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2011 YILINA AĠT 10 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA 

ĠLĠġKĠN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI 

 

Şirketimizin 2011 yılı faaliyet hesaplarının ve ekte metni yer alan Anasözleşme 

değişikliklerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Mayıs 2012 günü saat 

15.00’te, Şirket merkezi olan Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde 

gerçekleştirilecektir. 

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan 

ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi’ne kayıt 

ettirerek Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj 

Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân 

bulunmamaktadır. 

Hisse senetlerini fiziken ellerinde bulundurup henüz kaydileştirmeyen hissedarlarımızın 

Genel Kurul’a katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate 

alınabilecektir. Konu hakkında Şirket Merkezimizdeki “ Yatırımcı İlişkileri Birimi”nden gerekli 

bilgiler alınabilir. 

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla 

kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, Şirket Merkezimiz  veya ir.globalyatirim.com.tr/tr/ 

adresindeki Şirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekaletname örneğine göre  

düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen diğer 

hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize 

ibraz etmeleri gerekmektedir. 

Genel Kurul Toplantısı’nda Gündem Maddeleri’nin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık 

oylama yöntemi kullanılacaktır. 

2011 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporları, 

Finansal raporlar, İdare Meclisi’nin kâr dağıtım önerisi, Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal 

Yönetim ilkeleri Uyum Raporu  Genel Kuruldan 21 gün öncesinden itibaren Şirket 

Merkezinde ve ir.globalyatirim.com.tr/tr/ internet adresindeki Şirket internet sitesinde 

ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır. 

  

http://ir.globalyatirim.com.tr/tr/
http://ir.globalyatirim.com.tr/tr/


 

10 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMĠNE 

ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALARIMIZ 

 

1. AçılıĢ ve BaĢkanlık Divanının teĢkili 

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve  sermaye şirketlerinin  genel  kurul toplantıları hakkında 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel 

Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir. 

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında BaĢkanlık Divanına yetki 

verilmesi 

TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa 

geçirilmesi konusunda, Genel Kurul’un Başkanlık Divanı’na yetki vermesi hususu 

oylanacaktır. 

3. 2011 yılı faaliyet hesaplarına iliĢkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi 

Raporunun okunması ve müzakeresi 

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacaktır. Yönetim 

Kurulumuz tarafından onaylanan 2011 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu 

okunacaktır. 

Hissedarlarımız SPK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 

faaliyet raporuna Şirket merkezimizden ya da  http://ir.globalyatirim.com.tr/tr/ linkinden 

ulaşabilirler. 

4. Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdiki, kar dağıtımı 

hakkında karar alınması 

TTK ve SPK mevzuatı uyarınca Uluslararası  Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve 

SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan konsolide 

bilanço ve kar-zarar hesapları okunacak ve Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 

Hissedarlarımız söz konusu dokümanlara Şirket merkezimizden ya da 

http://ir.globalyatirim.com.tr/tr/ linkinden ulaşabilirler. 

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmeleri 

TTK hükümleri çerçevesinde  Yönetim Kurulu üyelerimizin  ve Denetçinin 2011 yılı 

faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır. 

6. Dönem içerisinde TTK m. 315/I uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan 

Yönetim Kurulu üyesi atanması iĢleminin onaylanması 

TTK. 315.maddesi gereğince, yıl içinde Sayın Saygın Narin’in istifası nedeniyle boşalan 

üyeliğe Sayın Adnan Nas’ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi Genel Kurul’un 

onayına sunulacaktır. 

http://ir.globalyatirim.com.tr/tr/
http://ir.globalyatirim.com.tr/tr/


7. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin belirlenmesi ve seçimi 

TTK ve Komiser Yönetmeliği hükümleri ve Ana Sözleşmemizin 9. maddesi çerçevesinde, 

Yönetim Kurulu Üyeleri seçilecektir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olan Sayın 

Jerome Bernard Jean Auguste BAYLE ve Sayın Oğuz SATICI’nın özgeçmişleri EK/1’de 

yer almaktadır. 

8. Denetçi sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, seçimi 

TTK ve Komiser Yönetmeliği hükümleri ve Ana Sözleşmemizin 11. maddesi 

çerçevesinde, Denetçiler seçilecektir. 

9. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiye ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit 

edilmesi 

TTK ve Komiser Yönetmeliği hükümleri ve Ana Sözleşmemizin 10 ve 11. maddeleri 

çerçevesinde, Yönetim Kurulu ve Denetçilerin aylık net ücretleri Genel Kurul’ca 

belirlenecektir. 

10. 2012 mali yılının bağımsız dıĢ denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu 

tarafından yapılan bağımsız dıĢ denetim Ģirketi  atanması iĢleminin tasdiki 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış 

Denetleme  Hakkındaki Yönetmelik’in 14üncü maddesi ve diğer ilgili sermaye piyasası 

mevzuatı gereğince,  2012 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Şirketin 

halihazırdaki Bağımsız Denetleme Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  (KPMG) ile sözleşme imzalanması hususu Genel Kurul 

onayına sunulacaktır. 

11. Geri Alım Programının onaylanması ve ġirketimiz paylarının geri alımı 

hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi 

30 Mart 2012 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında 225.003.687,45 TL 

tutarında olan ödenmiş sermayesinin %10’u olan 22.500.368,-TL değerindeki hissenin 

geri alınabilmesi için alınan karar Genel Kurul onayına sunulacaktır. Payların Geri Alım 

Programı hakkında bilgi EK/2’de yer almaktadır. 

12. 2012 yılı ara dönemlerinde avans kar dağıtımı yapabilmesi hususunda Yönetim 

Kurulu’na yetki verilmesi 

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve Şirketin Ana Sözleşme hükümleri gereğince, 2012 

yılı ara dönemlerinde avans kar dağıtımı yapılabilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki 

verilmesi hususu Genel Kurul onayına sunulacaktır. 

13. 2011 yılında yapılan bağıĢlar ve üçüncü kiĢilerin borcunu temin amacıyla 

verilmiĢ teminat, rehin ve ipotekler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi 

2011 Yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen Teminat-Rehin ve İpotekler hakkında   

Genel Kurul’a bilgi verilecektir. 

14. Yönetim Kurulunca onaylanan ġirket politika ve kuralları hakkında hissedarlara 

bilgi verilmesi/onaylanması 



Söz konusu  gündem   maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup,  bu  

madde bilgilendirme amacını taşımaktadır. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun  Seri IV No: 57 ile Değişik Seri IV No: 56 Nolu Kurumsal 

Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği’nin 4.6.2. Nolu 

Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yazılı hale getirilen Yönetim Kurulu üyelerinin 

ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve bu amaçla hazırlanan ücretlendirme 

politikası, bilgilendirme politikası, kar dağıtım politikası ve bağış politikası Genel Kurul 

toplantısında ortakların bilgisine sunulacak ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme 

imkanı tanınacaktır. Ücretlendirme Politikası EK/3’te, Bilgilendirme Politikası EK/4’te, Kar 

Dağıtım Politikası EK/5’te ve Bağış Politikası EK/6’da yer almaktadır. 

15. Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın kurumsal yönetim ilkelerine iliĢkin 

düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla ġirketimizin AnasözleĢmesi’nin 3, 4, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 ve 18. Maddelerinin değiĢtirilmesinin ve 

Geçici 1. ve 2. maddelerinin yürürlükten kaldırılmasının karara bağlanması 

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca  

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan Şirket Ana Sözleşmesi’nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 17 ve 18. Maddelerinin değiştirilmesinin ve Geçici 1. ve 2. maddelerinin 

yürürlükten kaldırılması Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Ana Sözleşme Tadil Metni 

EK/7’dedir. 

16. Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335. maddeleri hükümlerine göre Yönetim 

Kurulu Üyelerine izin verilmesi 

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nun “Şirketle Muamele Yapma yasağı” başlıklı 334 ve 

“Rekabet Yasağı” başlıklı 335’inci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak 

Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. SPK’nın 1.3.7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim 

İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu 

üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 

yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte 

işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay 

verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul’da bilgi verilmelidir. Bu 

düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel 

Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte herhangi bir işlem 

gerçekleştirildiğine dair Şirketimize bir bilgi ulaşması durumunda söz konusu işlemler 

hakkında ortaklarımız  genel kurul toplantısında bilgilendirilecektir. 

17. Dilekler ve KapanıĢ 

  



EK / 1: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının ÖzgeçmiĢleri 

Oğuz Satıcı: 27 Ocak 1965’te İstanbul’da doğdu. İlkokulu Reşitpaşa İlkokulu, orta öğrenimini 
Mahmutpaşa Ortaokulu’nda tamamladıktan sonra lise öğrenimine Kabataş Erkek Lisesi’nde 
devam etti. İş hayatına, aile şirketi olan Oğuz İplik’te erken yaşta başladı. Bir yandan 
çalışırken öte yandan da Washington International University de İşletme lisansını aldı. 

1990’da İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) seçilen en genç Meclis Üyesi oldu. 

1996-1998 yıllarında İktisadi Kalkınma Vakfı’nda (İKV) Yönetim Kurulu Üyesi’ydi. 

1999-2001 arasında İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) 
Yönetim  Kurulu Başkanlığı yaptı. 

2001-2008 yıllarında Türkiye Yatırım Ortamı İyileştirme Koordinasyon 
Kurumu Üyeliği yapmıştır. 

2004-2008 yıllarında Türkiye Yatırım Danışma Konsey Üyesi olmuştur. 

2001-2008 yılları arasında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı'nı üstlendi. 

TİM Başkanlığını yaptığı dönemde Türkiye ihracatını artırmak için tüm dünyayı karış karış 
dolaştı. Oğuz Satıcı’nın TİM başkanlığı dönemimde Türkiye ihracatı tam yüzde 500 artarak 
26 milyar dolardan 132 milyar dolara ulaştı. 

Yaratıcılığı, yenilikçiliği, takım çalışmasındaki başarısı ile ihracat camiasında ve iş 
dünyasında sevgi ve saygı ile anılan Oğuz Satıcı, iki kız babası.  

 
 Jerome Bernard Jean August Bayle: Otuz beş yıllık profesyonel hayatının otuz iki yılını 
Tetra Pak'ta çeşitli pozisyonlarda geçirmiş olan Bayle, 1988'de Tetra Park-Türkiye'ye İdari 
Direktör olarak atanmıştır ve 2005 yılına kadar firma bünyesinde kalmıştır. Nijerya, Yemen ve 
Orta Asya'da Tetra Pak'ın kurulmasında etkili olmuştur.  
 
Ortadoğu'daki çokuluslu firmalara İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim konularında 

danışmanlık vermekte olan Bayle, çok sayıda ödül kazanmış ve firmalara yaptığı katkılarla 

kendini tanıtmıştır. Bayle, Global Yatırım Holding’te Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği ile 

birlikte Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. 

 

  



EK / 2: ġĠRKET PAYLARININ GERĠ ALIM  PROGRAMI (2012) 
 

Geri Alımın Amacı 
Şirket paylarımızın İMKB’deki işlem fiyatının, küresel bazda başlayıp halen özellikle 
Avrupa’da devam eden ekonomik krizin etkisi sonucu nominal fiyatına yakın seviyelerde 
olması, bu işlem fiyatının Şirketimizin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması, 
paydaşlarımızın haklı kar dağıtımı beklentilerinin çeşitli mevzuat hükümlerinin elvermemesi 
(kar dağıtılabilmesi için yasal mali tablolar ile SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali 
tabloların her ikisinde de dağıtılabilir kar varolması şartından dolayı, SPK düzenlemelerine 
göre hazırlanan konsolide mali tablolarda dağıtılabilir kar olmasına rağmen yasal mali 
tablolarda dağıtılabilir kar olmaması nedeniyle kar dağıtılamaması) gibi nedenlerle 
gerçekleştirilemiyor oluşu, payın fiyat dalgalanmalarını azaltmak ve özellikle pay fiyatına 
destek olabilmek amaçlarıyla mevcut piyasa koşulları değerlendirilerek İMKB'de işlem gören 
paylarımızın gerek görüldüğü takdirde geri alımının yapılabilmesi ve bu kapsamda Genel 
Kurul’dan pay geri alımı için alınan yetki ile önümüzdeki dönemde borsada oluşacak fiyat 
hareketlerinin takip edilmesi ve koşullar gerektirdiğinde Şirketimizin kendi paylarını satın 
alabilmesi amaçlanmaktadır. 
 
