
REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 

ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METİNLERİ 

  

ESKİ METİN YENİ METİN 

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ 

MADDE 3 

Şirket'in merkezi Abdurrahmangazi 

Mahallesi, Güleryüz Caddesi No:6 

Samandıra-Kartal, 34087, İstanbul 

'dur. Adres değişikliğinde 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 edilmiş adrese yapılan 

tebligat Şirket' e yapılmış sayılır. Tescil 

ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış 

olmasına rağmen yeni adresini süresi 

içinde tescil ettirmemiş şirket için bu 

durum fesih sebebi sayılır.  

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' na bilgi 

vermek şartıyla şube ve temsilcilik 

açabilir.  

 

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ 

MADDE 3 

Şirket'in merkezi Abdurrahmangazi 

Mahallesi, Güleryüz Caddesi No:23 

Samandıra-Kartal, 34087, İstanbul 

'dur. Adres değişikliğinde 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 edilmiş adrese yapılan 

tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Aynı 

sicil bölgesinde olmak kaydıyla 

yalnız adres değişikliği için ana 

sözleşmede değişiklik yapmak 

zorunlu değildir.  

Şirket, Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı ile Sermaye Piyasası 

Kurulu'na bilgi vermek şartıyla ve 

diğer kanuni yükümlülükler yerine 

getirilmek şartıyla yönetim kurulu 

kararına müsteniden yurtiçinde ve 

yurtdışında temsilcilik açabilir. 

 

 

 

 

 

 

  



BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL 

KIYMET İHRACI 

MADDE 7 

Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya 

portföyüyle ilgili maliyetlerini 

karşılayabilmek amacıyla, Sermaye 

Piyasası Mevzuatı’ ndaki sınırlamalar 

dâhilinde kredi kullanabilir, tahvil, 

finansman bonosu, varlığa dayalı 

menkul kıymet ve diğer borçlanma 

senetlerini ihraç edebilir.  

 

 

 

 

İhraç edilecek borçlanma senetlerinin 

limiti hususunda Sermaye Piyasası 

Kanunu ve diğer ilgili mevzuat 

hükümlerine uyulur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye 

Piyasası Kanunu' nun 13. maddesi 

çerçevesinde tahvil, finansman bonosu 

ve diğer borçlanma senetlerini ihraç 

yetkisine sahiptir.  

 

BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL 

KIYMET İHRACI 

MADDE 7 

Şirket kısa süreli fon ihtiyaçlarını 

veya portföyü ile ilgili maliyetlerini 

karşılayabilmek amacıyla kredi 

kuruluşlarından Sermaye Piyasası 

Mevzuatında öngörülen oran, şekil 

ve şartlarda kredi alabilir veya 

sınıra bağlı kalmaksızın Sermaye 

Piyasası Mevzuatına uymak 

suretiyle borçlanma senetleri ve 

alma‐değiştirme hakkını içeren 

menkul değerler ihraç edebilir.  

 

İhraç edilecek borçlanma senetlerinin 

limiti hususunda Sermaye Piyasası 

Kanunu ve  

diğer ilgili mevzuat hükümlerine 

uyulur.  

 

Şirket, portföyünde bulunan 

gayrimenkullerin satış ve satış 

vaadi sözleşmeleriyle satışından 

kaynaklanan senetli alacakları ile 

kira gelirlerinin teminatı altında ve 

Sermaye Piyasası Kurulunun 

düzenlemeleri çerçevesinde varlık 

teminatlı menkul kıymet ihraç 

edebilir. 

 

 

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye 

Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi 

çerçevesinde tahvil, finansman 

bonosu ve diğer borçlanma 

senetlerini ihraç yetkisine sahiptir. 

 



Bu durumda Türk Ticaret Kanunu' nun 

423. maddesi hükmü uygulanmaz.  

 

Borçlanma senetlerinin 

bedellerinin nakit olması ve teslimi 

anında tamamen ödenmesi şarttır. 

 

Çıkarılan tahvil ve sermaye 

piyasası aracı niteliğindeki diğer 

borçlanma senetleri tamamen 

satılmadıkça veya satılmayanlar 

iptal edilmedikçe aynı türden yeni 

tahvil ve sermaye piyasası aracı 

niteliğindeki diğer borçlanma 

senetleri çıkarılamaz. 

 

SERMAYE VE PAYLAR 

MADDE 8 

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu 

hükümlerine göre kayıtlı  

sermaye sistemiyle kurulmuştur. 

  

Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 

500.000.000 -TL olup, beheri 1 -TL 

itibari değerde 500.000.000 adet paya 

bölünmüştür.  

 

Sermaye Piyasası Kurulu’ nca verilen 

kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010- 

2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir.  

2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı 

sermaye tavanına ulaşılamamış olsa 

dahi, 2014 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  

 

SERMAYE VE PAYLAR 

MADDE 8 

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu 

hükümlerine göre kayıtlı  

sermaye sistemiyle kurulmuştur.  

 

Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 

500.000.000 -TL olup, beheri 1 -TL 

itibari değerde 500.000.000 adet paya 

bölünmüştür.  

 

Sermaye Piyasası Kurulu’ nca verilen 

kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010- 

2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 

2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı 

sermaye tavanına ulaşılamamış olsa 

dahi, 2014 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 170.000.000 TL olup, beheri 

1-TL itibari değerde 170.000.000 adet 

paya bölünmüştür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çıkarılmış sermayenin 74.016.421,91 

TL' lik kısmı nakit olarak ödenmiştir.  

  

 

 

 

Kalan 95.983.578,09 TL;  

 

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu’nun 19/b-3 ve 20. maddeleri 

ile 16.09.2003 tarih ve 25231 sayılı 

Resmi Gazete’ de yayımlanan  

“Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi 

Bölünme İşlemlerinin Usul ve 

Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında 

Tebliğ” hükümlerine uygun olarak, 

Kadıköy 5. Asliye Ticaret 

Mahkemesinin 01.02.2010 tarihli 

2010/49 E. ve 2010/65 Sayılı kararı 

uyarınca tayin edilen Bilirkişi Heyeti 

tarafından verilen 01.02.2010 tarihli 

Bilirkişi Heyeti Raporuna istinaden 

şirket kayıtlı sermaye sisteminden 

çıkmış sayılır. 

