
Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULU’NDAN  

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL 

KURUL TOPLANTILARINA DAVET 

AĢağıda yazılı gündem maddelerini görüĢmek üzere, 7 Mayıs 2012, Pazartesi günü Büyükdere Caddesi ĠĢ Kuleleri, Kule 2  

Levent/ĠSTANBUL adresinde saat 10:00‟da 2011 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, saat 11:00‟da A Grubu 

Ġmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı, saat 11:15‟de B Grubu Ġmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 

yapılacaktır.(*) 

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.  

Genel Kurullara bizzat katılacak veya vekil gönderecek ortaklarımızın; 

-Kimlik belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını,  

-Tüzel kiĢi ortakların, temsille görevlendirdikleri kiĢiye ait yetki belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını, 

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın ise yukarıda sayılan belgelere ek olarak noterden düzenlettirecekleri 

aĢağıda örneği bulunan vekaletnameyi, 

toplantı gününden en az bir hafta önce 30 Nisan 2012, Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar, ġirket Merkezi‟ne 

ulaĢtırmaları gerekmektedir. 

Payları Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. nezdinde yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan ve Yatırımcı Genel Kurul Blokaj 

Formunu ġirket‟e  ibraz eden  hissedarlarımızın ġirketimiz Genel Kuruluna katılımı için Genel Kurul tarihinde bu blokajın 

devam ediyor olması hukuken zorunluluk olduğundan, Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formunun Genel Kurul toplantısı 

öncesinde Merkezi Kayıt KuruluĢu‟ndan alınan Genel Kurul Blokaj Raporuna paralel olması gerekmektedir. Bu itibarla 

Genel Kurula katılım için Genel Kurul toplantısı öncesinde Merkezi Kayıt KuruluĢu‟ndan alınan Genel Kurul Blokaj Raporu 

esastır. 

2011 yılına ait Bilanço, Kar ve Zarar Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu  ve Denetçi Raporları, toplantı tarihinden 

15 gün önce ġirket Merkezinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. 

Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur. 

(*) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11.maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü 

mektup gönderilmeyecektir. 

ġirket Merkezi : Büyükdere Cad. ĠĢ Kuleleri Kule II Kat:2, 34330 Levent /ĠSTANBUL  

 

ĠĢ GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ġ. Olağan Genel Kurul Gündemi.  

1. AçılıĢ, BaĢkanlık Divanının oluĢturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan‟a yetki 

verilmesi,   

2. 2011 yılına iliĢkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetçi 

Raporunun  okunması ve müzakeresi, 

3. 2011 yılı finansal tablolarının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması, 

4. 2011 yılı kar dağıtımı teklifinin görüĢülerek karara bağlanması, 

5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2011 yılı çalıĢmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası, 

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 

7.   Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin saptanması, 

8. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan  ġirket Ana 

SözleĢmesi‟nin 3., 5., 6., 8., 11., 12., 18., 19., 24., 27., 30., maddelerinin değiĢtirilmesinin ve 36., 

37. maddelerinin ġirket Ana SözleĢmesi‟ne eklenmesinin Genel Kurul‟un onayına sunulması, 

9. Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:IV, No:38 sayılı tebliği uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu‟ndan 

alınan onay kapsamında kayıtlı sermaye tavanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu‟na yeni bir süre için 

yetki verilmesi, 

10. Türk Ticaret Kanunu‟nun 334. ve 335. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal 

Yönetim Ġlkeleri‟nin 1.3.7 maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta 

belirtilen kiĢilere izin verilmesi,  

11.   “Ücretlendirme  Politikası”nın Genel Kurul‟un bilgisine sunulması, 

12.    “BağıĢ Politikası”nın Genel Kurul‟un onayına  sunulması, 

13.   2011  yılı  içinde yapılan bağıĢ ve yardımlar hakkında bilgi sunulması, 

14.   Dilek ve öneriler. 

  

 

 

 

 

 



A Grubu Ġmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı Gündemi 

1. AçılıĢ, BaĢkanlık Divanının oluĢturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan‟a yetki 

verilmesi,   

2. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan  ġirket Ana 

SözleĢmesi‟nin 3., 5., 6., 8., 11., 12., 18., 19., 24., 27., 30., maddelerinin değiĢtirilmesinin ve 36., 37. 

maddelerinin ġirket Ana SözleĢmesi‟ne eklenmesinin Genel Kurul‟un onayına sunulması, 

3.   Dilek ve öneriler. 

. 