Geri Alınabilecek Azami Pay Sayısı  
Şirket'in paylarının mevzuatın izin verdiği azami oranının geri alınması öngörülmüştür. İşbu 
Geri Alım Programı tarihi itibariyle 225.003.687,45-TL tutarında olan ödenmiş sermayemizin 
%10’u olan 22.500.368,-TL nominal değerli 22.500.368 adet payın 18 (onsekiz) ay içerisinde 
geri alımı yapılabilir. Bu süre içerisinde gerçekleşecek mevzuat değişikliği veya sermaye 
artırılması halinde artan sermaye ve değişen mevzuat uyarınca işlem yapılır. 
 
Geri Alım Ġçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı 
Geri alım için şirket kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan gelirden yaratılacak azami 
30.000.000,-TL tutarında bir fon kullanılabilir. Diğer yandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 
10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı "Şirketlerin Kendi Paylarını Satın Almaları Sırasında 
Uyacakları İlke ve Esaslar"ında belirtilen esaslar uyarınca, iktisap edilecek payların bedelleri 
düşüldükten sonra, kalan şirket net aktifi (özkaynak), en az ödenmiş/çıkarılmış sermaye ile 
kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçelerin toplamı 
kadar olabilecektir. 
 
Payların Geri Alımı Ġçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri 
Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 0 (sıfır), üst fiyat limit ise 2,-TL’dir. 
 
Geri Alınacak Payların Ġtfası 
Mevcut mevzuat hükümlerine göre Geri Alım Programı kapsamında geri alınan paylar ile söz 
konusu paylar çerçevesinde edinilmiş bedelsiz paylar tekrar satılmayacak olup azami 3 yıllık 
elde tutma süresinin sonunda sermaye azaltımı yapılmak suretiyle iptal edilecektir. Geri 
alınan paylar ve ilgili bedelsiz payların iptali Geri Alım Programının sona ermesinden sonra 
yürürlükte olan mevzuat hükümleri uyarınca gerçekleştirilecektir. 
 
Genel Kurul'dan Talep Edilen Yetki Süresi ve ĠĢlem Prosedürü 
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Genel Kurulumuz tarafından kendisine yetki verildiği tarihi takip 
eden 18 ay boyunca pay geri alımı ve Geri Alım Programının sona ermesinin sonra da geri 
alınan payların itfası için Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere tüm resmi kurum ve 
kuruluşlar nezdinde mevzuat uyarınca gereken işlemlerin ifası konusunda yetkilidir.  
 
Geri Alım Programı’nın BaĢlangıcı ve Sona Ermesi 
Geri Alım Programı, Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesinden 
itibaren 18 aydır. Bununla birlikte Yönetim Kurulu, koşulları değerlendirmek suretiyle Geri 
Alım Programını dilediği tarihte sonlandırmakta yetkilidir. 



 
Alımlar Ġçin Yetkilendirme 
Alımlar için Şirketimiz personeli Sayın Mehmet Kerem Eser ve Çağrı Kutlu münferiden 
yetkilendirilmiştir. 
 
Geri Alım Programının Onaya Sunulacağı Genel Kurul Tarihi 
Geri Alım Programı 10 Mayıs 2012 tarihinde saat 15:00'da toplanacak olan Genel Kurul’un 
onayına sunulacaktır.  
EK / 3: ÜCRETLENDĠRME POLĠTĠKASI 
 
Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan 
ücret politikaları, Şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları ve 
verimlilikleri de dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklere uygun olarak 
belirlenir.  
 
Üst Düzey Yönetici primleri ise; Şirket performansı ve bireysel performansa göre 
hesaplanmaktadır.  
 
Kriterler ile ilgili bilgiler aşağı özetlenmiştir:  
 
- Prim Bazı: Prim Bazları, her yıl başında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının 
iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst 
yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.  
 
- ġirket Performansı: Şirket performansı, her yıl başında şirkete verilen finansal ve 
operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem 
sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir 
olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.  
 
- Bireysel Performans: Bireysel performansın belirlenmesinde, Şirket hedefleri ile birlikte, 
çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. 
Bireysel performansın ölçülmesinde, Şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların 
dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.  
 
YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ ÜCRET POLĠTĠKASI  
 
Şirketin her yıl olağan genel kurul toplantısında bütün Yönetim Kurulu üyeleri için geçerli 
olmak üzere sabit huzur hakkı belirlenir.  
 
Şirkette Yönetim Kurulu tarafından kurulacak komitelerde görev alacak Yönetim Kurulu 
üyelerine, yılsonlarında sağladıkları katkıları, toplantılara katılımları, fonksiyonları esas 
alınarak Kurumsal Yönetim Komitesi görüşü çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenen prim ödenebilir.  
 
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme 
planları ve hisse senedi opsiyonları kullanılamaz.  
 
Yönetim Kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre 
dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirkete sağladığı 
katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) Şirket tarafından 
karşılanabilir.  
 
Bu esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerine ödenen toplam miktarlar, 

ile sağlanan diğer tüm menfaatler, kişi bazında yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya 



açıklanır ve izleyen genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulur. Açıklamada yönetim 

kurulu ve üst düzey yönetici ayrımına yer verilir. 



EK / 4: BĠLGĠLENDĠRME POLĠTĠKASI 

Amaç ve Kapsam 

 

Bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı  dışındaki gerekli bilgi ve 

açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler, kreditörler ve ilgili diğer 

taraflara karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde, zamanında, adil, doğru, eksiksiz, 

anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak, eşit koşullarda iletilmesinin 

sağlanmasıdır.  

 

Global Yatırım Holding A.Ş. (“GYH”), kamuyu bilgilendirme konusunda Türk Ticaret 

Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatına; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemelerine uyar; SPK Kurumsal Yönetim 

İlkeleri’nde yer alan  ilkelerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir.  

 

Şirketin bilgi verme yükümlülüğünün kapsamına, şirketin sermaye, yönetim veya denetim 

bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olduğu gerçek ya da tüzel kişiler ile şirket 

arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler de girer.  

 

GYH Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır ve tüm menfaat 

sahiplerine GYH İnternet Sitesi (www.globalyatirim.com.tr )aracılığı ile duyurulmuştur.  

 

 

Yetki ve Sorumluluk 

 

GYH Bilgilendirme Politikası’nın oluşturulmasında ve politikada yapılacak değişikliklerde 

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin teklifi üzerine Şirket Yönetim Kurulu yetkilidir. 

Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu’nun onayını 

takiben Şirketin web sitesinde yayınlanır ve yapılacak ilk Genel Kurul’da ortakların 

bilgisine sunulur.   

 

Bilgilendirme Politikası’nın uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim 

Kurulu sorumludur. Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek 

finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ile Yatırımcı İlişkileri 

Direktörlüğü’nün sorumluluğundadır. Söz konusu yetkililer, Kurumsal Yönetim Komitesi, 

Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu görevlerini yerine 

getirirler.   

 

 

 

Bilgilendirme Yöntem ve Araçları 

 

SPK ve İMKB Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, GYH 

kamuyu  

aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçları kullanır:  

 

 İMKB’ye ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (“KAP”) iletilen özel durum 

açıklamaları  

http://www.globalyatirim.com/TR/default.aspx


 Pediyodik olarak her çeyreksel dönem sonunda açıklanan mali tablo ve dipnotları, 

bağımsız denetim raporu ve beyanlar (Elektronik ortamda KAP’a gönderilir)  

 Yıllık faaliyet raporları (Söz konusu raporlar gerek basılı olarak gerekse web 

sitesinde elektronik ortamda ilgililerin dikkatine  sunulmaktadır.)   

 Kurumsal web sitesi (www.globalyatirim.com.tr) 

 T.Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan  izahname, sirküler, 

genel kurul çağrısı, SPK tarafından onaylanan duyuru metinleri  vb. ilan ve duyurular  

 Reuters, Foreks, Bloomberg gibi veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar  

 Yatırımcı ve analistlerle yüz yüze ya da tele-konferans vasıtasıyla yapılan 

görüşmeler Şirketi tanıtıcı, finansal ve operasyonel bilgilerin yer aldığı sunumlar  

 Telefon, elektronik posta (“e-posta”), sosyal medya, faks ve cep telefonu (wap ve 

benzeri teknolojiler) vb. iletişim araçları  

 Medya ve basın açıklamaları  

       Özel Durumların Kamuya Açıklanması 

Sürekli ve içsel bilgilerden oluşan özel durum açıklamaları SPK Seri VIII, No: 54 “Özel 

Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” ne uygun olarak ticari sır 

niteliğinde bilgiler hariç olmak üzere Yatırımcı İlişkileri biriminin koordinasyonunda ilgili 

birimlerin tavsiyesi çerçevesinde hazırlanarak gecikmeksizin kamuya açıklanır. Özel 

durum açıklamaları, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine 

yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru, anlaşılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden 

uzak olacak şekilde düzenlenir.  

Özel Durum Açıklamaları ve Finansal Tablolar, İMKB ve SPK’nın konuyla ilgili 

düzenlemeleri çerçevesinde yetkili elektronik imzayla Kamuyu Aydınlatma Platformu 

Sistemi’ne (KAP’a) gönderilir ve en geç ertesi gün yer alacak şekilde web sitesinde 

yayınlanır. İlgili düzenlemelerde öngörülen koşulların varlığı halinde Özel Durum 

Açıklamasının ertelenmesi mümkündür.  

Mali Tabloların Kamuya Açıklanması 

Her üçer aylık periyotlarda, ilgili dönem finansal tablolarının kamuya açıklanmasını 

takiben Şirket’in finansal durumunu özetleyici bir basın açıklaması yapılır. Yapılan basın 

açıklamalarının Reuters, Foreks ve  Bloomberg gibi veri dağıtım kuruluşlarına 

ulaştırılması sağlanır. Basın açıklamasının tam metnine kurumsal web sitesinde yer 

verilir.  

GYH, periyodik olarak sermaye piyasası katılımcıları ile telefon ve/veya telekonferans ile 

görüşmeler yapmak kararındadır. 

Faaliyet Raporu 

Yıllık Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim 

İlkelerine uygun olarak her yıl Genel Kuruldan önce uluslararası standartlar çerçevesinde 

gerekli bilgi ve açıklamaları içerecek şekilde hazırlanmaktadır. 

Yazılı ve Sözlü Basın Açıklamaları 



Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, yatırımcılar tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi 

talepleri, daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında talebin içeriğine göre, 

finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ve Yatırımcı  İlişkileri Direktörlüğü 

tarafından, belirlenen yetki sınırları dahilinde ve bir üst makamın bilgi ve onayı dahilinde 

yazılı ve/veya sözlü olarak yerine getirilir. Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, 

Şirket çalışanları yatırımcılardan veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından gelen soruları 

cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü’ne yönlendirilir.   

Yatırımcı ve Analistlerle Yapılan Toplantı ve GörüĢmeler 

GYH gerekli gördüğü durumlarda; finansal analistlere, yatırımcılara, kreditörlere ve pay 

sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantıları organize edebilir. Toplantıların önceden 

belirlenmiş bir takvimi olmayıp düzenlenme sıklığı ihtiyaca göre belirlenir. Toplantılar yüz 

yüze olabileceği gibi, telekonferans ve/veya videokonferans gibi yöntemlerle de 

gerçekleştirilebilir. Ayrıca, takriben her ay, GYH Yönetim Kurulu Başkanı ile yatırımcıları 

bilgilendirme amaçlı soru-cevap şeklinde telekonferanslar gerçekleştirilmektedir. GYH, 

mevcut ve olası yatırımcılarla sosyal medya mecralarını da kullanarak, gerekli bilgi 

akışının sağlanması ve soruların cevaplanması amacıyla iletişim kurmaktadır. 

Toplantılarda açıklanan sunum ve raporlar, bilgiye ulaşımda hakkaniyet esası 

çerçevesinde kurumsal web sitesinde kullanıma açılır.  

Geleceğe Yönelik Bilgilerin Açıklanması 

GYH bilgilendirme politikası dahilinde, gerekli görüldüğü durumlarda beklenti ve 

hedeflerini  Şirket verilerini dikkate alınarak açıklayabilir. Beklentilerin açıklandığı yazılı 

dokümanlarda beklentilerin hangi temellere dayandığı, hangi gerekçelere göre 

hazırlandığı verilerle birlikte açıklanır. Açıklamada, olası riskler, belirsizlikler ve diğer 

faktörler nedeniyle gerçekleşecek sonuçların beklentilerden önemli ölçüde 

sapabileceğine açık bir  şekilde yer verilir. Beklentilerde açıklanan bilgiler, dayanağı 

olmayan abartılı varsayımları, öngörüleri içeremez, yanıltıcı olamaz. Geleceğe yönelik 

tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durum kamuya 

açıklanır ve söz konusu bilgiler revize edilir. Ayrıca, mevzuat ile belirlenenler dışında, 

Şirketin sermaye piyasasını etkileyebilecek bilgileri de açıklanır. 

