
SPK Uyarınca Yapılacak Ek Açıklamalara ĠliĢkin Duyuru 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin 

Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” uyarınca 16 Nisan 2013 Tarihinde yapılacak 

Genel Kurul’a ilişkin yapılması gereken ek açıklamaları içerir. 

 

1. 22 Mart 2013 itibariyle ġirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy 

hakkı, ġirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu 

temsil eden pay sayısı ve oy hakkı 

ġĠRKETĠN ORTAKLIK YAPISI :  

 Şirketin kayıtlı sermayesi 105.000.000,- TL’dir (Yüzbeş Milyon Türk Lirası). Herbiri 1 Kr (Bir 

 Kuruş) itibari  değerde 10.500.000.000 (OnMilyarbeşyüzmilyon) adet paya 

 bölünmüştür. 

A grubu hisse senetleri  nama yazılı  olup devri kısıtlanamaz. Yönetim  Kurulu üyelerinin 

 seçiminde  A Grubu  payların herbiri  100.000 (Yüzbin) oy hakkına  B Grubu payların her 

 biri 1 (Bir)  oy hakkına  sahiptir. 

TĠCARET ÜNVANI TÜRÜ PAY ADEDĠ 

PAY TUTARI      

(TL) 

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. A  Nama 1.539.999.828 15.399.998,28 

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O B  Hamiline 1.361.334.149 13.613.341,49 

T.C. BAġBAKANLIK, TOPLU KONUT ĠDARESĠ BAġKANLIĞI A  Nama 909.999.893 9.099.998,93 

T.C. BAġBAKANLIK, TOPLU KONUT ĠDARESĠ BAġKANLIĞI B  Hamiline 559.999.939 5.599.999,39 

VAKIFBANK PERSONELĠ ÖZEL SOSYAL GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ 

VAKFI 

A  Nama 559.999.945 5.599.999,45 

VAKIFBANK PERSONELĠ ÖZEL SOSYAL GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ 

VAKFI 

B  Hamiline 139.999.974 1.399.999,74 

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MEMUR VE HĠZMETLĠLERĠ EMEKLĠ 

VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI 

A  Nama 279.999.964 2.799.999,64 

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MEMUR VE HĠZMETLĠLERĠ EMEKLĠ 

VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI 

B  Hamiline 69.999.989 699.999,89 

GÜNEġ SĠGORTA A.ġ. A  Nama 139.999.990 1.399.999,90 

GÜNEġ SĠGORTA A.ġ. B  Hamiline 34.999.998 349.999,98 

VAKIF PAZARLAMA SANAYĠ VE TĠC. A.ġ A  Nama 139.999.990 

 

1.399.999,90 

VAKIF PAZARLAMA SANAYĠ VE TĠC. A.ġ B  Hamiline 34.999.998 349.999,98 

HALKA ARZ EDĠLEN PAY SENETLERĠ B  Hamiline 4.728.666.343 47.286.663,43 

TOPLAM  10.500.000.000 105.000.000,00 

 

 



                                                                                                         
 

 

 

2. ġirketin ve ġirketin önemli iĢtirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiĢ hesap döneminde 

gerçekleĢen veya gelecek hesap döneminde planladığı Ģirket faaliyetlerini önemli 

ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değiĢiklikler ve bu değiĢikliklerin 

gerekçeleri ile değiĢikliğe taraf olan tüm kuruluĢların son iki hesap dönemine iliĢkin 

faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları, 

 

31.10.2012 Tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Üsküp 

Caddesi, No:44 adresindeki 2 Bodrum Kat + Zemin Kat + 4 Normal Kat ve 1 Çatı Katı 

bulunan taşınmazın mülkiyetimizde bulunan 2. katın ½’si, 3. kat ve çatı aralı 4. katı 

satış ihalesine çıkarılmış, gelen teklifler ve yapılan açık artırma neticesinde 

1.643.966,-TL+KDV’ye satılmıştır. 