.B Grubu Ġmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı Gündemi. 

1. AçılıĢ, BaĢkanlık Divanının oluĢturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan‟a yetki 

verilmesi,  

2. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan  ġirket Ana 

SözleĢmesi‟nin 3., 5., 6., 8., 11., 12., 18., 19., 24., 27., 30., maddelerinin değiĢtirilmesinin ve 36., 37. 

maddelerinin ġirket Ana SözleĢmesi‟ne eklenmesinin Genel Kurul‟un onayına sunulması, 

3.   Dilek ve öneriler. 

. 

.VEKALETNAME 

ĠĢ GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ġ.  

ĠĢ GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ġ.'nin 7 Mayıs 2012, Pazartesi günü saat 10:00„da, Büyükdere Caddesi ĠĢ Kuleleri 

Kule 2 Levent/ĠSTANBUL adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında ve/veya aynı gün saat 11:00„da yapılacak A 

Grubu Ġmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısında ve/veya  aynı gün saat 11:15„de yapılacak B Grubu Ġmtiyazlı Pay 

Sahipleri Genel Kurul Toplantısında aĢağıda belirttiğim görüĢler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya 

ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere   …………………………………………      vekil tayin ediyorum. 

A) TEMSĠL YETKĠSĠNĠN KAPSAMI 

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüĢü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b) Vekil aĢağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. 

Talimatlar : (özel talimatlar yazılır) 

c) Vekil Ģirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aĢağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır) 

Talimatlar : (özel talimatlar yazılır) 

B) ORTAĞIN SAHĠP OLDUĞU HĠSSE SENEDĠNĠN  

a) Tertip ve Serisi 

b) Numarası 

c) Adet – Nominal Değeri 

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı  

e) Hamiline – Nama Yazılı olduğu 

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI 

  ĠMZASI 

  ADRESĠ 

Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen Ģıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) Ģıkkı için açıklama yapılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġĠRKETĠ 

ANASÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK TASLAĞI 

ESKĠ ġEKLĠ 

ġĠRKETĠN MERKEZ VE ġUBELERĠ 

MADDE 3 

YENĠ ġEKLĠ 

ġĠRKETĠN MERKEZ VE ġUBELERĠ 

MADDE 3 

ġirket'in merkezi BeĢiktaĢ/Ġstanbul'dadır. Adresi, 

Büyükdere Cad. ĠĢ Kuleleri Kule-2, Kat:8 Levent/ 

Ġstanbul‟dur. Adres değiĢikliğinde yeni adres, ticaret 

siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan 

ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiĢ 

adrese yapılan tebligat ġirket'e yapılmıĢ sayılır. Tescil ve 

ilan edilmiĢ adresinden ayrılmıĢ olmasına rağmen yeni 

adresini süresi içinde tescil ettirmemiĢ Ģirket için bu 

durum fesih sebebi sayılır. ġirket, Sermaye Piyasası 

Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek 

Ģartıyla Ģube ve temsilcilik açabilir. 

 

ġirket'in merkezi BeĢiktaĢ/Ġstanbul'dadır. Adresi, 

Büyükdere Cad. ĠĢ Kuleleri Kule-2, Kat:2 Levent/ 

Ġstanbul‟dur. Adres değiĢikliğinde yeni adres, ticaret 

siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan 

ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı‟na  bildirilir. Tescil ve ilan edilmiĢ 

adrese yapılan tebligat ġirket'e yapılmıĢ sayılır. Tescil ve 

ilan edilmiĢ adresinden ayrılmıĢ olmasına rağmen yeni 

adresini süresi içinde tescil ettirmemiĢ Ģirket için bu 

durum fesih sebebi sayılır. ġirket, Sermaye Piyasası 

Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek 

Ģartıyla Ģube ve temsilcilik açabilir. 