Kamuyu bilgilendirme yetkisine haiz olan yöneticiler tarafından, beklentilerin 

açıklanmasında Yönetim Kurulunca Karara bağlanmamış şirket faaliyetlerini ve 

stratejilerini içeren konuların bulunmamasına dikkat edilir.  

Haber, Söylenti ve Spekülasyonların Takibi  

Şirket hakkında ulusal veya uluslararası yazılı ve görsel basında yer alan haber ve 

söylentiler, yurt içinde anlaştığımız medya takip ajansları ve Üst Yönetim ve Yatırımcı 

İlişkileri Direktörlüğü çalışanları tarafından günlük olarak takip edilir. İlgili haberler günlük 

olarak üst yönetime raporlanır ve doğruluğu kontrol edilir.   

SPK ve/veya  İMKB’den doğrulama talebi gelmesi hali dışında, prensip olarak piyasada 

ve/veya internet ortamında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş 

bildirilmez. Buna karşılık, Şirket hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya 

sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları 

veya kamuoyunda çıkan, ortaklığı temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce 



özel durum açıklaması, izahname, sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal 

raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma dokümanları kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı 

içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, Şirket tarafından alınmış bir erteleme 

kararı olmadıkça, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, Kurul veya ilgili 

borsa tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin Şirket tarafından 

derhal kamuya açıklama yapılır.  

Ayrıca, basın-yayın organlarında çıkan haber ve söylentilere ilişkin olarak, özel durum 

açıklaması yükümlülüğü getirmemesine rağmen tarafımızca açıklama yapılması 

istenmesi halinde, ilgili açıklama yine aynı yetkililer tarafından yapılır.  

Açıklanması Ertelenen Bilgilerle Ġlgili Haberler 

GYH’in meşru çıkarlarının korunması amacıyla açıklanması ertelenen bir bilgi 

konusunda, bilginin gizliliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına rağmen 

basında haber çıkması halinde ilke olarak sessiz kalınır. Ancak GYH ve yatırımcıların 

çıkarlarının korunması amacıyla gerekiyorsa, söz konusu haberler için açıklama 

yapılabilir. 

Erteleme süresince haber ile çelişen açıklama yapılmaz veya herhangi başka bir 

yorumda bulunulmaz. Süreç hakkında bilgi verilemeyeceği, gelişmeler netleşince kamuya 

açıklama yapılacağı ifade edilebilir. 

T. Ticaret Sicil Gazetesi’nde Yapılan Ġlanlar ve Duyurular 

Sermaye Piyasası Kanunu, T. Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmemiz gereği, Genel Kurul, 

sermaye artırımı ve temettü ödemesine ilişkin duyurular gerek T. Ticaret Sicil Gazetesi, 

gerekse günlük gazeteler vastası ile yapılır.  

Ġçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik 

Tedbirler 

İçsel bilgiye sahip GYH çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun 

oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan  İMKB'de açıklanmasına kadar 

geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda 

bilgilendirilirler.   

Genel ilke olarak, GYH ve GYH nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya 

açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir suretle 

üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü 

kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri 

kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa derhal özel durum 

açıklaması yapılır.  

Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu 

bilgiye sahip olan kişilerin listesi çıkarılır ve bu kapsamda “GYH İçsel Bilgilere Erişimi 

Olanların Listesi” güncellenir. Hem bu kişilerin hem de bu kişiler dışında bilgiye sahip 

olan tarafların bilgilendirilmesi için gerekli  çalışmalar yerine getirilerek makul tedbirler 

alınır.  

Ġdari Sorumluluğu Bulunan KiĢilerin Belirlenmesi  



Sermaye Piyasası Kurulu’nca çıkarılan Seri:VIII No:54 sayılı Tebliğ uyarınca, sermayeyi 

temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin, ortaklık 

içinde idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından 

gerçekleştirilen tüm işlemler, işlemi yapan tarafından ilgili borsaya bildirilir. İdari 

sorumluluğu olan kişiler ile bunlarla yakından ilişkili kişilerin tespitinde anılan Tebliğ 

hükümlerinde vazedilen kriterler esas alınır.   

Kurumsal Web Sitesi  

Kurumsal web sitesi (www.globalyatirim.com.tr) kamunun aydınlatılmasında aktif olarak 

kullanılır. SPK kurumsal yönetim ilkeleri paralelinde, kurumsal web sitesinde yeralan 

bilgiler, yabancı yatırımcıların yararlanması açısından İngilizce olarak da hazırlanır. Özel 

durum açıklamaları ve kamuya yapılan diğer duyurular ile Holdinge ilişkin detaylı bilgi ve 

veriler, kurumsal web sitesinde yer alır. Kurumsal web sitesi, menfaat sahiplerinin bilgiye 

hızlı ve kolay erişimini sağlayacak  şekilde organize edilir. Web sitesinde yeralan bilgiler 

sürekli güncellenir. Aynı zamanda, karşılaştırılabilirliği teminen geçmişe yönelik bilgiler, 

sistematize edilmiş şekilde kurumsal web sitesinde muhafaza edilir. Kaliteli bilgiye erişim 

imkanı olarak kurumsal web sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara önem verilir. 

Web sitesinin güvenliği, GYH’in teminatı altındadır.   

Tüm menfaat sahiplerinin soru, görüş ve bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü 

tarafından en kısa sürede cevaplandırılır. Adıgeçen  bölümün mektup adresi, telefon ve 

fax bilgileri ile eposta edresi kurumsal web sitesinde, menfaat sahiplerinin bilgisine 

sunulur. Ayrıca, sıkça sorulan sorular ile cevaplarına da web sayfasında yer verilir.  

Web sitesinde izlenebilecek önemli baĢlıklar aĢağıda özetlenmiĢtir.  

 Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler 

 Vizyon ve ana stratejiler 

 Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket üst yönetimi hakkında bilgi 

 Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı 

 Şirket ana sözleşmesi 

 Ticaret sicil bilgileri 

 Finansal bilgiler, göstergeler  

 Basın açıklamaları 

 Özel Durum Açıklamaları 

 Hisse senedi ve performansına ilişkin bilgi, grafikler 

 Yatırımcı sunumları  

 Genel Kurul’un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar 

 Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli 

 Vekâletname örneği 

 Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu 

 Kar dağıtım politikası 

 Bilgilendirme politikası 

 Sıkça sorulan sorular bölümü 

 Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

  



EK / 5: KAR DAĞITIM POLĠTĠKASI 

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri 

olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap senesi 

sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve Sermaye Piyasası 

Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa 

geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi 

olunur.  

a) Önce safi karın %5 'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır.  

b) Bakiye kardan Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri 

hükümleri çerçevesinde tespit edilecek oran ve miktarda 1nci temettü ayrılır.  

c) İlgili dönem mali karının tespitinde dikkate alınarak 1nci temettüye halel gelmemek 

şartıyla kalan kardan bilanço karının % 10'u oranına kadar bir meblağ Yönetim 

Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde Şirket personeline dağıtılır.  

d) Karın geri kalan kısmı Genel Kurulca belirlenecek şekil ve suretle olağanüstü yedek 

akçe olarak ayrılır veya ortaklara payları oranında 2nci temettü dağıtılır.  

e) Türk Ticaret Kanunun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi hükmü 

saklıdır.  

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçe ile esas sözleşmede pay sahipleri için 

belirlenen 1inci temettü ayrılmadan başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar 

aktarılmasına karar verilemez. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçe ayrılmadıkça 

ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen 1inci temettü dağıtılmadıkça intifa senedi 

sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla 

kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar 

verilemez.  

Kar dağıtım tarihi Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri 

çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi ile Genel Kurul tarafından belirlenir.  

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası 

Kanunu’nun 15’inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun çıkartmış olduğu Tebliğlere 

uymak şartı ile temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na verilen 

temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü 

avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü 

dağıtılmasına karar verilemez.  

  



EK / 6: BAĞIġ VE YARDIM POLĠTĠKASI 

Şirket; sosyal, kültürel, eğitim, sağlık vb. amaçlı faaliyet gösteren, yurtiçi veya yurtdışında 
yerleşik sivil toplum örgütleri, vakıflar, dernekler, eğitim öğretim kurumları ve kamu kurum ve 
kuruluşlarına Yönetim Kurulu’nun onayıyla Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu 
ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir. Bağışın şekli, 
miktarı ve yapılacağı kurum veya kuruluşunun seçiminde Global Grubu kurumsal sosyal 
sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Bunların dışında Şirketin faaliyet konusu ile ilgili 
faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan vakıf, dernek vb. kuruluşlara da bağış ve yardım 
yapılabilir.  
 
İlgili dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile bağış politika 
değişiklikleri hakkında anılan döneme ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir 
gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. 
  



EK / 7: ANA SÖZLEġME TADĠL METNĠ 

ESKĠ METĠN YENĠ METĠN 

  

AMAÇ ve KONU 

 

Madde 3- Holding’in esas amacı kurulmuş 

veya kurulacak şirketlerin sermaye ve 

yönetimine katılarak bunların yatırım, 

finansman, organizasyon ve yönetim 

meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve 

ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların 

güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin 

sağlıklı şekilde ve milli ekonominin 

gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve 

devamlılıklarını teminat altına almak ve bu 

amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde 

bulunmaktır. 

 

Holding’in yukarıda yazılı amaçlarını 
gerçekleştirmek için faaliyet gösterebileceği 
konular şunlardır. 
 

A) ġirket kurma, iĢtirak tesisi ve 

elden çıkarma; 

 

1- Holding, sınai, ticari, zırai, mali, 

inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, 

telekomünikasyon, her türlü taşımacılık, 

otomotiv, madencilik, turizm sektörü ve 

benzeri konularda iştigal eden şirketler ile her 

türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, 

sigorta, factoring ve finansal kiralama ve 

benzeri finansal şirketleri bizzat kurabilir. 

Kurulmuş olanlara hissedar veya ortak sıfatı 

ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu 

maksatla kurduğu veya iştirake uygun 

gördüğü şirketlere ayni veya nakdi sermaye 

koyabilir. Kurucu olduğu ve olmadığı 

şirketlerin sermaye artırımlarına iştirak 

edebilir.  

AMAÇ ve KONU 

 

Madde 3- Holding’in esas amacı kurulmuş 

veya kurulacak şirketlerin sermaye ve 

yönetimine katılarak bunların yatırım, 

finansman, organizasyon ve yönetim 

meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve 

ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların 

güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin 

sağlıklı şekilde ve milli ekonominin 

gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve 

devamlılıklarını teminat altına almak ve bu 

amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde 

bulunmaktır. 

 

Holding’in yukarıda yazılı amaçlarını 
gerçekleştirmek için faaliyet gösterebileceği 
konular şunlardır. 
 

A) ġirket kurma, iĢtirak tesisi ve 

elden çıkarma; 

 

1- Holding, sınai, ticari, zırai, mali, 

inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, 

telekomünikasyon, her türlü taşımacılık, 

otomotiv, madencilik, turizm sektörü ve 

benzeri konularda iştigal eden şirketler ile her 

türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, 

sigorta, factoring ve finansal kiralama ve 

benzeri finansal şirketleri bizzat kurabilir. 

Kurulmuş olanlara pay sahibi veya ortak 

sıfatı ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu 

maksatla kurduğu veya iştirake uygun 

gördüğü şirketlere ayni veya nakdi sermaye 

koyabilir. Kurucu olduğu ve olmadığı 

şirketlerin sermaye artırımlarına iştirak 

edebilir.  



 
2- Holding kendisinde mevcut hisse 

senetlerini veya hisselerini başkalarına 
aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği 
niteliğinde olmamak kaydıyla vadeli veya 
vadesiz satabilir, devredebilir, bunları başka 
hisse senetleriyle veya hisselerle 
değiştirebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların 
hisse senetlerini veya hisselerini rehin 
alabilir. 
 

B) ĠĢletme faaliyetleri; 
 

1- Holding, sermaye ve yönetimine 
katıldığı veya katılmadığı sermaye 
şirketlerinin konularında girişecekleri 
yatırımlarla kapasiteyi artıran, kaliteyi ıslah 
eden veya maliyeti düşüren tevsi veya 
yenileme yatırımları ile ilgili ön etüdler 
yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman 
dengelerini inceleyerek mali imkanı olduğu 
takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle 
sermaye iştiraklerinde bulunabilir. 
 

