
 
(*)Aşağıda yer verilmiş olan esas sözleşme tadil tasarısına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan 

başvurumuz halihazırda inceleme aşamasında olup, henüz onaylanmamıştır. Bu sebeple aşağıda yer alan esas 

sözleşme tadil tasarısında Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın görüşleri 

doğrultusunda değişiklik olabileceği hususunu ortaklarımızın bilgilerine sunarız. 

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT 

ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ 

TADİL TASARISI 

 

ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL 

Kuruluş: 

Madde 1   
 

İstanbul Ticaret Sicilinin 700062 sayısında 

kayıtlı ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ 

TİCARET VE TAAHHÜT LİMİTED 

Şirketinin Türk Ticaret Kanunu’nun 152. 

Maddesine göre nev’i değiştirmesi suretiyle; 

aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve 

uyrukları yazılı kurucular arasında Türk 

Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerin ani 

şekilde kurulmaları hakkındaki hükümlerine 

göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir. 

 

1) CEMAL YÜCEHAN ÖZTÜRE   : 

Göztepe Mah. Kartopu Cad.  No.19 /1 

Beykoz/İSTANBUL - T.C.No: 52126314318 

- T.C.Uyruklu  

 

2) BİLGEHAN ÖZTÜRE                 : 

Göztepe Mah. Çamlık Cad. C 45/12 C No: 5               

                                                             

Beykoz/İSTANBUL – T.C.No: 52123314472 

– T.C.Uyruklu 

 

3) HASAN TUFAN BALLI             :  

Kuyular Cumhuriyet Mah. 418 Sk. No : 7 D / 

D Mezitli / MERSİN- T.C.No: 55273056384 

- T.C.Uyruklu                      

 

4) TÜLİN ÖZTÜRE                         :  

Göztepe Mah.Kartopu Cad. No.19 /1 

Beykoz/İSTANBUL - T.C.No: 52120314536 

- T.C.Uyruklu 

 

5) GÜLGÜN BALLI                     : 

Kuyular Cumhuriyet mah.    418 Sk. No : 7 D 

/ D Mezitli / MERSİN- T.C.No: 

55237057532 - T.C.Uyruklu  

 

Kuruluş: 

Madde 1   
 

İstanbul Ticaret Sicilinin 700062 sayısında 

kayıtlı ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ 

TİCARET VE TAAHHÜT LİMİTED 

Şirketinin Türk Ticaret Kanunu’na göre nev’i 

değiştirmesi suretiyle; aşağıda adları, 

soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı 

kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu’nun 

anonim şirketlerin kurulmaları hakkındaki 

hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil 

edilmiştir. 

 

1) CEMAL YÜCEHAN ÖZTÜRE   :  

Göztepe Mah. Kartopu Cad.  No.19 /1 

Beykoz/İSTANBUL - T.C.No: 52126314318 

- T.C.Uyruklu  

 

2) BİLGEHAN ÖZTÜRE                 :  

Göztepe Mah. Çamlık Cad. C 45/12 C No: 5           

Beykoz/İSTANBUL – T.C.No: 52123314472 

– T.C.Uyruklu 

 

3) HASAN TUFAN BALLI             :  

Kuyular Cumhuriyet Mah. 418 Sk. No : 7 D / 

D Mezitli / MERSİN- T.C.No: 55273056384 

- T.C.Uyruklu                      

 

4) TÜLİN ÖZTÜRE                         :  

Göztepe Mah.Kartopu Cad. No.19 /1 

Beykoz/İSTANBUL - T.C.No: 52120314536 

- T.C.Uyruklu 

 

5) GÜLGÜN BALLI                     : 

Kuyular Cumhuriyet Mah. 418 Sk. No : 7 D / 

D Mezitli / MERSİN- T.C.No: 55237057532 

- T.C.Uyruklu 



Şirketin Amaç ve Konusu 

Madde 3 

 

Şirket Sermaye Piyasası mevzuatına ve diğer 

ilgili mevzuata aykırı olmamak ve gerekli 

hallerde yatırımcının aydınlatılmasını 

teminen özel haller kapsamında Sermaye 

Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli 

açıklamaları, yapmak kaydıyla Şirket 

gayelerinin oluşmasını teminen aşağıda yazılı 

işlerle iştigal etmek üzere kurulmuştur. 

 

1- Her çap ve ebatta Spiral Kaynaklı Çelik 

Boru imal etmek, her çap ve ebatta çelik, 

galveniz, prinç ve PVC Boru imal etmek ve 

bunların alım-satımını ve ihracatını yapmak, 

 

2- Her tür çapta ve ebatta çelik boruların 

izolasyonunu yapmak (iç-dış bitüm, epoxy ve 

polietilen v.b. gibi izolasyon çeşitlerini 

yapmak), 

 

3- Konuları ile ilgili her türlü sanayi 

malzemelerinin imalatını alım satımını ve 

ihracatını yapmak özel kuruluşların, tüzel 

kuruluş ve resmi daireler ile kamu 

kuruluşlarının her türlü çelik konstrüksiyon 

ve demir doğrama işlerinin yer altı ve yer 

üstü olmak üzere her türlü çapta boru ve 

tesisat döşeme işlerinin alçak ve yüksek 

gerilimli enerji nakil hatları işlerini yapmak 

bunlarla ilgili montaj ve demontaj işlerini 

yapmak, 

 

4- Çelik konstrüksiyon ve sanayi malları 

imalatında alanında kullanılmakta olan düz 

ve rulo saç, profil, lama, demir, kaynak 

elektrot gibi malzemeleri satın almak, ithal 

etmek, imal etmek ve satışını yapmak. 

 

Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek 

için: 

 

1- Yurt içindeki ve yurt dışındaki özel ve 

resmi kurumların, yurt içinde ve yurt dışında 

uluslar arası açtıkları ve açacakları her türlü 

ihalelere katılabilir, anlaşmalar yapabilir, 

taahhütlerde bulunabilir, 

 

2- Şirket işlemlerini yapabilmek için 

Şirketin Amaç ve Konusu 

Madde 3 

 

 

Şirket Sermaye Piyasası mevzuatına ve diğer 

ilgili mevzuata aykırı olmamak ve gerekli 

hallerde yatırımcının aydınlatılmasını teminen 

özel haller kapsamında Sermaye Piyasası 

Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamaları, 

yapmak kaydıyla Şirket gayelerinin 

oluşmasını teminen aşağıda yazılı işlerle 

iştigal etmek üzere kurulmuştur. 

 

1- Her çap ve ebatta Spiral Kaynaklı Çelik 

Boru imal etmek, her çap ve ebatta çelik, 

galveniz, prinç ve PVC Boru imal etmek ve 

bunların alım-satımını ve ihracatını yapmak, 

 

2- Her tür çapta ve ebatta çelik boruların 

izolasyonunu yapmak (iç-dış bitüm, epoxy ve 

polietilen v.b. gibi izolasyon çeşitlerini 

yapmak), 

 

3- Konuları ile ilgili her türlü sanayi 

malzemelerinin imalatını alım satımını ve 

ihracatını yapmak özel kuruluşların, tüzel 

kuruluş ve resmi daireler ile kamu 

kuruluşlarının her türlü çelik konstrüksiyon ve 

demir doğrama işlerinin yer altı ve yer üstü 

olmak üzere her türlü çapta boru ve tesisat 

döşeme işlerinin alçak ve yüksek gerilimli 

enerji nakil hatları işlerini yapmak bunlarla 

ilgili montaj ve demontaj işlerini yapmak, 

 

4- Çelik konstrüksiyon ve sanayi malları 

imalatında alanında kullanılmakta olan düz ve 

rulo saç, profil, lama, demir, kaynak elektrot 

gibi malzemeleri satın almak, ithal etmek, 

imal etmek ve satışını yapmak. 

