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KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.’NİN 
28 HAZİRAN 2012 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY 

SAHİPLERİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 
 
 

1. 28 HAZİRAN 2012 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY 
SAHİPLERİ GENEL KURUL DUYURUSU 

 

Şirketimiz A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem 
maddelerini görüşmek üzere 28 Haziran 2012 Perşembe günü saat 15:30’da Akçalar 
Sanayi Bölgesi Nilüfer / Bursa adresindeki Şirket merkezinde gerçekleştirilecektir. 

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş 
olan hissedarlarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj  
Listesi’ne kayıt ettirerek alacakları giriş kartları ile genel kurul toplantısına 
katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen 
hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır. Genel 
Kurul Blokaj uygulamasının başlangıç tarihi 13.06.2012 Çarşamba günü saat 08:30 
olup, blokaj uygulama son tarihi de 22.06.2012 Cuma günü saat:17:00 olarak tespit 
edilmiştir.  

Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımız, en geç Genel Kurul 
tarihinden bir hafta öncesine kadar Genel Kurul ve blokaj işlemleri için Akçalar Sanayi 
Bölgesi Nilüfer / Bursa adresindeki Şirket merkezimizdeki Pay Sahipleriyle İlişkiler 
Birimi’ne (Telefon: 0 224 280 31 15) veya Şirketimiz adına blokaj ve kaydileştirme 
işlemlerini yürüten Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ne (Telefon: 0 212 334 94 94) 
müracaat etmeleri rica olunur. 

Ayrıca, 7 Mart 2012 tarihinden itibaren internet sitemizde de duyurduğumuz üzere 25 
Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı 
Kanun’un 157. Maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6. 
Maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak elinde bulunduran hissedarlarımızın 
31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte 
kanunen Şirketimize intikal edecek ve hissedarların söz konusu hisse senetleri 
üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu 
doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan hissedarlarımızın haklarının 
kaybolmaması için, en  kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde 
kaydileştirmeleri gerekir. 

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek hissedarlarımızın vekaletnamelerini ilişikteki 
örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile 
www.karsan.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No:8 Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine 
getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. 
Toplantıya bizzat iştirak edecek hissedarlarımızın kimlik belgelerini ibraz etmeleri 
gerekmektedir. 

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile 
açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 

http://www.karsan.com.tr/
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2012-2016 yılları için 5 yıl boyunca geçerli olmak üzere mevcut 300.000.000.-
(Üçyüzmilyon)TL olan kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000.-(Altıyüzmilyon)TL’sına 
çıkarılmasına, dolayısıyla esas sözleşmenin “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 6. maddesinin 
değiştirilmesi ile Kurumsal Yönetim düzenlemeleri çerçevesinde Şirket Esas 
Sözleşmesinin “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 4., “İdare Meclisi” başlıklı 8., “İdare 
Meclisinin Süresi” başlıklı 9., “İdare Meclisinin Toplantıları” başlıklı 10., “İdare Meclisi 
Azalarının Vazifeleri” başlıklı 12., “İdare Meclisinin Ücreti” başlıklı 13., “Toplantı Nisabı” 
başlıklı 19., “İlan” başlıklı 22., “Esas Mukavele Tadili” başlıklı 24., “Kanuni Hükümler” 
başlıklı 31. maddelerine ilişkin tadillerin; “Kurumsal Yönetim İlkeleri” başlıklı 31/A ve 
“Azlık Hakları” başlıklı 31/B maddelerinin esas sözleşmeye eklenmesine ilişkin tadillerin 
karara bağlanması hususunda alınacak genel kurul kararının görüşülmesi ve karara 
bağlanması gündemi ile toplanılacaktır.  

Sayın hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur. 
 