  

Şirketin çıkarılmış sermayesi 

tamamı ödenmiş 190.000.000 TL 

olup, beheri 1‐TL itibari değerde 

190.000.000 adet paya 

bölünmüştür.  

 

Şirketin artırılan 20.000.000 TL 

(yirmi milyon Türk Lirası) 

sermayenin tamamını temettüden 

karşılamıştır. Sermayeye ilave 

edilen paylar bedelsiz pay olarak 

dağıtılmıştır. 

 

Şirket’in önceki 170.000.000 TL  

(yüzyetmiş milyon Türk lirası) 

sermayesinin 74.016.421,91 TL' lik 

kısmı nakit olarak ödenmiştir.  

 

 

Kalan 95.983.578,09 TL;  

  

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu’nun 19/b-3 ve 20. maddeleri 

ile 16.09.2003 tarih ve 25231 sayılı 

Resmi Gazete’ de yayımlanan  

“Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi 

Bölünme İşlemlerinin Usul ve  

Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında 

Tebliğ” hükümlerine uygun olarak, 

Kadıköy 5. Asliye Ticaret 

Mahkemesinin 01.02.2010 tarihli 

2010/49 E. ve 2010/65 Sayılı kararı 

uyarınca tayin edilen Bilirkişi Heyeti 

tarafından verilen 01.02.2010 tarihli 

Bilirkişi Heyeti Raporuna istinaden 



gerçekleştirilen kısmi bölünme 

işlemleri sonucunda İstanbul Ticaret 

Sicil Memurluğu' nun 629760 sicil 

numarasında kayıtlı Reysaş 

Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.’ ye 

ait toplam 95.983.578,09 -TL net 

mukayyet değerli;  

  

1-) Adana İli, Seyhan  

ilçesi, Sarı Hamzalı köyü 533 

parsel sayılı 29.048,00 metrekare 

yüzölçümlü, 

 

 2-) Bursa İli Nilüfer İlçesi, 

Minareli Çavuş Mahallesi 1489 ada 23 

parsel sayılı 25.961,23 metrekare 

yüzölçümlü, 

  

 3-) İstanbul İli,  

Sancaktepe İlçesi, Samandıra 

Mahallesi, Ekmekçioğlu Mevkii 

F22D25c4B pafta, 6650 ada, 17 parsel 

sayılı 18.316,57 metrekare 

yüzölçümlü, 

  

 4-) İstanbul İli, Çatalca İlçesi, 

Ömerli Mahallesi, Kurtini Mevkii, 

F15013B4B pafta, 111 ada, 6 parsel 

sayılı 7.352,00 metrekare yüzölçümlü, 

  

            5-) İstanbul İli, Tuzla ilçesi, 

Orhanlı köyü, Eskiköy Mevkii 4 pafta, 

1512 parsel sayılı 14.134,00 

 metrekare yüzölçümlü, 

  

 6-) İstanbul İli, Tuzla  

ilçesi, Orhanlı Mahallesi, Kavakpınarı 

Mevkii 4 pafta, 1850 parsel sayılı 

gerçekleştirilen kısmi bölünme 

işlemleri sonucunda İstanbul Ticaret 

Sicil Memurluğu' nun 629760 sicil 

numarasında kayıtlı Reysaş 

Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.’ ye 

ait toplam 95.983.578,09 -TL net 

mukayyet değerli;  

  

1-) Adana İli, Seyhan  

ilçesi, Sarı Hamzalı köyü 533 

 parsel sayılı 29.048,00 metrekare 

yüzölçümlü, 

  

 2-) Bursa İli Nilüfer İlçesi, 

Minareli Çavuş Mahallesi 1489 ada 23 

parsel sayılı 25.961,23 metrekare 

yüzölçümlü, 

  

 3-) İstanbul İli,  

Sancaktepe İlçesi, Samandıra 

Mahallesi, Ekmekçioğlu Mevkii 

F22D25c4B pafta, 6650 ada, 17 parsel 

sayılı 18.316,57 metrekare 

yüzölçümlü, 

  

 4-) İstanbul İli, Çatalca İlçesi, 

Ömerli Mahallesi, Kurtini Mevkii, 

F15013B4B pafta, 111 ada, 6 parsel 

sayılı 7.352,00 metrekare yüzölçümlü, 

  

            5-) İstanbul İli, Tuzla ilçesi, 

Orhanlı köyü, Eskiköy Mevkii 4 pafta, 

1512 parsel sayılı 14.134,00 

metrekare yüzölçümlü, 

  

 6-) İstanbul İli, Tuzla  

ilçesi, Orhanlı Mahallesi, Kavakpınarı 

Mevkii 4 pafta, 1850 parsel sayılı 



25.053,36 metrekare yüzölçümlü, 

  

 7-) Kocaeli İli, Gebze  

ilçesi, Akse köyü, G22b19a1b-1c-2a- 

2d pafta, 2079 ada, 1 parsel sayılı 

15.170,00 metrekare yüzölçümlü,  

 

 8-) Kocaeli İli, Gebze ilçesi,  

Akse köyü, G22B19A1c-2D pafta,  

2086 ada, 1 parsel sayılı 18.441,00 

metrekare yüzölçümlü, 

 

 9-) Düzce İli, Merkez  

ilçesi, Arapçiftliği köyü, 1 pafta, 669 

parsel sayılı 20.760,00 metrekare 

yüzölçümlü, 

 

 10-) Düzce İli, Akçakoca ilçesi, 

Çiçekpınar köyü, Garipler Mevkii, F26-

D-19-C-3 pafta, 130 ada, 4 parsel  

sayılı 18.077,53 metrekare 

yüzölçümlü,  

  

 11-) Giresun İli, Tirebolu ilçesi, 

İstiklal Mahallesi, Takırlı Mevkii, 18 

pafta, 482 parsel sayılı 15.860,00 

metrekare yüzölçümlü, 

  

 12-) Giresun İli, Bulancak ilçesi, 

Pazarsuyu köyü, Dere Kenarı Mevkii,  

1 pafta, 31 parsel sayılı 15.699,38 

metrekare yüzölçümlü,  

  

 13-) Ordu İli, Merkez  

ilçesi, Uzunisa köyü, 369 parsel sayılı 

16.369,00 metrekare yüzölçümlü, 

 