 

Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek 

için: 

 

1- Yurt içindeki ve yurt dışındaki özel ve 

resmi kurumların, yurt içinde ve yurt dışında 

uluslar arası açtıkları ve açacakları her türlü 

ihalelere katılabilir, anlaşmalar yapabilir, 

taahhütlerde bulunabilir, 

 

2- Şirket işlemlerini yapabilmek için 



fabrikalar atölyeler, imalathaneler, 

ticarethaneler, laboratuarlar kurabilir, 

gerektiğinde sahip olduğu tesisleri kısmen 

veya tamamen başkalarına devredebilir, 

kiralayabilir, satabilir, 

 

3- Şirket işinin gereği olarak nakil vasıtaları 

makinalar alabilir, kiralayabilir, gerektiğinde 

sahip olduklarını kiralayabilir, satabilir ve 

ipotek verebilir, 

 

4- Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan 

uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir; 

benzeri krediler temin edebilir, teşviklerden 

yararlanabilir, harç ve istisnalardan vergi 

iadelerinden ithalat ve ihracat primlerinden 

faydalanabilir, 

 

5- Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek 

için ihracat, ithalat yapabilir, işbu 

Sözleşme’de belirlenmiş işlerle ilgili amaç ve 

konusunu gerçekleştirmek için her türlü idari, 

mali ve ticari faaliyetlerde bulunabilir, 

 

6- Şirket amaç ve konuları dahilinde 

müteahhitlik, taşeronluk ve mümessillik 

yapabileceği gibi, kurmuş olduğu 

laboratuarlarda kendisi veya 3. kişiler için 

deneyler de yapabilir, 

 

7- 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 

15/son maddesi hükmüne aykırı olmamak 

kaydıyla, Sermaye Piyasası mevzuatı ile 

düzenlenen aracılık faaliyeti, menkul kıymet 

portföy işletmeciliği ve yatırım danışmanlığı 

faaliyeti niteliğinde olmamak üzere ve 

yürürlükteki tüm mevzuat yükümlülükleriyle 

öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu izni 

olmak üzere gerekli kılınan tüm yasal izinleri 

almak şartıyla, Şirket faaliyetleriyle ilgili 

olarak yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya 

tüzel kişilerle, şirket ve ortaklık kurabilir, 

ortaklıklara katılabilir, mevcut veya 

kurulacak şirketlere ve yönetimine iştirak 

edebilir, mevcut veya kurulacak şirketlerin 

paylarını satın alabilir, bilcümle iktisap ettiği 

değerleri gerektiğinde amacına uygun olarak 

elden çıkarabilir, şirket ve ortakların paylarını 

satın alabilir ve iktisap edebilir veya bu 

paylar üzerinde rehin ve intifa hakkı gibi 

fabrikalar atölyeler, imalathaneler, 

ticarethaneler, laboratuarlar kurabilir, 

gerektiğinde sahip olduğu tesisleri kısmen 

veya tamamen başkalarına devredebilir, 

kiralayabilir, satabilir, 

 

3- Şirket işinin gereği olarak nakil vasıtaları 

makinalar alabilir, kiralayabilir, gerektiğinde 

sahip olduklarını kiralayabilir, satabilir ve 

ipotek verebilir, 

 

4- Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan 

uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir; 

benzeri krediler temin edebilir, teşviklerden 

yararlanabilir, harç ve istisnalardan vergi 

iadelerinden ithalat ve ihracat primlerinden 

faydalanabilir, 

 

5- Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek 

için ihracat, ithalat yapabilir, işbu 

Sözleşme’de belirlenmiş işlerle ilgili amaç ve 

konusunu gerçekleştirmek için her türlü idari, 

mali ve ticari faaliyetlerde bulunabilir, 

 

6- Şirket amaç ve konuları dahilinde 

müteahhitlik, taşeronluk ve mümessillik 

yapabileceği gibi, kurmuş olduğu 

laboratuarlarda kendisi veya 3. kişiler için 

deneyler de yapabilir, 

 

7- Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili 

maddesi hükmüne aykırı olmamak kaydıyla, 

Sermaye Piyasası mevzuatı ile düzenlenen 

aracılık faaliyeti, menkul kıymet portföy 

işletmeciliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti 

niteliğinde olmamak üzere ve yürürlükteki 

tüm mevzuat yükümlülükleriyle öncelikle 

Sermaye Piyasası Kurulu izni olmak üzere 

gerekli kılınan tüm yasal izinleri almak 

şartıyla, Şirket faaliyetleriyle ilgili olarak yerli 

ve/veya yabancı gerçek ve/veya tüzel 

kişilerle, şirket ve ortaklık kurabilir, 

ortaklıklara katılabilir, mevcut veya kurulacak 

şirketlere ve yönetimine iştirak edebilir, 

mevcut veya kurulacak şirketlerin paylarını 

satın alabilir, bilcümle iktisap ettiği değerleri 

gerektiğinde amacına uygun olarak elden 

çıkarabilir, şirket ve ortakların paylarını satın 

alabilir ve iktisap edebilir veya bu paylar 

üzerinde rehin ve intifa hakkı gibi mülkiyet 



mülkiyet harici hakları iktisap edebilir, 

 

8- Yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel 

kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, 

Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki 

sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her 

türlü tahvil, kara iştirakli tahvil, pay ile 

değiştirilebilir tahvil, dönüştürülebilir tahvil, 

varant, oydan yoksun pay, katılma intifa 

senetleri, kar-zarar ortaklığı belgesi ve 

Sermaye Piyasası mevzuatına uygun diğer 

tüm sermaye piyasası aracı, menkul kıymeti 

ve kıymetli evrakı ihraç edebilir. İhraç 

edilecek borçlanma senetlerinin, ihraç 

limitleri hususlarında, Sermaye Piyasası 

Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri 

uygulanır. Şirket yönetim kurulu, Sermaye 

Piyasası Kanunu’nun 13. maddesi 

çerçevesinde tahvil, finansman bonusu ve 

diğer borçlanma araçlarını ihraç yetkisine 

sahiptir. Bu durumda Türk Ticaret 

Kanunu’nun 423. maddesi uygulanmaz. 