 

2.  A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL 
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR  

 

1. Açılış ve Divan Başkanlığı, Oy Toplama Memuru ve Zabıt katibinden oluşan 
Divan Heyeti'nin seçimi ve toplantı sonunda tutanakların imzalanması için 
Divan Heyeti'ne yetki verilmesi,  
 
“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları 
ve Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri 
Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul 
toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilip 
Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık 
Divanına yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 
 

2. 2012-2016 yılları için 5 yıl boyunca geçerli olmak üzere mevcut 
300.000.000.-(Üçyüzmilyon)TL olan kayıtlı sermaye tavanının 
600.000.000.-(Altıyüzmilyon)TL’sına çıkarılmasına, dolayısıyla ana 
mukavelenin “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi 
hususunda alınacak Genel Kurul kararının görüşülmesi ve karara 
bağlanması, 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri: IV, No:38 sayılı Kayıtlı Sermaye 
Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu 
2012-2016 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere  mevcut 300.000.000.-
(Üçyüzmilyon)TL olan kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000.-
(Altıyüzmilyon)TL’sına çıkarılmasına, dolayısıyla ana mukavelenin “Kayıtlı 
Sermaye” başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin karar alınmış olup, esas 
sözleşme değişikliğine ilişkin olarak gerekli SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
izinleri alınmıştır. Söz konusu ana sözleşme değişikliği Genel Kurul’un onayına 
sunulacak ve olumlu karar alınması halinde A Grubu İmtiyazlı Pay sahipleri 
genel kurulunda onaya sunulacaktır. Esas Sözleşme değişiklikleri Ek/1’de yer 
almaktadır. 

 

3. Şirket Esas Sözleşmesinin “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 4., “İdare 
Meclisi” başlıklı 8., “İdare Meclisinin Süresi” başlıklı 9., “İdare Meclisinin 
Toplantıları” başlıklı 10., “İdare Meclisi Azalarının Vazifeleri” başlıklı 12., 
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“İdare Meclisinin Ücreti” başlıklı 13., “Toplantı Nisabı” başlıklı 19., “İlan” 
başlıklı 22., “Esas Mukavele Tadili” başlıklı 24., “Kanuni Hükümler” başlıklı 
31. maddelerine ilişkin tadillerin; “Kurumsal Yönetim İlkeleri” başlıklı 31/A 
ve “Azlık Hakları” başlıklı 31/B maddelerinin esas sözleşmeye eklenmesine 
ilişkin tadillerine ilişkin alınacak Genel Kurul kararının görüşülmesi ve 
karara bağlanması;     

SPK’nın Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve 
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’e uyum gereği Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin ilgili 
maddelerinde gerekli değişiklikler yapılmaktadır. Esas sözleşme değişikliğine 
ilişkin olarak gerekli SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izinleri alınmıştır. Söz 
konusu ana sözleşme değişikliği Genel kurul’un onayına sunulacak ve olumlu 
karar alınması halinde A Grubu İmtiyazlı Pay sahipleri genel kurulunda onaya 
sunulacaktır. Esas Sözleşme değişiklikleri Ek/1’de yer almaktadır. 
 

4. Dilekler ve Kapanış.  
 
 
Ek/1 – Esas Sözleşme Değişiklikleri 
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Ek/1 – Esas Sözleşme Değişiklikleri 
           

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 
ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE TADİL TASARISI 

MADDE ESKİ METİN YENİ METİN 

 KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE 
TİCARET A.Ş. ANA MUKAVELESİ 

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE 
TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ 

Madde 4 ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ 

 Şirket’in merkezi Bursa’dadır. Adresi 
Akçalar Sanayi Bölgesi 
Nilüfer/Bursa’dır. Adres 
değişikliğinde yeni adres, ticaret 
siciline tescil, Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na 
bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese 
yapılan tebligat Şirket’e yapılmış 
sayılır. Tescil ve ilan edilmiş 
adresinden ayrılmış olmasına 
rağmen, yeni adresini süresi içinde 
tescil ettirmemiş şirketler için bu 
durum fesih sebebi sayılır.  
Şirket Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’na bilgi vermek şartıyla 
yurt içinde ve dışında şubeler 
açabilir. 