 

ESKĠ ġEKLĠ 

ġĠRKETĠN AMACI VE FAALĠYET KONUSU 

MADDE 5 

YENĠ ġEKLĠ 

ġĠRKETĠN AMACI VE FAALĠYET KONUSU 

MADDE 5 

      ġirket, kayıtlı sermayeli olarak ve çıkarılmıĢ sermayesini, 

esas olarak Türkiye'de kurulmuĢ veya kurulacak olan, 

geliĢme potansiyeli taĢıyan ve kaynak ihtiyacı olan 

giriĢim Ģirketlerine yapılan uzun vadeli yatırımlara 

yöneltmek üzere kurulmuĢ halka açık anonim ortaklıktır. 

 

ġirket, kayıtlı sermayeli olarak ve çıkarılmıĢ sermayesini, 

Sermaye Piyasası Kurulu‟nun GiriĢim Sermayesi Yatırım 

Ortaklıklarına iliĢkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve 

konularla iĢtigal etmek ve esas olarak Türkiye'de 

kurulmuĢ veya kurulacak olan, geliĢme potansiyeli 

taĢıyan ve kaynak ihtiyacı olan giriĢim Ģirketlerine 

yapılan uzun vadeli yatırımlara yöneltmek üzere 

kurulmuĢ halka açık anonim ortaklıktır. 

 

ESKĠ ġEKLĠ 

FAALĠYET KAPSAMI, FAALĠYET YASAKLARI, 

YATIRIM SINIRLAMALARI 

MADDE 6 

YENĠ ġEKLĠ 

FAALĠYET KAPSAMI, FAALĠYET YASAKLARI, 

YATIRIM SINIRLAMALARI 

MADDE 6 

      ġirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve 

yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 

düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur. 

      ġirket, döviz, faiz ve piyasa riskleri gibi risklere karĢı 

korunması amacıyla, Kurulca uygun görülmek kaydı ile, 

yatırım amacına uygun portföy yönetim teknikleri ile para 

ve sermaye piyasası araçlarını kullanabilir, bu amaçla 

Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde opsiyon 

sözleĢmeleri, forward, finansal vadeli iĢlemler ve vadeli 

iĢlemlere dayalı opsiyon iĢlemlerine taraf olabilir. 

ġirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları ve yatırım 

sınırlamalarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 

düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uyulur. 

ġirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve 

Ģahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak 

tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel 

kuruluĢlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün iĢlemleri 

yapabilir. 

ġirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 

çerçevesinde portföyünden ayrı faaliyetlerinin 

gerektirdiği miktar ve değerde taĢınır ve taĢınmaz mal 

satın alabilir veya kiralayabilir. 

ġirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin 

gerektirdiği ödemeler dıĢında mal varlığından ortaklarına, 

yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da 

üçüncü kiĢilere herhangi bir menfaat sağlayamaz. 

Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası 

Kurulu'nca sonradan yapılacak düzenlemelerin farklılık 

taĢıması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak 

      ġirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve 

yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 

düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur. 

      ġirket, giriĢim sermayesi portföy yönetim hizmeti ile 

sınırlı olmak üzere ilgili Kurul düzenlemeleri 

çerçevesinde yetki belgesi almak Ģartıyla portföy 

yöneticiliği faaliyetinde bulunabilir. 

      ġirket, döviz, faiz ve piyasa riskleri gibi risklere karĢı 

korunması amacıyla, Kurulca uygun görülmek kaydı ile, 

yatırım amacına uygun portföy yönetim teknikleri ile 

para ve sermaye piyasası araçlarını kullanabilir, bu 

amaçla Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde 

opsiyon sözleĢmeleri, forward, finansal vadeli iĢlemler ve 

vadeli iĢlemlere dayalı opsiyon  iĢlemlerine taraf olabilir. 

ġirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları ve yatırım 

sınırlamalarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 

düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uyulur. 

ġirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve 

Ģahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak 

tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel 

kuruluĢlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün iĢlemleri 

yapabilir. 

ġirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 

çerçevesinde portföyünden ayrı faaliyetlerinin 

gerektirdiği miktar ve değerde taĢınır ve taĢınmaz mal 

satın alabilir veya kiralayabilir. 

ġirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin 

gerektirdiği ödemeler dıĢında mal varlığından 

ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, 



düzenlemelere uyulur. 

 

personeline ya da üçüncü kiĢilere herhangi bir menfaat 

sağlayamaz.  Ancak ġirket, sosyal sorumluluk 

kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 

belirlenen usul ve esaslar dahilinde çeĢitli amaçlarla 

kurulmuĢ olan vakıflara ve bu gibi kiĢi ve/veya 

kurumlara bağıĢta bulunabilir. 

Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası 

Kurulu'nca sonradan yapılacak düzenlemelerin farklılık 

taĢıması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak 

düzenlemelere uyulur. 

ESKĠ ġEKLĠ   

SERMAYE VE HĠSSE SENETLERĠ 

MADDE 8 

YENĠ ġEKLĠ   

SERMAYE VE HĠSSE SENETLERĠ 

MADDE 8 

ġirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, 

200.000.000 (ikiyüzmilyon) Yeni Türk Lirası kayıtlı 

sermaye tavanı ile kurulmuĢ olup, bu sermaye, her biri 

1(bir) Yeni KuruĢ nominal değerde 20.000.000.000.-

(yirmimilyar) adet paya bölünmüĢtür. 

ġirketin çıkarılmıĢ sermayesi tamamı ödenmiĢ 23.400.000 

(yirmiüçmilyondörtyüzbin)Yeni Türk Lirası‟dır. 

ġirketin çıkarılmıĢ sermayesi, her biri 1 (bir) Yeni KuruĢ 

itibari değerde 2.340.000.000 (ikimilyarüçyüzkırkmilyon) 

adet paya ayrılmıĢ ve tamamı nakden ödenmiĢtir. 

Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000.- TL iken 5274 

sayılı Türk Ticaret Kanunu‟nda değiĢiklik yapılmasına 

dair kanun kapsamında 1 Yeni KuruĢ olarak 

değiĢtirilmiĢtir. Bu değiĢim sebebiyle toplam pay sayısı 

azalmıĢ olup her biri 1.000.- TL‟lik 10 adet pay 

karĢılığında 1 Yeni KuruĢluk 1 adet pay verilecektir. Söz 

konusu değiĢim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu 

paylardan doğan hakları saklıdır. 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileĢtirme esasları 

çerçevesinde kayden  izlenir. 

Payların; 

            2.080.000 Yeni Türk Lira‟lık bölümü nama yazılı 

A Grubu, 

          21.320.000 Yeni Türk Lira‟lık bölümü nama yazılı 

B Grubu‟dur. 

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Hisse 

senetlerinin devri  kısıtlanamaz. 

Halka arzdan önce ortaklık hisse senetlerinin devri 

herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu 

madde kapsamındaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay 

edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan Ģartlar 

aranır. 

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine 

uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hisse 

senetleri ihraç ederek çıkarılmıĢ sermayeyi arttırmaya ve 

pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması 

ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. 

Sermaye artırımlarında; A Grubu hisse senetleri 

karĢılığında A Grubu, B Grubu hisse senetleri 

karĢılığında B Grubu yeni hisse senedi çıkarılacaktır. 

Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma 

hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni hisse 

senetlerinin tümü B Grubu olarak çıkarılır. 

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra 

kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı 

durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal 

değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz 

edilir. 

ÇıkarılmıĢ sermaye miktarının Ģirket unvanının 

kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. 

