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01 OCAK – 30 HAZİRAN 2013 
 

Şirketimizin, 2013 yılı altı aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu 

tarafından yayımlanmış Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine uygun olarak hazırlanmış mali tabloları 
ortaklarımızın bilgilerine sunulmaktadır. 

 

GENEL BİLGİLER 
 

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 30.06.2013 

Ticaret Ünvanı: Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. 

Ticari Sicil No: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, No: 380814 

Merkez ve varsa şubelerine ilişkin iletişim 
bilgileri: 

Merkez:  Zorlu Plaza 34310 Avcılar İstanbul 
              Tel: (0212) 456 20 00 

Şube:      Organize Sanayi Bölgesi, 45030,    
              Manisa Tel: (0236) 233 01 31            

Internet sitesinin adresi:  www.vestel.com.tr  

Yatırımcı İlişkileri sitesinin adresi: http://vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com  

 
Dönem içinde Yönetim Kurulu’nda görev alan üyeler, görev süreleri ve yetki sınırları aşağıda gösterilmiştir. 

(05.06.2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda belirlenmiştir.) 
 

Yönetim Kurulu  

            

Adı ve Soyadı Görevi 
Görev Süresi 

Başlangıç Bitiş 

Ahmet Nazif Zorlu          Yönetim Kurulu Başkanı        05.06.2013 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 

Hacı Ahmet Kılıçoğlu      Yönetim Kurulu Başkan Yrd   05.06.2013 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 

Olgun Zorlu   Yönetim Kurulu Üyesi 05.06.2013 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 

Şule Cümbüş Yönetim Kurulu Üyesi 05.06.2013 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 

İzzet Güvenir Yönetim Kurulu Üyesi 05.06.2013 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 

Ali Akın Tarı      Yönetim Kurulu Üyesi 05.06.2013 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 

 

Ahmet Nazif Zorlu 
Yönetim Kurulu Başkanı 

(1944 - Denizli) Ahmet Nazif Zorlu, kariyerine tekstil sektöründe aile şirketinde başladı. İlk şirketi olan Korteks'i 
1976 yılında kurdu. İzleyen yıllarda tekstil sektöründe yeni yatırımlara imza atan Ahmet Nazif Zorlu, 1990 yılında 

Zorlu Holding'i kurdu. 1994 yılında Vestel markasını satın alan Ahmet Nazif Zorlu, Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. 
A.Ş ile Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş başta olmak üzere, halen farklı sektörlerde hizmet veren Zorlu Grubu 

bünyesinde yer alan birçok şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığını veya Üyeliğini sürdürmektedir. 

 
Hacı Ahmet Kılıçoğlu 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
(1956 - Giresun) Hacı Ahmet Klıçoğlu, 1977 yılında İngiltere’de University of Essex’ten ekonomi dalında lisans, 

1978 yılıda ise yüksek lisans derecelerini aldı. Çalışma hayatına 1979 yılında T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında 

başladı ve 1980 yılında Türkiye İş Bankasında uzman yardımcısı olarak devam etti. Askerlik görevini 
tamamladıktan sonra bir dönem özel sektörde çalıştı ve 1984 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Kalkınma 

Programı ve F-16 uçak projesinde idari görevlerde bulundu. 1987 yılında Türk Eximbank’ta göreve başlayan 
Kılıçoğlu, çeşitli kademelerde bulunduktan sonra, bu kurumda 1998-2010 yılları arasında Genel Müdür ve Yönetim 

Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.  Türkiye Bankalar Birliği yönetim kurulu üyeliğini de 1998-2010 yılları arasında 

sürdüren Kılıçoğlu, 2001 yılında da Dünya Eximbankları Birliği (The Berne Union) başkanlığına seçildi. 2008-2009 
yıllarında İslam Kalkınma Bankası başkan danışmanlığı görevinde bulundu.  2010 yılında Denizbank Yönetim 

Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Kılıçoğlu, halen Doğan Yayın Holding Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türk 
Eğitim Derneği Başkan Vekilliği görevlerini de sürdürmektedir.  

 
 

 

 

http://www.vestel.com.tr/
http://vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com/
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Olgun Zorlu 

Yönetim Kurulu Üyesi 

(1965 - Trabzon) Olgun Zorlu, İngiltere'de tamamladığı yüksek öğreniminin ardından 1986 yılında iş hayatına 
atılarak Zorlu Grubu'nun tekstil şirketlerinde yöneticilik deneyimi kazanmıştır. 1998 yılından itibaren Zorlu Holding 

Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaya başlamıştır. Vestel Beyaz Eşya Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra 
halen Zorlu Holding ve şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütmektedir.  

 

Şule Cümbüş 
Yönetim Kurulu Üyesi 

(1976 - İstanbul) Şule Cümbüş, Işık Lisesi’nden mezun olduktan sonra üniversite için ABD’ye gitti. İlk yıl Los 
Angeles’da Pepperdine University’de, son iki yıl da New Jersey’de Silberman College / FDU’da işletme eğitimi aldı. 

Yaklaşık 6 ay süreyle Zorlu Holding’in Amerika’daki şirketi Zorlu USA Textile’de çalıştı. 1999’da Türkiye’ye dönerek 
Denizbank’ta Management Trainee (MT) olarak işe başladı ve 2 yıl bankanın çeşitli departmanlarında görev 

üstlendi. 2002 yılının başında satın alınan Anadolu Kredi Kartları A.Ş’de yönetim kurulu murahhas üyeliğini 

üstlendi. 2003 yılında ise Linens Pazarlama’da Genel Müdürlük görevini üstlenen Şule Cümbüş, Zorlu Holding 
bünyesinde bulunan birçok şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur.  

 
İzzet Güvenir 

Yönetim Kurulu Üyesi  

 (1955 - İzmir) 1980 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Beyaz eşya 
sektöründe farklı görevlerde bulunduktan sonra 1998 yılında Klima Fabrika Müdürü olarak Vestel ailesine katıldı. 

2000 yılında Vestel Beyaz Eşya'da Genel Müdürlük görevine atanan Güvenir, 1 Temmuz 2011 tarihi itibariyle 
sürdürmekte olduğu Beyaz Eşya ve Vestel Rusya'dan Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği görevinden ayrılmıştır. Sn. 

Güvenir görevine Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir. 
 