 14-) Ordu İli, Ünye ilçesi, 

25.053,36 metrekare yüzölçümlü, 

  

 7-) Kocaeli İli, Gebze  

ilçesi, Akse köyü, G22b19a1b-1c-2a-

2d pafta, 2079 ada, 1 parsel sayılı 

15.170,00 metrekare yüzölçümlü,  

 

 8-) Kocaeli İli, Gebze ilçesi, 

Akse köyü, G22B19A1c-2D pafta, 

2086 ada, 1 parsel sayılı 18.441,00 

metrekare yüzölçümlü, 

 

 9-) Düzce İli, Merkez  

ilçesi, Arapçiftliği köyü, 1 pafta, 669 

parsel sayılı 20.760,00 metrekare 

yüzölçümlü, 

 

 10-) Düzce İli, Akçakoca ilçesi, 

Çiçekpınar köyü, Garipler Mevkii, F26-

D-19-C-3 pafta, 130 ada, 4 parsel 

sayılı 18.077,53 metrekare 

yüzölçümlü,  

  

 11-) Giresun İli, Tirebolu ilçesi, 

İstiklal Mahallesi, Takırlı Mevkii, 18 

pafta, 482 parsel sayılı 15.860,00 

metrekare yüzölçümlü, 

  

 12-) Giresun İli, Bulancak ilçesi, 

Pazarsuyu köyü, Dere Kenarı Mevkii, 

1 pafta, 31 parsel sayılı 15.699,38 

metrekare yüzölçümlü,  

  

 13-) Ordu İli, Merkez  

ilçesi, Uzunisa köyü, 369 parsel sayılı 

16.369,00 metrekare yüzölçümlü, 

 

 14-) Ordu İli, Ünye ilçesi, 



Yüceler köyü, Yalı Mevkii, P.58 pafta, 

1328 parsel sayılı 21.497,70  

metrekare yüzölçümlü,  

  

 15-) Sakarya İli, Arifiye ilçesi, 

Yukarıkirezce köyü, G24C08A3A  

pafta, 2586 ada, 70 parsel sayılı 

10.326,55 metrekare yüzölçümlü, 

  

 16-) Sakarya İli, Karasu ilçesi,  

Kuyumculu köyü, Arımiçi Mevkii, 8 

pafta, 270 parsel sayılı 14.040,00 

metrekare yüzölçümlü, 

  

 17-) Samsun İli, Terme ilçesi, 

Aşağı Söğütlü köyü, Yeniyol Mevkii, 

F37C03C pafta, 283 parsel sayılı 

16.390,00 metrekare yüzölçümlü,  

  

 18-) Samsun İli,  

Çarşamba ilçesi, Epçeli köyü,  

Köycivarı Mevkii, F37a23d pafta, 730 

parsel sayılı 21.097,23 metrekare 

yüzölçümlü, 

  

 19-) Trabzon İli, Arşin İlçesi, 

Fatih Mahallesi, Meydan Mevkii, 

G43b09a2b pafta, 112 ada, 59 parsel 

sayılı 9.650,35 metrekare yüzölçümlü,  

 

 20-) Adana İli, Sarıçam iİlçesi, 

Dağcı köyü, Dağcı Mevkii, 152b3 pafta, 

156 ada, 2 parsel sayılı 23.095,00 

metrekare yüzölçümlü,  

 

 21-) Ankara İli, Kazan İlçesi, 

Orhaniye Mahallesi, 2733 ada, 11 

parsel sayılı 16.939,00 metrekare 

Yüceler köyü, Yalı Mevkii, P.58 pafta, 

1328 parsel sayılı 21.497,70 

metrekare yüzölçümlü,  

  

 15-) Sakarya İli, Arifiye ilçesi, 

Yukarıkirezce köyü, G24C08A3A 

pafta, 2586 ada, 70 parsel sayılı 

10.326,55 metrekare yüzölçümlü, 

  

 16-) Sakarya İli, Karasu ilçesi,  

Kuyumculu köyü, Arımiçi Mevkii, 8 

pafta, 270 parsel sayılı 14.040,00 

metrekare yüzölçümlü, 

  

 17-) Samsun İli, Terme ilçesi, 

Aşağı Söğütlü köyü, Yeniyol Mevkii, 

F37C03C pafta, 283 parsel sayılı 

16.390,00 metrekare yüzölçümlü,  

  

 18-) Samsun İli,  

Çarşamba ilçesi, Epçeli köyü, 

Köycivarı Mevkii, F37a23d pafta, 730 

parsel sayılı 21.097,23 metrekare 

yüzölçümlü, 

  

 19-) Trabzon İli, Arşin İlçesi, 

Fatih Mahallesi, Meydan Mevkii, 

G43b09a2b pafta, 112 ada, 59 parsel 

sayılı 9.650,35 metrekare yüzölçümlü,  

  

 20-) Adana İli, Sarıçam iİlçesi, 

Dağcı köyü, Dağcı Mevkii, 152b3 pafta, 

156 ada, 2 parsel sayılı 23.095,00 

metrekare yüzölçümlü,  

 

 21-) Ankara İli, Kazan İlçesi, 

Orhaniye Mahallesi, 2733 ada, 11 

parsel sayılı 16.939,00 metrekare 



yüzölçümlü 

 

taşınmazlar Şirkete ayni sermaye 

olarak eklenmiştir. 

 

Ayni sermaye karşılığı çıkarılacak 

payların devrinde Türk Ticaret 

Kanunu’ nun 404. Maddesi 

uygulanmaz. 

  

Toplam çıkarılmış sermayeyi temsil 

eden pay grupları, A grubu nama yazılı 

400.000 adet pay karşılığı 400.000 TL’ 

den; B grubu hamiline yazılı 

169.600.000 adet pay karşılığı 

169.600.000 TL’ den oluşmaktadır. 

  

 

A grubu paylar nama ve B grubu paylar 

hamiline yazılıdır. 

 

 

 

 

 

Halka arzdan önce Şirket paylarının 

devri herhangi bir orana  

bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu 

madde kapsamındaki pay  

devirlerinde, Şirkette pay edinecek 

yeni ortaklar için de kurucularda 

aranan şartlar aranır. 