 

ġirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, 

kayıtlı sermaye sistemine göre kurulmuĢtur. Kayıtlı 

sermaye tavanı 250.000.000 (ikiyüzellimilyon) Türk 

Lirası olup, bu sermaye, her biri 1(bir) KuruĢ nominal 

değerde 25.000.000.000.-(yirmibeĢmilyar) adet paya 

bölünmüĢtür. 

Sermaye Piyasası Kurulu‟nca verilen kayıtlı sermaye 

tavanı izni, 2012-2016 yılları (beĢ yıl) için geçerlidir. 

2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına 

ulaĢılamamıĢ 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 ġirket kayıtlı 

sermaye sisteminden çıkmıĢ sayılır. 

ġirketin çıkarılmıĢ sermayesi tamamı ödenmiĢ 

50.400.000 (ellimilyondörtyüzbin)Türk Lirası‟dır. 

ġirketin çıkarılmıĢ sermayesi, her biri 1 (bir) KuruĢ 

itibari değerde 5.040.000.000 (beĢmilyarkırkmilyon) adet 

paya ayrılmıĢ ve tamamı ödenmiĢtir. 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileĢtirme esasları 

çerçevesinde kayden  izlenir. 

Payların; 

            4.480.000 Türk Lira‟lık bölümü nama yazılı A 

Grubu, 

          45.920.000 Türk Lira‟lık bölümü nama yazılı B 

Grubu‟dur. 

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Hisse 

senetlerinin devri  kısıtlanamaz. 

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine 

uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hisse 

senetleri ihraç ederek çıkarılmıĢ sermayeyi arttırmaya ve 

pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması 

ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. 

Sermaye artırımlarında; A Grubu hisse senetleri 

karĢılığında A Grubu, B Grubu hisse senetleri 

karĢılığında B Grubu yeni hisse senedi çıkarılacaktır. 

Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma 

hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni hisse 

senetlerinin tümü B Grubu olarak çıkarılır. 

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra 

kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı 

durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal 

değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz 

edilir. 

ÇıkarılmıĢ sermaye miktarının Ģirket unvanının 

kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. 



ESKĠ ġEKLĠ 

DANIġMANLIK HĠZMETĠ ALINMASI 

MADDE 11 

 

YENĠ ġEKLĠ 

DANIġMANLIK VE PORTFÖY YÖNETĠM 

HĠZMETĠ ALINMASI 

MADDE 11 

ġirket, yönetim kurulunca karar alınmak kaydıyla 

faaliyetiyle ilgili konularda kullanılmak üzere giriĢim 

Ģirketlerinin seçimine ve yatırımların yönetimine iliĢkin 

olarak uzmanlaĢmıĢ kiĢi ve kuruluĢlardan danıĢmanlık 

hizmeti alabilir. 

 

ġirket, yönetim kurulunca karar alınmak kaydıyla 

faaliyetiyle ilgili konularda kullanılmak üzere giriĢim 

Ģirketlerinin seçimine ve yatırımların yönetimine iliĢkin 

olarak uzmanlaĢmıĢ kiĢi ve kuruluĢlardan danıĢmanlık 

hizmeti ile Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 

giriĢim sermayesi yatırımlarına yönelik portföy yönetim 

hizmeti alabilir. 

ESKĠ ġEKLĠ 

YÖNETĠM KURULU VE GÖREV SÜRESĠ 

MADDE 12 

YENĠ ġEKLĠ 

YÖNETĠM KURULU VE GÖREV SÜRESĠ 

MADDE 12 

ġirketin idaresi, üçüncü kiĢilere karĢı temsil ve ilzamı, 

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul 

tarafından en çok 3 (üç) yıl için seçilecek, Türk Ticaret 

Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı‟nda belirtilen 

Ģartları haiz 10 (on) üyeden oluĢan bir yönetim kuruluna 

aittir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından 

bir baĢkan ve baĢkan olmadığı zaman vekalet etmek 

üzere bir baĢkan vekili seçer. 