Ali Akın Tarı 

Yönetim Kurulu Üyesi  
(1943-Koruköy) Ali Akın Tarı İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra, 1972-1986 yılları arasında 

Maliye Bakanlığı’nda hesap uzmanı, baş hesap uzmanı olarak görev yapmıştır. 1986 yılında Hesap Uzmanları 
Kurulu Başkan yardımcılığı, 1989 yılında da İstanbul Grup Başkanlığı görevine atanmış ve bu görevini 2001 yılında 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kurul Üyeliğine atanana kadar sürdürmüştür. Ali Akın Tarı, aynı yıl 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kurul Üyeliği görevine ilaveten Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon 
Kurulu Üyeliğine seçilmiş, 2004 yılında görev süresinin dolması nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurulundan ayrılarak Maliye Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine atanmış, 2007 yılına kadar bu görevi yürüten 
Sn. Tarı, 2007 yılında farklı alanlarda faaliyet gösterme arzusu ile özel sektörde görev almak üzere kamudan kendi 

isteğiyle ayrılmıştır. 2008 yılında Dilerbank yönetim kurulu ve denetim kurulu üyesi olmuş, buna ek olarak 2011 

yılında da Diler Holding yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir. Kendisi halen bu görevlerini sürdürmektedir. 
 

İcra Kurulu  
 

30 Haziran 2013 tarihi itibariyle Şirketimizde 6.041 personel çalışmaktadır. Aynı tarih itibariyle Şirketimiz İcra 
Kurulu üyeleri ve görevleri aşağıda verilmiştir. 

 

Enis Turan Erdoğan 
İcra Kurulu Başkanı 

(1955 - Mersin) Enis Turan Erdoğan İ.T.Ü. Makina fakültesini 1976 yılında bitirdi. 1979’da İngiltere’de Brunel 
Üniversitesi’nde İşletme Master’ı yaptı. Türkiye’ye döndükten sonra özel sektördeki çeşitli şirketlerde yöneticilik 

yapan Turan Erdoğan 1988 yılında Vestel’e katıldı. 1988 ‘ten bu yana Vestel’de çeşitli yöneticilik pozisyonlarında 

görev yapan Turan Erdoğan, 1 Ocak 2013 ‘ten itibaren Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı olarak görev 
yapmaktadır. Turan Erdoğan 2002 -2006 yılları arasında TURKTRADE Başkanlığı yapmıştır. Ayrıca Avrupa’nın en 

büyük ICT Konfederasyonu DIGITALEUROPE’a seçilmiş ilk Türk Yönetim Kurulu Üyesidir ve 2010 yılından beri bu 
göreve devam etmektedir. 
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Cem Köksal  

İcra Kurulu Üyesi 

(1967 - Ankara) 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitiren Köksal, 1990 yılında 
Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. 1990 ve 2001 yılları arasında bankacılık sektöründe görev 

yaptı. 1997 yılında Denizbank'ta Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Köksal, 2002 yılında Vestel'e 
Finanstan Sorumlu Başkan olarak katıldı. Halen Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 

 

İhsaner Alkım 
İcra Kurulu Üyesi 

(1954 – Kırklareli) 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nü 
bitirmiştir. Haberleşme ve elektronik sektörlerindeki görevlerinin ardından 1988 yılında Vestel ailesine katılan 

Alkım, 1998-2002 yılları içinde verdiği ara haricinde Vestel bünyesinde Ar-Ge ile ilgili çeşitli görevlerde 
bulunmuştur. 2005 yılında İcra Kurulu Üyesi olarak atanan Alkım, halen bu görevi, TV Ürün Grubu’ndan Sorumlu 

Üye olarak yürütmektedir. 

 
Necmi Kavuşturan 

İcra Kurulu Üyesi 
(1956 - Gaziantep) 1979 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'ni bitirdi. Bankacılık sektöründe 

çeşitli görevlerde bulundu. 1997 yılında Denizbank Yönetim Hizmetleri Grubu'nda Genel Müdür Yardımcısı olarak 

işe başladı. 2003 yılında Zorlu Holding İnsan Kanyakları Departmanına Koordinatör olarak atandı. 2005 yılından 
beri Vestel Grubu'nun İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Üyeliğini yürütüyor. 

 
Özer Ekmekçiler 

İcra Kurulu Üyesi 
(1957 - Izmir) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. Farklı sektörlerde üst düzey 

görevler aldıktan sonra 2000 yılında Vestelkom A.Ş.’de Genel Müdürlük görevine getirildi. 2005 yılında İcra Kurulu 

Üyesi olarak atanan Ekmekçiler, halen bu görevi, Dijital Ürünlerden Sorumlu Üye olarak yürütmektedir.  
 

Nedim Sezer 
İcra Kurulu Üyesi 

(1958 - Tekirdağ) 1982 yılında İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü’nü bitirmiştir. 1990 yılında İstanbul 

Üniversitesi’nde İşletme İktisat Enstitüsünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Türkiye’de farklı firmalarda görev 
yaptıktan sonra 1998 yılında Vestel Beyaz Eşya Çamaşır Makinesi Fabrika Müdürü olarak göreve başlamıştır. 2012 

yılından itibaren Genel Müdürlük görevine ek Vestel İcra Kurulu Üyeliği’ni de yürütmektedir. 
 

Ahmet Süha Erol  

İcra Kurulu Üyesi 
(1957- İzmir) Ahmet Süha Erol 1979 yılında ODTÜ Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Dış Ticaret 

Yöneticisi olarak Cezayir, İngiltere ve Türkiye’de çeşitli firmalarda çalıştıktan sonra 1998 yılında Vestel’e katıldı.  
Vestel bünyesinde 1998-2000 yılları arasında Satın alma Müdürlüğü ile başladığı görevine 2000 – 2006 yılları 

arasında Dış Ticaret Genel Müdür Yardımcısı, 2006 – 2013 yılları arasında ise Vestel Dış Ticaret A.Ş.  Genel 
Müdürü olarak devam etmiştir.  1 Ocak 2013 tarihi itibari ile Vestel Şirketler Grubu Dış Ticaret’tenSorumlu İcra 

Kurulu üyesi olarak görevini yürütmektedir. 

 
 

Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar  
 

30.06.2013 tarihinde sona eren altı aylık dönemde Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel 

koordinatör, genel müdür yardımcılarına sağlanan mali haklar toplam 2.210 bin TL’dir. 
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DENETİM KOMİTESİ,  KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ VE RİSKİN ERKEN SAPTANMASI 
KOMİTESİ 
 
Vestel Beyaz Eşya A.Ş., Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kuruluna bağlı olarak 

çalışmak üzere Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesini ve Riskin Erken Saptanması Komitesini 
kurmuştur. 

