Ticaret Sicil No: İstanbul/41603
ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
28/03/2013 TARİHLİ GENEL KURUL
TOPLANTISINA DAVET
Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 28 Mart 2013 tarihinde Perşembe günü, “Barcelo Eresin
Topkapı Oteli, Millet Caddesi No:186 Topkapı / İSTANBUL” adresinde saat 14:00’de, A Grubu İmtiyazlı Hisse
Senedi Sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısının aynı tarih ve adreste saat 15.30’da, B Grubu İmtiyazlı Hisse
Senedi Sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısının aynı tarih ve adreste saat 16.00’da aşağıda belirtilen
gündeme göre yapılmasına karar verilmiştir.
2012 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Raporları ve Denetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve
Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri
Uyum Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli
açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket
Merkezi’nde, www.ulkerbiskuvi.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun
Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve
yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya
vekaletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.ulkerbiskuvi.com.tr adresindeki Şirketimizin
internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu’ nun Seri: IV, No.8 Tebliği’ inde
öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri
gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet
belgesi ibrazı gerekli değildir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki
yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan, Şirketimizin www.ulkerbiskuvi.com.tr
internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0 212 568 67 00) bilgi edinmeleri rica olunur.
6102 sayılı Yeni Türk Kanunun’nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30
uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo
edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri
durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara
ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından
görülmeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı’na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının
bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30’ a
kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen
“kısıtlamanın” kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.
Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma
hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur.

2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2012 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
2012 yılı Murakıp raporu ve bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
2012 yılı Finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki,
Yönetim kurulu üyelerinin ve murakıpların ayrı ayrı ibrası,
Şirket Karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Yönetim Kurulu tarafından önerilen Şirket Denetçisinin genel kurul onayına sunulması,
Yönetim Kurulunca kabul edilen İç Yönergenin genel kurul onayına sunulması,
Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
Şirketin 2012 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında genel kurula bilgi
verilmesi
SPK’nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında “İlişkili Taraflarla”
yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
Kar Dağıtım Politikasının genel kurul onayına sunulması
Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri
yapabilmeleri için yetki verilmesi,
SPK ve Sanayi ve Gümrük Bakanlığı tarafından uygun bulunan şirket esas sözleşmesinin
4,7,9,11,17,20,21,22,24,25,26,33,38 maddelerinin tadil edilmesine ilişkin tadil tasarısının
onaylanması

A GRUBU HİSSE SENEDİ SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
GÜNDEMİ
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2. SPK ve Sanayi ve Gümrük Bakanlığı tarafından uygun bulunan şirket esas sözleşmesinin
4,7,9,11,17,20,21,22,24,25,26,33,38 maddelerinin tadil edilmesine ilişkin tadil tasarısının onaylanması

B GRUBU HİSSE SENEDİ SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
GÜNDEMİ
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2. SPK ve Sanayi ve Gümrük Bakanlığı tarafından uygun bulunan şirket esas sözleşmesinin
4,7,9,11,17,20,21,22,24,25,26,33,38 maddelerinin tadil edilmesine ilişkin tadil tasarısının onaylanması

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI
Mevcut
4 - Şirketin merkez ve şubeleri:
Madde 4 - Şirketin merkezi İstanbul ili Zeytinburnu
ilçesi Davutpaşa Caddesi No:10 Topkapı’dadır. Adres
değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline 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 şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş
adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi
içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi
sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve
Sermaye Piyasası Kurulu’na haber vermek şartı ile yurt
içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, üretim tesisleri
kurabilir.

Yeni
4 - Şirketin merkez ve şubeleri:
Madde 4 - Şirketin merkezi İstanbul ili Üsküdar ilçesi
Kısıklı Mahallesi Ferah Caddesi No: 1 Büyük
Çamlıca’dadır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret
Siciline 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 şirkete yapılmış sayılır.
Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen,
yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu
durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na haber
vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler
açabilir, üretim tesisleri kurabilir.

II
Sermaye ve Hisse Senetleri

II
Sermaye ve Hisseler

1 – Şirketin Sermayesi:
Madde 7 - Şirket 3794 sayılı Kanunla değişik 2499
sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini
kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.01.2004
tarih ve 2/24 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin
kayıtlı sermayesi 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk
Lirası olup beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde
50.000.000.000. (Ellimilyar) paya bölünmüştür.