2- Holding, memleket ve şirket için 
yararlı yeni yatırım konularını bizzat 
araştırarak bunlara ait etüd ve incelemeleri 
yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü 
yatırım konularını gerektiğinde kuracağı 
şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya 
gerçekleştirebilir. 
 

C) Finansman iĢleri; 

 

1- Holding, kendi veya sermaye veya 

yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara 

bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için 

bankalardan, dış kredi müesseseleri ve 

firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, 

orta veya uzun vadeli krediler alabilir. 

 

2- Holding, sermayelerine veya 

yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara 

bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak 

ve aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı veya 

teminatsız finansman yardımlarında 

bulunabilir, bunların alacaklarını devralabilir, 

bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir. 

 
2- Holding kendisinde mevcut pay 

senetlerini veya paylarını başkalarına 
aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği 
niteliğinde olmamak kaydıyla vadeli veya 
vadesiz satabilir, devredebilir, bunları başka 
pay senetleriyle veya paylarla değiştirebilir, 
rehin edebilir ve diğer ortakların pay 
senetlerini veya paylarını rehin alabilir. 
 

B) ĠĢletme faaliyetleri; 
 

1- Holding, sermaye ve yönetimine 
katıldığı veya katılmadığı sermaye 
şirketlerinin konularında girişecekleri 
yatırımlarla kapasiteyi artıran, kaliteyi ıslah 
eden veya maliyeti düşüren tevsi veya 
yenileme yatırımları ile ilgili ön etüdler 
yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman 
dengelerini inceleyerek mali imkanı olduğu 
takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle 
sermaye iştiraklerinde bulunabilir. 
 

2- Holding, memleket ve şirket için 
yararlı yeni yatırım konularını bizzat 
araştırarak bunlara ait etüd ve incelemeleri 
yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü 
yatırım konularını gerektiğinde kuracağı 
şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya 
gerçekleştirebilir. 
 

C) Finansman iĢleri; 

 

1- Holding, kendi veya sermaye veya 

yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara 

bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için 

bankalardan, dış kredi müesseseleri ve 

firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, 

orta veya uzun vadeli krediler alabilir. 

 

2- Holding, sermayelerine veya 

yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara 

bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak 

ve aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı veya 

teminatsız finansman yardımlarında 

bulunabilir, bunların alacaklarını devralabilir, 

bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir. 

Bu şirketlerin atıl fonlarının, kendi veya pay 



Bu şirketlerin atıl fonlarının, kendi veya 

hissedarı olduğu şirketler arasında serbestçe 

ve en uygun şekilde dağıtılması için gerekli 

tedbir ve kararları alabilir. Bu faaliyetlerin 

doğurduğu masrafları ve mali hizmet 

karşılıklarını finansman yardımından 

faydalanan şirketler arasında faydalanma 

ölçüsünde dağıtabilir. 

 

3- Holding, sermaye ve yönetimine 

katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her 

çeşit alacakları devir alabilir, aracılık 

yapmamak kaydıyla bunları başkalarına devir 

ve ciro edebilir. Bu şirketlerin satıcılarına ve 

müşterilerine açtıkları kredileri garanti edebilir 

veya sigorta ettirebilir. 

 

4- Holding, sermayesine katıldığı 

şirketlerin bankalardan diğer kredi 

müesseselerinden alacakları krediler, ihraç 

edecekleri tahviller veya alışlar dolayısı ile 

yapacakları borçlar için kefalet veya garanti 

verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi 

teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler 

alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için 

piyasa şartlarına uygun bir karşılığı 

şirketlerden tahsil edebilir.  

 

5- Holding ve Holding’e bağlı şirketler 

lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, 

borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, 

ibra yapabilir. 

 

D) Sermaye piyasası ve plasman 

muameleleri; 

 

1- Holding, aracılık faaliyeti ve portföy 

yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla, özel 

veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından 

ihraç olunmuş veya olunacak her türlü hisse, 

hisse senedi, tahvil, bono ve bilumum 

sahibi olduğu şirketler arasında serbestçe ve 

en uygun şekilde dağıtılması için gerekli 

tedbir ve kararları alabilir. Bu faaliyetlerin 

doğurduğu masrafları ve mali hizmet 

karşılıklarını finansman yardımından 

faydalanan şirketler arasında faydalanma 

ölçüsünde dağıtabilir. 

 

3- Holding, sermaye ve yönetimine 

katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her 

çeşit alacakları devir alabilir, aracılık 

yapmamak kaydıyla bunları başkalarına devir 

ve ciro edebilir. Bu şirketlerin satıcılarına ve 

müşterilerine açtıkları kredileri garanti edebilir 

veya sigorta ettirebilir. 

 

4- Holding, sermayesine katıldığı 

şirketlerin bankalardan diğer kredi 

müesseselerinden alacakları krediler, ihraç 

edecekleri tahviller veya alışlar dolayısı ile 

yapacakları borçlar için kefalet veya garanti 

verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi 

teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler 

alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için 

piyasa şartlarına uygun bir karşılığı 

şirketlerden tahsil edebilir.  

 

5- Holding ve Holding’e bağlı şirketler 

lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, 

borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, 

ibra yapabilir. 

 

D) Sermaye piyasası ve plasman 

muameleleri; 

 

1- Holding, aracılık faaliyeti ve portföy 

yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla, özel 

veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından 

ihraç olunmuş veya olunacak her türlü pay, 

pay senedi, tahvil, bono ve bilumum sermaye 

piyasası aracını İMKB’de veya İMKB dışında 



sermaye piyasası aracını İMKB’de veya 

İMKB dışında satın alabilir, satabilir, teminat 

gösterebilir, üzerlerinde intifa hakkı tesis 

edebilir veya bunların intifaından 

yararlanabilir veya başkaca hukuki 

tasarruflarda bulunabilir. 

 

2- Şirket yasal hükümler 

çerçevesinde yurtiçinde ve gerekli izinleri 

almak kaydıyla yurtdışında gerçek ve tüzel 

kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu 

(TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.) ve 

yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun 

olarak her nevi tahvil, finansman bonosu, kar 

ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye 

Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her 

türlü menkul kıymeti ihraç edebilir. Yönetim 

Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca 

ihraca yetkili olduğu tüm menkul kıymetleri 

ihraca ve bunların tabi olacağı şartlarla, 

vereceği hakları mevzuat dahilince tesbite 

yetkilidir. 

 

3- Holding sermaye piyasasının icabı 

olarak sermaye ve yönetimine katıldığı ve 

katılmadığı kurulmuş veya kurulacak 

şirketlerin hisse senedi ve tahvil ihraçlarının 

taahhüt (süskripsiyon) işlemlerine aracılık 

edebilir. Bunların neticelerini ihraç eden 

şirketlere veya alıcılara karşı garanti edebilir. 

Hisse senedi için asgari kar payı, geri satın 

alma, başka hisse senetleri ile değiştirme gibi 

taahhütlere girişebilir. Tahviller için 

vadesinde veya erken ödeme, hisse senetleri 

ile değiştirme, belli şartlarda satın alma 

garantileri verebilir. Bir banka kefaleti ile 

çıkarılan tahviller için kontgaranti sağlayabilir 

velhasıl hisse senedi veya tahvil satışlarını 

kolaylaştıracak ve değerini koruyacak 

işlemleri yapabilir. 

 

E) Organizasyon hizmetleri; 

satın alabilir, satabilir, teminat gösterebilir, 

üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilir veya 

bunların intifaından yararlanabilir veya 

başkaca hukuki tasarruflarda bulunabilir. 

 

2- Şirket yasal hükümler 

çerçevesinde yurtiçinde ve gerekli izinleri 

almak kaydıyla yurtdışında gerçek ve tüzel 

kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu 

(TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.) ve 

yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun 

olarak her nevi tahvil, finansman bonosu, kar 

ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye 

Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her 

türlü menkul kıymeti ihraç edebilir. Yönetim 

Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca 

ihraca yetkili olduğu tüm menkul kıymetleri 

ihraca ve bunların tabi olacağı şartlarla, 

vereceği hakları mevzuat dahilince tesbite 

yetkilidir. 

 

3- Holding sermaye piyasasının icabı 

olarak sermaye ve yönetimine katıldığı ve 

katılmadığı kurulmuş veya kurulacak 

şirketlerin pay senedi ve tahvil ihraçlarının 

taahhüt (süskripsiyon) işlemlerine aracılık 

edebilir. Bunların neticelerini ihraç eden 

şirketlere veya alıcılara karşı garanti edebilir. 

Pay senedi için asgari kar payı, geri satın 

alma, başka pay senetleri ile değiştirme gibi 

taahhütlere girişebilir. Tahviller için 

vadesinde veya erken ödeme, pay senetleri 

ile değiştirme, belli şartlarda satın alma 

garantileri verebilir. Bir banka kefaleti ile 

çıkarılan tahviller için kontgaranti sağlayabilir 

velhasıl pay senedi veya tahvil satışlarını 

kolaylaştıracak ve değerini koruyacak 

işlemleri yapabilir. 

 

 

E) Organizasyon hizmetleri; 



 

1- Holding, sermaye ve yönetimine 

katıldığı şirketin vergi, ticari hukuk ve buna 

benzeyen işletme ile ilgili konularda istişari 

hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin 

muhasebe, tahsilat, personel, eğitim gibi 

müşterek hizmetlerini toplu bir bünye 

içerisinde daha ekonomik bir şekilde 

sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu 

konularda kendilerine yardımcı olabilir. 

 

2- Holding, diğer şirketlerin işletme 

organizasyonları düzenleme, bu şirketleri 

karşılıklı anlaşmalar dahilinde denetlenerek 

yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun 

vadeli plan ve programların yardımı ile 

işletme ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik 

problemlerin çözümüne yardımcı olmak 

şeklinde faaliyet gösterebilir. 

 

F) MüĢterek hizmetler; 

 

1- Holding, hariçten know-how, teknik 

bilgi, alameti farika, marka ve sınai mülkiyete 

konu olan hakları satın alabilir veya 

kiralayabilir ve bunları diğer kuruluşlara 

satabilir veya bu konularda dış firmalarla 

anlaşmaları yaparak bu anlaşmaları bütün 

mali sonuçları ile başkalarına devredebilir. 

 

2- Holding, iştirak ettiği şirketler 

nezdinde her nevi bilgi işlem makinaları ile 

servis büro hizmetleri yapabilir. Bu 

makinaların zamanlarını kiraya verebilir. 

 

3- Holding, iştirak ettiği şirketler 

nezdinde iştirak ettiği şirketlerin çalışma 

konularına dahil malların alımı, ithali, nakli, 

gümrüklenmesi, depolanması, sigorta, 

tahsilat, mali ve hukuki istişareleri gibi işleri 

 

1- Holding, sermaye ve yönetimine 

katıldığı şirketin vergi, ticari hukuk ve buna 

benzeyen işletme ile ilgili konularda istişari 

hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin 

muhasebe, tahsilat, personel, eğitim gibi 

müşterek hizmetlerini toplu bir bünye 

içerisinde daha ekonomik bir şekilde 

sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu 

konularda kendilerine yardımcı olabilir. 

 

2- Holding, diğer şirketlerin işletme 

organizasyonları düzenleme, bu şirketleri 

karşılıklı anlaşmalar dahilinde denetlenerek 

yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun 

vadeli plan ve programların yardımı ile 

işletme ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik 

problemlerin çözümüne yardımcı olmak 

şeklinde faaliyet gösterebilir. 

 

F) MüĢterek hizmetler; 

 

1- Holding, hariçten know-how, teknik 

bilgi, alameti farika, marka ve sınai mülkiyete 

konu olan hakları satın alabilir veya 

kiralayabilir ve bunları diğer kuruluşlara 

satabilir veya bu konularda dış firmalarla 

anlaşmaları yaparak bu anlaşmaları bütün 

mali sonuçları ile başkalarına devredebilir. 

 

2- Holding, iştirak ettiği şirketler 

nezdinde her nevi bilgi işlem makinaları ile 

servis büro hizmetleri yapabilir. Bu 

makinaların zamanlarını kiraya verebilir. 

 

3- Holding, iştirak ettiği şirketler 

nezdinde iştirak ettiği şirketlerin çalışma 

konularına dahil malların alımı, ithali, nakli, 

gümrüklenmesi, depolanması, sigorta, 

tahsilat, mali ve hukuki istişareleri gibi işleri 



yapabilir veya yaptırabilir. Holding, 

sermayesine ve yönetimine katıldığı 

şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve 

yatırımlarının hızlanmasını temin için, 

ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve 

malzemeyi temin edip kendilerine devir 

edebilir, ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla 

faaliyet gösterebilir, mamullerinin topluca 

pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, 

bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç 

ve dış pazarda satabilir. Bu şirketlerin sınai 

faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve 

yabancı firmaların mümessilliklerini alabilir, 

bu şirketlerin genel bayilik veya acentalığını 

üstlenebilir. Bu şirketler hesabına ve kendi 

namına veya onlar nam ve hesabına yurtiçi 

ve yurtdışı ihalelere katılabilir veya kendi 

nam ve hesabına katıldığı ihaleleri bu 

şirketlere devredebilir. 