 
Denetim Komitesi 

 

Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: X, No:19 Tebliği Madde 3 uyarınca kurulan Denetim 
Komitesi, finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen görev yapmaktadır. 

Yönetim Kurulu’na bağlı olarak görev yapan komitenin amacı; Şirket’in muhasebe ve raporlama sisteminin, 
finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini 

sağlamaktır.  
 

Denetim Komitesi Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak yapılandırılmıştır. Komite iki 

üyeden oluşmaktadır ve tüm üyeleri Yönetim Kurulu’nda yer alan bağımsız üyeler arasından seçilmektedir. 
 

Komite başkanı bağımsız üyeler arasından seçilmiştir ve seçiminde de belli niteliklere sahip olmasına dikkat 
edilmiştir. Komite Başkanının daha önce benzer bir görevde bulunmuş, mali tabloları analiz edebilecek bilgi 

birikime sahip, muhasebe standartlarına vakıf ve yüksek nitelikli olmasına özen gösterilmektedir. 

 
Denetim Komitesi Başkanı bağımsız üyeler arasından seçilmiş olan Ali Akın Tarı’dır. Komitenin diğer üyesi ise Hacı 

Ahmet Kılıçoğlu’dur. 
 

Denetim Komitesinin her çeyrekte bir kez olmak üzere yılda en az 4 kez toplanması esastır. 
 

Kurumsal Yönetim Komitesi 

 
Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin 

Tebliği doğrultusunda kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, 
bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak üzere görev yapmaktadır. 

 

Komite, Yönetim Kurulu’nun icrada görevli olmayan en az iki üyesinden oluşmaktadır. Komite Başkanlığı görevi 
bağımsız üyeler arasından seçilmiş Ali Akın Tarı tarafından yerine getirilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesinin 

diğer üyesi ise Olgun Zorlu’dur. 
 

Kurumsal Yönetim Komitesinin yılda en az 3 kez toplanması esastır. 
 

Riskin Erken Saptanması Komitesi 

 
15.03.2013 tarihli 2013/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve 

Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV, No:54 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına 
ilişkin Tebliğ doğrultusunda Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Komite, şirketin varlığını, gelişmesini 

ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin 

uygulanması için Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak üzere kurulmuştur. 
 

Komite, Yönetim Kurulu’nun icrada görevli olmayan en az iki üyesinden oluşmaktadır. Komite Başkanlığı görevi 
bağımsız üyeler arasından seçilmiş Hacı Ahmet Kılıçoğlu tarafından yerine getirilmektedir. Riskin Erken Saptanması 

Komitesinin diğer üyesi ise Şule Cümbüş’tür. 

 
Komite ayrıntılı ve yazılı olarak düzenlenmiş çalışma esasları doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. 
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İÇ DENETİM BÖLÜMÜ VE FAALİYETLERİ 

 
Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. ve diğer Zorlu Grubu Şirketleri’nde iç denetim fonksiyonu, Zorlu Grubu 
genelinde 2000 yılından beri hizmet veren Zorlu Holding A.Ş. bünyesinde yapılanmış İç Denetim Bölümü ile 

karşılanmaktadır. İç Denetim Bölümü, Uluslararası İç Denetim Standartları’nı temel alarak, resmi yönetmelikler ve 
Üst Yönetim tarafından onaylanan denetim programları çerçevesinde denetimlerini gerçekleştirmekte ve hem her 

denetim sonrası hazırladığı denetim raporları, hem de yıllık olarak hazırladığı faaliyet raporları ile bütün bir yılın 

denetim sonuçlarını Holding Yönetim Kurulu, var olan şirketlerin Denetim Komiteleri ve Sektör Başkanları ile 
paylaşmaktadır. İç Denetim Bölümü’ne ek olarak 2011 senesi içerisinde oluşturulmuş ve tüm grup şirketlerinde 

finansal denetim yapmak üzere kurgulanmış Mali Denetim ve Vergi Denetimi Bölümü de 2012 yılında 
denetimlerine başlamıştır.  

 

İç Denetim faaliyetlerinin amaç, yetki ve sorumlulukları, çalışma şekli ve yapısı, Yönetim Kurulu tarafından 
onaylanmış ve şirketlere duyurusu yapılmış “İç Denetim Yönetmeliği” ve  “İç Denetim Çalışma İlkeleri” gibi 

dökümanlar ile tanımlanmıştır.  
 

Risk bazlı hazırlanan; Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi ve Sektör Başkanları tarafından onaylanan yıllık denetim 
programı çerçevesinde; kaynakların etkin ve verimli kullanılması, yazılı kurallara uygunluk (kanun, yönetmelik, 

kurum içi politika ve kurallar), bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ve güvenliği konularında süreç denetimleri 

gerçekleştirilmektedir. Her bir denetimin başında gerekli görüldüğü takdirde Şirket Üst Yönetimi ile bir araya 
gelinerek risk değerlendirilmesi yapılmakta; şirketlerin hedefleri ve bu hedeflerin oluşmasına engel teşkil 

edebilecek riskler, risk matrisinde etki ve olasılıkları göz önünde bulundurularak konumlandırılmaktadır. Denetim 
saha çalışması esnasında ise, etki ve olasılığı yüksek olan riskleri yöneten iç kontroller, yapılan testlerle 

değerlendirilmektedir. Gözlem sonuçları taslak rapor halinde şirket yöneticileri ile paylaşılmakta, onların da 

görüşleri eklenerek Üst Yönetim’e nihai rapor gönderilmektedir. Sonuç olarak; makul güvence ile danışmanlık 
hizmeti verilmekte ve aynı zamanda grup sinerjisinden yararlanılarak en iyi uygulama örnekleri önerilmektedir. 

Nihai raporun yayınlanmasından 1 ay sonra ise alınan aksiyonlar 4T yaklaşımı çerçevesinde (Treat = İyileştirme, 
Terminate = Sonlandırma, Transfer = Transfer ve Tolerate = Üstlenme) Yönetim Kurulu ile ayrıca 

paylaşılmaktadır. 