Ayrıca, Şirket yönetim kurulu, oydan yoksun 

pay ihracına da karar vermeye yetkilidir, 

 

 

9- Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı 

olmamak kaydıyla, şirket konusuna giren her 

türlü ticari ve sınai iş ve işlemleri kendi 

ortaklarıyla veya yönetim kurulu üyeleri ile 

de yapabilir, 

 

10- Yatırımcıların aydınlatılmasını 

teminen, özel haller kapsamında, Sermaye 

Piyasası mevzuatı uyarınca gerekli 

açıklamaların yapılması ve ilgili hükümlerine 

uyulması kaydıyla, Şirket yönetim kontolü 

altında bulunan iştiraklerine kefil olabilir, 

garanti verebilir, gerektiğinde de bu tür 

iştiraklerinin alacağı kredilere karşılık, şirket 

gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir, 

işletme rehni verebilir. Şirket’in kendi adına 

ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat 

vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis 

etmesi hususlarında, Sermaye Piyasası 

mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara 

uyulur,  
 

 

 

harici hakları iktisap edebilir, 

 

8- Yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel 

kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, 

Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair 

mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü 

tahvil, kara iştirakli tahvil, pay ile 

değiştirilebilir tahvil, dönüştürülebilir tahvil, 

varant, oydan yoksun pay, katılma intifa 

senetleri, kar-zarar ortaklığı belgesi ve 

Sermaye Piyasası mevzuatına uygun diğer 

tüm sermaye piyasası aracı, menkul kıymeti 

ve kıymetli evrakı ihraç edebilir. İhraç 

edilecek borçlanma senetlerinin, ihraç 

limitleri hususlarında, Sermaye Piyasası 

Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri 

uygulanır. Şirket yönetim kurulu, Sermaye 

Piyasası Kanunu’nun 13. maddesi 

çerçevesinde tahvil, finansman bonusu ve 

diğer borçlanma araçlarını ihraç yetkisine 

sahiptir. Ayrıca, Şirket yönetim kurulu, oydan 

yoksun pay ihracına da karar vermeye 

yetkilidir, 

 

9- Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı 

olmamak kaydıyla, şirket konusuna giren her 

türlü ticari ve sınai iş ve işlemleri kendi 

ortaklarıyla veya yönetim kurulu üyeleri ile de 

yapabilir, 

 

10- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, 

özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası 

mevzuatı uyarınca gerekli açıklamaların 

yapılması ve ilgili hükümlerine uyulması 

kaydıyla, Şirket yönetim kontrolü altında 

bulunan iştiraklerine kefil olabilir, garanti 

verebilir, gerektiğinde de bu tür iştiraklerinin 

alacağı kredilere karşılık, şirket 

gayrimenkulleri üzerinde ipotek, rehin, intifa 

gibi ayni haklar tesis edebilir, işletme rehni 

verebilir, menkul ve gayrimenkuller iktisap 

edebilir, iktisap edilen gayrimenkulleri 

devir ve ferağ ile bunları kısmen veya 

tamamen başkalarına kiralayabilir, 

devredebilir, irtifak hakkı, gayrimenkul 

mükellefiyeti, kat irtifakı tesis edebilir. 

Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine 

garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek 

dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında, 

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde 



 

11- Yukarıda gösterilen konulardan başka, 

ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu 

görülecek başka işlere girişilmek istendiği 

takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine, 

durum Şirket genel kurulunun onayına 

sunulacaktır. Ana sözleşme tadili niteliğinde 

olan, bu kararın uygulanabilmesi için, 

Şirket’in tüm ana sözleşme değişikliklerinde 

olduğu gibi, Sanayi Ticaret Bakanlığı ve 

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gereken 

izinlerin alınması gerekmektedir.  

 

 

belirlenen esaslara uyulur, 

 

11- Yukarıda gösterilen konulardan başka, 

ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu 

görülecek başka işlere girişilmek istendiği 

takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine, 

durum Şirket genel kurulunun onayına 

sunulacaktır. Ana sözleşme tadili niteliğinde 

olan, bu kararın uygulanabilmesi için, 

Şirket’in tüm ana sözleşme değişikliklerinde 

olduğu gibi, Gümrük Ticaret Bakanlığı ve 

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gereken 

izinlerin alınması gerekmektedir.  

 

Şirketin Merkezi ve Şubeleri  

Madde 4 

 

Şirketin merkezi İstanbul ili Beykoz 

ilçesindedir. Adresi Göztepe Mah. Kartopu 

Cad. Göksu Evleri B 226 Blok No: 34 

Kavacık’tır.  

 

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret 

siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi’nde ilan ettirilir ve keyfiyet T.C. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye 

Piyasası Kurulu Başkanlığı’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 

olması, Şirket için fesih sebebi sayılır. 

 

 

 

 

 

 

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı’na bilgi vermek şartıyla 

yönetim kurulu kararı almak sureti ile uygun 

göreceği diğer yerlerde yurtiçinde ve dışında 

şubeler açabilir. 

Şirketin Merkezi ve Şubeleri  

Madde 4 

 

Şirketin merkezi İstanbul ili Üsküdar 

ilçesindedir. Adresi Kısıklı Mah. Sarıgazi 

Cad. No:47 A Blok Üsküdar / İstanbul’dur.  

 

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret 

siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi’nde ilan ettirilir ve keyfiyet T.C. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye 

Piyasası Kurulu Başkanlığı’na ve mevzuat 

tarafından aranan sair mercilere 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 

olması, Şirket için fesih sebebi sayılır. Aynı 

sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız 

adres değişikliği için ana sözleşmede 

değişiklik yapmak zorunlu değildir. 

 

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı ve gerektiğinde sair 

kamusal mercilere bilgi vermek şartıyla 

yönetim kurulu kararı almak sureti ile uygun 

göreceği diğer yerlerde yurtiçinde ve dışında 

şubeler açabilir. 

 

Şirketin Süresi 

Madde 5 

 

Şirket süresiz olarak kurulmuştur. 

 

Şirketin Süresi 

Madde 5 

 

Şirket süresiz olarak kurulmuş olup kanuni 

sebeplerle veya genel kurulun Türk Ticaret 



Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca 

alacağı kararlar ile sona erer. 

Yönetim Kurulu ve Süresi 

Madde 7 

 

Şirket, genel kurul tarafından seçilecek, 

çoğunluğu icrada görevli olmayan Türk 

Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 6 (altı) 

üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından 

idare edilir. 

 

Yönetim kuruluna 2 (iki)’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.  

 

Şirket Yönetim Kurulu’nun 4 (dört) üyesi, 

(A) grubu pay sahiplerinin göstereceği 

adaylar arasından Genel Kurul tarafından 

seçilir. (A) grubu pay sahipleri tarafından 

gösterilen adaylar arasından atanan üyelerden 

birinin üyeliğinin boşalması halinde, yerine 

yine (A) grubu pay sahipleri tarafından aday 

gösterilen ve kanunen gerekli nitelikleri haiz 

bir üye geçici olarak Yönetim Kurulu’na 

seçilir. 

 

 

(A) grubu pay sahipleri tarafından aday 

gösterilen üyeler dışında kalan yönetim 

kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından aday 

gösterilir. 

 

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıllık bir 

görev süresi için seçilebilirler. Görev süresi 

biten herhangi bir üye yeniden seçilebilir. 

Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret 

Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili 

diğer mevzuat ile öngörülen şartları 

taşımaları gereklidir. 

 

Yönetim Kurulu ilk toplantısında, aralarından 

bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. 

 

Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu 

Yönetim Kurulu ve Süresi 

Madde 7 

 

Şirket, genel kurul tarafından seçilecek, 

çoğunluğu icrada görevli olmayan Türk 

Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 6 (altı) 

üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından 

idare edilir. 

 

Yönetim kuruluna 2 (iki)’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.  

