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İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  

SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA 

16 Mart 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 

 

Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgileri 

 

16 Mart 2016, Çarşamba günü Büyükdere Caddesi İş Kuleleri, Kule 1 Kat 41 Levent/İSTANBUL 

adresinde saat 10:00’da Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır. 

 

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olanlar, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat 

veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.  

 

Genel Kurul Toplantısına İlişkin Açıklamalar 

 

Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri ve Şirket Ana 

Sözleşmesi çerçevesinde yapılacaktır.  

 

Genel Kurul Toplantısı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılır. Elektronik ortamda katılan hak 

sahibi görüşlerini EGKS’de yazılı olarak iletebilir, oylama toplantı başkanı tarafından fiziki ve 

elektronik ortamda katılan pay sahipleri için aynı anda başlatılır ve her gündem maddesi ayrı ayrı 

oylanır, hak sahibi veya temsilci ilgili gündem maddesine ilişkin olarak verdiği oyu değiştiremez. 

 

Olağan Genel Kurul Gündemine İlişkin Açıklamalar 

 

 

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması  

Yönetim Kurulu Başkanı’nın yapacağı konuşmayı müteakip Toplantı Başkanlığı seçilecektir. 

  

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi  

Başkanlığa toplantı belgelerini imzalama yetkisi verilecektir.    

 

3. 2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun 

okunması ve müzakeresi 

Şirket merkezinde ve internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu 

Faaliyet Raporu, ve şirketimizin bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan bağımsız 

denetçi raporu ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır. 

 

4. 2015 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması 

Finansal tablolar okunacak ve ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır. 

 

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı çalışmalarından dolayı ibrası 

Yönetim Kurulu üyelerimizin 2015 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul’un 

onayına sunulacaktır. 

 

6. Yönetim Kurulu’nun 2015 yılı kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması 

Yönetim Kurulu’nun 2015 yılı kar dağıtım teklifi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 

 

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi 

Şirket Ana Sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı 

bulunmakta olup “Şirket Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları” bölümünde imtiyazlar hakkında bilgi 

verilmiştir. Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında Şirketimiz için en az iki bağımsız Yönetim  

Kurulu Üyesi bulunması gerekmektedir. 

 

8.   Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması 

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Genel Kurul’ca belirlenecektir. 
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9. Bağımsız denetim şirketinin seçimi 

2016 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek olan  

bağımsız denetim şirketi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 

 

10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı 

muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi  

Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmesi ve rekabet 

edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmelidir. 

 

11. Şirket ana sözleşmesinin 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 23, 29, 30, 35, 36 ve 37. 

maddelerinin değiştirilmesinin ve 21. maddesinin kaldırılmasının onaya sunulması, 

Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasını ve bazı diğer maddelerde değişiklik 

içeren ana sözleşme tadili onaylanacaktır. Tadil tasarısı ekte verilmiştir. 

 

12. 2015  yılı  içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması  

Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilecektir. . 

 

13. 2016 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi 

2016 yılı için bağış tutarının üst sınırı belirlenecektir 

 

 

Şirketin Ortaklık Yapısı, Oy Hakları ve İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgi 

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 74.652.480 Türk Lirası’dır. 

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi, 7.465.248.000 adet paya ayrılmış olup payların tamamı nama yazılıdır. 

Payların 6.635.776 Türk Lira’lık bölümü nama yazılı A Grubu,  68.016.704 Türk Lira’lık bölümü 

nama yazılı B Grubu’dur. 

 

Genel Kurul Toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.  

 

Ana Sözleşmede 7 adet Yönetim Kurulu Üyesinden 4’ünün A Grubu pay sahiplerinin göstereceği 

adaylar arasından seçileceği belirtilmiştir. Ayrıca çıkarılmış sermayedeki payı 2.000.000 (ikimilyon) 

Türk Lirası’nın altına düşmemek kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerinden 1’i kurucu ortak ve (B) 

Grubu pay sahibi Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir.  

 

Şirketimiz Ana Sözleşmesinde yukarıda belirtilen imtiyaz dışında başka bir imtiyaz bulunmamaktadır. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-48.3 sayılı “Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar 

Tebliği” uyarınca halka açılma sonrasında hiç bir şekilde Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterme 

imtiyazı da dahil olmak üzere imtiyaz yaratılamaz. 