 

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi olarak adlandırılan bölgede T. Vakıflar Bankası 

T.A.O. Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri projesini gerçekleştirmek üzere, 2011 

yılında TOKİ’den satın alınan 3323 ada, 6 parseldeki 32.004,94 m²’lik arsamız, bölge 

için hazırlanan yeni parselasyon planı neticesinde 3328 ada, 5 parsel ve 3328 ada 

12 parsel haline gelmiş, 25.12.2012 tarihinde tapu tescili yapılmış ve toplamda 

15.999,85 m²’lik alan ortaya çıkmıştır.  Bununla birlikte eski duruma gore 80.000 m² 

olan emsal alanımız, yeni plana göre 91.200 m²’ye ulaşmıştır. 

 

T. Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri projesine yönelik 

olarak gerçekleştirdiğimiz Proje Yönetim Hizmet Alım ihalesi sonucu en uygun teklifi 

veren Entegre Proje Yönetim Danışmanlık Mühendislik A.Ş. firmasıyla, projenin tüm 

safhalarında müşavirlik hizmeti almak üzere anlaşmaya varılmıştır.  

 

Proje Yönetim Hizmet Alım ihalesinin hemen ardından, proje yönetim firması ile 

koordineli olarak yürütülen çalışmalar neticesinde Tasarım Hizmetleri ihale süreci 

başlatılmış ve davet edilen 12 tasarım firması içinden (1 adedi iş ortaklığı şeklinde) 5 

adet teklif Şirketimize ulaşmıştır. Yapılan karşılıklı görüşmeler ve teklif sahibi firmalar 

için yeniden yapılan yeterlilik araştırmaları neticesinde Tabanlıoğlu Mimarlık 

Danışmanlık Ltd. Şti firması ile sözleşme imzalanmıştır. 

 

Bundan sonraki dönemde projenin verimli bir istikamette ilerleyebilmesi adına 

tasarım firmasından gelecek ihale dökümanına paralel olarak 2013 sonuna doğru 

Müteahhitlik Hizmetleri ihale sürecinin başlatılması hedeflenmektedir.   

 

3. Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın ve/veya ġirketin ilgili olduğu 

diğer kamu kurum ve kuruluĢlarının gündeme madde konulmasına iliĢkin talepleri, 

 

Yoktur. 

 

4. Genel kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin azli, değiĢtirilmesi veya 

seçimi varsa, azil ve değiĢtirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliğine aday 

gösterilecek kiĢiler hakkında bilgi, 

 

 Mevcut üyeler bu dönem için tekrar aday olacaklardır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         
 

5. Ücret Politikası 

 

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına göre; 

 

“Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretler Ücret Komitesi 

tarafından belirlenir. 

  

Komite; 

 

a) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve st düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına 

ilişkin önerilerini, Şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler, 

 

b) Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede 

kullanılabilecek ölçütleri belirler, 

 

  c) Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst 

 düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kuruluna  

 sunar. 

 

Yönetim Kurulu Ücret Komitesi’nin önerisini değerlendirir ve karara bağlar.  

  

Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler Genel  Kurul 

tarafından onaylanmaktadır.  

 

Yönetim Kurulu Üyelerine performansa dayalı bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.  

 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya 

Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.  Şu kadar ki, bağımsız  

yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması 

gerekmektedir.” 

 

 

6. Gündemde esas sözleĢme değiĢikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu Kararı 

ile birlikte, esas sözleĢme değiĢikliklerinin eski ve yeni Ģekilleri. 

 

“Şirketimiz Yönetim Kurulu 01 Mart 2013 günü toplanmış ve esas sözleşme 

değişikliğine ilişkin aşağıdaki kararı almıştır: 

 

Şirketimiz, 07 Şubat 2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Esas Sözleşmesinin, 

yürürlüğe giren Yeni Sermaye Piyasası Kanunu’na ve Yeni Türk Ticaret Kanunu’na 

uyumunu sağlamak amacıyla değiştirilmesine karar verilmiş ve SPK’ya başvuru 

yapılmıştır.  

            

Başvurumuzun SPK incelemesi sonucu önerildiği üzere, Esas Sözleşme metninin ekteki 

eski ve yeni metinlerde olduğu şekilde değiştirilmesine ve bununla ilgili gerekli 

işlemlerin yapılması için Şirket Genel Müdürlüğünün yetkili kılınmasına karar 

verilmiştir.”  