Yönetim kurulu üyelerinin 6‟sı A Grubu pay sahiplerinin 

göstereceği adaylar arasından seçilir. ġu kadar ki; 

çıkarılmıĢ sermayedeki payı 2.000.000 (ikimilyon) Yeni 

Türk Lirası‟nın altına düĢmemek kaydıyla, yönetim 

kurulu üyelerinden 1‟i kurucu ortak ve (B) Grubu pay 

sahibi TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI 

(TTGV) tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. 

Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından 

belirlenir. 

Görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin yeniden 

seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle 

boĢalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu 

ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen Ģartları haiz 

bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun 

onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini 

tamamlar. 

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman 

görevden alınabilir. 

 

ġirketin idaresi, üçüncü kiĢilere karĢı temsil ve ilzamı, 

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul 

tarafından en çok 3 (üç) yıl için seçilecek, Türk Ticaret 

Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı‟nda belirtilen 

Ģartları haiz 10 (on) üyeden oluĢan bir yönetim kuruluna 

aittir. Yönetim kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri 

arasından bir baĢkan ve baĢkan olmadığı zaman vekalet 

etmek üzere bir baĢkan vekili seçer. Yönetim Kurulu 

üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden 

oluĢur. 

Yönetim kurulu üyelerinin 6‟sı A Grubu pay sahiplerinin 

göstereceği adaylar arasından seçilir. ġu kadar ki; 

çıkarılmıĢ sermayedeki payı 2.000.000 (ikimilyon) Türk 

Lirası‟nın altına düĢmemek kaydıyla, yönetim kurulu 

üyelerinden 1‟i kurucu ortak ve (B) Grubu pay sahibi 

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) 

tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. Diğer 

yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir. 

Yönetim kuruluna 2 taneden az olmamak üzere, Sermaye 

Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde 

belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına 

iliĢkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız 

yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. 

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı 

ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu‟nun kurumsal 

yönetime iliĢkin düzenlemelerine göre tespit edilir. 

Görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin yeniden 

seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle 

boĢalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu 

ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen Ģartları haiz 

bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun 

onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini 

tamamlar. 

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman 

görevden alınabilir.  

ESKĠ ġEKLĠ 

YÖNETĠCĠLERE ĠLĠġKĠN YASAKLAR  

MADDE 18 

YENĠ ġEKLĠ 

YÖNETĠCĠLERE ĠLĠġKĠN YASAKLAR  

MADDE 18 

 

     Yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve müdürler, genel 

kuruldan izin almaksızın kendileri veya baĢkaları namına 

veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak ġirketle Ģirket 

konusuna giren bir ticari iĢlem yapamazlar. 

Yönetim kurulu üyeleri kiĢisel menfaatlerine veya usul 

ve füruu ile eĢ dahil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri 

hısımlarının menfaatlerine olan hususların müzakeresine 

iĢtirak edemezler. Bu hükme aykırı hareket eden üye, 

ġirketin, ilgili olduğu iĢlem sonucu doğan zararını tazmin 

etmek zorundadır. 

 

Yönetim kurulu üyeleri kiĢisel menfaatlerine veya usul 

ve füruu ile eĢ dahil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri 

hısımlarının menfaatlerine olan hususların müzakeresine 

iĢtirak edemezler. Bu hükme aykırı hareket eden üye, 

ġirketin, ilgili olduğu iĢlem sonucu doğan zararını tazmin 

etmek zorundadır. 

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kuruldan izin almaksızın 

kendileri veya baĢkaları namına bizzat ya da dolaylı 

olarak ġirketle Ģirket konusuna giren bir ticari iĢlem 

yapamayacakları gibi, ġirketin konusuna giren bir ticari 



 iĢlemi kendileri veya baĢkaları hesabına yapamazlar ve 

aynı tür ticari iĢlemlerle meĢgul bir Ģirkete sınırsız 

sorumlu ortak sıfatıyla giremezler. 