 

4- Holding, iştirak ettiği şirketler 

nezdinde firmaların aldıkları malları bayilikler 

kurarak veya mağazalar açarak toptan veya 

perakende satabilir. Etüdden satışa kadar 

pazarlamanın gerektirdiği nakliye, depolama, 

ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri 

yapabilir veya yaptırabilir. 

 

5- Kara, hava, deniz araçları 

edinebilir, kiralayabilir, satabilir, üzerinde her 

türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. 

 

6- Sigorta şirketleri ile acentalık 

anlaşmaları yapabilir, acenta sıfatı ile sigorta 

faaliyetinde bulunabilir. 

 

G) Gayrimenkullere tasarruf; 

 

1- Holding amaç ve çalışma 

konularını gerçekleştirebilmek için alım, inşa, 

trampa veya bağış şeklinde gayrimenkuller 

yapabilir veya yaptırabilir. Holding, 

sermayesine ve yönetimine katıldığı 

şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve 

yatırımlarının hızlanmasını temin için, 

ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve 

malzemeyi temin edip kendilerine devir 

edebilir, ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla 

faaliyet gösterebilir, mamullerinin topluca 

pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, 

bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç 

ve dış pazarda satabilir. Bu şirketlerin sınai 

faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve 

yabancı firmaların mümessilliklerini alabilir, 

bu şirketlerin genel bayilik veya acentalığını 

üstlenebilir. Bu şirketler hesabına ve kendi 

namına veya onlar nam ve hesabına yurtiçi 

ve yurtdışı ihalelere katılabilir veya kendi 

nam ve hesabına katıldığı ihaleleri bu 

şirketlere devredebilir. 

 

4- Holding, iştirak ettiği şirketler 

nezdinde firmaların aldıkları malları bayilikler 

kurarak veya mağazalar açarak toptan veya 

perakende satabilir. Etüdden satışa kadar 

pazarlamanın gerektirdiği nakliye, depolama, 

ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri 

yapabilir veya yaptırabilir. 

 

5- Kara, hava, deniz araçları 

edinebilir, kiralayabilir, satabilir, üzerinde her 

türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. 

 

6- Sigorta şirketleri ile acentalık 

anlaşmaları yapabilir, acenta sıfatı ile sigorta 

faaliyetinde bulunabilir. 

 

G) Gayrimenkullere tasarruf; 

 

1- Holding amaç ve çalışma 

konularını gerçekleştirebilmek için alım, inşa, 

trampa veya bağış şeklinde gayrimenkuller 



edinebilir veya kiralayabilir. Bunları 

başkalarına devir ve ferağ edebilir. Kısmen 

veya tamamen başkalarına kiraya verebilir. 

Ayrıca kendi gayrimenkulleri üzerinde üçüncü 

şahıslar lehine gerek kendi gerekse hissedarı 

ve ortağı bulunduğu diğer şirketlerin doğmuş 

veya doğacak borçlarını temin etmek üzere 

ipotek tesis edebilir. İrtifak ve intifa, sükna 

hakları Medeni Kanun hükümleri gereğince 

ayni veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit 

tasarruflarda bulunabilir ve işletme rehni 

yapabilir. 

 

2- Holding amaç ve konusunu 

gerçekleştirmek için her türlü gayrımenkulleri 

hissesiz veya hisseli olarak satın alabilir ve 

satabilir. Gayrımenkuller üzerinde gerek 

Holding lehine veya aleyhine ve gerekse 3. 

şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü 

ipotek tesis edebilir. Holding kendi borcu 

veya 3. şahısların borcu için ipotek veya 

menkul rehni tesis edebilir ve 3. kişilere 

kefalet verebilir. Holding lehine tesis edilen 

ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır, fek 

eder, tebdil ve tecdit edebilir. Holding 

aleyhine tesis edilmiş olan ipotekleri tebdil ve 

tecdit edilebilir. Ayrıca gayrımenkuller 

üzerinde Holding leh ve aleyhinde her türlü 

ayni hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve 

kaldırabilir. Holding gayrimenkuller üzerinde 

kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis eder veya 

bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde 

bulunabilir, yapılan satış vaadlerini Holding 

adına kabul edebilir. Noterliklerde satış vaadi 

sözleşmelerini akdeder, Holding’in leh ve 

aleyhinde yapılan satış vaadi sözleşmelerini 

tebdil, tecdit ve feshedebilir. Satış vaadi 

sözleşmelerini tapu sicile şerh ettirebilir ve 

şerhleri kaldırabilir. Gayrimenkullerde tevhid 

ve ifraz işlemlerini yaptırabilir. 

 

3- Holding, amaç ve konusu ile ilgili 

olarak her türlü hukuki tasarruflarından 

doğan hak ve alacaklarının tahsili veya 

temini, icra, ipotek, menkul rehni, işletme 

edinebilir veya kiralayabilir. Bunları 

başkalarına devir ve ferağ edebilir. Kısmen 

veya tamamen başkalarına kiraya verebilir. 

Ayrıca kendi gayrimenkulleri üzerinde üçüncü 

şahıslar lehine gerek kendi gerekse pay 

sahibi ve ortağı bulunduğu diğer şirketlerin 

doğmuş veya doğacak borçlarını temin 

etmek üzere ipotek tesis edebilir. İrtifak ve 

intifa, sükna hakları Medeni Kanun hükümleri 

gereğince ayni veya gayri maddi haklarla ilgili 

her çeşit tasarruflarda bulunabilir ve işletme 

rehni yapabilir. 

 

2- Holding amaç ve konusunu 

gerçekleştirmek için her türlü gayrımenkulleri 

paysız veya paylı olarak satın alabilir ve 

satabilir. Gayrımenkuller üzerinde gerek 

Holding lehine veya aleyhine ve gerekse 3. 

şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü 

ipotek tesis edebilir. Holding kendi borcu 

veya 3. şahısların borcu için ipotek veya 

menkul rehni tesis edebilir ve 3. kişilere 

kefalet verebilir. Holding lehine tesis edilen 

ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır, fek 

eder, tebdil ve tecdit edebilir. Holding 

aleyhine tesis edilmiş olan ipotekleri tebdil ve 

tecdit edilebilir. Ayrıca gayrımenkuller 

üzerinde Holding leh ve aleyhinde her türlü 

ayni hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve 

kaldırabilir. Holding gayrimenkuller üzerinde 

kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis eder veya 

bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde 

bulunabilir, yapılan satış vaadlerini Holding 

adına kabul edebilir. Noterliklerde satış vaadi 

sözleşmelerini akdeder, Holding’in leh ve 

aleyhinde yapılan satış vaadi sözleşmelerini 

tebdil, tecdit ve feshedebilir. Satış vaadi 

sözleşmelerini tapu sicile şerh ettirebilir ve 

şerhleri kaldırabilir. Gayrimenkullerde tevhid 

ve ifraz işlemlerini yaptırabilir. 

 

3- Holding, amaç ve konusu ile ilgili 

olarak her türlü hukuki tasarruflarından 

doğan hak ve alacaklarının tahsili veya 

temini, icra, ipotek, menkul rehni, işletme 



rehni, kefaletten istifade edebilir velhasıl ayni 

ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla 

ilgili olarak tapudan terkin ve tescil 

işlemlerinde bulunabilir. 

 

H) Sosyal faaliyetler; 

 

1- Holding, TTK’nın 468. maddesi 

uyarınca ve Sermaye Piyasası Mevzuatının 

imkan verdiği ölçüde şirketin veya katıldığı 

şirketlerin memur, müstahdem ve işçileri için 

yardım sandıkları, emeklilik vakıfları ve sair 

sosyal gayeli örgütleri kurabilir, fonlar tahsil 

edebilir, bunların yönetimini deruhte edebilir 

ve mevcutlarını en iyi şekilde verimlendirecek 

yatırımlara girişebilir. 

 

2- Holding, genel kurulun izni veya 

icazeti ile bünyesi dışında da kendi maksat 

ve mevzuunu aksatmayacak şekilde sosyal 

gayeli vakıflar kurabilir, kurulmuş vakıflara 

katılabilir, sermaye piyasası mevzuatı 

çerçevesinde bağış yapabilir. 

 

I) Diğer iĢler; 

 

1- Holding, yukarıda yazılı işleri, 

yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara 

uygun olarak yurt dışında da yapabilir, 

yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurt dışında 

ve içinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla 

birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin 

paylaşılmasına dayanan anlaşmalar 

yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket 

yararına olduğu süre ve ölçüde yabancı 

sermayenin gelmesini sağlamak için 

teşebbüslerde bulunabilir. 

 

2- Yukarıda yazılı olanlar dışında 

rehni, kefaletten istifade edebilir velhasıl ayni 

ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla 

ilgili olarak tapudan terkin ve tescil 

işlemlerinde bulunabilir. 

 

H) Sosyal faaliyetler; 

 

1- Holding, TTK’nın ilgili maddesi 

uyarınca ve Sermaye Piyasası Mevzuatının 

imkan verdiği ölçüde şirketin veya katıldığı 

şirketlerin memur, müstahdem ve işçileri için 

yardım sandıkları, emeklilik vakıfları ve sair 

sosyal gayeli örgütleri kurabilir, fonlar tahsil 

edebilir, bunların yönetimini deruhte edebilir 

ve mevcutlarını en iyi şekilde verimlendirecek 

yatırımlara girişebilir. 

 

2- Holding, genel kurulun izni veya 

icazeti ile bünyesi dışında da kendi maksat 

ve mevzuunu aksatmayacak şekilde sosyal 

gayeli vakıflar kurabilir, kurulmuş vakıflara 

katılabilir, sermaye piyasası mevzuatı 

çerçevesinde bağış yapabilir. 

 

I) Diğer iĢler; 

 

1- Holding, yukarıda yazılı işleri, 

yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara 

uygun olarak yurt dışında da yapabilir, 

yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurt dışında 

ve içinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla 

birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin 

paylaşılmasına dayanan anlaşmalar 

yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket 

yararına olduğu süre ve ölçüde yabancı 

sermayenin gelmesini sağlamak için 

teşebbüslerde bulunabilir. 

 

2- Yukarıda yazılı olanlar dışında 



Holding amacına uygun ve faydalı gördüğü 

diğer işlere Yönetim Kurulu’nun teklifi Genel 

Kurul’un kararı ile girişebilir. Ancak, 

Anasözleşme’de değişiklik anlamında olan 

işbu kararın uygulanabilmesi için yetkili 

mercilerden gerekli izinler alınacaktır. 

 

J) Yasal sınırlamalar; 

 

1- Holding, yukarıda sayılan tüm 

faaliyetleri ve fonksiyonları başta TTK ve 

SPKn. hükümleri olmak üzere Türkiye 

Cumhuriyeti yasaları ve ilgili mevzuatın izin 

verdiği ölçülerde gerçekleştirir. İzne tabi 

hallerde gerekli izinler önceden alınır ve 

yasalara uyulur. 

 

2- Holding’in kendi adına ve üçüncü 

kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi 

veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi 

hususlarında sermaye piyasası mevzuatı 

çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 

 

3- Yapılacak tüm işlemlerde 

yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, 

Sermaye Piyasası Mevzuatı’nca özel haller 

kapsamında gerekli görülen açıklamalar 

yapılacaktır. 

Holding amacına uygun ve faydalı gördüğü 

diğer işlere Yönetim Kurulu’nun teklifi Genel 

Kurul’un kararı ile girişebilir. Ancak, 

Anasözleşme’de değişiklik anlamında olan 

işbu kararın uygulanabilmesi için yetkili 

mercilerden gerekli izinler alınacaktır. 

 

J) Yasal sınırlamalar; 

 

1- Holding, yukarıda sayılan tüm 

faaliyetleri ve fonksiyonları başta TTK ve 

SPKn. hükümleri olmak üzere Türkiye 

Cumhuriyeti yasaları ve ilgili mevzuatın izin 

verdiği ölçülerde gerçekleştirir. İzne tabi 

hallerde gerekli izinler önceden alınır ve 

yasalara uyulur. 