  

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası 

Kanunu hükümlerine uygun olarak, 

kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni 

paylar ihraç ederek çıkarılmış 

sermayeyi arttırmaya ve pay 

yüzölçümlü 

 

 taşınmazlar Şirkete ayni sermaye 

olarak eklenmiştir. 

 

 

 

 

 

  

Toplam çıkarılmış sermayeyi temsil 

eden pay grupları, A grubu nama 

yazılı 447.058,824 adet pay karşılığı 

447.058,824 TL’ den; B grubu 

hamiline yazılı 189.552.941,176 adet 

pay karşılığı 189.552.941,176 TL’ den 

oluşmaktadır. 

 

A grubu paylar nama ve B grubu 

paylar hamiline yazılıdır. 

 

A grubu payların, yönetim kurulu 

üye seçiminde aday göstermede 

imtiyazları vardır.  

 

Halka arzdan önce Şirket paylarının 

devri herhangi bir orana 

bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu 

madde kapsamındaki pay 

devirlerinde, Şirkette pay edinecek 

yeni ortaklar için de kurucularda 

aranan şartlar aranır. 

  

Yönetim Kurulu, Sermaye  

Piyasası Kanunu hükümlerine uygun 

olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar 

yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış 

sermayeyi arttırmaya ve pay 



sahiplerinin yeni pay alma hakkının 

sınırlandırılması ile primli pay ihracı 

konusunda karar almaya yetkilidir. 

Ancak Türk Ticaret Kanunu hükümleri 

çerçevesinde yapılacak ayni sermaye 

artırımı için Genel Kurul’ da karar 

alınması zorunludur. Ayni sermaye 

artırımı işlemlerinde Sermaye Piyasası 

Kurulu’ nun ilgili düzenlemelerine ve 

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine 

uyulur. 

 

 

Sermaye artırımlarında; A Grubu 

paylar karşılığında A Grubu, B Grubu 

paylar karşılığında B Grubu yeni  

paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim 

Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma 

hakkını kısıtladığı 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. 

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket 

unvanının kullanıldığı belgelerde 

gösterilmesi zorunludur. 

Sermayeyi temsil eden paylar 

kaydileştirme esasları çerçevesinde 

kayden izlenir.  

 

sahiplerinin yeni pay alma hakkının 

sınırlandırılması ile primli pay ihracı 

konusunda karar almaya yetkilidir. 

Ancak Türk Ticaret Kanunu 

hükümleri çerçevesinde yapılacak 

ayni sermaye artırımı için Genel 

Kurul’ da karar  

alınması zorunludur. Ayni sermaye 

artırımı işlemlerinde Sermaye 

Piyasası Kurulu’ nun  

ilgili düzenlemelerine ve Türk Ticaret 

Kanunu hükümlerine uyulur. 

  

Sermaye artırımlarında; A Grubu 

paylar karşılığında A Grubu, B Grubu 

paylar karşılığında B Grubu yeni 

paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim 

Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma  

hakkını kısıtladığı 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. 

  

 

 

Sermayeyi temsil eden paylar 

kaydileştirme esasları çerçevesinde 

kayden izlenir.  

 

 

  



İMTİYAZLI MENKUL KIYMETLER 

MADDE 9 

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde 

aday göstermede imtiyaz hakkı  

tanıyan paylar dışında imtiyaz veren 

herhangi bir menkul kıymet 

çıkarılamaz. Halka açılma sonrası 

hiçbir şekilde Yönetim Kuruluna aday 

gösterme imtiyazı da dâhil  

imtiyaz yaratılamaz. 

 

İMTİYAZLI MENKUL KIYMETLER 

MADDE 9 

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde 

aday göstermede imtiyaz hakkı 

tanıyan paylar dışında imtiyaz veren  

herhangi bir menkul kıymet 

çıkarılamaz. Halka açılma sonrası 

hiçbir şekilde Yönetim Kuruluna aday 

gösterme imtiyazı da dâhil  

imtiyaz yaratılamaz. 

 

İmtiyazlı payların devri Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. 

 

 

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 

MADDE 16 

Yönetim Kurulu, Şirket işleri  

açısından gerekli görülen zamanlarda 

başkan veya başkan vekilinin  

çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu 

üyelerinden her biri de, başkan veya 

başkan vekiline, toplantı tarihinden  

en az 2 iş günü önce yazılı olarak 

başvurup Kurulun toplantıya 

çağrılmasını talep edebilir.  

Başkan veya başkan vekili yine  

de Kurulu toplantıya çağırmazsa  

üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip 

olurlar.  

  

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı 

vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. 

Üyelerden biri toplantı yapılması 

talebinde bulunmadıkça, bir üyenin 

yaptığı öneriye, diğer üyelerin 

muvafakatlarını yazılı olarak 

bildirmeleri suretiyle de karar 

 

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 

MADDE 16 

Yönetim Kurulu, Şirket işleri 

açısından gerekli görülen zamanlarda 

başkan veya başkan vekilinin 

çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu 

üyelerinden her biri de, başkan veya 

başkan vekiline, toplantı tarihinden 

en az 2 iş günü önce yazılı olarak 

başvurup Kurulun toplantıya 

çağrılmasını talep edebilir.  

Başkan veya başkan vekili yine  

de Kurulu toplantıya çağırmazsa 

üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip 

olurlar.  

  

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı 

vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. 

Üyelerden biri toplantı yapılması 

talebinde bulunmadıkça, bir üyenin 

yaptığı öneriye, diğer üyelerin 

muvafakatlarını yazılı olarak 

bildirmeleri suretiyle de karar 



alınabilir. 

 

Yönetim Kurulunun toplantı gündemi 

Yönetim Kurulu  

başkanı tarafından tespit edilir. 

Yönetim Kurulu kararı ile gündemde 

değişiklik yapılabilir. 

  

 

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak 

Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile 

başka bir yerde de toplanabilir. 

 

Yönetim kurulu en az 4 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. Red  

oyu veren, kararın altına red 

gerekçesini yazarak imzalar. 

  

Toplantıya katılmayan üyeler, meşru 

bir mazerete dayanmadıkça, yazılı 

olarak veya başka bir surette oy 

kullanamazlar. 

