçclcİ ile esas sözlcşmcdc \c\,a kaİ
İthı€+irrı
kıırulıı üye]e+ijle mem ur,Jn ü§++}x]errr +e dxgılını poliı iLaıındı pi\ .ihiplcri i(in
işitete-şirketia l<atlasıile*ı ruiını*ş-yelç--İ bifrlÖİ,ıen kAr pa"vı aı,rılinadıkçı; bışka
kJf,ıüleet k ol{lrjşti J afihııHıtı+d deftfttı ycdck akçe a},nlmaslna, ertcsi ),ıla kıI
ıklınlmasüna ve intiİh scncdi sıhiplcİiJıc
$rrlrınarr-tü

a']

raĞ Pay+ +iişiildükteF-

Genel l(anuni Yodek Akçe:
a) 7. 5'i kınuni 1,cdck ırkçcl,c ııyrıIıı'.
Birinci Ker DıYl:
b) Kılandın, varsa yIl içinde i,aptlan bağlş
tutarlnln ilavcsi ile bulunacık mcblağ
üzcrinden, Şirl(ct'in ker dağıtlm politikası
çcrçc'vcsinde 'I'Ürk 'I'icıırct Kııİunü \,c
sernra}'c Pivasasl Nlel,zuatlna u\.gun
olarali birinci k^r payl ıYrtlIr.

ta rün

üür*r+ül

ü)lrda lıişi-----Tiiak

l

)l,".

kişl.4Qıfırİnral.ıt +,€tiı-§a,iF-§o!İal-ılllıçlt
te§is---+e +üHrr§l*ra---karda+r lıy

d!rğütrlr*dstü}+liafftr ı.e+ikfirez,
fEğneltii l+e§"P döİıenüi itib$fjİk-, ü*e+erüt

pay]a+rrı+iirEiirüe+u nlrErFihraş+üŞh+i§*p
taihleii-ü]i**a+€ a+üanr*ksızın-eşi+ +ta+al<

dağittt*.

§e+ınaye--+iy*sası JĞaeunu -hiikihnlei
gt+eğiı+e- lemet+ii +ı-*mFd $cl t ıla+iliü.

lGe+el

XJ+usa

Krırul----taralirtdarü-]aiint+iğ1

,.

"\iinctiüİ kurulu

ortıklılı çallşınlarlnı \,e pat
sahihi ılııınd:ıLi Lişilcrc L:ırd:ın 1ı:ıı
tlaElılllnasln:| karır r eriltmtr tccpi 1il,i,
pıJ- sahiplcri için belirlencn kir pa),ı
üyelerinc,

nalüden ödenmedikçc bu kişilerc kardan
pxl dagltılılmA/.
Kar payl, dağltIm tarihi itibarl)lı me\cut
paylarln tiimünc, bunlırın ihrırç r,e iktisılı

t3rihleri dikkate ahnmıkszın cşit olıı,ıli

vefi}en -erlrett+-- *++n§ı dağItlllr.
t*€tki§i+eyetkiııi ıı-ı<ııilttiği1+l Dağltllmaslna karar verilen kiİün dığltüİn
ı*_}ir iirıe+ki lıIın- *eııre*tii Şekli vc Zımanl, yiinetim liurulunun büı
konudıılüi tcl(lifi üzerinc genel kurultı
aıA}n§l*+-+rıİrü*rııerr. ür $h§ttaj4ilmadiği
kaİarlışllrlhr.
a+an§i
§üreee. €k-, )ir-- +eir€tliı-Bu csas §özleşme hüküınlerine görc gencl
+3-t€Jn€ttikağtrlnra$n*
v€ri+Bl€§in€
kurııl taraflndan vcıilcn kir dığıtınl
k9+ı+ v+r.ilılın€7.
dağrt+lnı*§
ite +ı+ı+]ıd

Lar:Irl geri allneln:|/.

Sorma,-e Pjyasasl l(anlünu hükilm]eı]
gcrcğiılce^ kar pa},t avansl dağrll]ıbilil. K^r
pı_1l aİdnsl dığltllıbilmc§i için gcncl kurul
kararıy,la, ilgili hesap diinemi ile sınürlı
olmıtl( üzere t-önetim kurulunı \dl(i
ı crilmcsi zorunludur.
Bir frıali},et dijnemindc verilecek toplanı
kAr pııyı ıvansl, hir önccki vlla ait nel

döncm kannın yarısını aşamaz.

avansı ilgili ııra dijıem

Kiir pa}ı

tinansal
tıblolarlnda },er rlan nct döneın kirı hariç
k^r dağttrmüna konU edi]ebilOccI( diğer

kıynaklardıır düşül( olanl aşınıitz

.tf)
Lg'-

\ c

önceki dönenrdc ödcnen ker payl ıvanslarl
mlhsup cdilnıcden ilave klı. pı\ı a\ıır§ı
vcriImesiıe ve kİr plıt,l dağütılnrıslnı
lıırar verilemez.

