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GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG ANONĠM ġĠRKETĠ 

ANASÖZLEġMESĠ 

 

ESKĠ METĠN YENĠ METĠN 

YÖNETĠM KURULU SÜRESĠ VE KARAR 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 ilişkin 

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 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 İlkelerinde 

belirtilen şartlara 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 

YÖNETĠM KURULU, SÜRESĠ VE KARAR 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 ilişkin 

düzenlemelerine göre tespit edilir. 

 

Yönetim Kurulu üyelerinden iki tanesinin (A) Grubu, 

bir tanesinin (D) ve bir tanesinin (E) grubu 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 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 İlkelerinde 

belirtilen şartlara 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. 

 

Bir tüzel kiĢi Yönetim Kurulu’na üye seçildiği 

takdirde, tüzel kiĢiyle birlikte, tüzel kiĢi adına, 

tüzel kiĢi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek 

kiĢi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın 

yapılmıĢ olduğu, ġirket’in internet sitesinde 
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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 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; 

 

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; 

 

derhal duyurulur. Tüzel kiĢi adına sadece, bu tescil 

edilmiĢ kiĢi toplantılara katılıp oy kullanabilir. 

Görev süresi sona eren üye yeniden seçilebilir.  

 

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 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; 

 

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; 
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16. İcra Komitesi'nin yürütmekle 

görevlendirileceği idari konuların tesbiti; 

 

17. İşbu Ana Sözleşmenin değiştirilmesine 

ilişkin teklifler. 

16. İcra Komitesi'nin yürütmekle 

görevlendirileceği idari konuların tesbiti; 

 

17. İşbu Ana Sözleşmenin değiştirilmesine 

ilişkin teklifler. 

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. 

 

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 

Şirketin performansına dayalı ödeme planları 

kullanılmaz. 

 

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerin 

görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden 

oluşacakları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

mevzuatı hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.  

 

 

 

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanması 

gereken Şirket politika ve kuralları Yönetim Kurulu 

tarafından hazırlanır, gereken hallerde Genel Kurul’un 

bilgisine veya onayına sunular ve ilan edilir. 

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. 

 

Yönetim Kurulu’nun, Türk Ticaret Kanunu’nun 

ilgili maddeleri uyarınca temsil yetkisini devir 

hakkı saklıdır.  

 

 

 

 

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 

Şirketin performansına dayalı ödeme planları 

kullanılmaz. 

 

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerin 

görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden 

oluşacakları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

mevzuatı hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Türk 

Ticaret Kanunu uyarınca riskin erken saptanması 

amacıyla bir komite kurulması zorunludur. 

 

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanması 

gereken Şirket 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 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 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. 

DENETĠM 

 

 

Madde 11- ġirketin ve mevzuatta öngörülen diğer 

hususların denetimi Türk Ticaret Kanunu’nun ve 

Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın ilgili hükümleri 

uyarınca yapılır. 

 

Denetim, konu ve kapsamı, denetçi seçimi, 

görevden alınması ve diğer tüm hususlarda Türk 

Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 

ilgili mevzuata uyulur.  

 

 

 
GENEL KURUL GENEL KURUL 
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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 sahiplerinin veya vekillerinin bir 

pay için bir oyu vardır. 

 

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini 

diğer payd sahipleri ve hariçten tayin edecekleri vekil 

vasıtasiyle temsil ettirebilirler. Şirkete 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. 

 

İlişkili taraflarla yapılan işlemlerde ve üçüncü kişiler 

lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesinde Sermaye 

Piyasası mevzuatı uyarınca Genel Kurul onayının 

gerekmesi halinde, o Genel Kurul toplantısında ilişkili 

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: 

 

 

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) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda 

katılım: 

ġirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı 

bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret 

Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik 

ortamda da katılabilir. ġirket, Anonim ġirketlerde 

Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara 

ĠliĢkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak 

sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik 

ortamda katılmalarına, görüĢ açıklamalarına, 

öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına 

imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini 

kurabileceği gibi bu amaç için oluĢturulmuĢ 

sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak 

tüm genel kurul toplantılarında esas sözleĢmenin 

bu hükmü uyarınca, kurulmuĢ olan sistem 

üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, 

anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen 

haklarını kullanabilmesi sağlanır. 

 

 

 

d) Rey Verme ve Vekil Tayini: 

 

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında 

hazır bulunan pay 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. Şirkete 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.  
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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) 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. 

 

İlişkili taraflarla yapılan işlemlerde ve üçüncü kişiler 

lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesinde Sermaye 

Piyasası mevzuatı uyarınca Genel Kurul onayının 

gerekmesi halinde, o Genel Kurul toplantısında ilişkili 

taraf oy kullanmaz, bu yükümlülüğün yerine 

getirilmesi için yapılacak Genel Kurul toplantılarında 

toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı 

bulunanların adi çoğunluğu ile alınır. 

 

f) Toplantı Yeri: 

 

Genel Kurul toplantıları Şirketin yönetim merkezi 

binasında veya Yönetim Kurulu kararı ile 

kararlaĢtırılacak olan Ġstanbul ili sınırları içerisinde 

uygun bir yerde toplanır.  

 

g) Toplantı BaĢkanı ve BaĢkanlık Divanı: 

 

Şirket Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı 

tarafından açılır. Yönetim Kurulu Başkanı yokluğunda 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Genel Kurul Toplantı 

Başkanlığını üstlenir. BaĢkan Vekili de yoksa Genel 

Kurul toplantı baĢkanını seçer. Toplantı BaĢkanı 

tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli 

görülürse oy toplama memuru görevlendirilir. 

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. 