  

 

alınabilir. 

  

Yönetim Kurulunun toplantı gündemi 

Yönetim Kurulu  

başkanı tarafından tespit  

edilir. Yönetim Kurulu kararı ile 

gündemde değişiklik yapılabilir. 

  

 

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak 

Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile 

başka bir yerde de toplanabilir. 

  

Yönetim kurulu en az 4 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. Red  

oyu veren, kararın altına red 

gerekçesini yazarak imzalar. 

  

Toplantıya katılmayan üyeler, meşru 

bir mazerete dayanmadıkça, yazılı 

olarak veya başka bir surette oy 

kullanamazlar. 

 
 
Yönetim Kurulu Üyelerine 
imzalatılmak suretiyle alınan 
Yönetim Kurulu Kararlarında 
toplantının yapıldığı tarih, 
toplantıya katılan yönetim kurulu 
üyelerinin isimleri ve toplantıda 
alınan her kararın metni yer alır. 
Bu şekilde tamamlanan Yönetim 
Kurulu Kararları Şirketin Yönetim 
Kurulu Karar Defterine yapıştırılır. 
 



Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. 
maddesi uyarınca Yönetim kurulu 
toplantıları, elektronik ortamda da 
yapılabilir. 
 
 
Yönetim kurulu toplantıları 
tamamen elektronik ortamda 
yapılabileceği gibi, bazı üyelerin 
fiziken mevcut bulundukları bir 
toplantıya bir kısım üyelerin 
elektronik ortamda katılması 
yoluyla da icra edilebilir. 
 

 

ŞİRKETİ YÖNETİM VE İLZAM 

MADDE 19 

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından 

yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve 

ilzam olunur. Yönetim Kurulu, Türk 

Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası 

Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve 

Genel Kurulca kendisine verilen 

görevleri ifa eder. 

Yönetim Kurulu görev süresini aşan 

sözleşmeler akdedebilir.  

  

 

Şirket tarafından verilecek bütün 

belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her 

türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri 

tüm evrakların geçerli olabilmesi için, 

bunların; Şirket unvanı altına atılmış 

ve Şirket'i ilzama yetkili kişi veya 

kişilerin imzasını taşıması gereklidir.  

  

Yönetim Kurulu, yetkilerinin  

tamamını veya bir kısmını kendi 

üyeleri arasından veya hariçten tayin 

edeceği murahhaslara veya pay sahibi 

olmaları zorunlu bulunmayan 

müdürlere bırakabilir. 

 

ŞİRKETİ YÖNETİM VE İLZAM 

MADDE 19 

Şirket, Yönetim Kurulu  

tarafından yönetilir ve  

dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. 

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, 

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili 

diğer mevzuatla ve Genel Kurulca 

kendisine verilen görevleri ifa eder. 

 Yönetim Kurulu görev süresini aşan 

sözleşmeler akdedebilir.  

  

 

Şirket tarafından verilecek bütün 

belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her 

türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri 

tüm evrakların geçerli olabilmesi için, 

bunların; Şirket unvanı altına atılmış 

ve Şirket'i ilzama yetkili kişi veya 

kişilerin imzasını taşıması gereklidir.  

  

Yönetim Kurulu, yetkilerinin 

tamamını veya bir kısmını kendi 

üyeleri arasından veya hariçten tayin 

edeceği murahhaslara veya pay sahibi 

olmaları zorunlu bulunmayan 

müdürlere bırakabilir. 



  
Yönetim Kurulu; Müdürler tayini 
yoluyla da şirketi temsil ve ilzam 
edebilir. Yönetim Kurulu 
düzenleyeceği iç yönergeye göre, 
yönetimi, kısmen veya tamamen 
bir veya birkaç yönetim kurulu 
üyesine veya üçüncü kişiye 
devretmeye yetkili kılınabilir. 
Lüzumu halinde yeni murahhas 
üyelikler ihdas edilebilir. Yine 
lüzumu halinde mevcut murahhas 
üyeliklerden bazıları kaldırılabilir. 
Yönetim Kurulu, ticari mümessil ve 
ticari vekiller atayabilir. 
 

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN 

GÖREV TAKSİMİ 

MADDE 20 

Yönetim Kurulu, Yönetim ve temsil 

işlerinin üyeleri arasında ne şekilde ve 

hangi esaslar çerçevesinde taksim 

edileceğini tespit eder. 

 

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN 

GÖREV DAĞILIMI 

MADDE 20 

Yönetim Kurulu üyeleri, 
seçilmelerini izleyen ilk toplantıda 
bir başkan ve bir başkan 
yardımcısı seçer.  
 
Yönetim kurulu başkanı ile icra 
kurulu başkanı/genel müdürün 
görev alanları ayrıdır.  
 
Ancak yönetim kurulu başkanı ile 
icra kurulu başkanı/genel 
müdürün aynı kişi olmasına karar 
verilmesi durumunda, söz konusu 
husus gerekçesiyle birlikte genel 
kurulda ortakların bilgisine 
sunulur ve faaliyet raporunda 
gerekçeli açıklamaya yer verilir. 
 
Yönetim kurulunda icrada görevli 
olan ve olmayan üyeler bulunur. 
Yönetim kurulu üyelerinin 
çoğunluğu icrada görevli olmayan 
üyelerden oluşur. 
 
 
İcrada görevli olmayan yönetim 
kurulu üyeleri içerisinde, üye 
sayısının üçte birinden az olmamak 
üzere görevlerini hiçbir etki 
altında kalmaksızın yapabilme 
niteliğine sahip bağımsız üyeler 
bulunur. 
 
Bağımsız yönetim kurulu 



üyelerinin görev süresi azami 3 
(üç) yıl olup tekrar aday 
gösterilerek seçilmeleri 
mümkündür. 
 
Ancak Şirketin yönetim kurulunda 
son on yıl içerisinde altı yıldan 
fazla yönetim kurulu üyeliği 
yapmış bir kişi, yönetim kuruluna 
bağımsız üye olarak atanamaz. 
 
Yönetim kurulunun görev ve 
sorumluluklarının sağlıklı bir 
biçimde yerine getirilmesi için 
Denetimden Sorumlu Komite, 
Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday 
Gösterme Komitesi, Riskin Erken 
Saptanması Komitesi ve Ücret 
Komitesi oluşturulur. 
 