Yönetim kurulu üyelerinin Ģirketle muamele yapma ve 

rekabet yasağına iliĢkin Türk Ticaret Kanunu‟nun 334 ve 

335‟inci maddeleri hükümleri saklıdır. 

 

ESKĠ ġEKLĠ 

DENETÇĠLER VE GÖREV SÜRESĠ 

MADDE 19 

YENĠ ġEKLĠ 

DENETÇĠLER VE GÖREV SÜRESĠ 

MADDE 19 

 

Genel kurul, pay sahipleri arasından veya dıĢarıdan en 

çok 3 (üç) yıl süre için olmak üzere 2 (iki) denetçi seçer. 

Süresi biten denetçiler tekrar seçilebilir. Denetçiler aynı 

zamanda yönetim kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri gibi 

ġirket'in memuru da olamazlar. 

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. 

maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler. 

Ġlk genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilen 

denetçiler geçici madde 3'de gösterilmiĢtir. 

 

 

Genel kurul, pay sahipleri arasından veya dıĢarıdan en 

çok 3 (üç) yıl süre için olmak üzere 2 (iki) denetçi seçer. 

ġirkette görev alacak denetçilerin Türk Ticaret Kanunu 

ve Sermaye Piyasası Mevzuatı‟nda belirtilen Ģartları haiz 

olması zorunludur.  

Süresi biten denetçiler tekrar seçilebilir. Denetçiler aynı 

zamanda yönetim kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri gibi 

ġirket'in memuru da olamazlar. 

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. 

maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler. 

Ġlk genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilen 

denetçiler geçici madde 3'de gösterilmiĢtir. 

 

 

ESKĠ ġEKLĠ 

TOPLANTIDA KOMĠSER BULUNMASI 

MADDE 24 

 

 

YENĠ ġEKLĠ  

TOPLANTIDA KOMĠSER BULUNMASI 

MADDE 24 

      Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması Ģarttır. 

Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul 

toplantısında alınacak kararlar geçersizdir. 

 

      Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiserinin hazır 

bulunması Ģarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel 

kurul toplantısında alınacak kararlar geçersizdir. 

 

ESKĠ ġEKLĠ 

ĠLANLAR 

MADDE 27 

YENĠ ġEKLĠ 

ĠLANLAR 

MADDE 27 

      ġirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve 

ġirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile 

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda 

belirtilen sürelere uyulmak kaydıyla yapılır. 

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk 

Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi hükümleri gereğince, 

ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 hafta 

evvel yapılması zorunludur. 

Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası 

mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri 

saklıdır. 

      ġirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve 

ġirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile 

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda 

belirtilen sürelere uyulmak kaydıyla yapılır. 

      Ancak, genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar, 

Sermaye Piyasası Kurulu‟nun kurumsal yönetime iliĢkin 

zorunlu hükümlerine uygun olarak, genel kurul toplantı 

tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.  

Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası 

mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri 

saklıdır. 

 

ESKĠ ġEKLĠ 

KARIN DAĞITIMI 

MADDE 30 

YENĠ ġEKLĠ 

KARIN DAĞITIMI 

MADDE 30 

      ġirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman 

bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca ġirket'çe 

ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile ġirket 

tüzel kiĢiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu 

vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karĢılıklar, 

hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten 

sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) 

kardan varsa geçmiĢ yıl zararlarının düĢülmesinden sonra 

kalan miktar aĢağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır: 

a)     Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. 

maddesi uyarınca ödenmiĢ sermayenin % 

20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni 

      ġirket kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve 

Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere 

uyar. 

      ġirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman 

bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca ġirket'çe 

ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile ġirket 

tüzel kiĢiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu 

vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karĢılıklar, 

hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten 

sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) 

kardan varsa geçmiĢ yıl zararlarının düĢülmesinden sonra 

kalan miktar aĢağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır: 



yedek akçe olarak ayrılır. 