 

Tadil Metni, SPK’nın 07 Mart 2013 tarihli 12233903-325.99-209 sayılı yazısı ile alınan 

onay sonrası, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 12 Mart 2013 tarihli ve 

67300147/431.02-55492-299265-2701-1695 sayılı yazısı ile Bakanlık onayını da almıştır.  

 

Ek: Tadil Metni
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ġĠRKETĠN MERKEZ VE ġUBELERĠ 

 

MADDE 3. Şirket'in merkezi İstanbul’dadır. Adresi, Halaskargazi 

Caddesi Yasan İş Merkezi No:243/6 Kat:6  Osmanbey-Şişli / 

İstanbul’dur.Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret sicil tescil 

ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese 

yapılan tebligat Şirket’e yapılmış sayılır.Tescil ve ilan edilmiş 

adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi 

içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. 

Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’na 

bilgi vermek şartıyla Şube ve Temsilcilik açabilir. 

 

YÖNETĠM KURULU VE GÖREV SÜRESĠ 

 

MADDE 10.  Şirketin işleri ve yönetimi, üçüncü kişilere karşı temsil 

ve ilzamı,  Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı 

hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından en çok 3 yıl için 

seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda 

belirtilen şartları haiz ve çoğunluğu icrada görevli olmayan 11 

(onbir) üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından  

yürütülür. Görev süresi sona eren üyelerin tekrar aday 

gösterilerek seçilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulu ilk 

toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı 

zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. 

 

Yönetim Kurulu’nda görev alacak bağımsız üyelerin 

sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal 

yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. 

 

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, 

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve  Sermaye Piyasası 

mevzuatı ve ilgili diğer  mevzuatta belirtilen şartları haiz bir 

kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurul’un 

onayına sunar.  Onaylanması halinde seçilen üye eski üyenin 

süresini tamamlar. 

 

Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından her 

zaman görevden alınabilir. 

 

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, 

yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim 

Kurulu Üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. 

 

 

 

 

 

YÖNETĠM KURULUNA SEÇĠLME ġARTLARI  

 

MADDE 11. Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğunun T.C. 

vatandaşı olmaları ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası  

mevzuatı ve ilgili diğer  mevzuatta öngörülen şartları taşımaları 

gerekir.  

 

YÖNETĠM KURULU TOPLANTILARI, ÖZELLĠK ARZ EDEN KARARLAR 

VE KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM 

MADDE 12. Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen 

zamanlarda, Başkan veya bulunmadığı zamanlarda Başkan 

Vekilinin çağrısı ile toplanır. Yönetim Kurulu Üyelerinden her biri 

de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun 

toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan 

vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmazsa üyeler de re'sen 

çağrı yetkisine sahip olurlar. Toplantılarda her üyenin bir oy 

 

ġĠRKETĠN MERKEZ VE ġUBELERĠ 

 

MADDE 3. Şirket'in merkezi İstanbul’dadır. Adresi, Halaskargazi 

Caddesi Yasan İş Merkezi No:243/6 Kat:6  Osmanbey-

Şişli/İstanbul’dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret sicil tescil 

ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. 

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket’e yapılmış 

sayılır. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası 

Kurulu’na bilgi vermek şartıyla Şube ve Temsilcilik açabilir. 

 

 

 

YÖNETĠM KURULU VE GÖREV SÜRESĠ 

 

MADDE 10.  Şirketin işleri ve yönetimi, üçüncü kişilere karşı temsil 

ve ilzamı,  Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı 

hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından 1 yıl için seçilen 

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda belirtilen 

şartları haiz ve çoğunluğu icrada görevli olmayan 11 (onbir) 

üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından  yürütülür. 

Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve 

başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili 

seçer. 

 

Yönetim Kurulu’nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı 

ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin 

düzenlemelerine göre tespit edilir. 

 

Görev süresi sona eren üyelerin tekrar aday gösterilerek 

seçilmeleri mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle 

boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve  

Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer  mevzuatta belirtilen 

şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk 

Genel Kurul’un onayına sunar.  Bu yolla seçilen üye, onaya 

sunulduğu Genel Kurul Toplantısı’na kadar görev yapar ve 

onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.  

 

Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman 

görevden alınabilir. 

 

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, 

yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu 

Üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. 