Şirket’in merkezi Bursa’dadır. Adresi 
Akçalar Sanayi Bölgesi Nilüfer/Bursa’dır. 
Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret 
siciline tescil, Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na 
bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese 
yapılan tebligat Şirket’e yapılmış sayılır. 
Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış 
olmasına rağmen, yeni adresini süresi 
içinde tescil ettirmemiş şirketler için bu 
durum fesih sebebi sayılır.  
Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na 
bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve 
dışında şubeler açabilir. 

Madde 6 KAYITLI SERMAYE  KAYITLI SERMAYE  

 Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanunu hükümlerine göre kayıtlı 
sermaye sistemini kabul etmiş ve 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
01/02/2001 tarih ve 5 / 113 sayılı izni 
ile bu sisteme geçmiştir.  
Şirketin kayıtlı sermayesi 
300.000.000.- (Üçyüzmilyon) YTL 
olup, her biri 1.-(Bir) Yeni Kuruş 
nominal değerde tamamı hamiline 
yazılı 30.000.000.000 (otuzmilyar) 
adet paya bölünmüştür.  
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen 
kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-
2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 
2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı 
sermaye tavanına ulaşılamamış olsa 
dahi, 2012 yılından sonra Yönetim 
Kurulu’nun 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 

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanunu hükümlerine göre kayıtlı 
sermaye sistemini kabul etmiş ve 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
01/02/2001 tarih ve 5 / 113 sayılı izni ile 
bu sisteme geçmiştir.  
Şirketin kayıtlı sermayesi 600.000.000.- 
(Altıyüzmilyon) TL olup, her biri 1.-(Bir) 
Kuruş nominal değerde tamamı 
hamiline yazılı 60.000.000.000 
(altmışmilyar) adet paya bölünmüştür.  
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen 
kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 
yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı 
sonunda izin verilen kayıtlı sermaye 
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 
yılından sonra Yönetim Kurulu’nun 
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.  
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durumunda şirket kayıtlı sermaye 
sisteminden çıkmış sayılır.  
 
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı 
ödenmiş 100.000.000.-YTL’dir. 
Çıkarılmış sermaye her biri 1.-(Bir) 
YKr. nominal değerde tamamı 
hamiline yazılı, 950.000.000 adet A 
Grubu, 9.050.000.000 adet B Grubu 
olmak üzere 10.000.000.000 
(Onmilyar) adet paya bölünmüştür.  
 
Yönetim Kurulu 2008 - 2012 yılları 
arasında, Sermaye Piyasası Kanunu 
hükümlerine uygun olarak, gerekli 
gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye 
tavanına kadar hamiline yazılı pay 
ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi 
arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu 
yeni pay çıkarılmasına karar 
verirken,  
- İmtiyazlı veya itibari değerin 
üzerinde pay çıkarabilir.  

- Mevcut ortakların yeni pay alma 
haklarını kısıtlayabilir.  
 
Hisse senetlerinin nominal değeri 
1.000.-TL. iken 5274 sayılı T.T.K.’da 
değişiklik yapılmasına dair kanun 
kapsamında 1 YKr. olarak 
değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle 
toplam pay sayısı azalmış olup her 
biri 1.000.-TL’lık 10 adet pay 
karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay 
verilecektir. Sözkonusu değişim ile 
ilgili olarak ortakların sahip oldukları 
paylardan doğan hakları saklıdır.  
Sermayeyi temsil eden paylar 
kaydileştirme esasları çerçevesinde 
kayden izlenir. 

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı 
ödenmiş 260.000.000.- TL’dir. 
Çıkarılmış sermaye her biri 1.-(Bir) Kr. 
nominal değerde tamamı hamiline yazılı, 
1.894.631.224  adet A Grubu, 
24.105.368.776  adet B Grubu olmak 
üzere 26.000.000.000 (Yirmialtımilyar) 
adet paya bölünmüştür.  
Yönetim Kurulu 2012 - 2016 yılları 
arasında, Sermaye Piyasası Kanunu 
hükümlerine uygun olarak, gerekli 
gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye 
tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç 
ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya 
yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni pay 
çıkarılmasına karar verirken,  
 
- İmtiyazlı veya itibari değerin üzerinde 
pay çıkarabilir.  