GENEL K-AN[]NI YEI)I.t( AKÇE:
NIadde

28-

Şirket

taral'ıırdan

a)İılan adi Yedck Akçesi

Şilkct

Senıayesl'ııiıı % 21l'sine valıırcaya kadal
ayr111l. (T.T.K. 46a madde hiikmti
Akçesi'nin
mahfuzdur ) uğ+l+mı Yedek
scl-]Iavcnin % 2O'sine biıliğ olan miktaıl
l,ıerhangi bir sebeple aza]acak olursa bu
miküara vaı,ı]ca_va kadıı, _,,eııiden Yedek
Akçesi al,rılmasıı,ıa de!am olLınur.
l,'munıi Yedek Akçc e§aü--s€ınüai€rıiB
yansını geçmedikçc ıı,ıünlrasıraıı ziyanlaı,ın,

Madde

28 - Şiı,ket tağflndan a}ı]lan genel

kınuni },edek ıkçe şilkel seı,navcsinin ln
20'sinc varlnca},a liaclar ıl,ı,ıiıı.('l. l.K. 52l.
lnıdo. lıi]'.r'i ııJlı.i,,,O ]l . gcnı,l Lanuııi
yedek akçenin sermayenin '% ]()'sine biliğ
olaıı miktarı herhangi bir schcple azalacnl(
olursa bu miktara lannca,va kadxr \eaidcn
genel kanuni 1,ecIek akçc a_\,n]tllısıılı .la\ ı1ll
olunuL
(ienel kınuni }edek ıkçe çılrııülnrış
scrina},enin },arrsürn geçı1lcdikçc rni]nhestlilıl

]

önülre

veviı

ncticclcfini
hali|letmeye elverişli tedbirler alıırnrası için
geçme!,e

saı,f o1rınabilir.

öDüıne

geçneye
\eyı
ncticclcrini
1,ıafifl etnıeyc ch,crişli tcdbirler alln]nası içiİ
saı1'olunabilir

1,AHViL VE sAİR MENKIiL KIYNrla]

irrnacı,

Nlıdde 33- Şirl(et yurtiçind. l'c
İ,urtdlŞlnda gcrçek ve tüzel kişilcre
sanlmak üzere, Sermıye l'iyasısl Kanunu
ve sıir ilgili mevzuat hiikiinlerinc u{gun

olarak yönetim kurulu l(arırı ile her
türlü tahvil, horçlanma arıcı nitcliğindeki

piyasasl araçlaIl vc niteliği
itibıri1,Ie horçIanma ıracl olduğu
Sermaye l'iyasası Kurulu tarıfındın
kıbu] cdilecek sair heI tüIlü sernraıc
serma_l-.e

piyasasl ıracı ihİacı yırpıbilir.
ihraç ve ihraçla ilgili olarak tünı

şıİtlıırın

bclirlcnmesi ktınusundı strnıaye pivısasl
Kanunu uyarr[crl Yönctinl Kurulu

yetkilidir. Yıpllıcak ihrıçlırdı Serina) e
Pi_vasısı Kıırunu vc ilgili me\Zuatta )cl,
verilen dü7enlamcleıc uvulur.

KURUN,ISAL Y NETI},l
IJYtJ\4

LERiN

I!

:

Nlııddc 3,1- Serünı)c Pi]ısast

Kurulu
tıtuIan
ııvıılıı r.

taralindan ul,gulamısı zorunlu
l(urumsal yönctim ill(elerine
ZorünID ill(clcrc uvulmılrsızın yıpıın
işlemler ve ıllnan ),önetinr kurulu
Larur|ırı gcçersiz otup tıar .ö,,lt,şmcı c
ıyklrt saylhr.
ilkeleriniı
l<urumsrıl
Yönctim
uYgulannla§l bırl(lmlndan önemli nitelikte
sryllan işlemlerde ve Şirketin her türlü
ilişkili tarıl işlemlerinde \,e üçiincü kişiler
lehilıc tcnlin:ıı. rchin r,e ipolcL l erillııt.int
ilişkin işleınlcrindc Scrnııııe I'i,ı,ısası

l(uruIu'nun l(urüm§al t,önctinıe ilişliin

düzenlenlelcrine üvulu İ.
Yijnetin1 kurulund.r görcy alncak bağımsız
ül,elerin salısı ve nitelikleri serma) c
Piyasası Kurulu'nun kurum§al yöuctinrc
ili.şlıin düzcnlcmelerinc görc tcspit cdilir.
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