    

 

Ortaklar Grup Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) 

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A 6.635.776 8,89 

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B 15.018.515 20,11 

T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. B 12.442.079 16,67 

T. Teknoloji Geliştirme Vakfı B 8.294.719 11,11 

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi B 4.976.832 6,67 

Milli Reasürans T.A.Ş. B 3.317.888 4,44 

İş Faktoring A.Ş. B 663.578 0,89 

Diğer B 23.303.093 31,22 

Toplam  74.652.480 100,00 
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Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim Ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında 

Bilgi 

 

Şirketimiz veya iştirakleri/bağlı ortaklıklarının geçmiş dönemde gerçekleşmiş veya gelecek dönemde 

planlanan ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerine ilişkin değişiklik 

bulunmamaktadır. 

 

Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 

 

2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemine madde konulması 

icin tarafımıza iletilen bir talep bulunmamaktadır. 

 

Yönetim Kurulu Üye Adayları 

 

Yönetim Kurulu Üye adayları belirlendiğinde adaylar hakkında bilgilendirme yapılacaktır. 
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İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ 

ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ 

FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET YASAKLARI, YATIRIM 

SINIRLAMALARI 

MADDE 6 

 

Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları ve yatırım 

sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve 

ilgili mevzuata uyulur. 

 

 

Şirket, portföylerini döviz, faiz ve piyasa riskleri gibi risklere karşı 

korumak amacıyla türev araçlara taraf olabilir.  

 

Şirket, portföyünün mevduat ve katılma hesapları hariç, para ve 

sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının Sermaye Piyasası 

Kurulu düzenlemelerinde öngörülen oranı aşması durumunda yeterli 

sayıda portföy yöneticisi istihdam etmek kaydıyla para ve sermaye 

piyasası araçlarından oluşan portföyünü kendi yönetebilir veya bu ana 

sözleşmenin onbirinci maddesinde belirtilen şekilde portföy yönetim 

veya yatırım danışmanlığı hizmeti alabilir. 

 

Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü 

teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri 

kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri 

yapabilir.  

 

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde faaliyetlerinin 

gerektirdiği miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya 

kiralayabilir. 

 

Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği 

ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu 

üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat 

sağlayamaz. 

 

Sermaye Piyasası Mevzuatı tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde; 

örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli 

özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların 

genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, şirketin amaç ve 

konusunu aksatmayacak şekilde sosyal sorumluluk kapsamında bağış ve 

yardımda bulunabilir, yapılacak bağışın üst sınırı Genel Kurul tarafından 

belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış dağıtılamaz ve yapılan bağışlar 

dağıtılabilir kar matrahına eklenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca sonradan 

yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde Sermaye Piyasası 

Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere uyulur 

FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET ŞARTLARI VE PORTFÖY 

SINIRLAMALARI 

MADDE 6  

 

Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet şartları ve faaliyetlere ilişkin 

sınırlamalar ile Şirket portföyünün oluşturulmasında ve yönetiminde 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata 

uyulur. 

 

Şirket, portföyün döviz, faiz ve piyasa riskleri gibi risklere karşı 

korunması amacıyla, sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan türev 

araçlara taraf olabilir. 

 

 

 

 

Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü 

teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri 

kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri 

yapabilir.  

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde faaliyetlerinin 

gerektirdiği miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya 

kiralayabilir. 

Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği 

ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu 

üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat 

sağlayamaz. 

Sermaye Piyasası Mevzuatı tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde; 

örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, kendi 

amaç ve konusunun aksatılmaması, yatırımcıların aydınlatılmasını 

teminen Sermaye Piyasası Kurulu’nun kamunun aydınlatılmasına 

ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalarda 

bulunulması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların 

bilgisine sunulması şartıyla, şirketin amaç ve konusunu aksatmayacak 

şekilde sosyal sorumluluk kapsamında bağış ve yardımda bulunabilir. 

Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı 

aşan tutarda bağış dağıtılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar 

matrahına eklenir.  

Sermaye Piyasası Kurulu bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir. 

İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve 

faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını 

etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı 

uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca 

yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem 

ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç 

aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri saklıdır. 

Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca sonradan 

yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde Sermaye Piyasası 

Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere uyulur. 
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FİNANSAL BORÇ SINIRI  

MADDE 7 

 

Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini 

karşılayabilmek amacıyla, Sermaye Piyasası mevzuatındaki sınırlamalar 

dahilinde kısa veya uzun vadeli finansal borç kullanabilir, Türk Ticaret 

Kanunu ile Sermaye Piyasası ve diğer mevzuat hükümlerindeki usul ve 

şartlarla borçlanma senetleri ve alma-değiştirme hakkını içeren menkul 

değerler ihraç edebilir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun girişim sermayesi 

yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenleme hükümleri saklıdır. 

Ayrıca, alınacak banka kredileri ve ihraç edilecek borçlanma senetlerinin 

limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat 

hükümlerine uyulur.  

 

Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde 

borçlanma senetleri ve alma-değiştirme hakkını içeren menkul değerler 

ihraç yetkisine ve banka kredisi alınması yetkisine sahiptir. 

 

FİNANSAL BORÇ SINIRI VE BORÇLANMA ARACI İHRACI 

MADDE 7  

Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini 

karşılayabilmek amacıyla, Sermaye Piyasası mevzuatındaki sınırlamalar 

dahilinde kısa veya uzun vadeli finansal borç kullanabilir, Türk Ticaret 

Kanunu ile Sermaye Piyasası ve diğer mevzuat hükümlerindeki usul ve 

şartlarla borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç 

edebilir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun girişim sermayesi yatırım 

ortaklıklarına ilişkin düzenleme hükümleri saklıdır. 

Ayrıca, alınacak banka kredileri ve ihraç edilecek borçlanma aracı 

niteliğindeki sermaye piyasası aracı limiti hususunda Sermaye Piyasası 

Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.  

Şirket yönetim kurulu, banka kredisi alınması ve Sermaye Piyasası 

Kanunu'nun 31 inci maddesi çerçevesinde borçlanma aracı 

niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç yetkisine sahiptir. 

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ 

MADDE 8 

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, kayıtlı sermaye 

sistemine göre kurulmuştur. Kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 

(ikiyüzellimilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye, her biri 1(bir) Kuruş 

nominal değerde 25.000.000.000.-(yirmibeşmilyar) adet paya bölünmüştür. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-

2016 yılları (beş yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı 

sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim 

kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen 

tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin 

almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. 

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye 

sisteminden çıkmış sayılır. 

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş  

74.652.480  

(yetmişdörtmilyonaltıyüzelliikibindörtyüzseksen) Türk Lirası’dır. 

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 

7.465.248.000 (yedimilyardörtyüzaltmışbeşmilyonikiyüzkırksekizbin) 

adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak nakden ve 

tamamen taahhüt edilip ödenmiştir. 

 

 

 

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden  

izlenir. 

 

Payların; 

            6.635.776 Türk Lira’lık bölümü nama yazılı A Grubu, 

          68.016.704 Türk Lira’lık bölümü nama yazılı B Grubu’dur. 

Payların  tamamı nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri  kısıtlanamaz. 

Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası 

mevzuatı hükümlerine tabidir.  

Borsa dışı iktisap kavramı Borsa İstanbul Anonim Şirketi düzenlemelerine 

göre belirlenir.  

“Borsada kote” ibaresi hem Borsa İstanbul Anonim Şirketi’nde hem de 

yabancı borsalarda kote payları ifade eder. Yabancı borsa dışı iktisapları 

şirket tanımaz.  

Borsaya kote nama yazılı payların borsada satılmaları halinde, devralan 

kişinin Şirketçe pay sahibi olarak tanınmasının ön şartı, anılan kişinin 

iktisabının ya Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından Şirkete bildirilmesi ya da 

Şirketin bu bilgilere teknik erişiminin sağlanmasıdır. Borsa dışı iktisaplarda 

SERMAYE VE PAYLAR 

MADDE 8 

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, kayıtlı sermaye 

sistemine göre kurulmuştur. Kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 

(ikiyüzellimilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye, her biri 1(bir) Kuruş 

nominal değerde 25.000.000.000.-(yirmibeşmilyar) adet paya bölünmüştür. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-

2020 yılları (beş yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı 

sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim 

kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen 

tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin 

almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.  