 

2- Holding’in kendi adına ve üçüncü 

kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi 

veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi 

hususlarında sermaye piyasası mevzuatı 

çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 

 

3- Yapılacak tüm işlemlerde 

yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, 

Sermaye Piyasası Mevzuatı’nca özel haller 

kapsamında gerekli görülen açıklamalar 

yapılacaktır. 

  

ġĠRKETĠN MERKEZ VE ġUBELERĠ 

 

Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul’dadır. 

Merkez adresi, Rıhtım Cad. No:51 Karaköy 

Beyoğlu/İstanbul’dur. Adres değişikliğinde 

yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve 

ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Aynı sicil 

bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres 

ġĠRKETĠN MERKEZ VE ġUBELERĠ 

 

Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul’dadır. 

Merkez adresi, Rıhtım Cad. No:51 Karaköy 

Beyoğlu/İstanbul’dur. Adres değişikliğinde 

yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve 

ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili 

Bakanlığa bildirilir. Aynı sicil bölgesinde 

olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için 



değişikliği için anasözleşmede değişiklik 

yapmak zorunlu değildir. Ancak, merkez 

değişikliği anasözleşme değişikliğini 

gerektirir. Tescil ve ilan edilmiş adrese 

yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. 

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış 

olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde 

tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih 

sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası 

Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi 

vermek kaydıyla Yönetim Kurulu Kararı ile 

yurtiçinde ve yurtdışında şubeler, irtibat 

büroları açabilir, acentalıklar tesis edebilir. 

anasözleşmede değişiklik yapmak zorunlu 

değildir. Ancak, merkez değişikliği 

anasözleşme değişikliğini gerektirir. Tescil ve 

ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete 

yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş 

adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni 

adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket 

için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, 

Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlığa 

bilgi vermek kaydıyla Yönetim Kurulu Kararı 

ile yurtiçinde ve yurtdışında şubeler, irtibat 

büroları açabilir, acentalıklar tesis edebilir. 

  

SERMAYE VE HĠSSE SENETLERĠNĠN 

TÜRÜ 

 

Madde 6 - Şirket 2499 sayılı Sermaye 

Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı 

sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun 30.04.1998 tarih ve 

23/413 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. 

 

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 650.000.000,-

YTL (altıyüzellimilyonYTL) olup herbiri 1 YKr 

(birYKr) nominal değerde 65.000.000.000 

paya bölünmüştür. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı 

sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) 

için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen 

kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa 

dahi, 2012 yılından sonra Yönetim Kurulunun 

sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha 

önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan 

tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin 

almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre 

için yetki alması zorunludur. Söz konusu 

yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı 

sermaye sisteminden çıkmış sayılır.  

 

SERMAYE VE PAY SENETLERĠNĠN TÜRÜ 

 

Madde 6 - Şirket 2499 sayılı Sermaye 

Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı 

sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun 30.04.1998 tarih ve 

23/413 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. 

 

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 650.000.000,-

TL (altıyüzellimilyonTL) olup herbiri 1 Kr 

(birKr) nominal değerde 65.000.000.000 

paya bölünmüştür. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı 

sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) 

için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen 

kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa 

dahi, 2012 yılından sonra Yönetim Kurulunun 

sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha 

önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan 

tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin 

almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre 

için yetki alması zorunludur. Söz konusu 

yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı 

sermaye sisteminden çıkmış sayılır.  

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 225.003.687,45 



Şirketin çıkarılmış sermayesi 225.000.000,-

YTL olup bu sermayeyi temsil eden paylar 

aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır. 

 

Grubu Sayısı Tutarı (YKr) 

A 20 20 

D 1.000.000 1.000.000 

E 1.500.000 1.500.000 

C 22.497.499.98

0 

22.497.499.98

0 

Topla

m 

22.500.000.00

0 

22.500.000.00

0 

 

Şirketin 225.000.000,-YTL’lık çıkarılmış 
sermayesi nakden ve tamamen ödenmiştir. 
 

(A), (D) ve (E) Grubu payların imtiyazı 

mevcut olup (C) Grubu payların hiçbir 

imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip 

olduğu imtiyazlar ilgili yerlerde belirtilmiştir. 

 

Mevcut imtiyazları içeren veya değişik 

imtiyazlar sağlayan yeni imtiyazlı pay senedi 

çıkarılamaz. 

 

Her payın bir oy hakkı vardır. 

 

Nama yazılı pay senetleri ciro ile devredilir. 

Yönetim Kurulu pay senetlerinin devrini 

onamaktan kaçınamaz. (A) Grubu payların 

devri halinde bu payların sahip olduğu tüm 

imtiyazlar sona erer. 

 

Sermayedeki yabancı ortaklar için T.C. 

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı 

Yabancı Sermaye Başkanlığınca 13.8.1991 

TL olup bu sermayeyi temsil eden paylar 

aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır. 

 

Grubu Sayısı Tutarı (Kr) 

A 20 20 

D 1.000.000 1.000.000 

E 1.500.000 1.500.000 

C 22.497.868.72

5 

22.497.868.72

5 

Topla

m 

22.500.368.74

5 

22.500.368.74

5 

 

Şirketin 225.003.687,45 TL’lık çıkarılmış 
sermayesi nakden ve tamamen ödenmiştir. 
 

(A), (D) ve (E) Grubu payların imtiyazı 

mevcut olup (C) Grubu payların hiçbir 

imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip 

olduğu imtiyazlar ilgili yerlerde belirtilmiştir. 

 

Mevcut imtiyazları içeren veya değişik 

imtiyazlar sağlayan yeni imtiyazlı pay senedi 

çıkarılamaz. 

 

Her payın bir oy hakkı vardır. 

 

Nama yazılı pay senetleri ciro ile devredilir. 

Yönetim Kurulu pay senetlerinin devrini 

onamaktan kaçınamaz. (A) Grubu payların 

devri halinde bu payların sahip olduğu tüm 

imtiyazlar sona erer. 

 

Sermayedeki yabancı ortaklar için T.C. 

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı 

Yabancı Sermaye Başkanlığınca 13.8.1991 

tarih ve 30/1388 sayılı izin belgesi 



tarih ve 30/1388 sayılı izin belgesi 

düzenlenmiştir. 

düzenlenmiştir. 

  

Madde 7 (Yürürlükten KaldırılmıĢtır) KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM 

 

Madde 7- Sermaye Piyasası Kurulu 

tarafından uygulanması zorunlu tutulan 

Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uyulur. 

Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan 

iĢlemler ve alınan Yönetim Kurulu 

kararları geçersiz olup AnasözleĢmeye 

aykırı sayılır. 

 

Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin 

uygulanması bakımından önemli nitelikte 

sayılan iĢlemlerde ve ġirketin her türlü 

iliĢkili taraf iĢlemlerinde ve üçüncü kiĢiler 

lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine 

iliĢkin iĢlemlerinde Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun kurumsal yönetimine iliĢkin 

düzenlemelerine uyulur.  

 

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız 

üyelerin sayısı, nitelikleri, fonksiyonları, 

yetki ve görevleri, adaylarının ilanı 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal 

Yönetime ĠliĢkin düzenlemelerine göre 

tespit edilir ve uygulanır. 

  

SERMAYENĠN ARTIRILMASI 

 

Madde 8- Şirket sermayesi, Türk Ticaret 

Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili 

mevzuat hükümleri çerçevesinde artırabilir. 

 

Kayıtlı sermaye tavanına ulaşıncaya kadar 

zaman zaman çıkarılacak pay senetleri (C) 

Grubu olarak tanımlanacak olup, imtiyazsız 

SERMAYENĠN ARTIRILMASI 

 

Madde 8- Şirket sermayesi, Türk Ticaret 

Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili 

mevzuat hükümleri çerçevesinde artırabilir. 

 

Kayıtlı sermaye tavanına ulaşıncaya kadar 

zaman zaman çıkarılacak pay senetleri (C) 

Grubu olarak tanımlanacak olup, imtiyazsız 



olacaktır. 

 

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu 

hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye 

tavanına ulaşıncaya kadar Türk Ticaret 

Kanunu’nun esas sermayenin artırılmasına 

ilişkin hükümlerine bağlı kalmaksızın yeni 

pay senetleri çıkarmaya yetkilidir. 

 

Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak 

bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. 

 

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket 

ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi 

zorunludur. 

 

Ayrıca Yönetim Kurulu, itibari değerinin 

üzerinde primli pay senedi çıkarmaya, pay 

sahiplerinin yeni pay alma haklarını 

sınırlamaya yetkilidir. 

 

Rüçhan hakkı kullandırıldıktan sonra kalan 

paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının 

kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm 

hisseler nominal değerinin altında olmamak 

kaydıyla piyasa fiyatı ile halka arz edilir. 

 

Sermaye artırımı ile ilgili işlemlerde 2499 

sayılı Yasa’nın kayıtlı sermaye sistemine 

ilişkin 12.maddesi hükmü ile, Sermaye 

Piyasası Kurulunca bu konuda çıkarılmış ve 

çıkarılacak tebliğler hükümleri ve Türk Ticaret 

Kanunu’nun 2499 sayılı Yasa hükümlerine 

aykırı olmayan hükümleri saklıdır. 

olacaktır. 

 

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu 

hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye 

tavanına ulaşıncaya kadar Türk Ticaret 

Kanunu’nun esas sermayenin artırılmasına 

ilişkin hükümlerine bağlı kalmaksızın yeni 

pay senetleri çıkarmaya yetkilidir. 

 

Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak 

bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. 

 

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket 

ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi 

zorunludur. 

 

Ayrıca Yönetim Kurulu, itibari değerinin 

üzerinde primli pay senedi çıkarmaya, pay 

sahiplerinin yeni pay alma haklarını 

sınırlamaya yetkilidir. 

 

Rüçhan hakkı kullandırıldıktan sonra kalan 

paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının 

kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm 

paylar nominal değerinin altında olmamak 

kaydıyla piyasa fiyatı ile halka arz edilir. 

 

Sermaye artırımı ile ilgili işlemlerde Sermaye 

Piyasası Kanununun kayıtlı sermaye 

sistemine ilişkin hükümleri ile, Sermaye 

Piyasası Kurulunca bu konuda çıkarılmış ve 

çıkarılacak tebliğ hükümleri ve Türk Ticaret 

Kanunu’nun Sermaye Piyasası Kanunu 

hükümlerine aykırı olmayan hükümleri 

saklıdır. 

  

YÖNETĠM KURULU SÜRESĠ VE KARAR YÖNETĠM KURULU SÜRESĠ VE KARAR 



YETER SAYISI 

 

Madde 9- Şirketin işleri ve idaresi Genel 

Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu 

hükümleri ve işbu Anasözleşme dairesinde 

seçilecek 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim 

Kurulu tarafından yürütülür. 

 

 

 

 

 

 

Yönetim Kurulu üyelerinden iki tanesinin (A) 

Grubu, bir tanesinin (D) ve bir tanesinin (E) 

pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar 

arasından seçilmesi zorunludur. Her Yönetim 

Kurulu adayı, kendisini aday gösteren pay 

grubu ya da pay gruplarına mensup pay 

sahiplerinden katılanların basit çoğunlukla 

alacağı kararlar dairesinde tesbit edilir. Bir 

Yönetim Kurulu üyesi için tüm hissedarlar 

aday gösterme hakkına sahip olmakla 

birlikte, bu adayların Genel Kurul tarafından 

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmeleri için 

adaylıklarının (A) Grubu pay sahipleri 

tarafından seçimden önce onaylanmış olması 

gerekir. İki Yönetim Kurulu üyeliği için tüm 

hissedarlar aday gösterme hakkına sahiptir. 

(D) veya (E) pay gruplarından birinin aday 

gösterememesi durumunda, söz konusu 

aday bahsi geçen diğer grup tarafından 

gösterilir. (D) veya (E) pay gruplarından 

hiçbirinin aday göstermemesi durumunda, bu 

iki Yönetim Kurulu üyeliği için de herhangi bir 

hissedar aday gösterebilir. 

 

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üçer yıllık 

süreler için seçilirler. Seçim süreleri sona 

eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden 

YETER SAYISI 

 

Madde 9- Şirketin işleri ve idaresi Genel 

Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu 

hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 

işbu Anasözleşme dairesinde seçilecek 7 

(yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu 

tarafından yürütülür. 

 

Yönetim Kurulunda görev alacak icrada 

görevli olmayan üyelerin sayısı ve 

nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

Kurumsal Yönetime iliĢkin 

düzenlemelerine göre tespit edilir. 