Şirketin Sermayesi:
Madde 7 - Şirket 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre
kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası
Kurulu’nun izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 500.000.000 (Beşyüzmilyon)
Türk Lirası olup beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde
50.000.000.000. (Ellimilyar) paya bölünmüştür.

Şirketin önceki toplam çıkarılmış sermaye tutarı
268.600.000 (İkiyüzaltmışsekizmilyonaltıyüzbin) Türk
Lirası iken, bu defa emisyon primli olarak tahsisli
sermaye artışı yoluyla artırılan 7,340,000,000 adet hisse
karşılığı 73.400.000- Türk lirası tutarındaki sermaye;
mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak
nama yazılı intifa senedi sahiplerine tadilden önceki esas
sözleşmenin 9. Maddesinin tamamının ve 34’üncü
maddesinin (d) bendinin kaldırılması, A grubu hamiline
ve B grubu nama yazılı hisse senedi sahiplerine bu senet
sahiplerinin tadilden önceki esas sözleşmenin 34’üncü
maddesinin (d) bendinin kaldırılması suretiyle, temettü
imtiyaz ve haklarının kaldırılması karşılığında; şirketten
olan alacaklarından mahsup edilerek gerçekleştirilmiştir.
Buna göre 22.171 adet intifa hisse senedi sahiplerine
toplam 29.350.020 TL tutarında; 1486 adet A grubu
hamiline hisse senedi sahiplerine toplam 29.525.607 TL
tutarında ve 731 adet B grubu nama yazılı hisse senedi
sahiplerine toplam 14.524.373 TL tutarında C Grubu
hisse senedi verilmiştir. 731 adet eski B grubu pay
senetleri, bu gruba ait temettü imtiyazının kaldırılmış
olması ve başkaca bir imtiyazlarının kalmaması nedeniyle
C grubuna dönüşmüştür. D grubunun (İşbu Ana
sözleşmenin 11. Maddesi ile) mevcut imtiyazı devam

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye
tavan izni, 2013-2017 yılları arası (5 yıl) için geçerlidir.
2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına
ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim
kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha
önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için,
Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel
Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz
konusu yetkinin alınamaması ve kayıtlı sermaye sistemi
için aranan niteliklerin kaybedilmesi halinde Şirket
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından sistemden çıkartılır.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 34.200.000.000 adet
hamiline yazılı olmak üzere, beheri 1 Kuruş itibari
değerde 34.200.000.000 (otuzdörtmilyarikiyüzmilyon)
paya bölünmüş, 342.000.000 (Üçyüzkırkikimilyon) Türk
Lirası olup tamamı ödenmiştir. Paylar arasında herhangi
bir imtiyaz ve grup ayrımı yoktur.
Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında, Sermaye
Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli
gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına gerekli
kadar, yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi
artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının
sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar
almaya yetkilidir.

ettiğinden bu grubun ismi B grubu olmuştur.
Bu sermaye artışı neticesinde Şirketin çıkarılmış
sermayesi beheri 1 Kuruş itibari değerde 34.200.000.000
(otuzdörtmilyarikiyüzmilyon) paya bölünmüştür. Şirketin
çıkarılmış sermayesi; 34.199.996.297 adet C Grubu
hamiline, 1.486 adet A Grubu hamiline, 2.217 adet B
Grubu nama, yazılı hisse senedinden oluşmuştur ve
toplam sermaye tutarı 342.000.000 (Üçyüzkırkikimilyon)
Türk Lirası olup tamamı ödenmiştir.

Şirket fonlarından çıkarılacak hisseler, mevcut şirket
ortaklarına, şirket sermayesine olan iştirak oranlarına
göre bedelsiz olarak dağıtılacaktır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket fonlarından çıkarılacak hisse senetleri, mevcut
şirket ortaklarına, şirket sermayesine olan iştirak
oranlarına göre bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Şirket
Yönetim Kurulu hisse senetlerini müteaddit hisseyi ihtiva
edecek kupürler halinde bastırabilir.
Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken 5274
Sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına
dair Kanun Kapsamında 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir.
Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her
biri 1.000 TL lik 10 adet pay karşılığında 1 kuruşluk 1
Pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak
ortakların sahip olduğu paylarda doğan hakları saklıdır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.
3 - Nama yazılı hisse senetlerinin devri:
3 - Nama yazılı hisse senetlerinin devri:
Madde 9 - Nama yazılı hisse senetleri esas itibariyle Madde 9 MÜLGA
devrolunabilir. Devir ciro edilmiş senedin devralana
teslimi ve pay defterine kayıt ile hüküm ifade eder.
Şirket sebep göstermeksizin dahi devri pay defterine
kayıttan imtina edebilir. Türk Ticaret Kanununun 418 inci
maddesinin son fıkrası mahfuzdur.
III
Yönetim