- Mevcut ortakların yeni pay alma 
haklarını kısıtlayabilir.  
 
Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000.-
TL. iken 5274 sayılı T.T.K.’da değişiklik 
yapılmasına dair kanun kapsamında 1 
YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim 
sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup 
her biri 1.000.-TL’lık 10 adet pay 
karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay 
verilecektir. Sözkonusu değişim ile ilgili 
olarak ortakların sahip oldukları 
paylardan doğan hakları saklıdır.  
Sermayeyi temsil eden paylar 
kaydileştirme esasları çerçevesinde 
kayden izlenir. 

Madde 8 İDARE MECLİSİ  YÖNETİM KURULU  

 Şirket’in işleri ve idaresi umumi 
heyet tarafından, Türk Ticaret 
Kanunu hükümleri dairesinde 
hissedarlar arasından seçilecek 
yedi azadan teşkil olunacak bir 
idare meclisi tarafından yürütülür. 
Yedi azadan beşi A Grubu hisse 
senedi sahiplerinin göstereceği 
adaylar arasından seçilir. 
 

Şirket’in işleri ve yönetimi genel kurul 
tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve 
Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri 
dairesinde seçilecek yedi üyeden 
oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından 
yürütülür. Yedi üyeden beşi A Grubu 
hisse senedi sahiplerinin göstereceği 
adaylar arasından seçilir. A Grubu 
hisse senedi sahiplerinin göstereceği 
adaylardan biri Sermaye Piyasası 
Kurulu tarafından yayımlanan 
Kurumsal Yönetim İlkelerinde 
tanımlanan anlamda bağımsızlıkla 
ilgili esaslara uyularak belirlenir. 
Yönetim Kurulu bağımsız üye 
kriterleri, seçimi, görev süreleri, 
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çalışma esasları, görev alanları ve 
benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, 
Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun kurumsal 
yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili 
diğer mevzuat hükümlerine göre 
tespit edilir.  

Madde 9 İDARE MECLİSİNİN SÜRESİ  YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ  

 İdare Meclisi azalarının görev 
süresi en çok üç yıldır. Süresi dolan 
azanın tekrar seçilmesi caizdir. 
Umumi Heyet lüzum görürse İdare 
Meclisi azalarını her zaman 
değiştirebilir.  
Azalığın inhilali halinde Türk 
Ticaret Kanunu’nun 315’nci 
maddesi gereğince İdare Meclisi 
kanuni şartları haiz bir kimseyi 
geçici olarak seçip ilk toplanacak 
Umumi Heyet’in tasvibine arz eder 
ve bu surette seçilen aza Umumi 
Heyet toplantısına kadar 
vazifesine devam eder. Şu kadar 
ki, A Grubu hisse senedi 
sahiplerince gösterilen adaylar 
arasından seçilen bir azalığın 
boşalması halinde yine A grubu 
hisse sahiplerince gösterilecek 
adaylar arasından geçici aza 
seçilecektir. 

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 
en fazla üç yıldır. Süresi dolan üyenin 
tekrar seçilmesi uygundur. Genel Kurul 
gerekli görürse Yönetim Kurulu 
üyelerini her zaman değiştirebilir.  
Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması 
veya Bağımsız Yönetim Kurulu 
üyesinin bağımsız üye niteliğini 
kaybetmesi durumunda Türk Ticaret 
Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemelerine uygun olarak 
Yönetim Kurulu kanuni şartları 
taşıyan bir kimseyi geçici olarak seçip 
ilk toplanacak Genel Kurul’un onayına 
sunar ve bu şekilde seçilen üye Genel 
Kurul toplantısına kadar görevine 
devam eder. Şu kadar ki, A Grubu hisse 
senedi sahiplerince gösterilen adaylar 
arasından seçilen bir üyeliğin boşalması 
halinde yine A grubu hisse sahiplerince 
gösterilecek adaylar arasından geçici 
üye seçilecektir. 