 

 

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 74.652.480 

(yetmişdörtmilyonaltıyüzelliikibindörtyüzseksen) Türk Lirası’dır. 

 

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 

7.465.248.000 (yedimilyardörtyüzaltmışbeşmilyonikiyüzkırksekizbin) 

adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip 

nakden ödenmiştir. 

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 

663.577.600 adet pay karşılığı 6.635.776 TL’ndan; B grubu nama 

6.801.670.400 adet pay karşılığı 68.016.704 TL’ndan oluşmaktadır. 

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden  

izlenir. 

 

 

 

 

 

 

Payların  tamamı nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri  kısıtlanamaz. 

Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası 

mevzuatı hükümlerine tabidir.  

Borsa dışı iktisap kavramı Borsa İstanbul Anonim Şirketi düzenlemelerine 

göre belirlenir.  

“Borsada kote” ibaresi hem Borsa İstanbul Anonim Şirketi’nde hem de 

yabancı borsalarda kote payları ifade eder. Yabancı borsa dışı iktisapları 

şirket tanımaz.  

Borsaya kote nama yazılı payların borsada satılmaları halinde, devralan 

kişinin Şirketçe pay sahibi olarak tanınmasının ön şartı, anılan kişinin 
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devralanın Şirkete yazılı başvurusu şarttır. Bu bildirim ve erişim sağlama 

işlemleri yapılmadığı sürece, Türk Ticaret Kanunu’nun 495. ve ilgili diğer 

maddeleri ve özellikle 497 (4). maddeleri hüküm doğurmaz. 

Devralan, Şirket tarafından tanınmadığı sürece, genel kurula katılamaz, oy 

hakkını, bu hakka bağlı haklarını kullanamaz. Türk Ticaret Kanunu’nun  

497 (2), 2. cümlesi ile 3. fıkra hükmü saklıdır.  

Yukarıdaki hükümler kayden izlenen tüm paylara uygulanır.  

Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunu’nun 379. ve 

ilgili diğer hükümleri saklıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu 

hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, 

kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi 

artırmaya yetkilidir.  

 

 

 

 

 

 

 

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu 

paylar  karşılığında B Grubu yeni pay  çıkarılacaktır. Ancak, pay 

sahiplerinin yeni pay alma hakkı kısıtlandığı takdirde çıkarılacak yeni 

payların tümü B Grubu olarak çıkarılır. 

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile 

rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm 

paylar nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz 

edilir. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak 

üzere, içkaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdi bedelleri 

tamamen ödenmediği sürece sermaye artırılamaz.  

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde 

gösterilmesi zorunludur. 

 

 

iktisabının ya Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından Şirkete bildirilmesi ya da 

Şirketin bu bilgilere teknik erişiminin sağlanmasıdır. Borsa dışı iktisaplarda 

devralanın Şirkete yazılı başvurusu şarttır. Bu bildirim ve erişim sağlama 

işlemleri yapılmadığı sürece, Türk Ticaret Kanunu’nun 495. ve ilgili diğer 

maddeleri ve özellikle 497 (4). maddeleri hüküm doğurmaz. 

Devralan, Şirket tarafından tanınmadığı sürece, genel kurula katılamaz, oy 

hakkını, bu hakka bağlı haklarını kullanamaz. Türk Ticaret Kanunu’nun  

497 (2), 2. cümlesi ile 3. fıkra hükmü saklıdır.  

Yukarıdaki hükümler kayden izlenen tüm paylara uygulanır.  

Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunu’nun 379. ve 

ilgili diğer hükümleri saklıdır. 

 

Şirket paylarının halka arzından sonraki dönemde ise, yönetim 

kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların 

devri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Bu esaslara aykırı 

olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu 

aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür. 

 

Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu 

hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, 

kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi 

artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması 

ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya 

nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya 

yetkilidir.   

 

Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında 

eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. 

 

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu 

paylar  karşılığında B Grubu yeni pay  çıkarılacaktır. Ancak, pay 

sahiplerinin yeni pay alma hakkı kısıtlandığı takdirde çıkarılacak yeni 

payların tümü B Grubu olarak çıkarılır. 

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile 

rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm 

paylar nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz 

edilir.  

Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak 

üzere, içkaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdi bedelleri 

tamamen ödenmediği sürece sermaye artırılamaz.  

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde 

gösterilmesi zorunludur. 

İMTİYAZLI MENKUL KIYMETLER 

MADDE 9 

Yönetim kurulu üyelerinin en fazla üçte ikisinin seçiminde aday gösterme 

imtiyazı veya kar payında imtiyaz tanıyan hisse senedi dışında imtiyaz 

veren herhangi bir menkul kıymet ihraç edilemez. Yönetim kurulu üye 

sayısının üçte ikisi küsuratlı bir sayı olduğu takdirde, en yakın tam sayı 

esas alınır. 

Halka açılma sonrasında hiçbir şekilde yönetim kurulu üyeliğine aday 

gösterme ve kar payında imtiyaz da dahil olmak üzere imtiyaz yaratılamaz. 

İmtiyazlı pay devirleri Sermaye Piyasası Kurulu‘nun iznine tabidir. 

 

İMTİYAZLI PAY İHRACI 

MADDE 9 

Yönetim kurulu üyelerinin en fazla üçte ikisinin seçiminde aday gösterme 

imtiyazı veya kar payında imtiyaz tanıyan hisse senedi dışında imtiyaz 

veren herhangi bir menkul kıymet ihraç edilemez. Yönetim kurulu üye 

sayısının üçte ikisi küsuratlı bir sayı olduğu takdirde, en yakın tam sayı 

esas alınır. 

Halka açılma sonrasında hiçbir şekilde yönetim kurulu üyeliğine aday 

gösterme ve kar payında imtiyaz da dahil olmak üzere imtiyaz yaratılamaz. 

 

Sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, Şirket 

faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı haller saklı kalmak kaydıyla, 

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış 

finansal tablolarına göre üst üste beş yıl dönem zararı etmesi halinde 

imtiyazlı paylar Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile ortadan kalkar. 
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YATIRIM SÖZLEŞMESİ VE GİRİŞİM ŞİRKETLERİNİN SEÇİMİ 

MADDE 10 

 

Şirket girişim şirketlerine yapacağı yatırımlarını tarafların hak ve 

yükümlülüklerini gösteren ve bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış yatırım, pay sahipliği, pay 

devir, finansman vb. sözleşmeler çerçevesinde yapar. Söz konusu 

sözleşmelerin Şirketin girişim şirketlerine yapacağı yatırımın doğasına 

uygun olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini içermesi zorunludur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Girişim şirketlerinin seçiminde aşağıdaki hususlar ve Sermaye Piyasası 

mevzuatında öngörülen diğer şartlar göz önünde bulundurulur. 

 

Sınai, zirai uygulama ve ticari pazar potansiyeli olan araç, gereç, malzeme, 

hizmet veya yeni ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerinin meydana 

getirilmesini veya geliştirilmesini amaçlayan ya da yönetim, teknik veya 

sermaye desteği ile bu amaçları gerçekleştirebilecek durumda olan 

işletmeler girişimci şirket olarak seçilebilir. 

 

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARINA İLİŞKİN 

SÖZLEŞMELER VE GİRİŞİM ŞİRKETLERİNİN SEÇİMİ 

MADDE 10 

Şirket, girişim şirketlerine yapacağı ortaklık hakkı veren girişim 

sermayesi yatırımlarını Şirket ile girişim şirketlerinin yönetim 

kontrolüne sahip mevcut ortakları arasında hak ve yükümlülüklerini 

gösteren ve bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine 

uygun olarak hazırlanmış bir pay sahipliği sözleşmesi çerçevesinde 

yapar. Pay sahipliği sözleşmesinde girişim şirketinin yönetimi hususu 

başta olmak üzere Şirketin ve girişim şirketinin mevcut ortaklarının 

hak ve yükümlülüklerine yer verilmesi zorunludur. 

 

Şirket tarafından girişim şirketinin sermayesini temsil eden payların 

tamamının iktisap edilmesi veya yönetim kontrolünün sağlanması 

halinde, Türk Ticaret Kanunu’nun pay devirlerine ilişkin hükümleri 

saklı olmak üzere, bir pay devri sözleşme imzalanır ve bu sözleşme 

Kurula iletilir. 