 

Şirket Yönetim Kurulu’nun 4 (dört) üyesi, (A) 

grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar 

arasından Genel Kurul tarafından seçilir. (A) 

grubu pay sahipleri tarafından gösterilen 

adaylar arasından atanan üyelerden birinin 

üyeliğinin boşalması halinde, yerine yine (A) 

grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen 

ve kanunen gerekli nitelikleri haiz bir üye 

geçici olarak Yönetim Kurulu’na seçilir. 

 

 

(A) grubu pay sahipleri tarafından aday 

gösterilen üyeler dışında kalan yönetim 

kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından aday 

gösterilir. 

 

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıllık bir 

görev süresi için seçilebilirler. Görev süresi 

biten herhangi bir üye yeniden seçilebilir. 

Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret 

Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili 

diğer mevzuat ile öngörülen şartları taşımaları 

gereklidir. 

 

 

 

 

Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu 

üyelerini her zaman değiştirebilir. 



üyelerini her zaman değiştirebilir. 

 

Bir yönetim kurulu üyeliğinin boşalması 

halinde, Yönetim Kurulu gerekli nitelikleri 

haiz bir kişiyi, geçici olarak atar. Bu şekilde 

atanan kişi, bir sonraki genel kurula kadar 

geçici olarak görev yapar, atamanın genel 

kurulca onaylanması halinde, atanan kişi 

selefinin görev süresini tamamlar. İşbu ana 

sözleşmenin 7. maddesinin 3. fıkrası 

hükümleri saklıdır. 

 

Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri Genel 

Kurulca karara bağlanır. Söz konusu ücretin 

hesaplanmasında kişilerin toplantı, toplantı 

öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini 

yerine getirmek için harcayacakları zaman 

dikkate alınır. Bağımsız yönetim kurulu 

üyeleri için Sermaye Piyasası Kurulu’nca 

belirlenen esaslar saklıdır. 

 

 

Bir yönetim kurulu üyeliğinin boşalması 

halinde, Yönetim Kurulu gerekli nitelikleri 

haiz bir kişiyi, geçici olarak atar. Bu şekilde 

atanan kişi, bir sonraki genel kurula kadar 

geçici olarak görev yapar, atamanın genel 

kurulca onaylanması halinde, atanan kişi 

selefinin görev süresini tamamlar. İşbu ana 

sözleşmenin 7. maddesinin 3. fıkrası 

hükümleri saklıdır. 

 

 

Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile üst 

düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları 

Şirket’in ücret politikasında düzenlenir. 

Söz konusu politikanın oluşturulmasında, 

Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası 

mevzuatı esas alınır. Yönetim Kurulu 

üyelerine ödenecek ücret genel kurulca 

tespit olunur. Bağımsız yönetim kurulu 

üyeleri için Sermaye Piyasası Kurulu’nca 

belirlenen esaslar saklıdır.  

 

 

Şirketin Temsil ve İlzamı, Yönetim Kurulu 

Üyelerinin Görev Taksimi 

Madde  8  
 

Şirket’in yönetimi ve üçüncü şahıslara karşı 

temsili, yönetim kuruluna aittir. Yönetim 

kurulu idare işlerinin yönetim kurulu 

üyelerinin arasında, ne şekilde ve hangi 

esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit 

eder. 

 

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin 

ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi 

için, bunların Şirket’in ünvanı veya kaşesi 

altına konulmuş ve Şirket’i temsil ve ilzama 

yetkili kılındıkları yönetim kurulu tarafından 

çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve 

ilan edilecek kişi veya kişilerin imzalarını 

taşıması gerekmektedir. Yönetim kurulu bir 

kişiye tek başına Şirket’i temsil ve ilzam 

etme yetkisi verebileceği gibi, bu yetkinin 

birden fazla kişi tarafından birlikte 

kullanılmasına da karar verebilir. 

 

Yönetim kurulu, yetki ve sorumluluklarının 

gereği gibi yerine getirilebilmesi için üyeleri 

 

Şirketin Temsil ve İlzamı, Yönetim Kurulu 

Üyelerinin Görev Taksimi 

Madde  8  
 

Şirket’in yönetimi ve üçüncü şahıslara karşı 

temsili, yönetim kuruluna aittir. Yönetim 

kurulu idare işlerinin yönetim kurulu 

üyelerinin arasında, ne şekilde ve hangi 

esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit 

eder. 

 

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve 

yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi 

için, bunların Şirket’in unvanı veya kaşesi 

altına konulmuş ve Şirket’i temsil ve ilzama 

yetkili kılındıkları yönetim kurulu tarafından 

çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve 

ilan edilecek kişi veya kişilerin imzalarını 

taşıması gerekmektedir. Yönetim kurulu bir 

kişiye tek başına Şirket’i temsil ve ilzam etme 

yetkisi verebileceği gibi, bu yetkinin birden 

fazla kişi tarafından birlikte kullanılmasına da 

karar verebilir. 

 

Yönetim kurulu, yetki ve sorumluluklarının 

gereği gibi yerine getirilebilmesi için, Türk 



arasında en az finans ve mali işlerle hukuksal 

konularda sorumlu üyeleri belirlemek ve bu 

arada gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin 

tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri 

arasından veya hariçten tayin edeceği 

murahhaslara veya pay sahibi olmaları 

zorunlu bulunmayan genel müdür, müdür 

veya müdürlere bırakabilir. Ancak bu 

durumda dahi, Şirket’in temsil ve ilzamı 

hususunda en az bir yönetim kurulu üyesi de 

yetkili olacaktır. Murahhas üye ile müdürlerin 

yetkilerinin kapsamı ile bunların ne şekil ve 

surette temsil ve ilzam edecekleri hususları 

yönetim kurulunca tespit olunarak tescil ve 

ilan ettirilir.  

 

Yönetim kurulu, uygun göreceği konularda 

kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan 

kişilerden oluşan çeşitli komite veya alt 

komiteler oluşturabilir. Bu komiteler 

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim 

İlkeleri ve ilgili mevzuat hükümleri 

çerçevesinde yapılandırılır. 

 

Ticaret Kanunu’nun 375. maddesindeki 

devredilemez görev ve yetkiler saklı 

kalmak üzere, üyeleri arasında en az finans 

ve mali işlerle hukuksal konularda sorumlu 

üyeleri belirleyebilir ve bu arada gerekli 

gördüğü takdirde yetkilerinin tamamını veya 

bir kısmını kendi üyeleri arasından veya 

hariçten tayin edeceği murahhaslara veya pay 

sahibi olmaları zorunlu bulunmayan genel 

müdür, müdür veya müdürlere bırakabilir. 

Ancak bu durumda dahi, Şirket’in temsil ve 

ilzamı hususunda en az bir yönetim kurulu 

üyesi de yetkili olacaktır. Murahhas üye ile 

müdürlerin yetkilerinin kapsamı ile bunların 

ne şekil ve surette temsil ve ilzam edecekleri 

hususları yönetim kurulunca tespit olunarak 

tescil ve ilan ettirilir.  

 

Yönetim kurulu, uygun göreceği konularda 

kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan 

kişilerden oluşan çeşitli komite veya alt 

komiteler oluşturabilir. Bu komiteler Sermaye 

Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 

ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 

yapılandırılır. 