 

Tüzel kişiler de Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir. Bu 

halde, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerinde yer alan 

esaslara uyulur 

 

YÖNETĠM KURULUNA SEÇĠLME ġARTLARI  

 

MADDE 11. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Türk Ticaret Kanunu, 

Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer  mevzuatta öngörülen 

şartları taşımaları gerekir. 

 

YÖNETĠM KURULU TOPLANTILARI, ÖZELLĠK ARZ EDEN KARARLAR VE 

KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM 

MADDE 12. Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen 

zamanlarda, Başkan veya bulunmadığı zamanlarda Başkan 

Vekilinin çağrısı ile toplanır. Yönetim Kurulu Üyelerinden her biri de 

başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun 

toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili 

yine de Kurulu toplantıya çağırmazsa üyeler de re'sen çağrı 

yetkisine sahip olurlar. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı 

vardır.Oy hakkı şahsen kullanılır. Yönetim Kurulu kararları, başkan, 
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hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden hiçbiri toplantı 

yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu 

kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar 

şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının 

çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir . 

Yönetim Kurulu’nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu 

Başkanı ve bulunmadığı zamanlarda Başkan vekili tarafından 

tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik 

yapılabilir.  

 

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, 

karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. 

 

Yönetim Kurulu tamamen elektronik ortamda 

yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir 

toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla 

da icra edilebilir.  

 

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır 

ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır.  Oylar 

eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci 

toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.  

 

Yönetim Kurulu’nda oylar kabul veya red olarak 

kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak 

imzalar. 

 

Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil 

tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar. 

 

Şirket ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar 

arasında, (B) bendinde sayılan hususlardaki Yönetim Kurulu 

kararları oybirliği ile alınmadığı takdirde kararın gerekçeleri ile 

birlikte Sermaye Piyasası Kurulu’nun özel durumların kamuya 

açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya 

açıklanması, ayrıca yapılacak ilk Genel Kurul toplantısının 

gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi gerekir. 

A- Taraflar 

a) Şirkette sermayenin %10 veya üzerinde paya veya bu 

oranda oy hakkına sahip ortaklar, 

b) Şirkette Yönetim Kurulu’na aday gösterme imtiyazını 

içeren pay sahibi ortaklar 

c) Şirkete danışmanlık hizmeti veren şirket, 

d) (a) ve (b) bentlerinde sayılanların %10’dan fazla paya 

veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketler, 

e) Şirketin iştirakleri, 

f) Şirkete işletmecilik hizmeti veren şirketler. 

B- Özellik arz eden kararlar 

a) Şirket portföyünden varlık alınması, satılması, kiralanması 

veya kiraya verilmesine ilişkin kararlar, 

b) Şirketin portföyündeki varlıkların pazarlanması işini üstlenecek 

şirketlerin belirlenmesine ilişkin kararlar, 

c) Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar, 

d) Şirketin paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde 

bulunan aracı kuruluşun belirlenmesine ilişkin kararlar, 

e) Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar, 

başkan vekili veya üyelerinden herhangi birisi toplantı yapılması 

isteminde bulunmadığı takdirde, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili 

hükümlerinde yer alan esaslar çerçevesinde toplantı 

yapılmaksızın da alınabilir. 

Yönetim Kurulu’nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu 

Başkanı ve bulunmadığı zamanlarda Başkan vekili tarafından 

tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik 

yapılabilir.  

 

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar 

almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. 

 

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip 

olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi 

uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret 

Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik 

Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ  hükümleri uyarınca 

hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına 

ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini 

kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de 

hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket ana 

sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden 

veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin 

ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen 

çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Elektronik ortamda Yönetim 

Kurulu toplantılarına ilişkin sermaye piyasası mevzuatına uyulur. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız yönetim kurulu 

üyelerinin karar nisaplarına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak 

şartıyla, Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır 

ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylar eşit 

olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci 

toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.  

  

         Yönetim Kurulu’nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. 

Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. 

Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin 

etmek suretiyle oy kullanamazlar. 

Şirket ile bu fıkranın  (A) bendinde sayılan taraflar 

arasında, bu fıkranın  (B) bendinde sayılan hususlardaki Yönetim 

Kurulu kararları oybirliği ile alınmadığı takdirde kararın gerekçeleri 

ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu’nun özel durumların kamuya 

açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya 

açıklanması, ayrıca yapılacak ilk Genel Kurul toplantısının 

gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi gerekir. 