 
İç Denetim Bölümü ile Denetim Komitesi arasında periyodik olarak gerçekleştirilen toplantılarda; geçen dönem 

içerisindeki iç denetimin gerçekleştirdiği denetim, danışmanlık, özel inceleme vb. faaliyetler değerlendirilmekte, 
karşılaşılan bulgular paylaşılmakta, belirlenen bulgulara yönelik alınması gereken aksiyon planları takip sonuçları 

değerlendirilmekte ve gelecek dönem için planlar gözden geçirilmektedir.  
12 kişiden oluşan Zorlu Grubu İç Denetim Ekibi’nin mevcut bilgi, beceri ve diğer vasıflarının arttırılması ve 

güçlendirilmesi amaçlı olarak eğitimler alması, ilgili derneklere üyeliği (örn. Türkiye İç Denetim Enstitüsü- TIDE) 

ve mesleki uluslararası sertifikaların iç denetçiler tarafından alınması gibi konular Zorlu Grubu tarafından 
desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Ekipte halihazırda 4 CIA (Sertifikalı İç Denetçi), 1 SMMM (Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavir), 1 CFE (Sertifikalı Suiistimal İnceleme Uzmanı), 1 CFSA (Sertifikalı Finansal Hizmetler 
Denetçisi), 1 CISA (Sertifikalı Bilgi Teknolojileri Denetçisi) ve 2 CRMA (Risk Yönetimi Güvencesi Sertifikası) 

bulunmaktadır.  

 

RİSK YÖNETİMİ 
 
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin (şirket) varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek 

risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla 

Zorlu Holding bünyesindeki Kurumsal Risk Yönetimi Departmanı, şirkete destek fonksiyon olarak 2012 yılı birinci 
çeyreğinden itibaren faaliyetlerine başlamıştır. Bu çerçevede Zorlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren tüm ilişkili 

şirketlerde geçerli olmak üzere Zorlu Holding Risk Politika & Prosedürü ve Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi 
hazırlanmıştır. Çalışmalarda finansal risklerin değerlendirilmesinin yanı sıra operasyonel, çevresel, teknolojik vb 

finansal olmayan risklere de yer verilmektedir. 15.03.2013 tarihli yönetim kurulu kararı ile Riskin Erken 
Saptanması Komitesi kurulmuştur. 
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ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI 
 
30.06.2013 itibariyle, Şirket’in hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran hissedarlar ve hisse oranları aşağıdaki 

gibidir: 

 
  Pay % 

  

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 83,9 

Diğer ortaklar  16,1 

  

 100,0 

30.06.2013 itibariyle Şirket’in İMKB’de işlem gören toplam 59.800.000 adet hissesi bulunmaktadır (Sermayesinin 

% 31,5’i). 

 
SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER 
 
Türk Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin verilerine göre, yurtiçi beyaz eşya satışlarında yılın ilk çeyreğinde 

kaydedilen %7’lik büyümenin ardından, Mayıs ve Haziran aylarında geçen yılın aynı aylarına göre daralma 
yaşanmıştır. Bu daralmada özellikle Mayıs ayının ikinci yarısından itibaren yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda yaşanan 

dalgalanmalar ve bunun tüketici algısında yarattığı bozulma etkili olmuştur. Bu paralelde, yurtiçi beyaz eşya 
satışları yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre sadece %1.4 artış kaydederken, yılın ilk yarısındaki 

büyüme oranı %4 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde Vestel Beyaz Eşya pazarın üzerinde büyüme göstererek 6 

ana ürün grubu bazında pazar payını arttırmıştır.    
 

Başlıca ihracat pazarı olan Avrupa’da beyaz eşya talebi yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre bir 
miktar iyileşme göstermiştir. Batı Avrupa’da talep özellikle Almanya, İngiltere ve İskandinav ülkelerinde artarken, 

İspanya, İtalya, Fransa ve Benelüks ülkelerinde daralmaya devam etmiştir. Doğu Avrupa ise talep esas olarak 

Rusya pazarında yaşanan büyümenin etkisiyle yıllık bazda %2’lik artış göstermiştir. Talepte yaşanan bu 
toparlanmaya rağmen Türk beyaz eşya üreticilerinin ihracatı (altın ana ürün grubu bazında) gerek Avrupalı 

üreticilerin dışarıdan yaptıkları ürün tedariklerini azaltmaları gerekse artan Uzakdoğu rekabeti nedeniyle yılın ikinci 
çeyreğinde geçen yıla göre %5 daralmıştır. Bu daralma temel olarak buzdolabı segmentinde yaşanmıştır. Haziran 

ayında itibaren TL’de yaşanan değer kaybının Türk beyaz eşya üreticilerinin yurtdışı pazarlardaki rekabet gücünü 
arttırması ve yılın üçüncü çeyreğinde ihracat rakamlarına olumlu yansıması beklenmektedir. 

 
KAPASİTE VE ÜRETİM 
 
Kapasite     

Ünite Fabrika Kapalı Alanı (m2) 

Buzdolabı                           148.916     

Çamaşır Makinesi                             41.475     

Klima                             15.750     

Pişirici Cihazlar                             33.650     

Bulaşık Makinesi                             15.750     

Termosifon                                   - 

Depo                             57.000     
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TOPLAM                            312.541     

2013 yılının ilk 6 ayına ait kapasite kullanım oranı %80 iken bu oran 2012’in aynı döneminde %73’tür. 
 

2013 yılının ilk yarısında, üretim adetleri yönünden geçen yılın aynı dönemine göre %17’lik bir artış görülmektedir. 

 
 
SATIŞLAR 
 
2013 yılının ilk yarısında, brüt satışlarımız 1.058.612 bin TL olarak gerçekleşmiş olup, bu tutarın 716.938 bin TL’si 

yurtdışı satışlardan oluşmaktadır. Toplam satışların %49’u Avrupa ülkelerine, %32’si yurtiçine, %19’u diğer 
ülkelere yapılmıştır. 

 
Geçen yılın aynı dönemine göre net satışlarımız TL %15 artış gösterirken adet bazında satışlarda ise %10’luk bir 
artış olmuştur. 

 
 
YATIRIMLAR  
 
  

01.01 - 30.06.2013 dönemi için toplam yatırım tutarı 24,10 milyon USD’dir.  

 
 
YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ 
 
Ar-Ge, Vestel Beyaz Eşya’nın öncelikli rekabet üstünlüklerinden ve farklılaşma unsurlarından biridir. Yeni ve öncü 

teknolojilerin yaratılması, küresel tüketicilerin ihtiyaç-beğeni düzeyini yakalayan tasarımların ve ürünlerin 
geliştirilmesi, Vestel Beyaz Eşya'nın güçlü Ar-Ge ekibinin yetkinlik ve çabalarının sonucudur. 