Madde 10 İDARE MECLİSİNİN 
TOPLANTILARI  

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI  

 İdare Meclisi şirket işleri lüzum 
gösterdikçe toplanır. İdare 
Meclisi’nin 3 ayda bir ve yılda 
asgari 4 kez toplanması 
mecburidir. Toplantılar şirket 
merkezinde yapılır. Ancak İdare 
Meclisi kararı ile başka bir mahalde 
toplantı yapılması caizdir. Türk 
Ticaret Kanunu’nun 330 ncu 
maddesi hükümleri mahfuzdur. 

Yönetim Kurulu şirket işleri 
gerektirdikçe toplanır. Toplantılar şirket 
merkezinde yapılır. Ancak Yönetim 
Kurulu kararı ile başka bir yerde toplantı 
yapılması uygundur.  
Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı 
vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. 
Yönetim kurulu toplantısına uzaktan 
erişim sağlayan her türlü teknolojik 
yöntemle iştirak edilebilir. Üyelerden 
biri toplantı yapılması talebinde 
bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı 
öneriye, diğer üyelerin 
muvafakatlarını yazılı olarak 
bildirmeleri suretiyle de karar 
alınabilir.  
Yönetim kurulu en az 4 (dört) kişi ile 
toplanır ve kararlarını toplantıya 
katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda 
eşitlik olması halinde o konu gelecek 
toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da 
eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.  
Yönetim kurulunda oylar kabul veya 
red olarak kullanılır. 

Madde 12 İDARE MECLİSİ AZALARININ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN 
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VAZİFELERİ  GÖREVLERİ  

 İdare Meclisi her sene azaları 
arasından bir reis ve en az bir reis 
vekili seçer, ayrıca şirketi temsil ve 
idare için azaları arasından en az 
bir murahhas aza seçebilir. İdare 
Meclisi şirketin idaresi için tayin 
edeceği umumi müdür veya 
müdürlere tesbit edeceği 
salahiyetleri verebilir. Kararlar 
ekseriyetle verilir. Reylerin müsavi 
bulunması halinde reisin reyini 
verdiği taraf ekseriyetle temin 
edilmiş sayılır.  
İdare Meclisi Türk Ticaret Kanunu 
ve Sermaye Piyasası mevzuatı 
çerçevesinde lüzum gördüğü 
önemli meselelerin incelenmesi, 
kararların tatbikine nezaret gibi 
amaçlarla kurul, komite veya 
komisyonlar kurabilir 

Yönetim Kurulu her sene üyeleri 
arasından bir başkan ve en az bir 
başkan yardımcısı seçer, ayrıca 
şirketin temsili ve yönetimi için üyeleri 
arasından en az bir murahhas üye 
seçebilir. Yönetim Kurulu şirketin 
yönetimi için tayin edeceği Genel 
müdür veya müdürlere belirleyeceği 
yetkileri verebilir. Kararlar çoğunlukla 
alınır.  
 
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve 
Sermaye Piyasası mevzuatı 
çerçevesinde görev ve 
sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde 
yerine getirilmesini sağlamak üzere 
Şirketin gereksinimlerini de dikkate 
alarak Denetim Komitesi, Kurumsal 
Yönetim Komitesi ile yeterli sayıda 
sair komite oluşturur. Komitelerin 
oluşturma kararlarında görev ve 
çalışma alanları işbu ana sözleşme 
hükümleri de dikkate alınarak etraflı 
olarak belirlenir. 
Yönetim Kurulu her zaman 
komitelerin görev ve çalışma 
alanlarını yeniden belirleyebileceği 
gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü 
değişikleri yapabilir. 
Komiteler Sermaye Piyasası Kurulu 
Kurumsal Yönetime ilişkin 
düzenlemeleri çerçevesinde 
yapılandırılır. Kurumsal Yönetim 
İlkelerinin uygulanması bakımından 
önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve 
şirketin her türlü ilişkili taraf 
işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine 
teminat, rehin ve ipotek verilmesine 
ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin 
düzenlemelerine uyulur. 

Madde 13 İDARE MECLİSİNİN ÜCRETİ  YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ  

 İdare meclisi âzalarına verilecek 
hakkı huzurları umumi heyet tesbit 
eder. 