 

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından 

onaylanmış olmak kaydıyla, Türk Ticaret 

Kanunu’nun 367. maddesi uyarınca 

hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi 

kısmen veya tamamen bir veya birkaç 

yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye 

devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, 

hazırlayacağı bu iç yönerge ile Şirket’in 

yönetimini düzenler ve bunun için gerekli 

olan yetki ve sorumlulukları tayin eder ve 

Yönetim Kurulu’na tanınmış olan her 

türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim 

Kurulu’nun tespit edeceği şartlar, 

hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili 

kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde 

bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını 

değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. 

Türk Ticaret Kanunu’nun 375. maddesi 

saklıdır. 



Yönetim Kurulu Toplantıları 

Madde 9   
 

Yönetim kurulu toplantıları etkin ve verimli 

bir şekilde planlanır ve gerçekleştirilir. 

Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından 

gerekli görülen zamanlarda, başkan veya 

başkan vekilinin çağrısıyla toplanır.  

 

Yönetim kurulu üyelerinden veya 

denetçilerden her biri de başkan veya başkan 

vekiline yazılı olarak başvurup kurulun 

toplantıya çağrılmasını talep edebilir.  

 

Yönetim kurulu üyelerinin toplantılara bizzat 

katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim 

sağlayan her türlü teknolojik yöntemle 

katılınabilir. Toplantıya katılamayan, ancak 

görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin 

görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. 

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 330. maddesinin 2. 

fıkrası uyarınca yönetim kurulu kararları 

üyelerden birinin yazılı olarak yaptığı teklifin 

her bir Yönetim Kurulu üyesine sunulması ve 

hiçbir üyenin bu teklif için toplantı talep 

etmemesi şartı ile toplantı yapılmaksızın da 

alınabilir. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız 

yönetim kurulu üyelerinin karar nisaplarına 

ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla, 

Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan 

fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlarını 

toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. 

Oylarda eşitlik olması halinde teklif 

reddedilmiş sayılır.  

 

Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı, 

çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde 

yapılmasını ve alınan kararların tutanağa 

geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür. 

 

 

Yönetim Kurulu Toplantıları 

Madde 9   
 

Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından 

bir başkan ve başkan olmadığı zaman 

onavekâlet etmek üzere en az bir başkan 

vekili seçer. Başkan’ın bulunmadığı 

zamanlarda, Yönetim Kurulu’na Başkan 

Vekili başkanlık eder. Başkan Vekili de 

yoksa, Yönetim Kurulu’na o toplantı için 

kendi arasından seçeceği bir üye başkanlık 

eder. 

 

Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından 

gerekli görülen zamanlarda Yönetim 

Kurulu Başkanı’nın veya Başkan 

Vekili’nin davetiyle toplanır. Her yönetim 

kurulu üyesi, Yönetim Kurulu 

Başkanı’ndan, yönetim kurulunu 

toplantıya çağırmasını yazılı olarak 

isteyebilir. Yönetim Kurulu Başkanı veya 

Başkan Vekili, yönetim kurulu üyesinin 

toplantı talebini ihtiyaca bağlı olarak ve 

imkanlar ölçüsünde karşılamaya özen 

gösterir. 

 

Gündemin tespiti Yönetim Kurulu Başkanı 

tarafından yerine getirilir. Ancak Yönetim 

Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik 

yapılabilir. 

 

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak 

Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile, 

başka bir yerde toplanabilir. Yönetim 

kurulu elektronik ortamda da 

toplanabileceği gibi, toplantılara bazı 

üyeler elektronik ortamda da katılabilir. 

 

Yönetim Kurulu üye tam sayısının 

çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını 

toplantıda hazır bulunan üyelerin 

çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması 

halinde müzakere edilen konu bir sonraki 

toplantıya bırakılır. Bir sonraki toplantıda 

da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. 

 

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı 

vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. 

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. 

 

Kararlar Türk Ticaret Kanunu’nun 390. 

maddesinin 4. fıkrası uyarınca tüm 

yönetim kurulu üyelerine karar şeklinde 

yapılmış bir öneriye en az üye tam 

sayısının çoğunluğunun yazılı onayı 

alınmak suretiyle de verilebilir. 

 

Yönetim Kurulu tamamen elektronik 

ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin 

fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya 

bir kısım üyelerin elektronik ortamda 

katılması yoluyla da icra edilebilir. 

 

Şirket’in yönetim kurulu toplantılarına 

katılma hakkına sahip olanlar, bu 

toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 

1527: maddesi uyarınca elektronik 

ortamda da katılabilir. Şirket Ticaret 

Şirketlerinde Anonim Şirket Genel 

Kurulları Dışında Elektronik Ortamda 

Yapılacak Genel Kurullar Hakkında 

Tebliğ hükümleri uyarınca hak 

sahiplerinin bu toplantılara elektronik 

ortamda katılmalarına ve oy vermelerine 

imkan 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 belirlenen 

haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen 

çerçevede kullanabilmesi sağlanır. 

 

Yöneticilere İlişkin Yasaklar  

Madde 11  

 

Yönetim kurulu üyeleri ile Yönetim 

kurulunun alacağı kararlarda taraf olan 

kimseler arasında son iki yıl içerisinde 

istihdam, sermaye veya ticari anlamda 

doğrudan veya dolaylı bir ilişki kurulmuş 

olması veya eş dâhil üçüncü dereceye kadar 

kan veya sıhrî hısımlık bulunması 

Yöneticilere İlişkin Yasaklar  

Madde 11  

 

Yönetim kurulu üyelerinin, yönetim 

kurulunun alacağı kararlarda taraf olan 

kimselerden Kurulca belirlenen kriterlere 

göre bağımsız olmaması durumunda, bu 

hususu gerekçeleri ile birlikte Yönetim 

Kurulu’na bildirmek ve toplantı 

tutanağına işletmekle yükümlüdür. 



durumunda, bu durumda bulunan yönetim 

kurulu üyesi bu hususu gerekçeleri ile birlikte 

yönetim kuruluna bildirmek ve toplantı 

tutanağına işletmekle yükümlüdür.  

 

Yönetim kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine 

veya usul ve füruu ile eş dâhil üçüncü 

dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının 

menfaatlerine olan hususların müzakeresine 

iştirak edemez. Bu hükme aykırı hareket eden 

üye, Şirket’in, ilgili olduğu işlem sonucu 

doğan zararını tazmin etmek zorundadır. 

 

 

Yönetim kurulu üyesi, kendisinin Şirket 

dışı kişisel menfaatleriyle veya alt ve üst 

soyundan birinin ya da eşinin yahut 

üçüncü derece dahil üçüncü dereceye 

kadar kan ve kayın hısımlarından birinin, 

kişisel ve şirket dışı menfaatiyle Şirket’in 

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 biliniyor 

iken ilgili üyenin toplantıya katılmasına 

itiraz etmeyen üyeler ve söz konusu üyenin 

toplantıya katılması yönünde karar alan 

yönetim kurulu üyeleri bu sebeple Şirket’in 

uğradığı zararı tazminle yükümlüdürler. 

Genel Müdür ve Müdürler  

Madde 12 

 

Yönetim kurulunca, Şirket işlerinin 

yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli 

sayıda müdür atanır. Genel müdürün 

münhasıran tam zamanlı olarak bu görev için 

istihdam edilmiş olması zorunludur. 

 

Genel müdür, yönetim kurulu kararları 

doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, 

Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası 

Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat 

hükümlerine göre Şirket’i yönetmekle 

yükümlüdür.  