 
Vestel Beyaz Eşya'nın Araştırma ve Geliştirme Bölümü üretim konusuna göre ayrı ayrı Ar-Ge faaliyetleri 

sürdürmektedir. Her fabrikanın Ar-Ge faaliyetlerini yürüten birimlerinin yanında bütün ürünler için endüstriyel 

tasarım ve inovasyon çalışmaları yapan ve Genel Müdürlüğe bağlı Teknoloji Geliştirme Merkezi de bulunmaktadır. 
2012 yılında 273 kişi olan Ar-Ge grubu, 30 Haziran 2013 itibariyle 267 kişidir. 

 
Vestel Beyaz Eşya’nın Ar-Ge eksenini, işlevsel ve estetik tasarımlar ile enerji ve su tasarrufunu maksimize ederek 

kaynakları verimli kullanan, ekstra hijyen sağlayan çevreci teknoloji ve ürünlerin geliştirilmesi oluşturmaktadır. 

 
Ar-Ge bünyesindeki ekipler; 

 Yeni teknolojilerin inovasyonu veya uygulanması 

 Yeni ürün tasarımları 

 Çevre dostu üretim 

 Ürün geliştirme 

 Verimlilik artışı ve maliyet düşürme konularında çalışmalar sürdürmektedir. 

 
Vestel Beyaz Eşya bünyesindeki Ar-Ge birimlerinin ve Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin amacı kendi ürünlerini 

geliştirerek uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılmasına ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasına destek 
vermektir. 

 

Ar-Ge birimleri, ayrıca ürünlere ve üretim yöntemlerine ilişkin teknik problemlerin çözümlenmesi konusunda da 
uzmanlaşmıştır.  

 
Bu çerçevede Ar-Ge Birimleri ve Teknoloji Geliştirme Merkezi; 
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• Beyaz eşya ürünleri ile ilgili teknik, akademik, endüstriyel yayınları takip ederek sektörel yenilikleri ve gelişmeleri 

yakından takip etmektedir. 

• Laboratuarlarında temel araştırmalar yaparak elde ettikleri sonuçları inovatif özellikler olarak ürünlere 
uygulamaktadır. 

 
• Müşteri ziyaretleri ve fuar katılımlarıyla müşteri ihtiyaçları ve isteklerini yakından takip etmekte, bu doğrultuda 

ürünler tasarlamakta, varolan ürünlerin iyileştirme çalışmalarını yapmaktadır. 

 
• Üretim parametrelerini iyileştirme çalışmaları ile daha fazla fonksiyonel özellik kazandırılmış ürünler 

tasarlamaktadır. 
 

• Deneme üretimleri yaparak yeni tasarlanan ürünlerin veya iyileştirilen ürünlerin üretim öncesi kalifikasyonunu 
gerçekleştirmektedir. 

 
 
FİNANSAL RASYOLAR 
 
Şirketin 2013 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin finansal tabloları, denetim raporları, özel durum açıklamaları ve 
faaliyet raporları KAP’ta yayınlanmış olup, http://vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com/ web sitesinden 

ulaşılabilmektedir.  
 

Karlılık ve finansal durumumuza ilişkin oranlarımız aşağıda yer almaktadır. 

 

Karlılık-Oranlar 30.06.2013 

USD(BİN) 

30.06.2012 

USD(BİN) 

Net Satışlar 585.131 510.883 

İhracat/Satışlar %68 %74 

Faaliyet Karı / Zararı 33.080 5.884 

VAFÖK 52.991 22.718 

Net Dönem Karı / Zararı 15.749 10.914 

Yatırım Harcamaları 24.101 28.869 

Ar-ge Harcaması/Satışlar %1,43 %1,59 

Toplam Aktifler 802.809 762.283 

Özkaynaklar 261.563 293.013 

Net Borç 236.966 168.696 

Net Borç/Özkaynaklar %91 %58 

VAFÖK Marjı %9 %4 

 
 
ŞİRKETİN TEMETTÜ POLİTİKASI  
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 19.03.2007 tarih ve 2007/8 sayılı kararı 
doğrultusunda, 2007 ve izleyen yıllarda ana sözleşme hükümleri dâhilinde pay sahiplerine net dağıtılabilir karın 

asgari %25'i kadar nakit veya hisse senedi şeklinde temettü olarak dağıtılması kararlaştırılmıştır. Ulusal ve Global 

ekonomik şartlar ve şirketin büyüme planına bağlı olarak dağıtılacak temettü miktarı Yönetim Kurulu tarafından 
her yıl Olağan Genel Kurul toplantısında önerilecektir. 

 
 
 
 
 
 

http://vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com/
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 
 
Şirketimizin 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporları 

http://vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com/ web sitesinde ve yine bu yıllara ait Faaliyet Raporlarımız içinde 

yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.  
 

Vestel Beyaz Eşya A.Ş.’de 2005 yılında başlatılan Kurumsal Yönetim çalışmaları paralelinde şirket bünyesinde 
kurumsal yönetim mekanizmaları ilkeler doğrultusunda işletilmeye başlatılmıştır. Vestel Beyaz Eşya A.Ş., kurumsal 

yönetim konusunda bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu tüm çalışmalar ve Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum 
konusundaki kararlılığı ile büyük küçük tüm hissedarlarına, tüm menfaat sahiplerine karşı sorumluluğunun 

bilincinde olduğunu göstermektedir. Vestel Beyaz Eşya A.Ş.’nin Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin şirket bünyesinde 

benimsenmesinin şirkete sağladığı olumlu katkıların bilincinde olan tüm çalışanları ve üst yönetim kademesindeki 
yöneticileri ile birlikte Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumu daha da geliştirmeyi bir hedef haline getirmiştir. 

 

2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLERİ 
 
Şirketimizin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.06.2013 tarihinde saat 14.30’da Zorlu Plaza 34310 
Avcılar / İSTANBUL adresinde gerçekleştirilmiştir.  

 
Toplantıda: 
 
- Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 kişi olarak saptanmasına bir yıl kadar görev yapmak üzere Sn. Ahmet Nazif 
Zorlu'nun, Sn. Olgun Zorlu'nun, Sn. Şule Cümbüş'ün ve Sn. İzzet Güvenir'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sn. Ali 

Akın Tarı ve Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine, 
 

- 2013 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 90.000 TL ücret ödenmesine, 

 
- Sermaye Piyasası Kanununa ve tebliğlerine paralel hazırlanan mali tablolarda zarar çıkması sebebiyle kar 

dağıtımı söz konusu olamayacağından genel kurulda zarar hakkında bilgi verilmesine,  
 

- Kar dağıtım politikasının onaylanmasına, 

 
- 2013 yılı başından genel kurul tarihine kadar yapılan bağışların onaylanmasına ve bağış sınırının tespit 

edilmesine, 
 

- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 5., 6., 8., 9., 10., 11.,12., 13., 15., 16., 18., 19., 21., 22., 23., 26., 27., 28. ve 
29'uncu maddelerinin değiştirilmesi ve 14., 30. ve 33.'üncü maddelerinin kaldırılmasına karar verilmiş ve şirketin 

üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri 

hakkında hissedarlara bilgi verilmiştir. 
 

DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  
 

Esas sözleşmenin 3., 5., 6., 8., 9., 10., 11.,12., 13., 15., 16., 18., 19., 21., 22., 23., 26., 27., 28. ve 29'uncu 

maddelerinin yeni şekli aşağıda yer almaktadır.  
 

YENİ METİN 
MERKEZ VE ŞUBELER 

Madde 3   

Şirketin merkezi İstanbul ili, Avcılar ilçesi’ndedir. Adresi: Zorlu Plaza 34310 Avcılar/İstanbul’dur. Adres 
değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat 
Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil 
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ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, yurt içinde ve dışında Şubeler açabilir. Şirket şube 

açması halinde, söz konusu şubeler, Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettirilir. 

YENİ METİN 
AMAÇ VE KONU 

Madde 5 
Şirketin amaç ve konusu; 

Elektronik araç, gereç, donanım, yedek parça, aksam, komponent ve bilumum beyaz eşyanın üretimidir. 

Şirket, her türlü elektronik araç, gereç, donanım, yedek parça, aksam, komponent ve bilumum beyaz eşyanın, 
kalitesini ve ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunu test eder, kalite kontrolünü yapar, kalitesini artırtmaya yönelik 

testler yapar ve bunlara ilişkin her türlü faaliyette bulunur. 
 

Şirket bu maksat ve gayelerinin tahakkuku için aşağıda sayılan hususlarla sınırlı olmamak üzere; 
bürolar, depolar açabilir, işletebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, devir alabilir ve devredebilir. 

Şirketin amacı ile ilgili olarak; 

Her türlü ticari, mali ve sair alakalı ve lüzumlu bilcümle muameleleri ve işleri icra edebilir. 
 

Marka, ihtira beratı, ustalık, lisans, patent ve sair her çeşit mülkiyet haklarını devir alabilir, bu hakları alabilir, elde 
edebilir, kendi haklarını devir edebilir, devir verebilir, kiralayabilir, bunlar üzerinde lisans ve know-how anlaşmaları 

yapabilir. 

 
Şirket amacı ile ilgili, alakalı ve lüzumlu her türlü gayrimenkul, nakil vasıtası, tesis ve makinaları ve bunlara 

mütevellit ayni hakları satın alabilir, satabilir, devir ve ferağ edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir, 
ipotekli veya serbest hertürlü menkul ve gayrimenkul ile emtiayı alabilir; finansal kiralama yoluyla kiralayabilir. 

 
Şirket, mevzuuna giren işler için ve işler ile iştigal etmek üzere, şirket kurabilir veya kurulmuş ya da kurulacak 

şirketlere kurucu ortak veya paydaş olarak iştirak edebilir, onların paylarını, tahvillerini veya diğer menkul 

kıymetlerini yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla satın alabilir, satabilir, mübadele 
edebilir, rehin gösterebilir, Şirketin işleri ile ilgili olarak başka özel ve tüzel kişilerle vergi kanunları ve sair 

mevzuatlar çerçevesinde ortaklıklar kurabilir ve ortak işler yapabilir. 
 

Konusu ile ilgili her türlü sözleşmeleri akdedebilir, ihalelere iştirak edebilir, ihaleye çıkarabilir. Taahhüt işlerine 

girişebilir, bizzat yapabilir veya ahara ihale edebilir. Konusuyla ilgili her çeşit mal ve hizmetlerin alımı, satımı, 
ithalat ve ihracatını yapabilir. 

 
Şirket, konusu ile ilgili ham, yarı mamul, mamul maddelerin işlemlerinde kullanılan makina, aksam, teferruat ve 

tesisatın ve bunların yedek parçalarının ithali, ihracı ve imalini yapabilir. 

 
Şirket amacı ile ilgili olarak ithalat, ihracat, imalat, fason, dahili ticaret, komisyon, taahhütlük, iç ve dış uluslararası 

mümessillik, pazarlamacılık işlerini yapabilir. 
 

Yerli ve yabancı şirket ve/veya hükmi şahıslarla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kısa veya uzun vadeli 
konsorsiyumlar tesis edebilir, mali mesuliyet anlaşmasına dayanan işler yapabilir, her türlü bankalardan ve diğer 

her türlü kredi müesseselerinden kısa, orta, uzun vadeli her türlü kredi alabilir. Şirket faaliyetleri ile ilgili olan veya 

bu faaliyetleri için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beraatlarını, lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını 
alametifarikaları, teknik yardım ve ruhsatları, know how’ları, ticaret ünvanlarını, markaları, işletme haklarını, 

işletme imtiyazlarını ve bunlar gibi çeşitli fikri ve gayrimaddi hakları alabilir, kendi namına tescilini talep edebilir, 
satabilir, kiraya verebilir, kullanabilir, kiralayabilir, ithalatçı ve ihracatçı belgesi alabilir. 

 

Şirket amacı ile ilgili olarak, gümrük antrepoları açabilir, işletebilir ve gümrükleme işlemi yapabilir. 
 

Şirket amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü kişilerin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve 
diğer teminatları alabilir ve ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir, leh ve aleyhindeki ipotekleri ve 

rehni kısmen veya tamamen kaldırabilir, ipotekleri fek edebilir, üçüncü kişilerin borçları için garantör olabilir ve 
ipotek kurabilir. 
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Şu kadar ki; Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin 

hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 
Şirket, Derneklere, Vakıflara ve diğer Kurum ve Kuruluşlara; yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul 

tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına 
eklenmesi ve bağışların Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum 

açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla nakdi 

veya ayni bağışta bulanabilir. 
 

İşbu madde kapsamında, yukarıda sayılan hususlarla ilgili olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller 
kapsamına giren ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamalar yapılır. 

 
YENİ METİN 

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ  

Madde 6 
Şirketin sermayesi 190.000.000,00 TL’dir. Bu sermaye her biri 1,00TL nominal değerde 190.000.000 adet 

hamiline yazılı paya bölünmüştür. 
 