Komitelerin sayısı, görev alanları, 
çalışma esasları ve hangi üyelerden 
oluşacağı yönetim kurulu 
tarafından belirlenir ve kamuya 
açıklanır. 
 
Denetimden Sorumlu Komite 
üyelerinin tamamı, diğer 
komitelerin ise başkanları, 
bağımsız yönetim kurulu üyeleri 
arasından seçilir. 
İcra başkanı / genel müdür 
komitelerde görev alamaz. 

 

GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER  

MADDE 21 

Yönetim Kurulunca, Şirket işlerinin 

yürütülmesi için bir genel müdür ve 

yeterli sayıda müdür atanır.  

 

 

 

 

 

 

Genel müdür olarak görev yapacak 

kişinin Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda 

belirtilen şartları haiz olması 

zorunludur. Genel müdürün 

 

GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER  

MADDE 21 

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret 

Kanununun 375. maddesindeki 

devredilemez görev ve yetkiler ile 

diğer maddelerdeki devredilemez 

görev yetkiler saklı kalmak üzere 

yönetimi kısmen veya tamamen bir 

iç yönerge ile Genel Müdürlüğe 

devredebilir. 

 

Genel Müdür olarak görev yapacak 

kişinin Sermaye Piyasası 

Mevzuatı’nda belirtilen şartları haiz 

olması zorunludur. Genel müdürün 



münhasıran tam zamanlı olarak bu 

görev için istihdam edilmiş olması 

zorunludur. 

  

Genel müdür, Yönetim Kurulu kararları 

doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, 

Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye 

Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer 

mevzuat hükümlerine göre Şirketi 

yönetmekle yükümlüdür. 

 

münhasıran tam zamanlı olarak bu 

görev için istihdam edilmiş olması 

zorunludur. 

 

Genel müdür, Yönetim Kurulu 

kararları doğrultusunda ve Türk 

Ticaret Kanunu, Sermaye  

Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası 

Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer 

mevzuat hükümlerine göre Şirketi 

yönetmekle yükümlüdür  

 

YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR 

MADDE 22 

Yönetim kurulu üyelerinin, yönetim 

kurulunun alacağı kararlarda taraf olan 

kimselerden Sermaye Piyasası 

Mevzuatı’ nda yer alan kurumsal 

yönetim ilkelerinde tanımlanan 

kapsamda bağımsız olmaması 

durumunda bu durumda bulunan 

yönetim kurulu üyesi bu hususu 

gerekçeleri ile birlikte yönetim 

kuruluna bildirmek ve toplantı 

tutanağına işletmekle yükümlüdür. Bu 

hususta Türk Ticaret Kanunu’nun 

"Müzakerelere iştirak edilmemesi" 

başlıklı 332. maddesi hükmü saklıdır. 

 

 

Yönetim Kurulu üyeleri kişisel 

menfaatlerine veya usul ve füruu ile eş 

dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve 

sıhrî hısımlarının menfaatlerine olan 

hususların müzakeresine iştirak 

edemez. Bu hükme aykırı hareket eden 

üye, Şirketin, ilgili olduğu işlem sonucu 

doğan zararını tazmin etmek 

 

YÖNETİCİLERE İLİŞKİN  

YASAKLAR 

MADDE 22 

Yönetim kurulu üyelerinin, yönetim 

kurulunun alacağı kararlarda taraf 

olan  

kimselerden Sermaye Piyasası 

Mevzuatı’ nda yer alan kurumsal 

yönetim ilkelerinde tanımlanan 

kapsamda bağımsız olmaması 

durumunda bu durumda  

bulunan yönetim kurulu üyesi bu 

hususu gerekçeleri ile birlikte 

yönetim kuruluna bildirmek ve 

toplantı tutanağına işletmekle 

yükümlüdür. Bu hususta TTK’nın 

393 üncü maddesi hükmü saklıdır. 

 

Yönetim Kurulu üyeleri kişisel 

menfaatlerine veya usul ve füruu ile 

eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve 

sıhrî hısımlarının menfaatlerine olan 

hususların müzakeresine iştirak 

edemez. Bu hükme aykırı hareket 

eden üye, Şirketin, ilgili olduğu işlem  

sonucu doğan zararını tazmin  



zorundadır. etmek zorundadır. 

 

DENETÇİLER VE GÖREV SÜRESİ 

MADDE 23 

Şirkette görev alacak denetçilerin Türk 

Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Mevzuatı’nda belirtilen şartları haiz 

olması zorunludur. 

Genel Kurul, pay sahipleri arasından 

veya dışarıdan en fazla 3 yıl süre ile 

görev yapmak üzere en fazla 2 denetçi 

seçer. 

Denetçilerin yarısından bir fazlasının 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması 

zorunludur.  Süresi biten denetçiler 

tekrar seçilebilir. Denetçiler aynı 

zamanda Yönetim Kurulu üyeliğine 

seçilemeyecekleri gibi Şirket'in 

memuru da olamazlar. 

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 

353 – 357. maddelerinde sayılan 

görevleri yapmakla yükümlüdürler. İlk 

bir yıl için seçilen denetçiler geçici 

madde 2'de gösterilmiştir. 

 

 

 

DENETÇİLER VE GÖREV SÜRESİ 

MADDE 23 

Şirket genel kurulunca seçilecek 
bağımsız denetçi Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesi ile internet sitesinde 
ilan edilir. 
Denetleme hakkında Türk Ticaret 

Kanunu ve başta Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun düzenlemeleri olmak 

üzere Şirket’in tabi olduğu ilgili 

mevzuat hükümleri uygulanır 

  

 



 

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ 

MADDE 24 

Denetçilerin ücretleri Genel Kurulca 

karara bağlanır.  

 

 

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ 

MADDE 24 

Denetçi ücreti her yıl denetçi ile 
yapılan sözleşme neticesinde 
belirlenir ve Genel Kurul onayına 
sunulur. 
 

 

GENEL KURUL TOPLANTILARI  

MADDE 26 

Genel Kurul, olağan ve  

olağanüstü olarak toplanır. 

