
ESKİ METİN     YENİ METİN  

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ 

MADDE 10.  Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret 

Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından 

hissedarlarca önerilen adaylar arasından en çok üç yıl 

için seçilen ve çoğunluğu icrada görevli olmayan 7 

(Yedi) 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’na 2’den az olmamak üzere, Sermaye 

Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde 

belirtilen Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlığına 

ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız 

Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurul tarafından seçilir. 

Yönetim Kurulu’nda görev alacak bağımsız üyelerin 

sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit 

edilir. 

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilir. 

Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden 

seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle 

boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret 

Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda belirtilen 

şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer 

ve ilk Genel Kurul’un onayına sunar. Böylece seçilen 

üye eski üyenin süresini tamamlar. 

Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından her 

zaman görevden alınabilir. 

 

YÖNETİM KURULUNA SEÇİLME ŞARTLARI  

MADDE 11. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin çoğunluğunun 

T.C. vatandaşı olmaları ve Ticaret Kanunu ile Sermaye 

Piyasası mevzuatında öngörülen şartları taşıması 

gerekir. 

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, ÖZELLİK ARZ 
EDEN KARARLAR VE KURUMSAL YÖNETİM 
İLKELERİNE UYUM 

 

MADDE 12. Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından 

gerekli görülen zamanlarda toplanır. Ancak ayda en az 

bir kez toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin 

bir oy hakkı vardır. 

Yönetim Kurulu’nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu 

Başkanı tarafından tesbit edilir. Yönetim Kurulu kararı 

ile gündemde değişiklik yapılabilir.  

Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği 

üzerine başkan, Yönetim Kurulu’nu toplantıya 

çağırmazsa, üyeler de res’en çağrı yetkisine haiz 

olurlar. 

 

 

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ 

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. 

YÖNETİM KURULUNA SEÇİLME ŞARTLARI  

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.  

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, ÖZELLİK ARZ 
EDEN KARARLAR VE KURUMSAL YÖNETİM 
İLKELERİNE 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. 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 . 



ESKİ METİN     YENİ METİN  

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, 

karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. 

Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlası 

çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların 

çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif 

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, 

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. 

 

 

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, 
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, 
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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. 

 

 

 

 

 

 

YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR 

MADDE 16. Yönetim Kurulu üyeleri ile, Yönetim 

Kurulu’nun alacağı kararlarda taraf olan kimseler 

arasında son iki yıl içerisinde istihdam, sermaye veya 

ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir ilişki kurulmuş 

olması veya eş dahil üçüncü dereceye kadar kan veya 

sıhri hısımlık bulunması durumunda, bu durumda 

bulunan Yönetim Kurulu Üyesi bu hususu gerekçeleri ile 

birlikte Yönetim Kurulu’na bildirmek ve toplantı 

tutanağına işletmekle yükümlüdür. 

Yönetim Kurulu Üyeleri kişisel menfaatlerine veya usul 

ve füruu ile eş dahil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri 

hısımlarının menfaatlerine olan hususların 

müzakeresine iştirak edemez. Bu hükme aykırı hareket 

eden üye, Şirketin, ilgili olduğu işlem sonucu doğan 

zararını tazmin etmek zorundadır. 

Yönetim Kurulu Üyeleri, TTK 334 üncü maddesi ile 

getirilen Şirketle muamele yapma yasağından ve 335 

inci 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. 

 

 

 

 

 

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. 

 

YÖNETİCİLERE İLİŞKİN 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 
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. 
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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 ve Türk Ticaret Kanunu’nun 369.maddesi 
hükmü gözönüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından 
hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. 

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği 
hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Olağanüstü 
Genel Kurul'un 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLANLAR  

MADDE 24. Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde 
çıkan bir gazete ile 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 397. ve 438. maddeleri 
hükümleri uygulanır. 

Sermaye Piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret 
Kanunu’ndan kaynaklanan sair ilan ve bilgi verme 
yükümlülükleri saklıdır. 

 

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. 

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. 

İLANLAR  

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. 

 



ESKİ METİN     YENİ METİN  

SAFİ KARIN DAĞITIMI 

MADDE 28. 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 tesbit 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 
466.maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20’sini 
buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak 
ayrılır. 
 
Birinci Temettü 
 
b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu’nca 
saptanan oran ve miktarda 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 466.maddesinin 2. 
fıkrası 3. bendi gereğince; ikinci tertip kanuni yedek 
akçenin hesaplanmasında; safi kardan %5 oranında kar 
payı  düşüldükten sonra pay sahipleri ile kara iştirak 
eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan 
kısmın onda biri esas alınır ve 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. 
 
 

 

 

 

 

 
 

SAFİ 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.  

 