III
Yönetim

A – Yönetim Kurulu
Azalıklar
Madde : 11Yönetim Kurulu, icrada görevli olan ve olmayan
üyelerden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri içerisinde yer
alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri ile Yönetim
Kurulunun yapısı ve teşkili hakkında Sermaye Piyasası
Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

A – Yönetim Kurulu
Azalıklar
Madde : 11Yönetim Kurulu, icrada görevli olan ve olmayan
üyelerden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri içerisinde yer
alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri ile Yönetim
Kurulunun yapısı ve teşkili hakkında Sermaye Piyasası
Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

İşbu maddenin yukarıdaki birinci paragrafı saklı kalmak
kaydıyla, Şirketin işleri Genel Kurul tarafından Türk
Ticaret Kanunu hükümleri ve aşağıda belirtilen şartlar
dairesinde seçilecek en az yedi üyeden oluşan bir
Yönetim Kurulu tarafından yürütülür ve temsil olunur.
Yönetim Kurulu’nun 4 (dört) üyesi A grubu hisse
sahiplerinin salt çoğunluğu ile tespit edecekleri
adaylardan, bir üyesi B grubu hisse sahiplerinin salt
çoğunluğu ile tespit edecekleri adaylardan ve diğer üyeler
de genel hükümlere göre tespit edilecek adaylardan seçilir.

İşbu maddenin yukarıdaki birinci paragrafı saklı kalmak
kaydıyla, Şirketin işleri Genel Kurul tarafından Türk
Ticaret Kanunu hükümleri ve aşağıda belirtilen şartlar
dairesinde seçilecek en az yedi üyeden oluşan bir
Yönetim Kurulu tarafından yürütülür ve temsil olunur.
Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına
ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar
hakkında temel bilgiye haiz, şirket yönetimi hakkında
yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin
işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında
temel bilgiye haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve
deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği
bulunan ve en az 1/3 oranındaki üyenin yüksek öğrenim
görmüş kişilerden seçilmesi esastır.
Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi
yerine getirilebilmesi için üyeleri arasından bir Başkan, bir
de Başkan Yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu Başkanı ve
genel müdürün ayrı olmasına özen gösterilir. Yönetim
Kurulu gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir
bölümünü, şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı
kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek
murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı
yapabilir.
Yönetim Kurulu Başkanı, yönetim kurulunu toplantıya
çağırmaya ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılması ve
alınan kararların tutanağa geçirilmesinden sorumludur; bu
sorumluluğunu Yönetim Kurulu Sekretaryası aracılığıyla
yerine getirir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,
kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve
sorumlulukları üstlenir, Başkanın herhangi bir nedenle
katılamadığı kurul toplantılarını yönetir ve Başkana tüm
işlevlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur.

yeteneği bulunan ve en az 1/3 oranındaki üyenin yüksek
öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.
Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi
yerine getirilebilmesi için üyeleri arasından bir Başkan,
bir de Başkan Yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu Başkanı
ve genel müdürün ayrı olmasına özen gösterilir. Yönetim
Kurulu gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir
bölümünü, şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı
kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek
murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı
yapabilir.
Yönetim Kurulu Başkanı, yönetim kurulunu toplantıya
çağırmaya ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılması ve
alınan kararların tutanağa geçirilmesinden sorumludur; bu
sorumluluğunu Yönetim Kurulu Sekretaryası aracılığıyla
yerine getirir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,
kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve
sorumlulukları üstlenir, Başkanın herhangi bir nedenle
katılamadığı kurul toplantılarını yönetir ve Başkana tüm
işlevlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir
sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri
taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına
sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından işbu
maddenin yukarıdaki birinci paragrafında belirlenen
Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir esaslara uygun olarak seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği
sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine
bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak seçildiği kişinin süresini tamamlar.
üzere Yönetim Kurulu tarafından işbu maddenin
yukarıdaki birinci paragrafında belirlenen esaslara uygun
olarak seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul
tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin
süresini tamamlar.
Yönetim kurulu başkan veya üyelerinin şirket işleri
hakkında bilgi alma, defter veya belgelerini inceleme
hakkı yönetim kurulunun alacağı bir kararla her zaman
genişletilebilir.
7 – Şirketin Yönetimi, Temsil ve ilzamı:
Madde 17 – İşbu Esas sözleşmenin III. Bölüm Yönetim
Kurulunun Görev ve Yetkileri başlıklı 12. Maddenin ilk
fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin idaresi
ve harice karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirketin
harice karşı temsilinin muteber olmasının şekli Yönetim
Kurulunca kararlaştırılır. Aksine karar olmadıkça Şirket
tarafından verilecek ve imzalanacak bütün belge
sözleşmelerin geçerli olması, şirketin ilzamı için şirketin
resmi unvanı altında idare meclisi azalarından herhangi
ikisinin imzasının bulunması şarttır.