Olağan genel kurul, Şirket' in hesap 

devresinin sonundan itibaren üç ay 

içinde ve yılda en az bir defa toplanır 

ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369. 

maddesi hükmü göz önüne alınarak 

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 

gündemdeki konuları görüşüp karara 

bağlar. 

 

 

Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin 

gerektirdiği hallerde kanun ve bu ana 

sözleşmede yazılı hükümlere göre 

toplanır ve gerekli kararları alır. 

Olağanüstü genel kurulun toplanma 

yeri ve zamanı usulüne göre ilan 

olunur. 

 

Genel Kurul toplantılarında her pay 

sahibinin bir oy hakkı vardır.  

 

Olağan ve olağanüstü genel kurul 

toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret 

Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 

ilgili mevzuat hükümlerine tabiidir. 

 

 

GENEL KURUL TOPLANTILARI  

MADDE 26 

Genel Kurul, olağan ve  

olağanüstü olarak toplanır. 

Olağan genel kurul, Şirket' in hesap 

devresinin sonundan itibaren üç ay 

içinde ve yılda en  

az bir defa toplanır ve Türk Ticaret 

Kanunu'nun ilgili madde 

hükümleri göz önüne alınarak 

Yönetim Kurulu tarafından 

hazırlanan gündemdeki konuları 

görüşüp karara bağlar. 

 

Olağanüstü genel kurul, Şirket 

işlerinin gerektirdiği hallerde kanun 

ve bu ana sözleşmede yazılı 

hükümlere göre toplanır ve gerekli 

kararları alır. Olağanüstü genel 

kurulun toplanma yeri ve zamanı 

usulüne göre ilan olunur. 

 

Genel Kurul toplantılarında her pay 

sahibinin bir oy hakkı vardır.  

 

Olağan ve olağanüstü genel  

kurul toplantı ve karar nisapları Türk 

Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası 

Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine 

tabiidir. 



  

Genel Kurul toplantılarına Yönetim 

Kurulu Başkanı başkanlık eder. 

Onun yokluğunda bu görevi 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

yapar. Başkan vekili de yoksa 

Yönetim Kurulundan mevcut olan 

üye toplantıya başkanlık eder. 

Genel kurul toplantıları, “Genel 

kurul iç yönergesi” hükümlerine 

göre yönetilir. 

 

- 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 

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI 

MADDE 28 

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul 

toplantılarında ilgili bakanlık 

komiserinin hazır bulunması şarttır. 

Komiserin yokluğunda yapılacak Genel 

TOPLANTIDA BAKANLIK 

TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI 

MADDE 28 

Genel kurul toplantılarında 

Bakanlık temsilcisinin bulunması 

hususu Türk Ticaret Kanununun 



Kurul toplantısında alınacak kararlar 

geçersizdir.  

407. maddesi ve ilgili mevzuata 

tabidir. 

TEMSİLCİ TAYİNİ 

MADDE 29 

Genel Kurul toplantılarında pay 

sahipleri kendi aralarından veya 

hariçten tayin edecekleri vekil 

vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette 

pay sahibi olan temsilciler kendi 

oylarından başka temsil ettikleri 

ortakların sahip olduğu oyları da 

kullanmaya yetkilidirler. Yetki 

belgesinin şeklini Sermaye Piyasası 

Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 

Yönetim Kurulu belirler. Yetki 

belgesinin yazılı olması şarttır. 

Temsilci, yetki devreden ortağın yetki 

belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, 

oyu, devredenin isteği doğrultusunda 

kullanmak zorundadır. Vekâleten oy 

kullanılması konusunda Sermaye 

Piyasası Kurulu'nun ilgili 

düzenlemelerine uyulur. 

TEMSİLCİ TAYİNİ 

MADDE 29 

Pay sahipleri kendilerini genel 

kurullarda Türk Ticaret 

Kanununun 427‐431. madde 

hükümlerine göre temsil 

ettirebilirler. Sermaye Piyasası 

Kanunu’nun 30. Maddesi hükmü 

saklıdır. Sermaye Piyasası 

Mevzuatı’nın halka açık anonim 

ortaklıklarda vekâleten oy 

kullanmaya ilişkin hükümlerine 

uyulur. 

 

OYLARIN KULLANILMA  

ŞEKLİ 

MADDE 30 

Genel Kurul toplantılarında oylar, 

Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten 

kullanılanları da belirleyen belgeler 

gösterilerek el kaldırılmak suretiyle 

verilir. Ancak hazır bulunan pay 

sahiplerinin temsil ettikleri 

sermayenin onda birine sahip olanların 

isteği üzerine gizli oya başvurmak 

gerekir. 

 

 

OYLARIN KULLANILMA  

ŞEKLİ 

MADDE 30 

Genel Kurul toplantılarında  

oylar, Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten 

kullanılanları da belirleyen belgeler 

gösterilerek  

el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak 

hazır bulunan pay sahiplerinin temsil 

ettikleri sermayenin onda birine sahip 

olanların isteği üzerine gizli oya 

başvurmak gerekir. 

 



Oylar Türk Ticaret Kanununun 
1527. maddesi uyarınca elektronik 
ortamda da kullanılabilir. 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.  

 

 

İLANLAR 

MADDE 31 

Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi' nde ve Şirket merkezinin 

bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile 

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 

Piyasası Mevzuatı' nda belirtilen 

sürelere uymak kaydıyla yapılır. 

 

 

 

 

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile 

öngörülen  

usullerin yanı sıra, mümkün olan en 

fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı 

sağlayacak, elektronik haberleşme 

dahil, her türlü iletişim vasıtası ile 

genel kurul toplantı tarihinden asgari 

üç hafta önceden yapılır.  

 

 

İLANLAR 

MADDE 31 

Şirkete ait tescil edilen hususlara 

ilişkin ilanlar, Türk Ticaret Kanunu 

ve Sermaye Piyasası Mevzuatında 

belirtilen sürelere uymak kaydıyla 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 

ayrıca Türk Ticaret Kanunun 1524. 

maddesi gereğince Şirketçe 

yapılması gereken ilanlar, Şirket’in 

internet sitesinde yapılır. 