 

 

Yönetim Kurulu üyelerinden iki tanesinin (A) 

Grubu, bir tanesinin (D) ve bir tanesinin (E) 

pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar 

arasından seçilmesi zorunludur. Her Yönetim 

Kurulu adayı, kendisini aday gösteren pay 

grubu ya da pay gruplarına mensup pay 

sahiplerinden katılanların basit çoğunlukla 

alacağı kararlar dairesinde tesbit edilir. Bir 

Yönetim Kurulu üyesi için tüm pay sahipleri 

aday gösterme hakkına sahip olmakla 

birlikte, bu adayların Genel Kurul tarafından 

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmeleri için 

adaylıklarının (A) Grubu pay sahipleri 

tarafından seçimden önce onaylanmış olması 

gerekir. İki Yönetim Kurulu üyeliği için tüm 

pay sahipleri aday gösterme hakkına 

sahiptir. (D) veya (E) pay gruplarından birinin 

aday gösterememesi durumunda, söz 

konusu aday bahsi geçen diğer grup 

tarafından gösterilir. (D) veya (E) pay 

gruplarından hiçbirinin aday göstermemesi 

durumunda, bu iki Yönetim Kurulu üyeliği için 

de herhangi bir pay sahibi aday gösterebilir. 

 

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üçer yıllık 



seçilebilirler. Görev süresinin devamı 

sırasında bir Yönetim Kurulu üyeliği 

açıldığında, onun yerine geri kalan görev 

süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu 

tarafından geçici bir üye atanır. Bu şekilde 

yapılacak atamalarda, bu maddenin 2. fıkrası 

hükümlerinin gözetilmesi zorunludur. Bu 

şekilde seçilen üye TTK m.315/1 hükmü 

uyarınca ilk toplanacak genel kurulun 

onayına sunulur. 

 

 

 

 

Yönetim Kuruluna seçilmiş olan üyenin temsil 

ettiği tüzel kişi ile ilişkisi kesilir ve bu husus 

ilgili paydaş tarafından yazılı olarak Yönetim 

Kuruluna bildirilir ise, bu üye Yönetim 

Kurulundan istifa etmiş sayılır ve yerine ilgili 

pay grubunun göstereceği aday Yönetim 

Kurulu üyeliğine atanır. 

 

Yönetim Kurulu, her halde aralarında (D) ve 

(E) gruplarının aday göstermiş olduğu en az 

bir üyenin de bulunması kaydıyla, üye tam 

sayısının salt çoğunluğu (dört üye) ile 

toplanır ve kararlarını katılanların oy çokluğu 

ile alır. Ancak aşağıdaki konularla ilgili 

kararlar (A) Grubu pay sahiplerinin aday 

göstermiş oldukları Yönetim Kurulu üyelerinin 

tümünün de olumlu oy vermiş olması 

kaydıyla, en az 5 (beş) Yönetim Kurulu 

üyesinin olumlu oyu ile alınır: 

 

 

 

 

 

süreler için seçilirler. Seçim süreleri sona 

eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden 

seçilebilirler. Görev süresinin devamı 

sırasında bir Yönetim Kurulu üyeliği 

açıldığında veya bağımsız Yönetim Kurulu 

üyesinin bağımsızlık niteliğini kaybetmesi 

durumunda, onun yerine geri kalan görev 

süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu 

tarafından Türk Ticaret Kanunu ve 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal 

Yönetim Ġlkelerinde belirtilen Ģartlara 

uygun olarak geçici bir üye atanır. Bu 

şekilde yapılacak atamalarda, bu maddenin 

3. fıkrası hükümlerinin gözetilmesi 

zorunludur. Bu şekilde seçilen üye TTK’nun 

ilgili hükmü uyarınca ilk toplanacak genel 

kurulun onayına sunulur. 

 

Yönetim Kuruluna seçilmiş olan üyenin temsil 

ettiği tüzel kişi ile ilişkisi kesilir ve bu husus 

ilgili pay sahibi tarafından yazılı olarak 

Yönetim Kuruluna bildirilir ise, bu üye 

Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılır ve 

yerine ilgili pay grubunun göstereceği aday 

Yönetim Kurulu üyeliğine atanır. 

 

Yönetim Kurulu, her halde aralarında (D) ve 

(E) gruplarının aday göstermiş olduğu en az 

bir üyenin de bulunması ve Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun uygulanması zorunlu 

kurumsal yönetim mevzuatı hükümlerine 

uyulması kaydıyla üye tam sayısının 

çoğunluğu (dört üye) ile toplanır ve 

kararlarını, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

uygulanması zorunlu kurumsal yönetim 

mevzuatı hükümlerine uygun olarak 

katılanların oy çokluğu ile alır. Ancak 

aşağıdaki konularla ilgili kararlar (A) Grubu 

pay sahiplerinin aday göstermiş oldukları 

Yönetim Kurulu üyelerinin tümünün de 

olumlu oy vermiş olması ve Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun uygulanması zorunlu 

kurumsal yönetim mevzuatı hükümlerine 

uygun olarak, en az 5 (beş) Yönetim Kurulu 



 

 

1. Şirket'in üçüncü kişiler önünde 

temsil ve ilzamı için imza yetkilerinin 

belirlenmesi; 

 

2. Sermayenin arttırılması ve 

eksiltilmesine ilişkin kararlar; 

 

3. Üçüncü kişilerin borçları için 

bankalara ve sair kişi ve kuruluşlara verilecek 

kefaletler; 

 

4. Bankalara ve üçüncü kişilere 

verilecek taahhütnameler; 

 

5. Mevcut veya kurulacak ortaklıklara 

katılma; 

 

6. Kredi alınması; 

 

7. Şirketin mali işlerinden sorumlu üst 

yöneticilerin atanması; 

 

8. Pay devirlerinin onaylanması; 

 

9. Yönetim Kurulu Başkanı ve Vekili, 

murahhas azalar ve genel müdürlerin seçimi; 

 

10. Yıllık bütçenin onaylanması; 

 

11. Çalışanlara ilişkin ücret 

üyesinin olumlu oyu ile alınır: 

 

 

1. Şirket'in üçüncü kişiler önünde 

temsil ve ilzamı için imza yetkilerinin 

belirlenmesi; 

 

2. Sermayenin arttırılması ve 

eksiltilmesine ilişkin kararlar; 

 

3. Üçüncü kişilerin borçları için 

bankalara ve sair kişi ve kuruluşlara verilecek 

kefaletler; 

 

4. Bankalara ve üçüncü kişilere verilecek 

taahhütnameler; 

 

5. Mevcut veya kurulacak ortaklıklara 

katılma; 

 

6. Kredi alınması; 

 

7. Şirketin mali işlerinden sorumlu üst 

yöneticilerin atanması; 

 

8. Pay devirlerinin onaylanması; 

 

9. Yönetim Kurulu Başkanı ve Vekili, 

murahhas azalar ve genel müdürlerin seçimi; 

 

10. Yıllık bütçenin onaylanması; 

 



politikalarının tesbiti; 

 

12. Yeni iş alanlarına girilmesi; 

 

13. Genel Kurula önerilecek kar payı 

dağıtım politikasının tesbiti; 

 

14. Yönetim Kurulu kararı ile kabul 

edilmiş işletme Prensipleri Beyanında 

değişiklikler yapılması; 

 

15. Yönetim Kurulu ücretlerinin 

belirlenmesine ilişkin Genel Kurula sunulacak 

teklifler; 

 

16. İcra Komitesi'nin yürütmekle 

görevlendirileceği idari konuların tesbiti; 

 

17. İşbu Ana Sözleşmenin 

değiştirilmesine ilişkin teklifler. 

11. Çalışanlara ilişkin ücret 

politikalarının tesbiti; 

 

12. Yeni iş alanlarına girilmesi; 

 

13. Genel Kurula önerilecek kar payı 

dağıtım politikasının tesbiti; 

 

14. Yönetim Kurulu kararı ile kabul 

edilmiş işletme Prensipleri Beyanında 

değişiklikler yapılması; 

 

 

15. Yönetim Kurulu ücretlerinin 

belirlenmesine ilişkin Genel Kurula sunulacak 

teklifler; 

 

 

16. İcra Komitesi'nin yürütmekle 

görevlendirileceği idari konuların tesbiti; 

 

17. İşbu Ana Sözleşmenin 

değiştirilmesine ilişkin teklifler. 

  

ġĠRKETĠ TEMSĠL VE ĠLZAM YÖNETĠM 

KURULU ÜYELERĠNĠN GÖREV TAKSĠMĠ 

 

 

Madde 10 - Şirketin yönetimi ve dışarıya 

karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Şirket 

tarafından verilecek bütün belgelerin ve 

yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi 

için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve 

şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin 

ġĠRKETĠ TEMSĠL VE ĠLZAM, YÖNETĠM 

KURULU ÜYELERĠNĠN GÖREVLERĠ, 

GÖREV TAKSĠMĠ, ÜCRETLERĠ 

 

Madde 10 - Şirketin yönetimi ve dışarıya 

karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Şirket 

tarafından verilecek bütün belgelerin ve 

yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi 

için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve 

şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin 

imzasını taşıması gereklidir. 



imzasını taşıması gereklidir. 

 
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 
319. maddesi çerçevesinde yönetim ve 
temsille ilgili görev ve yetkilerini üyeleri 
arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas 
üyeye veya pay sahibi olmaları gerekmeyen 
müdürlere kısmen veya tamamen 
devredebilir. 
 

Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücret veya 

huzur hakları Genel Kurul’ca tespit olunur. 

 
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 
ilgili hükümleri çerçevesinde yönetim ve 
temsille ilgili görev ve yetkilerini üyeleri 
arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas 
üyeye veya pay sahibi olmaları gerekmeyen 
müdürlere kısmen veya tamamen 
devredebilir. 
 

Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücret veya 

huzur hakları Türk Ticaret Kanunu ve 

Sermaye Piyasası mevzuatına uygun 

olarak Genel Kurul’ca tespit olunur. 

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin 

ücretlendirmesinde pay senedi 

opsiyonları veya ġirketin performansına 

dayalı ödeme planları kullanılmaz. 

 

Yönetim Kurulu bünyesinde oluĢturulacak 

komitelerin görev alanları, çalıĢma 

esasları ve hangi üyelerden oluĢacakları 

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

mevzuatı hükümlerine uygun olarak 

Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve 

kamuya açıklanır.  

 

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca 

hazırlanması gereken ġirket politika ve 

kuralları Yönetim Kurulu tarafından 

hazırlanır, gereken hallerde Genel 

Kurul’un bilgisine veya onayına sunular 

ve ilan edilir. 

  

DENETÇĠLER GÖREVLERĠ VE BAĞIMSIZ 

DIġ DENETLEME 

 

Madde 11- Genel Kurul gerek hissedarlar 

arasından, gerek dışarıdan en çok bir (1) yıl 

için bir veya birden fazla denetçi seçer. 

Bunların sayısı üçü geçemez. Denetçi sayısı 

her yıl seçim sırasında Genel Kurulca 

belirlenir. Denetçiler Türk Ticaret 

DENETÇĠLER GÖREVLERĠ VE BAĞIMSIZ 

DIġ DENETLEME 

 

Madde 11- Genel Kurul gerek pay sahipleri 

arasından, gerek dışarıdan en çok bir (1) yıl 

için bir veya birden fazla denetçi seçer. 

Bunların sayısı üçü geçemez. Denetçi sayısı 

her yıl seçim sırasında Genel Kurulca 

belirlenir. Denetçiler Türk Ticaret 



Kanunununun 353-357. maddelerinde 

sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler. 

 

Denetçilerin aylık ücretleri Genel Kurulca 

tespit olunur. Şirketin hesap ve işlemleri, ilgili 

mevzuat çerçevesinde bağımsız dış 

denetleme kuruluşlarına ayrıca denetlettirilir. 

Kanunu’nda sayılan görevleri yapmakla 

yükümlüdürler. 

 

 

Denetçilerin aylık ücretleri Genel Kurulca 

tespit olunur. Şirketin hesap ve işlemleri, ilgili 

mevzuat çerçevesinde bağımsız dış 

denetleme kuruluşlarına ayrıca denetlettirilir. 

  

GENEL KURUL 

 

Madde 12- Genel Kurul toplantılarında 

aşağıdaki hükümler uygulanacaktır. 

 

a) Davet ġekli: 

 

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü 

olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk 

Ticaret Kanunu’nun 365, 366, 368 ve 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 11/6 ncı 

maddesi hükümleri uygulanır. 

 

b) Toplantı Vakti: 

 

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap 

devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde 

ve senede en az bir defa; Olağanüstü Genel 

Kurullar ise şirket işlerinin icab ettirdiği 

hallerde ve zamanlarda toplanır. 