7 – Şirketin Yönetimi, Temsil ve ilzamı:
Madde 17 – İşbu Esas sözleşmenin III. Bölüm Yönetim
Kurulunun Görev ve Yetkileri başlıklı 12. Maddenin ilk
fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin idaresi
ve harice karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirketin
harice karşı temsilinin muteber olmasının şekli Yönetim
Kurulunca kararlaştırılır. Aksine karar olmadıkça Şirket
tarafından verilecek ve imzalanacak bütün belge
sözleşmelerin geçerli olması, şirketin ilzamı için şirketin
resmi unvanı altında yönetim kurulu üyelerinden
herhangi ikisinin imzasının bulunması şarttır.

Yönetim Kurulu temsil ve ilzam yetkisinin ve yönetim
işlerinin hepsini veya bir kısmını Türk Ticaret Kanunu

Yönetim Kurulu temsil ve ilzam yetkisinin ve yönetim
işlerinin hepsini veya bir kısmını Türk Ticaret Kanunu

md. 319 çerçevesinde murahhas aza sıfatı ile içlerinden
bir veya birden fazla üyeye devredebileceği gibi pay
sahibi olan veya olmayan, müdür veya müdürlere
bırakabilir. Müdürler Yönetim Kurulu üyelerinin vazife
sürelerini aşan bir zaman için tayin olunabilirler. Yönetim
Kurulu işlerin yürütülmesi için komite veya komisyonlar
kurabilir.
Müdürlerin selahiyetleri ve bunların münferiden veya
müçtemian şirketi ilzam edip etmeyecekleri, Yönetim
Kurulunun vereceği kararla tespit edilir. Yönetim
Kurulunun bu konudaki kararları tescil ve ilan edilir.

md. 370 çerçevesinde murahhas aza sıfatı ile içlerinden
bir veya birden fazla üyeye devredebileceği gibi pay
sahibi olan veya olmayan, müdür veya müdürlere
bırakabilir. Müdürler Yönetim Kurulu üyelerinin vazife
sürelerini aşan bir zaman için tayin olunabilirler. Yönetim
Kurulu işlerin yürütülmesi için komite veya komisyonlar
kurabilir.

B – Murakıplar
1 – Seçimleri:
Madde 20 Genel Kurul hissedarlar arasından veya
hariçten en çok üç sene için iki veya üç murakıp seçer.
Murakıplar bir heyet teşkil ederler. Genel Kurul
murakıplara verilecek ücreti tayin ve tespit eder.

Denetçiler
Madde 20 - Şirketin denetimi, Türk Ticaret Kanunu ile
Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğlerine göre Genel
Kurul
tarafından
seçilecek
denetçi
tarafından
gerçekleştirilir. Denetçinin seçimi, görevden alınması,
sözleşmesinin feshi, şirket denetimin usul ve esasları
hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Müdürlerin selahiyetleri ve bunların münferiden veya
müçtemian şirketi ilzam edip etmeyecekleri, Yönetim
Kurulunun vereceği kararla tespit edilir. Yönetim
Kurulunun bu konudaki kararları tescil ve ilan edilir.