A- Taraflar 

a) Şirkette sermayenin %10 veya üzerinde paya veya bu 

oranda oy hakkına sahip ortaklar, 

b) Şirkette Yönetim Kurulu’na aday gösterme imtiyazını 

içeren pay sahibi ortaklar 

c) Şirkete danışmanlık hizmeti veren şirket, 

d) (a) ve (b) bentlerinde sayılanların %10’dan fazla paya 

veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketler, 

e) Şirketin iştirakleri, 

f) Şirkete işletmecilik hizmeti veren şirketler. 
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f) Şirkete mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek 

gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar, 

g) Şirkete proje geliştirme, kontrol veya müteahhitlik hizmeti 

verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar, 

h) (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği menkul 

kıymetlerin Şirket portföyüne  alınmasına ilişkin kararlar,  

i) Şirkete işletmecilik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin 

belirlenmesine ilişkin kararlar, 

j) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan 

taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç doğurucu nitelikteki 

kararlar. 

 

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından 

önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf 

işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek 

verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu 

tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere 

uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları 

geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÖNETĠCĠLERE ĠLĠġKĠN YASAKLAR 

 

MADDE 16. Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu’nun alacağı 

kararlarda taraf olan kimselerden Sermaye Piyasası 

mevzuatında belirlenen kriterlere göre bağımsız olmaması 

durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kurulu’na 

bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. Bu 

hususta TTK’nın “Müzakereye katılma yasağı” başlıklı 

393.maddesi hükmü saklıdır.  Yönetim Kurulu Üyesi, kendisinin 

Şirket dışı kişisel menfaatiyle veya alt ve üst soyundan birinin ya 

da eşinin yahut üçüncü dereceye kadar kan ve kayın 

hısımlarından birinin, kişisel ve Şirket dışı menfaatiyle Şirketin 

menfaatinin çatıştığı konulara ilişkin müzakerelere katılamaz. Bu 

yasak, Yönetim Kurulu Üyesinin müzakereye katılmamasının 

B- Özellik arz eden kararlar 

a) Şirket portföyünden varlık alınması, satılması, kiralanması veya 

kiraya verilmesine ilişkin kararlar, 

b) Şirketin portföyündeki varlıkların pazarlanması işini üstlenecek 

şirketlerin belirlenmesine ilişkin kararlar, 

c) Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar, 

d) Şirketin paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde 

bulunan aracı kuruluşun belirlenmesine ilişkin kararlar, 

e) Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar, 

f) Şirkete mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek 

gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar, 

g) Şirkete proje geliştirme, kontrol veya müteahhitlik hizmeti 

verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar, 

h) (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği menkul 

kıymetlerin Şirket portföyüne  alınmasına ilişkin kararlar,  

i) Şirkete işletmecilik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin 

belirlenmesine ilişkin kararlar, 

j) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan 

taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç doğurucu nitelikteki 

kararlar. 

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından 

önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin önemli nitelikte  ilişkili 

taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat (finansal 

kuruluşlar hariç), rehin (finansal kuruluşlar hariç) ve ipotek 

(finansal kuruluşlar hariç) verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine 

uyulur. Şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü 

kişiler lehine teminat (finansal kuruluşlar hariç), rehin (finansal 

kuruluşlar hariç) ve ipotek (finansal kuruluşlar hariç) verilmesine 

ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin 

çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz 

konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin 

yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri 

çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına 

sunulur. 

 Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu 

tutulan tüm Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur ve zorunlu ilkelere 

uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları 

geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. 

  

        Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

mevzuatı uyarınca kurulması zorunlu bulunan komiteleri ilgili 

düzenlemelerdeki hükümlere uygun şekilde kurmakla 

yükümlüdür. Yönetim Kurulu, bu komitelerin dışında, sermaye 

piyasası mevzuatına uymak şartıyla, Şirket işleri ile ilgili ihtiyaç 

duyulan komiteleri de kurma yetkisine sahiptir.  Komitelerin görev 

alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim 

kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.   