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek 
ücretleri genel kurul tesbit eder.   
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 
ücretlendirilmesinde şirketin 
performansına dayalı ödeme planları 
kullanılmaz. 

Madde 19 TOPLANTI NİSABI  TOPLANTI NİSABI  

 Umumi Heyet toplantı ve karar 
nisapları için, toplantıların yapıldığı 
tarihte yürürlükte bulunan Türk 
Ticaret Kanununda öngörülen 
nisaplar uygulanır. 

Genel Kurul  toplantı ve karar nisapları 
için, toplantıların yapıldığı tarihte 
yürürlükte bulunan Sermaye Piyasası 
Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununda 
öngörülen nisaplar uygulanır. 

Madde 22 İLAN  İLAN  
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 Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret 
Kanununun 37 nci maddesi, 
Sermaye Piyasası Kanunu ve 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili 
düzenlemeleri saklı kalmak şartı ile, 
Şirketin internet sitesinde yapılır.  
Genel Kurul toplantılarına çağrı 
ilanlarının ilan ve toplantı günleri 
hariç, toplantı vaktinden en az iki 
hafta önce yapılması lazımdır. 
T.T.K.’nun 370. maddesi hükmü 
saklıdır.  
İlanlarla ilgili olarak Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun ilgili 
düzenlemelerine uyulur. 

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, 
Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemeleri 
saklı kalmak şartı ile, Şirketin internet 
sitesinde yapılır.  
Genel Kurul toplantılarına çağrı 
ilanlarının ilan ve toplantı günleri hariç, 
toplantı vaktinden en az üç hafta önce 
yapılması lazımdır. İlânda Sermaye 
Piyasası Kurulunun Kurumsal 
Yönetim İlkelerinde duyurularda 
zorunlu olarak bulunmasını 
öngördüğü tüm hususlara yer verilir. 
İlanlarla ilgili olarak Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun ilgili düzenlemelerine uyulur. 

Madde 24 ESAS MUKAVELE TADİLİ  ESAS SÖZLEŞME TADİLİ  

 Bu esas mukavelede meydana 
gelecek bilumum değişikliklerin 
tekemmül ve tatbiki için Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun uygun görüş, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan 
ön izin alınması gerekmektedir. Bu 
husustaki değişiklikler usulüne 
uygun olarak tasdik ve Ticaret 
siciline tescil ettirildikten sonra 
ilânları tarihinden itibaren muteber 
olur. 

Bu esas sözleşmede meydana gelecek 
bilumum değişikliklerin tamamlanması 
ve uygulanması için Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun uygun görüş, Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı’ndan ön izin alınması 
gerekmektedir. Bu husustaki değişiklikler 
usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret 
siciline tescil ettirildikten sonra ilânları 
tarihinden itibaren geçerli olur. 

Madde 31 KANUNİ HÜKÜMLER  KANUNİ HÜKÜMLER  

 Bu esas mukavelede hüküm 
bulunmayan hallerde Türk Ticaret 
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu 
ve ilgili diğer mevzuat hükümleri 
uygulanır. 

Bu esas sözleşmede hüküm 
bulunmayan hallerde Türk Ticaret 
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 
ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

  KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ  
MADDE 31/A- 
Şirket ve organları Sermaye Piyasası 
Kurulu tarafından uygulaması zorunlu 
tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine 
uyar.  Zorunlu ilkelere uyulmaksızın 
yapılan işlemler ve alınan yönetim 
kurulu kararları geçersiz olup esas 
sözleşmeye aykırı sayılır. Zorunlu 
olmayan  ilkelere uyulmaması halinde, 
bu durum gerekçesiyle birlikte 
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum 
Raporu ile kamuya açıklanır.  

  AZLIK HAKLARI  
MADDE 31/B- 
Mevzuat ve işbu sözleşmede 
öngörülmüş azlık haklarının 
kullanılabilmesi için sermayenin 
yüzde beşinin temsil olunması 
yeterlidir. 

 
 
 