 

Girişim şirketlerine sağlanan borç ve sermaye finansmanının karması 

olan finansmana ilişkin koşullar ile tarafların hak ve yükümlülüklerini 

belirleyen bir sözleşme düzenlenmesi zorunludur. 

 

Girişim şirketlerinin seçiminde aşağıdaki hususlar ve Sermaye Piyasası 

mevzuatında öngörülen diğer şartlar göz önünde bulundurulur. 

 

Sınai, zirai uygulama ve ticari pazar potansiyeli olan araç, gereç, malzeme, 

hizmet veya yeni ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerinin meydana 

getirilmesini veya geliştirilmesini amaçlayan ya da yönetim, teknik veya 

sermaye desteği ile bu amaçları gerçekleştirebilecek durumda olan 

işletmeler girişimci şirket olarak seçilebilir. 

 

DANIŞMANLIK VE PORTFÖY YÖNETİM HİZMETİ ALINMASI 

MADDE 11 

 

 

 

 

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını almak ve yönetim kurulunca 

da karar alınmak kaydıyla imzalanacak bir sözleşme kapsamında girişim 

sermayesi yatırımlarına yönelik olarak bir portföy yönetim şirketinden 

portföy yönetim hizmeti ve faaliyetleriyle ilgili konularda kullanılmak 

üzere girişim şirketlerinin seçimine ve yönetimine ilişkin olarak 

uzmanlaşmış kuruluşlardan danışmanlık hizmeti alabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şirket, para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyünün 

yönetimine ilişkin olarak bir portföy yönetim şirketinden Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun onayının alınması şartıyla imzalanacak bir sözleşme ile portföy 

yönetim hizmeti veya yatırım danışmanlığı hizmeti alabilir. 

 

 

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARINA YÖNELİK 

DANIŞMANLIK VE PORTFÖY YÖNETİM HİZMETİ ALINMASI, 

PORTFÖYÜN İDARESİ, TOPLAM GİDER ORANI VE 

PORTFÖYDEKİ VARLIKLARIN MUHAFAZASI 

MADDE 11 

 

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını almak ve yönetim kurulunca 

da karar alınmak kaydıyla imzalanacak bir sözleşme kapsamında girişim 

sermayesi yatırımlarına yönelik olarak bir portföy yönetim şirketinden 

portföy yönetim hizmeti ve faaliyetleriyle ilgili konularda kullanılmak 

üzere girişim şirketlerinin seçimine ve yönetimine ilişkin olarak 

uzmanlaşmış kuruluşlardan danışmanlık hizmeti alabilir. 

 

Alınacak portföy yönetim hizmetine ilişkin esaslar Kurulun portföy 

yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde belirlenen asgari 

unsurları içeren bir sözleşme çerçevesinde belirlenir. 

 

Portföyün girişim sermayesi yatırımlarından oluşan bölümüne ilişkin 

performans ücreti sadece portföy yönetim hizmeti alınması durumunda 

ödenebilir.  

 

Portföyün girişim sermayesi yatırımlarından oluşan bölümü ile para ve 

sermaye piyasası araçlarından oluşan bölümlerine ilişkin ödenecek 

performans ücretinde Kurul düzenlemelerine uyulur. 

 

Şirket, para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyünün 

yönetimine ilişkin olarak bir portföy yönetim şirketinden Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun onayının alınması şartıyla imzalanacak bir sözleşme ile portföy 

yönetim hizmeti veya yatırım danışmanlığı hizmeti alabilir. 

 

Şirket tarafından, performans ücreti hariç olmak üzere, dışarıdan 

alınacak tüm hizmetler için ödenen ücretlerin toplamının Şirketin son 

yıllık bireysel finansal tablosundaki aktif toplamına oranı sermaye 
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piyasası mevzuatında belirlenen oranı aşamaz. 

Bu yükümlülüğün yerine getirilmesinden Şirketin yönetim kurulu veya 

yönetim kurulunca yetkilendirilmiş olması halinde ilgili murahhas üye 

sorumludur. 

 

Şirket portföyüne alınan sermaye piyasası araçları sermaye piyasası 

mevzuatı çerçevesinde yapılacak saklama sözleşmesi ile İstanbul Takas 

ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde muhafaza edilir. 
 

GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER  

MADDE 17 

Yönetim kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve 

yeterli sayıda müdür atanır. Genel müdür olarak görev yapacak kişinin 

Sermaye Piyasası Mevzuat’ında belirtilen şartları haiz 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 Şirketi yönetmekle yükümlüdür. 

 

 

GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER  

MADDE 17 

Yönetim kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve 

yeterli sayıda müdür atanır. Genel müdür olarak görev yapacak kişinin 

Sermaye Piyasası Mevzuat’ında belirtilen şartları haiz 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 Şirketi yönetmekle yükümlüdür. 

Genel müdürlük görevine son 12 aylık süre içerisinde 6 aydan fazla 

vekalet edilemez. Bu sürenin sonunda bu göreve yeniden vekaleten 

atama yapılamaz. 

Genel müdür, Şirket portföyündeki girişim sermayesi yatırımlarında 

icrai nitelikte görev alabilir; başka kurum ve kuruluşlarda ise icrai 

nitelikte olmaması ve ortaklıktaki görevinin ifasında zafiyete neden 

olmaması kaydıyla, yönetim kurulu üyeliği yapabilir. 

 

YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR 

MADDE 18 

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 menfaatleriyle 

şirketin menfaatlerinin çatıştığı konulara ilişkin müzakerelere 

katılamaz. Bu yasak, yönetim kurulu üyesinin müzakereye 

katılmamasının dürüstlük kuralının gereği olan durumlarda da 

uygulanır. Tereddüt uyandıran hâllerde, 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.  

Müzakereye, yasak nedeniyle katılmamanın sebebi ve ilgili işlemler 

yönetim kurulu kararına yazılır. 

 

Yöneticilere ilişkin yasakların belirlenmesinde ve uygulanmasında 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanması 

zorunlu ilkelerine ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine uygun 

hareket edilir. 

Yönetim kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri 

uyarınca Genel Kuruldan izin almaksızın kendileri veya başkaları adına 

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. 

 

YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR 

MADDE 18 

Yönetim kurulu üyeleri, girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin olanlar 

hariç olmak üzere, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan 

kimselerden Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen kriterlere göre 

bağımsız olmaması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte 

yönetim kuruluna bildirmek ve her hâlükârda toplantı tutanağına 

işletmekle yükümlüdür. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu’nun 393 

üncü maddesi hükmü saklıdır. 

 

 

 

 

 

 

Yöneticilere ilişkin yasakların belirlenmesinde ve uygulanmasında 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanması 

zorunlu ilkelerine ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine uygun 

hareket edilir. 

Yönetim kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri 

uyarınca Genel Kuruldan izin almaksızın kendileri veya başkaları adına 

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. 

 

DENETÇİLER VE GÖREV SÜRESİ 

MADDE 19 

Her faaliyet dönemi itibariyle genel kurulca bir denetçi seçilir.  

Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini 

hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret 

Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.  

 

 

 

 

Şirketin denetiminde Türk Ticaret Kanunu’nun 397 ila 406 ıncı 

maddesi hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat 

hükümleri uygulanır. 

 

 

DENETİM 

MADDE 19 

Bağımsız denetimde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabi 

olan Şirket’in genel kurulunca her faaliyet dönemi itibariyle bir denetçi 

seçilir. Seçimden sonra, yönetim kurulu, denetleme görevini hangi 

denetçiye verdiğini gecikmeksizin ticaret siciline tescil ettirir ve 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.  

 

Şirketin denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası 

Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. 
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BAĞIMSIZ DENETİM 

MADDE 21 

Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim hususunda 

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. 

 

BAĞIMSIZ DENETİM 

MADDE 21 

KALDIRILMIŞTIR. 

TOPLANTI YERİ 

MADDE 23 

 

Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya yönetim kurulunun uygun 

görmesi halinde, toplantıya ait davette belirtilmek koşuluyla, İstanbul 

içindeki başka bir yerde yapılır. 

 

 

 

 

 

 

 

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; 

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu 

toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca 

elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik 

Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri 

uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda 

katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy 

kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini 

kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın 

alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu 

hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve 

temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını 

kullanabilmesi sağlanır. 