Sermayeyi teşkil eden 190.000.000,00 TL tamamen ödenmiştir.  

 
Şirket, genel kurul kararıyla nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle pay çıkarabilir.  

 
Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ile işbu Ana Sözleşme 

hükümlerine uygun olarak, Genel Kurul kararı ile sermaye arttırılıp eksiltilebilir.  
 

Nakit karşılığı yeni pay çıkarılması suretiyle sermaye artırımında, Genel Kurul’un aksine kararı olmadıkça ortaklar, 

Türk Ticaret Kanunu madde 461 hükmü çerçevesinde mevcut payları oranında rüçhan hakkına sahiptirler.  
Rüçhan hakkının kullanılması için tayin edilecek süre, 15 takvim gününden az olamaz. Rüçhan haklarının 

kullanılmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi sözkonusu olduğu takdirde ilgili işlemler Sermaye 
Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yapılır. 

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.   
 

YENİ METİN 
YÖNETİM KURULU 

Madde 8  

Şirket, Genel Kurul tarafından seçilecek en az beş, en çok on bir kişilik bir Yönetim Kurul’u tarafından idare, temsil 
ve ilzam olunur. 

 
Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada yer almayan üyelerden oluşur.  

 
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. 

Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili bağımsız üyeler arasından seçilir. 
 

Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda ve sektör hakkında bilgili, tecrübeli ve 
tercihen yüksek öğrenim görmüş, finansal tablo ve raporları okuyup irdeleme yeteneği olan, Şirketin günlük ve 

uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, 

Yönetim Kurulunun ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağı ve kararlılığına sahip olan 
nitelikli kişiler arasından seçilir. Yönetim Kurulunda yer alan üyelerin yaş sınırı 75’tir. 75 yaşı aşan üyeler emekliye 

sevk edilir. 
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YENİ METİN 

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ 
Madde 9   

Yönetim Kurulu üyeleri, en az bir, en çok üç yıl için seçilirler. Genel Kurul gerekli görürse, Yönetim Kurulu üyelerini 
her zaman değiştirebilir; süresi biten üye tekrar seçilebilir. 

 

Yönetim Kurulunda bir üyelik boşaldığı takdirde Yönetim Kurulunca boşalan üyeliğe işbu esas sözleşme ve Türk 
Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca atama yapılır. Boşalan üyeliğin bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği 

olması halinde atama Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yapılır. Atanan yeni üye için ilk 
Genel Kurulda pay sahiplerinin oluru alınır. Genel Kurulca onaylanan üye selefinin süresini tamamlar. 

 
YENİ METİN 

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI, VAZİFE TAKSİMİ 

Madde 10  
Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan 

vekili seçer. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri caizdir. Yönetim Kurulu toplantısı 
lüzum görüldükçe ve en az ayda bir kere olmak üzere Şirket merkezinde yapılır.  

 

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya bulunmadığı hallerde Başkan Vekili tarafından toplantıya çağrılır. 
Bundan başka, herhangi bir üye Yönetim Kurulu Başkanı’ndan Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırmasını talep 

edebilir.  
 

Yönetim Kurulu toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı ve karar nisabı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen düzenlemeleri saklıdır. 

Yönetim kurulunda olumsuz oy kullanan bağımsız üyelerin gerekçeleri kamuya duyurulur. 

 
Yönetim Kurulu üyelerinin imtiyazlı oy hakkı yoktur. Her üyenin bir oy hakkı bulunur. 

 
Yönetim Kurulu toplantılarına üyeler dışında, gündemi ilgilendiren konulara ilişkin açıklama yapmak ve üyelerin 

konu ile ilgili daha iyi bilgilendirilmelerini sağlamak üzere üst ve orta düzey yöneticiler davet edilebilir.  

Toplantı çağrıları toplantı gününden en az 7 gün önce yapılır. Çağrı ile beraber gündem ve gündeme ilişkin belge 
ve bilgiler Yönetim Kurulu üyelerine yazılı olarak sunulur. Yönetim Kurulu’ndan izin almadan, hangi sebep ve 

zaruretle olursa olsun, arka arkaya 3 (üç) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerinden çekilmiş 
sayılır.  

Yönetim Kurulu üyesi, kendisinin, eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının menfaatini ilgilendiren 

Yönetim Kurulu toplantılarına katılamaz. 
 

YENİ METİN 
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 

Madde 11  
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu ana sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine 

bırakılan hususlar haricinde Şirketin tüm işlerini ilgilendiren konularda yetkilidir. 

  
Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerinde yer alan Şirket ile 

muamele yapma ve rekabet edebilme hakkı, Şirket genel kurulunda hazır bulunan pay sahiplerinin onayı ile 
mümkündür. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemeleri saklıdır. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu 
ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı 

sayılır. 
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Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli 

nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.  
YENİ METİN 

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI 
Madde 12  

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Şirket namına verilecek bilcümle evrak ve 

belgenin, yapılacak sözleşmelerin geçerli olması ve Şirket’in ilzam ve temsil edilebilmesi, bunların Yönetim Kurulu 
tarafından derece ve şekilleri tayin edilerek, imza yetkisi verilmiş ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun 

şekilde tescil ve ilan edilmiş kişi veya kişilerin Şirket unvanı altına konulmuş imzalarını taşıması ile mümkündür.  
 

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 375. Maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç 
olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu’nun 367. maddesi uyarınca yönetimi, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, 

kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.  

 
Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu’nun 370. Maddesi çerçevesinde yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla 

murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini 
haiz olması şarttır. 

 

YENİ METİN 
DENETİM VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU: 

Madde 13 
Şirket’in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye 

Piyasası Mevzuatı’nın ilgili maddeleri uygulanır. 
 

YENİ METİN 

DENETÇİLERİN GÖREVİ 
Madde 14 

KALDIRILMIŞTIR 
 

YENİ METİN 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ 
Madde 15  

Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları, ücretleri Ortaklar Genel Kurulu tarafından tesbit edilir. Yönetim Kurulu 
üyeleri Genel Kurul’ un tespit edeceği aylık ve yıllık veya her toplantı için muayyen bir ücret alabilir. Bağımsızlık 

kriterlerini taşıyan üyelerin alacakları ücret, huzur hakkı ve diğer menfaatler bağımsızlığını etkilemeyecek düzeyde 

olur. 
 

YENİ METİN 
GENEL KURUL 

Madde 16  
Şirket genel kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul şirketin hesap devresi sonundan 

itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul şirket işlerinin gerektirdiği her 

zaman kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır. 
 

Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı Türk Ticaret Kanunu 
hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür. 

 

Genel kurul toplantı ilanı, işbu esas sözleşmenin 20. maddesi hükümlerine uygun olarak yapılır. 
Şirketin internet sitesinde de,  genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken 

bildirim ve açıklamalara yer verilir. 
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Toplantı ilanı ile birlikte şirket merkezi ve şubelerinde, toplantı gündemi, Şirket esas sözleşmesinin son hali, 

finansal tablo ve dip notları, kar dağıtım önerisi, yıllık faaliyet raporu ve diğer gündeme ilişkin bilgiler 

bulundurulur. Toplantıya ilişkin belgeler Şirket web sitesinde de yayınlanır.  
 

İlgili Bakanlık gerekli gördüğü hallerde genel kurulu toplantıya çağırabilir. Genel kurul toplantılarına yönetim 
kuruluna aday gösterilen kişiler, yönetim kurulu üyeleri, denetçiler ve finansal tabloların hazırlanmasında 

sorumluluğu olan kişiler katılır. Katılamayanların katılamama sebepleri açıklanır. 

 
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 

1527. 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. 
 

YENİ METİN 
TOPLANTILARDADA GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI 

Madde 18  

Gerek Olağan ve gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin 
bulunması hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 

 
YENİ METİN 

TOPLANTI NİSABI 
Madde 19 

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantıları ve toplantılardaki karar nisaplarına ilişkin olarak Türk Ticaret 

Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uyulur. 
 

YENİ METİN 
OY HAKKI VE KULLANILMASI 

Madde 21  

Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy 
hakkı vardır. 

 
 Oy hakkı, malike aittir. Malik isterse, oy hakkının kullanılmasını, ortaklar arasından yahut dışarıdan bir vekile tevdi 

edebilir. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul 

toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil 
ettirebilirler.  Şirkete paydaş olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları 

kullanmaya yetkilidirler. Genel kurulda kullanılacak vekaletname örnekleri şirket tarafından hazırlanır ve genel 
kurul ilanı ile birlikte ilan edilir. 

 
Ortak olan tüzel kişiler, yetkili kılacakları kimseler tarafından; küçük ve kısıtlılar ise, veli ve vasileri tarafından 

temsil olunurlar. Bu temsilcilerin ortak olması gerekli değildir. Sıfatlarını tevsik eden geçerli belgeyi ibraz etmeleri, 

Genel Kurulda temsil yetkilerini kullanmaları için yeterli ve kafidir. Üzerinde oyda intifa hakkı tesis edilmiş 
hisselerde oy hakkı intifa sahibine aittir. Üzerinde rehin bulunan pay senetlerinde oy hakkı maliklerine aittir. 

 
YENİ METİN 

BAKANLIK TEMSİLCİSİNE VERİLECEK EVRAKLAR 

Madde 22 
Yönetim Kurulu ve denetçi raporlarıyla, finansal tablodan toplantı tutanaklarından ve Genel Kurulda hazır bulunan 

paydaşların isim ve payların miktarlarını gösteren hazır bulunanlar listesinden birer nüsha toplantıda hazır bulunan 
Bakanlık Temsilcisine verilecektir. 

 
YENİ METİN 
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KARIN  TESPİTİ   VE DAĞITIMI 

Madde 23   

Şirketin genel masrafları ile amortisman bedelleri gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan  meblağlar ve 
Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, dönem sonu tespit olunan gelirlerinden indirildikten sonra 

geriye kalan ve yıllık bilançoda kayıtlı safi(net) kar, varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra  aşağıda yazılı sıra 
şekli ve nispetlerde ayrılır ve dağıtılır: 

Genel Kanuni Yedek Akçe: 

 
a) Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesi uyarınca % 5’i genel kanuni yedek akçeye ayrılır. 

 
 

Birinci Temettü 
 

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu 

ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından  belirlenen oran üzerinden kar payı ayrılır. 
 

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem 
ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme 

hakkına sahiptir. 

 
İkinci Temettü: 

 
d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, 

kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521 inci maddesi 
uyarınca kendi isteği ile yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. 

 

Genel Kanuni Yedek Akçe:  
  

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış kısımdan ödenmiş sermayenin % 
5’i oranında kar payı ve diğer kanuni yedek akçe düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret 

Kanunu’nun  519. Maddesinin 2. fıkrası (c) bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir 

 
f)Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar 

payı nakden ve/veya pay senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr 
aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla 

kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.  

 
g) Kar payı dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın 

eşit olarak dağıtılır. Temettünün paydaşlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu 
tebliğleri çerçevesinde Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. İşbu Esas 

Sözleşmeye göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. 
 

B. Kar Payı Avansı 

 
Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak kar payı avansı dağıtabilir.  

 
Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan hükümler ile 

Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır. 

YENİ METİN 
BORÇLANMA SENETLERİNİN İHRACI 

Madde 26  
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Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve  Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümlerine 

uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenecek limit içinde, yönetim kurulu kararı ile her türlü borçlanma 

aracı ihraç edebilir.  
 

 
 

YENİ METİN 

GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 
Madde 27 

Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 
çerçevesinde toplantıya davet edilir. 

Yönetim Kurulu, genel kurulu, olağan veya olağanüstü toplantıya davet etmeye yetkilidir. 
 

YENİ METİN 

YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA DAVET 
Madde 28 

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya bulunmadığı hallerde Başkan Vekili tarafından toplantıya çağrılır.  
Bundan başka, herhangi bir üye Yönetim Kurulu Başkanı’ndan Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırmasını talep 

edebilir.  

 
Şirket sermayesinin en az 20’de biri değerinde hisseye sahip olan paydaşlar ve menfaat sahipleri Yönetim Kurulu’ 

nu toplantıya davet edebilir. Davet talebi Yönetim Kurulu Başkanı’ na yapılır. Yönetim Kurulu Başkanı, derhal 
toplantı yapılmasının gerekmediği sonucuna varması halinde bir sonraki yönetim kurulu toplantısında davete ilişkin 

konuyu tartışmaya açabilir.  
 

YENİ METİN 

FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR, GÖNDERİLECEK BELGELER  
Madde 29  

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Kurul 
tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur. 

 

YENİ METİN 
YÖNETİM KURULUNUN YETKİ DEVRİ:  

Madde 30  
KALDIRILMIŞTIR 

 

YENİ METİN 
DIŞ DENETİM 

Madde 33 
KALDIRILMIŞTIR. 

 