 

b)     Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu‟nca 

saptanan oran ve miktarda birinci temettü 

ayrılır. 

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

hususlar düĢüldükten sonra kalan kısmı, genel 

kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü 

hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kârı 

olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya 

ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya 

olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya 

yetkilidir. 

d)     Türk Ticaret Kanunu‟nun 466.maddesinin 

2.fıkrası 3.bendi gereğince; ikinci tertip kanuni 

yedek akçenin hesaplanmasında; safi kârdan, 

ödenmiĢ sermayenin % 5‟i oranındaki kâr payı 

düĢüldükten sonra, pay sahipleri ile kâra iĢtirak 

eden diğer kimselere dağıtılması kararlaĢtırılmıĢ 

olan kısmın onda biri esas alınır ve ikinci tertip 

kanuni yedek akçe olarak ayrılır. 

e)     Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek 

akçeler ile bu esas sözleĢmede pay sahipleri için 

belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, baĢka 

yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr 

aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile 

memur, müstahdem ve iĢçilere kârdan pay 

dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, birinci 

temettü ödenmedikçe bu kiĢilere kardan pay 

dağıtılamaz. 

f)      Sermaye Piyasası Kanunu‟nun 15. 

maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde 

ortaklara temettü avansı dağıtılabilir. 

 

 

a)     Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. 

maddesi uyarınca ödenmiĢ sermayenin % 

20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni 

yedek akçe olarak ayrılır. 

b)     Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu‟nca 

saptanan oran ve miktarda birinci temettü 

ayrılır. 

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

hususlar düĢüldükten sonra kalan kısmı, genel 

kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü 

hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kârı 

olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya 

ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya 

olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya 

yetkilidir. 

d)     Türk Ticaret Kanunu‟nun 466.maddesinin 

2.fıkrası 3.bendi gereğince; ikinci tertip kanuni 

yedek akçenin hesaplanmasında; safi kârdan, 

ödenmiĢ sermayenin % 5‟i oranındaki kâr payı 

düĢüldükten sonra, pay sahipleri ile kâra iĢtirak 

eden diğer kimselere dağıtılması kararlaĢtırılmıĢ 

olan kısmın onda biri esas alınır ve ikinci tertip 

kanuni yedek akçe olarak ayrılır. 

e)     Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek 

akçeler ile bu esas sözleĢmede pay sahipleri için 

belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, baĢka 

yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr 

aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile 

memur, müstahdem, iĢçilere ve çeĢitli amaçlarla 

kurulmuĢ olan vakıflara ve benzer nitelikteki 

kiĢi ve/veya kurumlara kârdan pay 

dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, birinci 

temettü ödenmedikçe bu kiĢilere kardan pay 

dağıtılamaz. 

f)      Sermaye Piyasası Kanunu‟nun 15. 

maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde 

ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.  

 ANA SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠĞĠ 

MADDE  36 

 Bu ana sözleĢmede yapılacak değiĢikliklerin genel 

kurulda görüĢülebilmesi için Sermaye Piyasası 

Kurulu‟ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı‟ndan izin 

alınması Ģarttır. 

Ana sözleĢmedeki değiĢiklikler usulüne uygun olarak 

tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan 

olunur ve bir nüsha da Sermaye Piyasası Kurulu‟na 

gönderilir. 

 

 KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM 

MADDE 37 

 Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu 

tutulan Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uyulur. Zorunlu 

ilkelere uyulmaksızın yapılan iĢlemler ve alınan yönetim 

kurulu kararları geçersiz olup esas sözleĢmeye aykırı 

sayılır. 

Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin uygulanması bakımından 

önemli nitelikte sayılan iĢlemlerde ve Ģirketin her türlü 

iliĢkili taraf iĢlemlerinde ve üçüncü kiĢiler lehine 

teminat, rehin ve ipotek verilmesine iliĢkin iĢlemlerinde 

Sermaye Piyasası Kurulu‟nun kurumsal yönetime iliĢkin 

düzenlemelerine uyulur. 

 