 

c) Rey Verme ve Vekil Tayini: 

 

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul 

toplantılarında hazır bulunan hissedarların 

GENEL KURUL 

 

Madde 12- Genel Kurul toplantılarında 

aşağıdaki hükümler uygulanacaktır. 

 

a) Davet ġekli: 

 

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü 

olarak toplanır. Bu toplantılara davette 

düzenleme bulunan hallerde Sermaye 

Piyasası Kanunu’nun ilgili hükümleri 

öncelikli olmak üzere Türk Ticaret 

Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır. 

 

b) Toplantı Vakti: 

 

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap 

devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde 

ve senede en az bir defa; Olağanüstü Genel 

Kurullar ise şirket işlerinin icab ettirdiği 

hallerde ve zamanlarda toplanır. 

 

c) Rey Verme ve Vekil Tayini: 

 

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul 

toplantılarında hazır bulunan pay 



veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. 

 

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar 

kendilerini diğer hissedarlar ve hariçten tayin 

edecekleri vekil vasıtasiyle temsil ettirebilirler. 

Şirkete hissedar olan vekiller kendi 

oylarından başka temsil ettikleri hissedarın 

sahip olduğu oyları kullanmağa yetkilidirler. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy 
kullanılmasına ilişkin düzenlemesine 
uyulacaktır. 
 

Vekalatnamelerin şeklini Sermaye Piyasası 
Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun 
olarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.  
 

d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar 

Nisabı: 

 

Şirket Genel Kurul Toplantılarında Türk 

Ticaret Kanunu’nun 369. maddesinde yazılı 

hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar 

alınır. Genel Kurul toplantı nisabı ve 

toplantılardaki karar nisabı, Sermaye 

Piyasası Kanunu’ndaki düzenlemelere 

uyulmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu 

hükümlerine tabidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için bir 

oyu vardır. 

 

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri 

kendilerini diğer pay sahipleri ve hariçten 

tayin edecekleri vekil vasıtasiyle temsil 

ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller 

kendi oylarından başka temsil ettikleri pay 

sahibinin sahip olduğu oyları kullanmağa 

yetkilidirler. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy 
kullanılmasına ilişkin düzenlemesine 
uyulacaktır. 
 

Vekalatnamelerin şeklini Sermaye Piyasası 
Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun 
olarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.  
 

d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar 

Nisabı: 

 

Şirket Genel Kurul Toplantılarında Türk 

Ticaret Kanunu’nun ilgili maddesinde yazılı 

hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar 

alınır. Genel Kurul toplantı nisabı ve 

toplantılardaki karar nisabı, Sermaye 

Piyasası Kanunu’ndaki düzenlemelere 

öncelikle uyulmak kaydıyla Türk Ticaret 

Kanunu hükümlerine tabidir. 

 

ĠliĢkili taraflarla yapılan iĢlemlerde ve 

üçüncü kiĢiler lehine teminat, rehin ve 

ipotek verilmesinde Sermaye Piyasası 

mevzuatı uyarınca Genel Kurul onayının 

gerekmesi halinde, o Genel Kurul 

toplantısında iliĢkili taraf oy kullanmaz, bu 

yükümlülüğün yerine getirilmesi için 

yapılacak Genel Kurul toplantılarında 

toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı 

bulunanların adi çoğunluğu ile alınır. 



e) Toplantı Yeri: 

Genel Kurullar Şirketin yönetim merkezi 

binasında veya yönetim merkezinin 

bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. 

f) Şirket Genel Kurul Toplantısı Yönetim 

Kurulu Başkanı tarafından açılır. Yönetim 

Kurulu Başkanı yokluğunda Başkan Vekili 

Genel Kurul Toplantı Başkanlığını üstlenir. 

 

e) Toplantı Yeri: 

Genel Kurullar Şirketin yönetim merkezi 

binasında veya yönetim merkezinin 

bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. 

f) Şirket Genel Kurul Toplantısı Yönetim 

Kurulu Başkanı tarafından açılır. Yönetim 

Kurulu Başkanı yokluğunda Başkan Vekili 

Genel Kurul Toplantı Başkanlığını üstlenir. 

  

TOPLANTILARDA SANAYĠ VE TĠCARET 

BAKANLIĞI KOMĠSERĠNĠN BULUNMASI 

Madde 13- Gerek olağan ve gerek 

olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması 

ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza 

etmesi şarttır. 

Komiserin giyabında yapılacak genel kurul 

toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin 

imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli 

değildir. 

TOPLANTILARDA BAKANLIK 

KOMĠSERĠNĠN BULUNMASI 

Madde 13- Gerek olağan ve gerek 

olağanüstü genel kurul toplantılarında 

bakanlık komiserinin bulunması ve toplantı 

zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. 

Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul 

toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin 

imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli 

değildir. 

  

SENELĠK RAPORLAR 

Madde 14- Yönetim kurulu ve denetçi 

raporları ile senelik bilançodan ve genel kurul 

toplantı tutanağından ve genel kurulda hazır 

bulunan hissedarların isim ve hisselerini 

gösterir hazirun cetvelinden ikişer nüsha 

genel kurul toplantı gününden itibaren en geç 

bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 

gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserine 

verilecektir. 

SENELĠK RAPORLAR 

Madde 14- Yönetim kurulu ve denetçi 

raporları ile senelik bilançodan ve genel kurul 

toplantı tutanağından ve genel kurulda hazır 

bulunan pay sahiplerinin isim ve paylarını 

gösterir hazirun cetvelinden ikişer nüsha 

Genel Kurul toplantı gününden itibaren en 

geç bir ay içinde ilgili Bakanlığa 

gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan 

bakanlık komiserine verilecektir. 

  

ĠLAN 

Madde 15- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret 

Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası 

hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket 

Merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete 

ĠLAN 

Madde 15- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret 

Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemelerine göre yayınlanması 

gerekli olan yerlere ilaveten ġirketin 



ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahalinde 

gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın 

yerlerdeki gazete ile yapılır. 

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına 

ait Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi 

hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri 

hariç olmak üzere en az iki hafta evvel 

yapılması zorunludur. 

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait 

ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397 ve 

438. maddeleri uygulanır. 

Sermaye piyasası faaliyetleri ile ilgili ilanlar 
TTK, SPK ve ilgili Tebliğ’deki usul ve esaslar 
çerçevesinde yapılır. Sermaye piyasası 
mevzuatından kaynaklanan sair ilan ve bilgi 
verme hükümleri saklıdır. 

internet sitesinde en az 3 hafta evvel 

yapılır.  

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına 

ait Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri 

gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak 

üzere en az üç hafta önce yapılması 

zorunludur. 

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait 

ilanlar için Türk Ticaret Kanununun ilgili 

maddeleri uygulanır. 

Sermaye piyasası faaliyetleri ile ilgili ilanlar 
TTK, SPK ve ilgili Tebliğ’deki usul ve esaslar 
çerçevesinde yapılır. Sermaye piyasası 
mevzuatından kaynaklanan sair ilan ve bilgi 
verme hükümleri saklıdır. 

  

KAR'IN TESPĠTĠ VE DAĞITIMI 

 

Madde 17- Şirketin umumi masrafları ile 

muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi 

ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket 

tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu 

vergiler, hesap senesi sonunda tesbit olunan 

gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve 

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun 

olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen safi 

(net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının 

düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda 

gösterilen şekilde tevzi olunur. 

 

 

 

 

 

a) Önce safi karın %5 'i kanuni yedek akçe 

olarak ayrılır. 

 

b) Bakiye kardan Sermaye Piyasası Kanunu 

KAR'IN TESPĠTĠ VE DAĞITIMI 

 

Madde 17- Şirketin umumi masrafları ile 

muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi 

ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket 

tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu 

vergiler, hesap senesi sonunda tesbit olunan 

gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve 

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun 

olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen safi 

(net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının 

düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda 

gösterilen şekilde tevzi olunur. 

 

a) Önce safi karın %5 'i kanuni yedek akçe 

olarak ayrılır. 

 

b) Bakiye kardan Sermaye Piyasası Kanunu 

ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri 

hükümleri çerçevesinde tespit edilecek oran 

ve miktarda 1nci temettü ayrılır. 

 

c) İlgili dönem mali karının tespitinde dikkate 



ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri 

hükümleri çerçevesinde tespit edilecek oran 

ve miktarda 1nci temettü ayrılır. 

 

c) İlgili dönem mali karının tespitinde dikkate 

alınarak 1nci temettüye halel gelmemek 

şartıyla kalan kardan bilanço karının % 10'u 

oranına kadar bir meblağ Yönetim Kurulunca 

belirlenecek esaslar çerçevesinde Şirket 

personeline dağıtılır. 

 

d) Karın geri kalan kısmı Genel Kurulca 

belirlenecek şekil ve suretle olağanüstü 

yedek akçe olarak ayrılır veya ortaklara 

payları oranında 2nci temettü dağıtılır. 

 

e) Türk Ticaret Kanunun 466. maddesinin 2. 

fıkrasının 3 numaralı bendi hükmü saklıdır. 

 

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek 

akçe ile esas sözleşmede pay sahipleri için 

belirlenen 1inci temettü ayrılmadan başka 

yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar 

aktarılmasına karar verilemez. Yasa hükmü 

ile ayrılması gereken yedek akçe 

ayrılmadıkça ve esas sözleşmede pay 

sahipleri için belirlenen 1inci temettü 

dağıtılmadıkça intifa senedi sahiplerine, 

Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, 

müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla 

kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi 

ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar 

verilemez. 

 

Kar dağıtım tarihi Sermaye Piyasası Kanunu 

ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri 

çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi ile 

Genel Kurul tarafından belirlenir. 

 

alınarak 1nci temettüye halel gelmemek 

şartıyla kalan kardan bilanço karının % 10'u 

oranına kadar bir meblağ Yönetim Kurulunca 

belirlenecek esaslar çerçevesinde Şirket 

personeline dağıtılır. 

 

d) Karın geri kalan kısmı Genel Kurulca 

belirlenecek şekil ve suretle olağanüstü 

yedek akçe olarak ayrılır veya ortaklara 

payları oranında 2nci temettü dağıtılır. 

 

e) Türk Ticaret Kanunun ilgili 

hükümlerindeki sair düzenlemeler saklıdır. 

 

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek 

akçe ile esas sözleşmede pay sahipleri için 

belirlenen 1inci temettü ayrılmadan başka 

yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar 

aktarılmasına karar verilemez. Yasa hükmü 

ile ayrılması gereken yedek akçe 

ayrılmadıkça ve esas sözleşmede pay 

sahipleri için belirlenen 1inci temettü 

dağıtılmadıkça intifa senedi sahiplerine, 

Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, 

müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla 

kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi 

ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar 

verilemez. 

 

Kar dağıtım tarihi Sermaye Piyasası Kanunu 

ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri 

çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi ile 

Genel Kurul tarafından belirlenir. 

 

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından 

yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası 

Kanunu’nun hükümleri ile Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun çıkartmış olduğu Tebliğlere 

uymak şartı ile temettü avansı dağıtabilir. 

Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na 

verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu 



Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından 

yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası 

Kanunu’nun 15’inci maddesi ile Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun çıkartmış olduğu 

Tebliğlere uymak şartı ile temettü avansı 

dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim 

Kurulu’na verilen temettü avansı dağıtılması 

yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir 

önceki yılın temettü avansları tamamen 

mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü 

avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına 

karar verilemez. 

yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki 

yılın temettü avansları tamamen mahsup 

edilmediği sürece, ek bir temettü avansı 

verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar 

verilemez. 

  

ĠHTĠYAT AKÇESĠ 

 

Madde 18- Şirket tarafından ayrılan ihtiyat 

akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 

466 ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır. 

ĠHTĠYAT AKÇESĠ 

 

Madde 18- Şirket tarafından ayrılan yedek 

akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 

ilgili hükümleri uygulanır. 

 

  

GEÇĠCĠ MADDE 

 

1. Bu ana sözleşme ile ilgili 20.000.000 TL 

Damga Vergisi Beyoğlu Dairesine üç ay 

içinde ödenecektir. 

 

2. Şirketin yönetim kuruluna seçilen üyeler 

aşağıdaki şekilde aralarında görev taksimi 

yapmışlardır. 

 

Yaşar Mete Sayıcı Yönetim Kurulu 

Başkanı 

Mehmet Kutman Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı 

İsmail İbrahim Ünlü Yönetim Kurulu 

Üyesi 

GEÇĠCĠ MADDE  

 

1. Yürürlükten kaldırılmıĢtır. 

 

 

 

2. Yürürlükten kaldırılmıĢtır. 

 

 



 

olarak seçilmişlerdir. 

 