 

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresini 

aşan süreler için Genel Müdür atanabilir. 

 

Resmi daireler, özel kuruluş ve kişiler, 

meclisler, mahkemeler kazai ve idari  bütün 

merciler nezdinde, şirketi temsil ihtilaflarda 

sulh, ibra ve tahkim yetkileri yönetim 

kuruluna ait olup, Kurul bu yetkilerden bir 

kısmını işin gereğine ve zorunluluğuna göre 

Yeni metinde karşılığı bulunmamaktadır. 



Ana Sözleşme’nin 8. maddesi kapsamında 

şirket Genel Müdürü’ne bırakabilir. 

 

Denetçiler ve Görevleri 

Madde 13 

 

Genel Kurul, pay sahipleri arasından veya 

dışarıdan, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 

Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, 

gerekli özellikleri haiz, 2 (iki) adet denetçiyi 

en çok 3 (üç) yıl için seçer. Denetçilerin 2 

(iki)’si de (A) grubu paysahiplerinin 

göstereceği adaylar arasından seçilir. 

 

Görev süresi biten denetçinin tekrar seçilmesi 

mümkündür. 

 

Denetçilere  genel kurulca saptanacak aylık 

veya yıllık bir ücret ödenir. 

 

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu’nun 353-

357. maddelerinde sayılan görevleri 

yapmakla yükümlüdür. Denetçiler, bundan 

başka Şirket çıkarlarının korunması 

hususunda gerekli görecekleri bütün 

tedbirlerin alınması için yönetim kuruluna 

önerilerde bulunmaya, görevlerini en iyi 

şekilde yapabilmek için, Şirket’in bütün 

defterleri ile haberleşme kayıtlarını yerinde 

görüp inceleyebilme, oylamaya katılmamak 

şartıyla istedikleri zaman, yönetim kurulu 

toplantılarında bulunmaya yetkildirler. 

 

Denetçilerin her biri, diğerinden bağımsız 

olarak, görevlerini yerine getirmek ve 

yetkilerini kullanmakla yükümlüdür. 

 

Bağımsız Denetçi Ve Görev Süresi 

Madde 13 

 

Şirket genel kurulunca seçilecek bağımsız 

denetçi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 

internet sitesinde ilan edilir. 

 

Denetleme hakkında Türk Ticaret Kanunu 

ve başta Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

düzenlemeleri olmak üzere Şirket’in tabi 

olduğu ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

Bağımsız Denetim 

Madde 14  

 

Şirket hesap ve işlemleri ile ilgili mali 

tabloları Sermaye Piyasası mevzuatınca 

belirlenen sürelerde Sermaye Piyasası 

Kurulu’nca belirlenen Bağımsız Dış Denetim 

Kuruluşlarına denetlettirilir. 

 

Bağımsız dış denetim kuruluşu Yönetim 

Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenen bağımsız dış denetim 

kuruluşu yapılacak ilk genel kurulun onayına 

Yeni metinde karşılığı bulunmamaktadır 



sunulur. 

 

Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız 

denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu 

ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.  

 

Genel Kurul 

Madde 15 

 

a) Genel kurullar, olağan ve olağanüstü 

toplanırlar. Bu toplantılara davette 

Türk Ticaret Kanunu’nun 355., 365., 

366.,ve 368. maddeleri hükümleri ile 

Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili 

hükümleri uygulanır. 

 

b) Toplantı vakti: Olağan genel kurul, 

şirketin hesap devresi sonundan 

itibaren 3 ay içinde ve senede en az 

bir defa ; olağanüstü genel kurullar ise 

şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde 

ve zamanlarda toplanır. 

 

c) Genel kurul toplantılarına başkanlık 

edecek kimse genel kurul tarafindan 

seçilir. Genel kurul divan başkanının 

görevi, görüşmelerin gündeme uygun 

olarak düzenli bir şekilde 

yürütülmesini, tutanağın yasalara ve 

ana sözleşme hükümlerine uygun bir 

şekilde tutulmasını sağlamaktır. Genel 

kurul toplantılarında alınan kararlar, 

bir tutanağa geçirilir. Bu tutanak 

divan heyeti ve hazır bulunan 

bakanlık temsilcisi tarafından 

imzalanır. Yönetim kurulu, genel 

kurul toplantılarına ait tutanaklarının 

tescil ve ilana tabi kısımlarını, ticaret 

siciline tescil ve ilan ettirmekle 

yükümlüdür. 

 

d) Oy verme ve vekil tayini: Genel 

kurullarda toplantıya katılma, oy 

hakkının kullanılması ve vekil tayini 

hususlarında, Türk Ticaret Kanunu ve 

Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri 

uygulanır. Yetki devreden ortağın 

yetki belgesinde belirtilmiş olması 

kaydıyla, temsilci oyunu yetki 

devredenin isteği doğrultusunda 

Genel Kurul 

Madde 15 

 

a) Genel Kurul olağan ve olağanüstü 

olarak toplanır. Bu toplantılara davette 

Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve 

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 

uygulanır. 

 

b) Olağan genel kurul, Şirketin hesap 

devresinin sonundan itibaren üç ay içinde 

ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk 

Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ve 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili 

düzenlemeleri göz önüne alınarak 

yönetim kurulu tarafından hazırlanan 

gündemdeki konuları görüşüp karara 

bağlar. Türk Ticaret Kanunu’nun 438. 

maddesi saklı kalmak üzere gündemde 

bulunmayan hususlar gündeme alınamaz. 

 

c) Olağanüstü genel kurul Şirket 

işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak 

gerekli kararları alır. Olağanüstü genel 

kurulun toplanma yeri ve zamanı 

usulüne göre ilan olunur. 

 

d) Yönetim Kurulu, Türk Ticaret 

Kanunu’nun ilgili hükümleri ile bu 

hükümler çerçevesinde çıkartılan 

yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak 

genel kurulun çalışma ve esaslarına 

ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge 

hazırlayarak genel kurulun onayına 

sunar. Genel kurulun onayladığı iç 

yönerge ticaret sicilinde tescil ve ilan 

ettirilir. 

 

e) Genel kurul toplantılarında her pay, 

sahibine bir oy hakkı verir. 

 

f) Şirketin genel kurul toplantılarına 

katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu 

toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 



kullanmak zorundadır. 

 

Şirket’in yapılacak olağan ve 

olağanüstü genel kurul toplantılarında 

hazır bulunan pay sahiplerinin veya 

vekillerin bir pay için bir oyu vardır.  

 

Genel kurul toplantılarında, pay 

sahipleri, kendilerini, diğer pay 

sahiplerini veya hariçten tayin 

edecekleri vekil vasıtasıyla temsil 

ettirebilirler. Şirkete ortak olan 

vekiller, kendi oylarından başka, 

temsil ettikleri ortağın sahip olduğu 

oyu kullanmaya yetkilidirler. 

Vekaleten oy kullanmaya ilişkin 

Sermaye Piyasası mevzuatı 

düzenlemelerine uyulur. 

 

e) Müzakerenin yapılması ve karar 

nisabı: Olağan ve olağanüstü genel 

kurul toplantılarında aranacak toplantı 

ve karar yeter sayıları hakkında, 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 11. 

maddesi uyarınca Türk Ticaret 

Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu 

hükümleri uygulanır. 