         

         Denetim komitesi üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise 

başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.  

 

YÖNETĠCĠLERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ 

 

MADDE 16. Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulunun alacağı 

kararlarda taraf olan kimselerden Sermaye Piyasası Kurulunca 

belirlenen kriterlere göre bağımsız olmaması durumunda, bu hususu 

gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve toplantı 

tutanağına işletmekle yükümlüdür. Bu hususta TTK’nın 393 üncü   

maddesi hükmü saklıdır. 

                 Yöneticilere ilişkin yasakların belirlenmesinde ve 

uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim 

İlkeleri’nin uygulanması zorunlu ilkelerine ve Türk Ticaret Kanunu’nun 

ilgili maddelerine uygun hareket edilir. 

                Bu hükümlere aykırı hareket eden üye, Şirketin, ilgili olduğu 

işlem sonucu doğan zararını tazmin etmek zorundadır. 
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dürüstlük kuralının gereği olan durumlarda da uygulanır. 

Tereddüt uyandıran hallerde,kararı Yönetim Kurulu verir. Bu 

oylamaya da ilgili üye katılamaz. Menfaat uyuşmazlığı Yönetim 

Kurulu tarafından bilinmiyor olsa bile, ilgili üye bunu açıklamak 

ve yasağa uymak zorundadır. Bu hükümlere aykırı hareket 

eden Yönetim Kurulu  Üyesi ve menfaat çatışması nesnel olarak 

varken ve biliniyorken ilgili üyenin toplantıya katılmasına itiraz 

etmeyen üyeler ve söz konusu üyenin toplantıya katılması 

yönünde karar alan Yönetim Kurulu Üyeleri bu sebeple Şirketin, 

uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlüdürler. Müzakereye 

yasak nedeniyle katılmamanın sebebi ve ilgili işlemler Yönetim 

Kurulu kararına yazılır.  

Yönetim Kurulu Üyeleri, TTK 395 inci maddesi ile getirilen Şirketle 

muamele yapma yasağından ve 396 ncı maddesi ile getirilen 

rekabet yasağından muaf tutulmak için Genel Kurul’dan izin 

alamazlar, kendileri veya başkaları namına bizzat ya da dolaylı 

olarak Şirketle şirket konusuna giren bir ticari işlem 

yapamayacakları gibi şirketin konusuna giren bir ticari işlemi 

kendileri veya başkaları hesabına yapamazlar ve aynı tür ticari 

işlemlerle meşgul bir şirkete sınırsız sorumlu ortak sıfatıyla 

giremezler. 

DENETÇĠLER VE GÖREV SÜRESĠ  

 

MADDE 17. Genel Kurul gerek pay sahipleri arasından, gerek 

dışarıdan 1 yıl için görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu ve 

Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun 2 denetçi seçer. 

 

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu’nun 353-357. 

maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler. İlk bir 

yıl için seçilen denetçiler geçici madde 3’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL KURUL TOPLANTILARI 

 

MADDE 19. Genel Kurul, Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. 

 

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan 

itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır, Genel 

Kurul’u toplantıya çağırmaya yetkili ve görevli olanlar 

tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun 409. ve 413. maddeleri göz 

önüne alınarak hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp 

karara bağlar.  

 

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği 

hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre 

toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurulun 

toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur. 

 

Genel Kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy 

hakkı vardır. Ancak Yönetim Kurulu üye seçiminde A Grubu her 

bir hisse, sahibine 100.000 (Yüzbin) oy hakkı, B Grubu her bir 

hisse, sahibine 1 (Bir) oy hakkı verir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENETLEME 

 

MADDE 17. Finansal tablolar denetçi tarafından, uluslararası 

denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına 

göre denetlenir. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde 

yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı 

olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetim 

kapsamı içindedir.  

 

         Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ve diğer 

ilgili mevzuatta belirlenen şartları haiz denetçi genel kurul 

tarafından 1 yıl için seçilir. Seçilen denetçi, tescil ve Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan ettirilir. 

 

         Özel denetçi seçimi ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu, 

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.  

 

         Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi 

hakkında Türk Ticaret Kanununun ve sermaye piyasası 

mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır. 