Şirketin mali tablolarının bağımsız denetimini yapacak
“bağımsız denetim kuruluşu” Yönetim Kurulunun önerisi
üzerine Genel Kurul tarafından seçilir veya seçilmesi için
Yönetim Kuruluna yetki verir. Aynı bağımsız denetim
kuruluşu sürekli ve/veya özel denetimlerde sermaye
piyasası mevzuatına göre belirlenen süreler kadar görev
yapabilir.
Şirket hizmet aldığı bağımsız denetim kuruluşundan, bu
kuruluş tarafından istihdam olunan personelden, bu
kuruluşun yönetim veya sermaye açısından doğrudan ya
da dolaylı olarak hakim bulunduğu bir danışmanlık şirketi
ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu
düzenlemeye bağımsız denetim kuruluşunun gerçek kişi
ortakları ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık
hizmetleri dahildir.
2 – Vazifeleri:
Madde 21- Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353
üncü maddesinde sayılan vazifelerin ifası ile
mükelleftirler. Bundan başka şirketin iyi idaresinin temini
ve şirket menfaatlerinin korunması için lüzumlu
görecekleri bütün tedbirlerin alınması hususunda Genel
Kurulu toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tayine
Türk Ticaret Kanununun 354 üncü maddesinde yazılı
raporu tanzime selahiyetli ve vazifelidirler. Mühim ve
acele sebepler husule geldiği takdirde murakıplar bu
selahiyetlerini
derhal
kullanmak
zorundadırlar.
Murakıplar kanun ve işbu esas mukavele ile kendilerine
verilen vazifeleri yapmamaktan dolayı müteselsilen
mesuldürler
C – Genel Kurul
1 – Toplantı Şekli:
Madde 22 – Genel Kurul ya olağan veya olağanüstü
olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap
devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede
en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret

2 – Vazifeleri:
Madde 21- MÜLGA

C – Genel Kurul
1 – Toplantı Şekli:
Madde 22 – Genel Kurul ya olağan veya olağanüstü
olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap
devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede
en az bir defa olmak üzere Türk Ticaret Kanununun ilgili

Kanununun 369 uncu maddesinde yazılı hususlar
incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel
Kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda
ve Türk Ticaret Kanunu ile bu esas mukavelede yazılı
hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.
Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyeleri ile
Denetçilerin katılmaları uygundur; ayrıca gündemdeki
konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda
bulunması gerekenlerin de hazır bulundurulması gerekir.
Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin de
seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında, adayların
özgeçmişleri hakkında bilgi verilir.
Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe
toplantılar ilgililere açık olarak yapılır; ancak pay sahibi
veya vekili sıfatı ile giriş kartı almış bulunmaksızın
toplantıya katılanların söz ve oy hakkı yoktur.
Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu ve sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri
kullanır ve görevleri yerine getirir.
3 – Vekil tayini:
Madde 24 Genel Kurul toplantılarında hissedarlar
kendilerini diğer hissedarlar arasından veya hariçten tayin
edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Sermaye
Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğ hükümleri dikkate
alınarak şirkete hissedar olan vekiller kendi reylerinden
başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları reyleri
kullanmağa yetkilidirler. Selahiyetnamelerin şeklini
Sermaye
Piyasası
Kurulu’nun
konuya
ilişkin
düzenlemelerini dikkate alarak Yönetim Kurulu tayin ve
ilan eder.

maddelerine uygun olarak toplanır ve gerekli kararları
alır.
Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin icap ettirdiği
hallerde ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile bu
esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve
gereken kararları alır.
Genel Kurulun toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim
Kurulunun gösterecegi lüzum üzerine merkezin veya
subelerin bulundugu sehirlerde elverisli bir yerde de
toplanabilir. Bu husus, toplantıya çagrı mektuplarında ve
ilanlarda tasrih olunacaktır.
Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin
seçiminin yapılacağı Genel Kurul toplantısında, adayların
özgeçmişleri hakkında bilgi verilir.

3 – Vekil tayini:
Madde 24- Vekaleten temsil konusunda Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel
Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay
sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla
temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi
oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip
olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Elektronik
Genel Kurul Sisteminden yapılan temsilci atamaları saklı
kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan
vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.

4 – İlan:
Madde 25 - Şirkete ait ilanlar Sermaye Piyasası
Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak
üzere konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alarak Türk
Ticaret Kanununun 37 nci maddesinin 4 üncü fıkrası
hükümleri mahfuz kalmak şartı ile şirket merkezinin
bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 21 gün evvel
yapılır.

4 – İlan:
Madde 25 - Şirkete ait ilanlar; Türk Ticaret Kanununun
35 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ile Sermaye Piyasası
Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak
üzere konuya ilişkin düzenlemeleri de dikkate alınarak
şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile
asgari 21 gün evvel yapılır.