 

Genel kurul toplantı ilanı, 

 ilgili mevzuat ile öngörülen usullerin 

yanı sıra, mümkün olan en fazla 

sayıda pay sahibine ulaşmayı 

sağlayacak, elektronik haberleşme 

dahil, her türlü iletişim vasıtası ile 

genel kurul toplantı tarihinden asgari 

üç hafta önceden yapılır. 

 

 

 

 



 

KARIN DAĞITIMI 

MADDE 34 

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 bilânçoda 

görülen safi (net) kardan varsa geçmiş 

yıl zararlarının düşülmesinden sonra 

kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar 

dâhilinde dağıtılır: 

 
Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe 
 a) Kalan’ın % 5'i, Türk Ticaret 

Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca 

ödenmiş sermayenin %20'sini 

buluncaya kadar birinci tertip kanuni 

yedek akçe olarak ayrılır. 

 Birinci Temettü 

 b) Kalandan, Sermaye Piyasası 

Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda 

birinci temettü ayrılır.    

 İkinci Temettü 

 c) Safi kardan (a) ve (b) 

bentlerinde yer alan hususlar 

düşüldükten sonra kalan kısmı Genel 

Kurul kısmen veya tamamen ikinci 

 

KARIN DAĞITIMI VE YEDEK AKÇE 

MADDE 34 

Yıllık kar Türkiye Muhasebe 

Standartlarına göre çıkarılmış 

bilançoya göre belirlenir.  

 

Karın taksiminde Sermaye Piyasası 

Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Kurulu tebliğlerine uyulur ve 

aşağıdaki sıra ve esaslar uygulanır. 

a) Şirketçe ödenmesi gereken 

Kurumlar Vergisi ile diğer 

vergiler ve mali 

mükellefiyetler için karşılık 

ayrılır. 

 

b) Kalandan geçmiş yıl 

zararları düşüldükten sonra 

varsa mali yıl içerisinde 

yapılan bağışlar eklenir ve –

ödenmiş sermayenin 

%20’sine ulaşılıncaya kadar‐ 

% 5 nispetinde genel kanunî 

yedek akçe ayrılır ve kanunî 

sınıra ulaşıldıktan sonra da 

TTK’nın 519. maddenin 2. 

fıkrasının a ve b bentleri 

uyarınca öngörülen tutarlar 

genel kanunî yedek akçeye 

eklenir. 

 

c) Kalandan pay sahiplerine 

Sermaye Piyasası Kurulunca 

tespit edilen oranda I. 

temettü verilmesine yetecek 

miktar ayrılır. d) Şirket 

kendi paylarını iktisap 



temettü pay olarak dağıtmaya, dönem 

sonu kar olarak bilânçoda 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 

466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi 

gereğince; pay sahipleri ile kara iştirak 

eden diğer kimselere dağıtılması 

kararlaştırılmış olan kısımdan 

çıkarılmış sermayenin %5’i oranında 

kar payı düşüldükten sonra bulunan 

tutarın onda biri ikinci tertip kanuni 

yedek akçe olarak ayrılır.  

 e) Yasa hükmü ile ayrılması 

gereken yedek akçeler ile bu ana 

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) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 

15. maddesindeki düzenlemeler 

çerçevesinde ortaklara temettü avansı 

dağıtılabilir. 

etmişse Türk Ticaret 

Kanununun 520. maddesi 

uyarınca iktisap değerlerini 

karşılayacak tutarda yedek 

akçe ayrılır. 

 

d) e) Yukarıda belirtilen 

hükümlerde yazılı dağıtım 

yapıldıktan sonra kalan kâr, 

genel kurul kararı 

doğrultusunda ikinci 

temettü olarak ödenmiş 

sermayeleri oranında 

hissedarlara dağıtılır veya 

gelecek yıllara devredilir. 

 

e) Türk Ticaret Kanununun 

m.519/2(c) hükmü uyarınca 

kârdan pay alacak kişilere 

dağıtılacak toplam tutarın 

%10’u genel kanunî yedek 

akçeye eklenir. 

 

f) Yasa hükmü ile ayrılması 

gereken yedek akçeler ile bu 

ana sözleşmede isteğe bağlı 

yedek akçeler ayrılmadıkça 

pay sahiplerine dağıtılacak 

kar payı belirlenemez. 

 
 

g) Türk Ticaret Kanununun 

519. maddesinin 3. fıkrası ve 

Sermaye Piyasası 

Kanunu’nun 19. maddesinin 

1. fıkrası hükümleri 

mahfuzdur. 

  



KAR DAĞITIMI ZAMANI 

MADDE 35 

Yıllık karın pay sahiplerine hangi 

tarihte ne şekilde verileceği,  Sermaye 

Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin 

düzenlemeleri dikkate alınarak 

Yönetim Kurulunun teklifi üzerine 

Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. 

Bu ana sözleşme hükümlerine uygun 

olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz. 

 

KAR DAĞITIMI ZAMANI 

MADDE 35 

Yıllık karın pay sahiplerine hangi 

tarihte ne şekilde verileceği,  Sermaye 

Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin 

düzenlemeleri dikkate alınarak 

Yönetim Kurulunun teklifi üzerine 

Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.  

Bu ana sözleşme hükümlerine uygun 

olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.  

 

Türk Ticaret Kanunu’ nun 512. 

maddesi hükmü saklıdır. 

 

 

ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ 

MADDE 37 

Şirketin feshi ve tasfiyesi ve buna bağlı 

muamelelerin nasıl yapılacağı 

hakkında Türk Ticaret Kanunu, 

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer 

ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.  

 

Yönetim Kurulu aynı zamanda tasfiye 

ile görevlendirilmediği takdirde Genel 

Kurulca üç tasfiye memuru seçilir. 

 

 

ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ 

MADDE 37 

Şirketin feshi ve tasfiyesi ve buna 

bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı 

hakkında Türk Ticaret Kanunu, 

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer 

ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

 

KENDİLİĞİNDEN SONA ERME 

MADDE 38 

Şirket'in kendiliğinden sona ermesi ve 

münfesih addolunması Sermaye 

Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki ilgili 

mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu 

hükümlerine göre yürütülür. 

 

 

KENDİLİĞİNDEN SONA ERME 

MADDE 38 

Şirket'in kendiliğinden sona ermesi ve 

münfesih addolunması Sermaye 

Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki ilgili 

mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu 

hükümlerine göre yürütülür. 

 