 

 

GENEL KURUL TOPLANTILARI 

 

MADDE 19. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin 

sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır, 

Genel Kurul’u toplantıya çağırmaya yetkili ve görevli olanlar 

tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun 409. ve 413. maddeleri göz 

önüne alınarak hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara 

bağlar. 

 

       Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde 

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat 

hükümleri ile bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır 

ve gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurulun toplanma yeri 

ve zamanı usulüne göre ilan olunur. 

 

       Genel Kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı 

vardır. Ancak Yönetim Kurulu üye seçiminde A Grubu her bir pay, 

sahibine 100.000 (Yüzbin) oy hakkı, B Grubu her bir pay, sahibine 

1 (Bir) oy hakkı verir. 

 

      Ana Sözleşmenin 12. maddesinin 9. fıkrası gereğince 

yapılacak genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla 

ilişkili kişiler oy kullanamaz. Bu toplantılarda toplantı nisabı 

aranmaz ve karar oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır. 

Belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan genel kurul kararları 

geçerli sayılmaz. 
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Genel Kurul Toplantılarına Elektronik Ortamda Katılım 

  

       Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan 

hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527nci 

maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, 

Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel 

Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin 

Genel Kurul Toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, 

görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy 

kullanmalarına imkan tanıyacak Elektronik Genel Kurul Sistemini 

kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de 

hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul Toplantılarında 

esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem 

üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik 

hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.           

             

TOPLANTI YERĠ 

 

MADDE 20. Genel Kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya 

Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği yerlerde yapılır. 

 

 

TOPLANTIDA KOMĠSER BULUNMASI 

 

MADDE 21. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı komiserinin hazır bulunması şarttır. 

Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantısında 

alınacak kararlar geçersizdir.  

 

 

 

 

OYLARIN KULLANILMA ġEKLĠ 

 

MADDE 23. Genel Kurul toplantılarında oylar Sermaye Piyasası 

Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekaleten kullanılanları da 

belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırmak suretiyle verilir. 

Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin 

onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak 

gerekir.  

 

ĠLANLAR  

 

MADDE 24. Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu’nun 35’inci 

maddesinin 4’üncü fıkrası hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket merkezinin 

bulunduğu yerde çıkan bir gazete ve Şirket internet sayfasında, 

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı’nda 

belirtilen sürelere uymak kaydıyla yapılır. 

  

       Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin 

yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı 

sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim 

vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta 

önceden yapılır. 

  

       Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için Türk 

Ticaret Kanunu’nun 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır.  

  

       Sermaye Piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret 

Kanunu’ndan kaynaklanan sair ilan ve bilgi verme 

yükümlülükleri saklıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Kurul Toplantılarına Elektronik Ortamda Katılım 

 

       Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak 

sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527nci 

maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, 

Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara 

İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul 

Toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş 

açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına 

imkan tanıyacak Elektronik Genel Kurul Sistemini kurabileceği gibi 

bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. 

Yapılacak tüm Genel Kurul Toplantılarında esas sözleşmenin bu 

hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin 

ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen 

haklarını kullanabilmesi sağlanır. 

 

TOPLANTI YERĠ 

 

MADDE 20. Genel Kurul toplantıları, Olağan ve Olağanüstü 

olarak, Şirket merkezinde veya aynı ilde, yönetim kurulunun 

uygun göreceği yerlerde toplanır 

 

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSĠLCĠSĠ BULUNMASI 

 

MADDE 21. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin hazır bulunması şarttır. 

Temsilcinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantısında 

alınacak kararlar geçersizdir.  

 

       Türk Ticaret Kanunun 407 nci maddesi uyarınca Bakanlık 

temsilcileri ile ilgili diğer düzenlemelere uyulur. 

 

OYLARIN KULLANILMA ġEKLĠ 

 

MADDE 23. Genel kurul toplantılarında oy kullanımına ilişkin 

hususlarda ve vekaleten oy verme işlemlerinde sermaye piyasası 

mevzuatına ve ilgili diğer mevzuata uyulur.     Toplantıya fiziken 

katılmayan pay sahipleri oylarını elektronik ortamda yapılan 

genel kurul toplantılarına ilişkin mevzuat hükümlerine göre 

kullanırlar.  