 

Yönetim kurulu üyeliğine aday 

kişilerin de seçimin yapılacağı genel 

kurul toplantısında hazır bulunmaları 

gerekli olup, kendilerine yöneltilecek 

soruları cevaplamaları sağlanır. 

 

Genel Kurul tarafından aksine karar 

verilmedikçe, toplantılar ilgililere ve 

medyaya açık olarak yapılır. Pay 

sahibi veya vekili sıfatı olmaksızın 

toplantıya katılanların söz ve oy hakkı 

yoktur. 

 

f) Toplantı Yeri: Genel kurul, Şirket’in 

merkez adresinde veya yönetim 

kurulunun uygun göreceği Türkiye 

Cumhuriyeti dahilinde herhangi bir 

yerleşim merkezinin uygun bir 

yerinde yapılır. Genel kurul 

toplantısının nerede yapılacağına 

yönetim kurulu karar veririr. 

 

1527. 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. 

 

g) Olağan ve olağanüstü genel kurul 

toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret 

Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve 

ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. 

 

h) Genel kurul toplantılarında 

Bakanlık temsilcisinin bulunması hususu 

Türk Ticaret Kanunu’nun 407. maddesi 

ve ilgili mevzuata tabidir. 

 

i) Pay sahipleri kendilerini genel 

kurullarda Türk Ticaret Kanunu’nun 

427-431. madde hükümlerine göre temsil 

ettirebilirler. Sermaye Piyasası 

mevzuatının halka açık anonim 

ortaklıklarda vekaleten oy kullanmaya 

ilişkin hükümlerine uyulur. 

 

j) Genel Kurul toplantılarında oylar, 

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 

çerçevesinde vekâleten 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. 

 

k) Genel kurul toplantılarına 

elektronik ortamda katılan pay sahipleri 



g) Gerek olağan, gerek olağanüstü genel 

kurul toplantilarinda Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı’nın yetkili temsilcisinin 

bulunması ve toplantı tutanaklarını 

ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. 

Komiserin yokluğunda yapılacak 

genel kurul toplantılarında alınacak 

kararlar ve Komiserin imzasını 

taşımayan toplantı tutanakları geçerli 

değildir.  

 

oylarını, Anonim Şirketlerde Elektronik 

Ortamda Yapılacak Genel Kurullara 

İlişkin Yönetmelik hükümleri 

çerçevesinde Elektronik Genel Kurul 

Sistemi üzerinden kullanırlar. 

 

İlan  

Madde 16 

 

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 

ilgili hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket 

merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete 

ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Kanunu ve bu kanunlarla ilgili 

düzenlemelerde belirtilen sürelere uygun 

olarak yapılır.  

 

Ancak, Genel Kurulun toplantıya 

çağrılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu 

ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine uygun 

olarak yapılır. Şu kadar ki, genel kurul 

toplantı ilanı mümkün olan en fazla pay 

sahibine ulaşmayı sağlayacak her türlü 

iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri 

hariç olmak üzere genel kurul toplantı 

tarihinden en az üç hafta önce yayınlanır.  

 

Şirketin mevzuat gereği yapacağı ilanların 

tümü, Şirket’in internet sitesinde de 

yayınlanır. 

 

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca 

yapılacak özel durum açıklamaları ile, 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca talep edilecek 

her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun 

olarak yapılır. 

 

İlan  

Madde 16 

 

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 

ilgili hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket 

merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete 

ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Kanunu ve bu kanunlarla ilgili 

düzenlemelerde belirtilen sürelere uygun 

olarak yapılır.  

 

Ancak, Genel Kurulun toplantıya 

çağrılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu 

ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine uygun 

olarak yapılır. Şu kadar ki, genel kurul 

toplantı ilanı mümkün olan en fazla pay 

sahibine ulaşmayı sağlayacak her türlü 

iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri 

hariç olmak üzere genel kurul toplantı 

tarihinden en az üç hafta önce yayınlanır.  

 

Şirketin Türk Ticaret Kanunu’nun 1524. 

maddesi ve sair ilgili mevzuat gereği 

yapacağı ilanların tümü, Şirket’in internet 

sitesinde de yayınlanır. 

 

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca 

yapılacak özel durum açıklamaları ile, 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca talep edilecek 

her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun 

olarak yapılır. 

 

Bilgi Verme 

Madde 17 

 

Yönetim kurulu ve denetçi raporları ile yıllık 

bilanço, genel kurul toplantı tutanağı, genel 

kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve 

Bilgi Verme 

Madde 17 

 

Yönetim kurulu ve denetçi raporları ile yıllık 

bilanço, genel kurul toplantı tutanağı, genel 

kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin isim 



hisse miktarlarını gösteren cetvelden üçer 

örnek genel kurulun toplantı tarihinden 

itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı’na gönderilecek veya toplantıda 

hazır bulunacak komisere verilecektir. 

 

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar 

dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi 

verme ve mevzuatta öngörülen rapor ve 

belgeleri göndermekle yükümlüdür. 

  

Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi 

öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız 

denetim raporları Sermaye Piyasası Kurulu'na 

gönderilir ve ayrıca Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun belirlediği esas ve usullere göre 

kamuya duyurulur. 

 

Bilanço, gelir tablosu, Yönetim Kurulu ve 

Denetçi raporlarının düzenlenmesi ve ilanı 

hakkında Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

konuya ilişkin tebliğleri uygulanır. 

 

ve hisse miktarlarını gösteren cetvelden üçer 

örnek genel kurulun toplantı tarihinden 

itibaren en geç bir ay içinde Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı’na gönderilecek veya 

toplantıda hazır bulunacak bakanlık 

temsilcisine verilecektir. 

 

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar 

dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi 

verme ve mevzuatta öngörülen rapor ve 

belgeleri göndermekle yükümlüdür. 

  

Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi 

öngörülen mali tablo ve raporlar ile  bağımsız 

denetlemeye tabi olunması durumunda 
bağımsız denetim raporları Sermaye Piyasası 

Kurulu'na gönderilir ve ayrıca Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun belirlediği esas ve 

usullere göre kamuya duyurulur. 

 

Karın Tespiti ve Dağıtımı 

Madde 18 

 

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 düşüldükten sonra geriye 

kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) 

kar, varsa geçmiş yıl zararlarının 

düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda 

gösterilen şekilde tevzi olunur: 

 

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: 

 

a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır. 

 

Birinci Temettü: 

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan 

bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ 

üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu’nca 

saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü 

ayrılır. 

 

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, 

Karın Tespiti ve Dağıtımı 

Madde 18 

 

Şirket’in Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 

Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun 

olarak hazırladığı finansal tablolarında yer 

alan net dönem karı üzerinden; 

 

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe 

 

Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri 

uyarınca birinci tertip kanuni yedek akçe 

ayrılır. 

 

Birinci Temettü 

 

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 

hazırlanan finansal tablolarda yer alan net 

dönem karı ile, finansal tablolarda yer alan 

net dönem karı dikkate alınarak Sermaye 

Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve 

miktarda birinci temettü ayrılır. 

 

İkinci Temettü 

 



Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu 

üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, 

intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, 

imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla 

kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi 

ve kurumlara dağıtılmasına karar verme 

hakkına sahiptir. 

 

İkinci Temettü: 

 

d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde 

belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan 

kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen 

ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya 

fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya 

yetkilidir. 