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen
usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla pay sahibine
ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her
türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden
asgari üç hafta önce yapılır. Şirketin İnternet sitesinde,
genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat
gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı
sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim
ilkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay
sahiplerine duyurulur.

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen
usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla pay sahibine
ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her
türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden
asgari üç hafta önce yapılır. Şirketin İnternet sitesinde,
genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat
gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı
sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim
ilkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay
sahiplerine duyurulur.

5 – Reylerin kullanma şekli:
Madde 26 Genel Kurul toplantısında reyler el kaldırmak
suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil
ettikleri sermayenin yirmide birine sahip bulunanların
talebi üzerine gizli reye başvurmak lazımdır.

V
Karın taksimi ihtiyat akçesi
1 – Karın Dağıtımı:
Madde 33 Şirketin umumi masrafları ile muhtelif
amortisman bedelleri ve şirketçe ödenmesi veya ayrılması
zaruri olan miktar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından
ödenmesi zorunlu vergiler, hesap dönemi sonunda tespit
olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve
yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl
zararlarının indirilmesinden sonra sırası ile aşağıda
gösterilen şekilde tevzi olunur.
a) T.T.K.’un 466 ıncı maddesinin 1 inci fıkrası
hükmüne göre bilanço karının %5 kanuni yedek
akçe olarak ayrılır.
b) Pay sahipleri için Sermaye Piyasası Kurulunca
saptanan miktar ve oranda birinci temettü hissesi
ayrılır. Kanunen ayrılması zorunlu olan birinci
temettü, hesap dönemi itibariyle mevcut payların
tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate
alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
c) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler
ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen
birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe
ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve
birinci temettü ödenmedikçe, yönetim kurulu
üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli
amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer
nitelikteki kişi ve kurumlara kardan pay
dağıtılmasına karar verilemez.
d) Bakiye karın dağıtılmasına Genel Kurul’ca karar
verilmesi halinde yukarıda (b) fıkrasındaki
dağıtılma esaslarına göre dağıtılır.

5 – Oyların kullanma şekli:
Madde 26 Genel Kurul toplantısında oy kullanmada Türk
Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerine uyulur
Genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılım:
Şirket genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan
hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun
1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.
Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda
Yapılacak Genel Kurullara ilişkin 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.
V
Karın taksimi ihtiyat akçesi
1 – Karın Tespit ve Dağıtımı:
Madde 33 – 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 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: Türk Ticaret Kanunu’nun
519. Maddesi hükümlerine göre %5 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 yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem
ve işçilere, çeşitli amaçlara kurumuş vakıflara ve benzer
nitelikteki kişi ve kurumlara 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 ikin 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, ödenmiş

e) Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere
dağıtılması Genel Kurul’ca kararlaştırılacak olan
2nci temettüden T.T.K. 466ncı maddesinin 3ncü
bendine göre ayrıca, pay sahipleri için ödenmiş
sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten
sonra pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer
kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın
onda biri yedek akçe olarak ayrılır.
f) Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince,
temettü avansı dağıtılabilir.
Senelik karın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde
verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul
tarafından Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olarak kararlaştırılır. Esas sözleşme
hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.

4 - Tasfiyede tatbik edilecek kanun hükümleri:
Madde 38 Şirketin fesih ve tasfiyesi tasfiye
muamelatının sureti cereyanı ve tasfiye memurlarının
selahiyeti ve mesuliyeti Türk Ticaret Kanununun 44 ila
449 ncu maddelerinin hükümlerine göre tespit edilir.

sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra
bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanununun ilgili
hükümleri uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
f)Yasa hükmüyle ayrılması gereken yedek akçeler
ayrılmadıkça esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen
birinci temettü nakden ve/veya hisse biçiminde
dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla
kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu
üyeleri ile şirketin memur, çalışan, işçilerine ve çeşitli
amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki
kişi ve kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.
g)Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların
tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate
alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı,
yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel
kurulca kararlaştırılır.
Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince, temettü
avansı dağıtılabilir.
Kar payının dağıtımına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı
hükümlerine uyulur. Dağıtılmasına kadar verilen karın
dağıtım çekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki
teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.
4 - Tasfiyede tatbik edilecek kanun hükümleri:
Madde 38 Şirketin fesih ve tasfiyesi tasfiye
muamelatının sureti cereyanı ve tasfiye memurlarının
selahiyeti ve mesuliyeti Türk Ticaret Kanununun ilgili
hükümlerine göre tespit edilir.
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