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSĠLCĠSĠNĠN 

BULUNMASI 

 

Madde 13- Gerek olağan ve gerek olağanüstü genel 

kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisinin 

hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle 

birlikte imza etmesi şarttır. 

 

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. 

SENELĠK RAPORLAR ve BĠLGĠ VERME 

 

Madde 14- ġirket’in mevcut raporlama Ģartları, 

Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası 

mevzuatına uygun olarak yerine getirilir ve 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi 

öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız 

denetim raporları, Sermaye Piyasası Kurulu’nca 

belirlenen usul ve esaslar dâhilinde hazırlanır, 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun öngördüğü 

düzenlemeler uyarınca kamuya duyurulur. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine 

göre yapılacak özel durum açıklamaları ile 
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Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar 

usulüne uygun olarak yapılır.  

ĠLAN 

 

Madde 15- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve 

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 

yayınlanması gerekli olan yerlere ilaveten Şirketin 

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 

evvel 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. 

ĠLANLAR ve AÇIKLAMALAR 

 

Madde 15- Şirkete ait ilanlar ve açıklamalar Türk 

Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu 

düzenlemelerinde öngörülen vasıtalar ve 

zamanlarda yapılır. 

 

 

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait 

ilanların Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye 

Piyasası Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince ilan 

ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı 

tarihinden en az üç hafta evvel 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 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. 

 

KAR'IN TESPĠTĠ VE DAĞITIMI 

 

Madde 17- ġirketin faaliyet dönemi sonunda 

tespit edilen gelirlerden, ġirketin genel giderleri 

ile muhtelif amortisman gibi ġirketçe ödenmesi 

veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile ġirket 

tüzel kiĢiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler 

düĢüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda 

görülen net dönem karı, varsa geçmiĢ yıl 

zararlarının düĢülmesinden sonra, sırasıyla 

aĢağıda gösterilen Ģekilde tevzi olunur: 

 

 

Genel Kanuni Yedek Akçe: 

a) %5’i kanuni yedek akçeye ayrılır. 

 

Birinci Kar Payı: 

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağıĢ 

tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, 

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır. 

 

c) Kalan kardan bilanço karının % 10'u oranına 

kadar bir meblağ Yönetim Kurulunca belirlenecek 

esaslar çerçevesinde ġirket personeline 

dağıtılabilir.  

 

Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel 

Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile 

memur, müstahdem ve iĢçilere, çeĢitli amaçlarla 

kurulmuĢ vakıflara ve benzer nitelikteki kiĢi ve 

kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına 

sahiptir. 

 

Ġkinci Temettü: 

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde 

belirtilen meblağlar düĢtükten sonra kalan kısmı, 
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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 yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki 

yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği 

sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü 

dağıtılmasına karar verilemez. 

Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı 

olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 

ilgili maddesi uyarınca “ġirket’in isteği ile ayırdığı 

yedek akçe” olarak ayırmaya yetkilidir. 

 

Genel Kanuni Yedek Akçe: 

e) Genel kanuni yedek akçe hakkında TTK’nın 

ilgili maddeleri uygulanır.  

 

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler 

ayrılmadıkça, esas sözleĢmede pay sahipleri için 

belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi 

biçiminde dağıtılmadıkça; baĢka yedek akçe 

ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar 

payı dağıtımında Yönetim Kurulu üyeleri ile 

memur, müstahdem ve iĢçilere, çeĢitli amaçlarla 

kurulmuĢ olan vakıflara ve bu gibi kiĢi ve/veya 

kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.  

 

 

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların 

tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate 

alınmaksızın eĢit olarak dağıtılır. 

 

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım Ģekli ve 

zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi 

üzerine genel kurulca kararlaĢtırılır. 

 

Bu esas sözleĢme hükümlerine göre Genel Kurul 

tarafından verilen kar dağıtım kararı geri 

alınamaz. 

 

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından 

yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası 

Kanunu’nun hükümleri ile Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun çıkartmış olduğu Tebliğlere uymak şartı 

ile kar payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından 

Yönetim Kurulu’na verilen kar payı avansı dağıtılması 

yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Önceki 

hesap döneminde ödenen kar payı avansları mahsup 

edilmeden ilave  kar payı avansı verilmesine ve kar 

payı dağıtılmasına karar verilemez. 

Madde 19- Yürürlükten kaldırılmıştır.  

 

ġĠRKET’ĠN KENDĠ PAYLARINI ĠKTĠSAP VEYA 

REHĠN OLARAK KABUL ETMESĠ 

 

Madde 19- ġirket, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili 

maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve 

düzenlemeleri ile ilgili mevzuatta belirlenen sınır 

içinde kalmak Ģartıyla kendi paylarını, ivazlı 

olarak iktisap edebilir, rehin olarak kabul edebilir; 

ve payların bedellerinin tamamının ödenmiĢ 

olması koĢuluyla ivazsız olarak da edinebilir. 

Payların edinimi, elden çıkarılması, oy hakları ve 

diğer konularda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 

Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine 

uyulur. ġirket’in kendi iktisap ettiği pay senetleri 

için ayrılan yedek akçeler kar dağıtımında dikkate 

alınmaz. 

ġĠRKETĠN SONA ERMESĠ 

 

ġĠRKETĠN SONA ERMESĠ 
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Madde 21- Şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği 

takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılarak 

bu hususta karar alınır. Fesih kararından sonra 

izlenecek usüller Türk Ticaret Kanununun bu 

konudaki hükümlerine tabidir. 

Madde 21- ġirket, Türk Ticaret Kanunu ve 

AnasözleĢme hükümlerine uygun olarak fesih ve 

tasfiye olunur. 

 