 

TOPLANTI YERİ, GENEL KURULA ÇAĞRI VE GENEL KURUL 

TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM 

MADDE 23 

Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya yönetim kurulunun uygun 

görmesi halinde, toplantıya ait davette belirtilmek koşuluyla, şirket 

merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır. 

 

Genel kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde, Kamuyu 

Aydınlatma Platformu’nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 

yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç 

olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.  

 

 

 

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu 

toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci 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. 

 

Şirket genel kuruluna elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt 

Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden 

gerçekleştirilir. 

 

Genel kurula çağrının şekli, genel kurul toplantılarına katılım ve oy 

kullanma ile ilgili olarak sermaye piyasası mevzuatı uygulanır. 
 

HESAP DÖNEMİ 

MADDE 29 

Şirket'in hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık 

ayının sonuncu günü sona erer. 

 

FAALİYET DÖNEMİ 

MADDE 29 

Şirket'in faaliyet dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlar ve 

Aralık ayının sonuncu günü sona erer.  

KARIN DAĞITIMI 

MADDE 30 

 

Şirket kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. 

Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel 

muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe 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.   

KARIN DAĞITIMI, YEDEK AKÇELER VE KAR PAYI AVANSI 

MADDE 30 

Şirket kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. 

Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel 

muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe 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: 

 

Genel Kanuni Yedek Akçe 

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

uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar genel 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.   
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İkinci Temettü 

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

düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci 

temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu karı olarak bilançoda 

bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya 

olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. 

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe 

d) Türk Ticaret Kanunu’nun 519 maddesinin ikinci fıkrasının (c)  

bendi gereğince ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.  

  

 

          e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas 

sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, 

başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim 

kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına 

karar verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu 

kişilere kardan pay dağıtılamaz. 

             

         f) Şirket kendi paylarını iktisap etmişse Türk Ticaret Kanunu’nun 

520. Maddesi uyarınca iktisap değerlerini karşılayacak tutarda yedek akçe 

ayrılır. 

 

            g) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 20. maddesindeki 

düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabilir. 

 

 c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar 

payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, 

çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve 

kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir 

İkinci Temettü 

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

hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen 

ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu karı olarak bilançoda 

bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya 

olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. 

 Genel Kanuni Yedek Akçe 

e) Türk Ticaret Kanunu’nun 519 maddesinin ikinci fıkrasının (c)  

bendi gereğince genel kanuni yedek akçe ayrılır.  

  

          f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas 

sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça, başka 

yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu 

üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar 

verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere 

kardan pay dağıtılamaz. 

             

           g) Şirket kendi paylarını iktisap etmişse Türk Ticaret Kanunu’nun 

520. Maddesi uyarınca iktisap değerlerini karşılayacak tutarda yedek akçe 

ayrılır. 

 

            h) Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 

ilgili diğer mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı 

dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının 

hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 

 

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların 

ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 

 

KANUNİ HÜKÜMLER 

MADDE 35 

Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve 

tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.  

 

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret 

Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu 

tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

KANUNİ HÜKÜMLER 

MADDE 35 

Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve 

tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.  

 

Bu esas sözleşmede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu 

tarafından ileride yapılacak düzenlemelerin farklılık arz etmesi halinde 

Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere uyulur. 

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret 

Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili 

diğer mevzuat hükümleri uygulanır.                                                      

 

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ 

MADDE 36 

Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine bağlıdır. 

Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin 

alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmede belirtilen 

hükümler çerçevesinde ana sözleşme değişikliğine karar verilir. 

Değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanarak Ticaret Siciline tescil 

ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur. 

 

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ 

MADDE 36 

Bu esas sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı’nın izni ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun 

görüşüne bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan uygun görüş ve 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret 

Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede belirtilen 

hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir. 

Usulüne uygun olarak onaylanan değişiklikler, Türk Ticaret Kanunu 

hükümleri çerçevesinde ticaret siciline tescil edilir ve ilan ettirilir. 

 
 

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM 

MADDE 37 

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. 

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli 

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM 

MADDE 37 

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. 

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri 
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nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf 

işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek 

 verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

kurumsal yönetime ilişkin uygulanması zorunlu tutulan 

düzenlemelerine uyulur.  

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin 

düzenlemelerine göre tespit edilir. 

 

 

 

 