 

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: 

 

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer 

kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan 

kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5’i 

oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan 

tutarın onda biri, TTK’nın 466’ncı 

maddesinin 2’nci fıkrası 3’üncü bendi 

uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe 

olarak ayrılır. 

 

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek 

akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay 

sahipleri için belirlenen birinci temettü ve 

oydan yoksun hisse senetleri sahipleri için 

belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse 

senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek 

akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına 

ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay 

sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa 

senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile 

memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli 

amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi 

kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına 

karar verilemez. Ayrıca kârdan ikinci temettü 

dağıtılması halinde oydan yoksun hisse 

senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları 

oranında eşit yararlanma hakları vardır. 

 

Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası 

uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu 

itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların 

ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın 

Net kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan 

hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı 

genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci 

temettü olarak dağıtabileceği gibi 

olağanüstü yedek akçe olarak da ayırabilir. 

 

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe 

 

Birinci temettü dağıtımından sonra nakden 

dağıtılmasına karar verilen temettü 

üzerinden Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili 

hükümleri uyarınca ikinci tertip yedek 

akçe ayrılır. 

 

Dağıtım İlkeleri 

 

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Kanunu ve ilgili düzenlemeleri gereğince 

ayrılması gereken yedekler ve ana 

sözleşmede pay sahipleri için belirlenen 

birinci temettü ayrılmadıkça, Genel 

Kurul’un başka yedek akçe ayırmasına, 

ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci 

temettü nakden ve/veya hisse biçiminde 

ödenmedikçe, yönetim kurulu üyeleri ile, 

memur, müstahdem ve işçilere, 

intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, 

imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla 

kurulmuş olan vakıflara ve benzer 

nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay 

dağıtılmasına karar verilemez. 

 

Temettü hesap dönemi itibariyle emvcut 

payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap 

tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak 

dağıtılır. 

 

Kanuni yedek akçeler toplamının 

çıkartılmış sermayenin yarısını aşmış 

olması durumunda, Genel Kurul, 

çıkarılmış sermayenin yarısını aşan kanuni 

yedek akçelerin ne şekilde kullanılacağı 

hususunu serbestçe karara bağlayacaktır. 

 

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek 

akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay 

sahipleri için belirlenen birinci temettü ve 

oydan yoksun hisse senetleri sahipleri için 

belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse 

senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka 



dağıtılır. 

 

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım 

şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu 

konudaki teklifi üzerine genel kurulca 

kararlaştırılır. 

 

yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr 

aktarılmasına ve temettü dağıtımında 

imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu 

ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim 

kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve 

işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan 

vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara 

kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. 

Ayrıca kârdan ikinci temettü dağıtılması 

halinde oydan yoksun hisse senetlerinin 

diğer paylar gibi sermaye payları oranında 

eşit yararlanma hakları vardır. 

 

Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası 

uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu 

itibarıyla mevcut payların tümüne, 

bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate 

alınmaksızın dağıtılır. 

 

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte 

ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemeleri 

dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi 

üzerine genel kurul tarafından 

kararlaştırılır. Bu ana sözleşme 

hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar 

geri alınmaz. Türk Ticaret Kanunu’nun 

512. maddesi hükmü saklıdır. 

 

Şirket Türk Ticaret Kanunu’nun ve 

Sermaye Piyasası mevzuatının 

hükümlerine uygun olarak avans kar payı 

dağıtabilir. 

 



Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi 

Madde 19 

 

Bu ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin 

genel kurulda görüşülebilmesi için yönetim 

kurulunun bu konuda Sermaye Piyasası 

Kurulu’ndan ve Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı’ndan izin alması şarttır.  

 

Ana sözleşmedeki değişiklikler, usulüne 

uygun olarak, tasdik ve ticaret siciline tescil 

ettirildikten sonra, Türkiye Sicil Gazetesi’nde 

ilan olunur ve bir nüsha Sermaye Piyasası 

Kurulu’na gönderilir. 

 

Genel kurulca ana sözleşmenin 

değiştirilmesine dair verilen karar imtiyazlı 

pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek 

mahiyette ise bu karar, adı geçen pay 

sahiplerinin yapacakları hususi bir toplantıda 

verecekleri diğer bir kararla tasdik 

olunmadıkça, infaz edilemez.  

 

Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi 

Madde 19 

 

Bu ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin 

genel kurulda görüşülebilmesi için yönetim 

kurulunun bu konuda Sermaye Piyasası 

Kurulu’ndan ve Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı’ndan izin alması şarttır.  

 

Ana sözleşmedeki değişiklikler, usulüne 

uygun olarak, tasdik ve ticaret siciline tescil 

ettirildikten sonra, Türkiye Sicil Gazetesi’nde 

ilan olunur ve bir nüsha Sermaye Piyasası 

Kurulu’na gönderilir. 

 

Genel kurulca ana sözleşmenin 

değiştirilmesine dair verilen karar imtiyazlı 

pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek 

mahiyette ise bu karar, adı geçen pay 

sahiplerinin yapacakları hususi bir toplantıda 

verecekleri diğer bir kararla tasdik 

olunmadıkça, infaz edilemez.  

 

Hesap Dönemi ve Finansal Tablolar 

Madde 20 

 

Şirket’in hesap dönemi ocak ayının birinci 

günü başlar ve aralık ayının sonuncu günü 

sona erer.  

 

Şirket’in faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve 

ara dönem finansal tablo ve raporlar ile 

faaliyet raporlarının hazırlanmasında, 

Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur. 

 

Türk Ticaret Kanunu’nun bilanço ve kar zarar 

tablosunun hazırlanması ve Şirket 

denetçilerince incelenmesine ilişkin 

hükümleri saklıdır. 

 

Genel kurul toplantılarında, yönetim kurulu 

faaliyet raporu ile denetçi raporu ve ilgili 

döneme ait finansal tablo ve raporlar pay 

sahiplerinin incelemesine olanak vermek için 

hazır bulundurulur.  

 

Bütün pay sahipleri şirket merkezinde veya 

genel kurla giriş kartlarının dağıtılacağının 

duyurulduğu bütün yerlerde adı geçen 

belgeleri inceleyebilecekleri gibi bunlardan 

Hesap Dönemi ve Finansal Tablolar 

Madde 20 

 

Şirket’in hesap dönemi ocak ayının birinci 

günü başlar ve aralık ayının sonuncu günü 

sona erer.  

 

Şirket’in faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve 

ara dönem finansal tablo ve raporlar ile 

faaliyet raporlarının hazırlanmasında, 

Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur. 

 

Türk Ticaret Kanunu’nun bilanço ve kar zarar 

tablosunun hazırlanması ve incelenmesine 

ilişkin hükümleri saklıdır. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi 

öngörülen finansal tablo ve raporlar ile 

bağımsız denetlemeye tabi olunması 

durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye 

Piyasası Kurulu’nca belirlenen usul ve esaslar 

dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya 

duyurulur. 

 



birer nüsha alabilirler.  

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi 

öngörülen finansal tablo ve raporlar ile 

bağımsız denetlemeye tabi olunması 

durumunda bağımsız denetim raporu 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen usul 

ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve 

kamuya duyurulur. 

 

 

 

 

 

 

 

 