 

ĠLANLAR 

 

MADDE 24. Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu’nun 35’inci 

maddesinin 4’üncü fıkrası hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket merkezinin bulunduğu 

yerde çıkan bir gazete ve Şirket internet sayfasında, Türk Ticaret 

Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı’nda belirtilen sürelere 

uymak kaydıyla yapılır. 

            

      Genel Kurul  toplantılarına çağrı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 

Piyasası Kanunu  ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile öngörülen 

usullerin yanısıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine 

ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil her türlü 

iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel 

Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden yapılır. Ayrıca 

şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte Türk 

Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası  mevzuatı ve diğer ilgili 

mevzuat hükümleri uyarınca açıklanması gereken bilgiler 

kamuya açıklanır. 

 

       Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için Türk 

Ticaret Kanunu’nun 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır.  

 

        Sermaye Piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret 

Kanunu’ndan kaynaklanan sair ilan ve bilgi verme yükümlülükleri 

saklıdır.  

 

 

 

 



                        ESKĠ METĠN                                                                                  YENĠ METĠN  

                                                                                    
 

SAFĠ KARIN DAĞITIMI 

 

MADDE 28. Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu 

ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere 

uyar. Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri 

gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirketçe ödenmesi ve 

ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından 

ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için 

ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden 

indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi 

(net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra 

kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır: 

 

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe 

 

a) Kalanın %5’i, Türk Ticaret Kanunu’nun 519. 

maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20’sini buluncaya 

kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. 

 

Birinci Temettü 

 

b) Kalan tutara varsa ilgili hesap yılı içinde 

yapılan bağışların ilave edilmesiyle hesaplanacak matrahtan, 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarın altında 

olmamak kaydıyla Şirketin kar dağıtım politikası esaslarını da 

dikkate alarak Genel Kurulca  belirlenen tutarda birinci 

temettü ayrılır 

İkinci Temettü 

 

c)  Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan 

hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı  Genel Kurul 

kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, 

dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya 

ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü  yedek 

akçe olarak ayırmaya yetkilidir. 

d) Genel Kurul, Yönetim Kurulu Üyeleri ile 

memur, müstahdem ve işçilere kardan pay verilmesine karar 

vermeye yetkilidir. 

 

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe 

 

e) Türk Ticaret Kanunu’nun 519. Maddesinin 2. 

fıkrasının (c)  bendi gereğince; ikinci tertip kanuni yedek 

akçenin hesaplanmasında; pay sahipleri ile kara iştirak eden 

diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan 

çıkarılmış sermayenin %5’i oranında kar  payı düşüldükten 

sonra bulunan tutarın onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçe 

olarak ayrılır. 

 

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek 

akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen 

birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına 

ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile 

memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar 

verilemez. 

SAFĠ KARIN DAĞITIMI 

 

MADDE 28. Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve 

Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.  

 

         Şirket’in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, 

Şirket’in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe 

ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel 

kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve mali 

mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar düşüldükten sonra geriye 

kalan ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan 

yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının 

düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi 

olunur:   

 

a)Genel kanuni yedek akçe: Kalanın %5’i, Türk Ticaret 

Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20’sini 

buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılır. 

 

Birinci temettü: 

 

b)Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile 

bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye 

piyasası mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından 

belirlenen oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. 

 

c)Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının 

memur, müstahdem ve işçilere, dağıtılmasına karar verme 

hakkına sahiptir.  

İkinci temettü: 

 

d)Safi kardan, (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen meblağlar 

düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen 

ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak 

bilançoda bırakmaya, Kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave 

etmeye veya olağanüstü  yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. 

 

e)Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması 

kararlaştırılmış olan kısımdan, çıkarılmış sermayenin %5i oranında 

kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret 

Kanununun 519 uncu maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca genel 

kanuni yedek akçeye eklenir. 

f)Yasa hükmüyle ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça 

esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden 

ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe 

ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında 

şirketin memur, müstahdem, çalışan, işçilerine kar payı 

dağıtılmasına karar verilemez.  

 

g)Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, 

bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak 

dağıtılır. 

 

h)Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, 

yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca 

kararlaştırılır. 

 

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde ortaklara temettü 

avansı dağıtılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


