


















































































































































































































VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
ANA SÖZLEŞMESİ 

 
 
KURULUŞ 
Madde 1 Aşağıda adları ve ikâmetgah adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu’nun ani 
surette kuruluş hakkındaki hükümleri uyarınca bir anonim şirket teşkil edilmiştir. 
 

1. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., T.C. Tabiyetinde 
(Organize Sanayi Bölgesi, 45030 Manisa adresinde mukim) 
 

2. ZORLU HOLDİNG A.Ş., T.C. Tabiyetinde 
(Sultanhamam Vasıfçınar cad. No:91 Eminönü/İstanbul adresinde mukim) 

 
3. Ahmet Nazif ZORLU, T.C. Tabiyetinde 

(İstanbul cad. Toprak Sitesi D Blok daire 3 Yeşilköy/İstanbul adresinde mukim) 
 
4. Zeki ZORLU, T.C. Tabiyetinde 

(Muradiye Mah. Beşikçiler cad. No:73/5 Bursa adresinde mukim) 
 
5. Olgun ZORLU, T.C. Tabiyetinde 

(Muradiye Mah. Beşikçiler cad. No:73/5 Bursa adresinde mukim) 
 
6. Zülal ZORLU, T.C. Tabiyetinde 

(İstanbul cad. Toprak Sitesi D Blok daire 3 Yeşilköy/İstanbul adresinde mukim) 
 
ŞİRKETİN UNVANI 
Madde 2 Şirketin unvanı VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’dir 
Bundan sonraki maddelerde  “Şirket” olarak anılacaktır. 
 
 
MERKEZ VE ŞUBELER 
Madde 3  Şirketin merkezi İstanbul İli, Avcılar İlçesi’ndedir. Adresi: Ambarlı Petrol Ofisi 
Dolum Tesisleri Caddesi Vestel Tesisleri No:3 Avcılar/İstanbul’dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret 
Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi 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 ettirmemiş Şirket 
için bu durum fesih sebebi sayılabilir. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bilgi 
vermek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. 
 
 
SÜRE 
Madde 4 Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere sınırsızdır. 
 
 
AMAÇ VE KONU 
Madde 5 Şirketin amaç ve konusu; 
Elektronik araç, gereç, donanım, yedek parça, aksam, komponent ve bilumum beyaz eşyanın üretimidir. 
Şirket bu maksat ve gayelerinin tahakkuku için; 
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 
etmek. 
Şirketin amacı ile ilgili olarak, marka, ihtira beratı, ustalık, lisans, patent ve sair herçeşit mülkiyet haklarını devir 
almak, bu hakları almak, elde etmek, kendi haklarını devir etmek, devir vermek, kiralamak, bunlar üzerinde 
lisans ve know-how anlaşmaları yapmak. 
Şirketin amacı ile ilgili, alakalı ve lüzumlu her türlü gayrımenkul, nakil vasıtası, tesis ve makinaları ve bunlara 
mütevellik ayni hakları satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, ipotekli veya serbest hertürlü menkul ve 
gayrımenkul ile emtiayı almak; finansal kiralama yoluyla kiralamak. 
Şirketin mevzuuna giren işler için ve işler ile iştigal etmek üzere, şirket kurmak veya kurulmuş ya da kurulacak 
şirketlere kurucu ortak veya hissedar olarak iştirak etmek, onların hisselerini, tahvillerini veya diğer menkul 
kıymetlerini aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla satın almak, satmak, 
mübadele etmek, rehin göstermek, Şirketin işleri ile ilgili olarak başka özel ve tüzel kişilerle vergi kanunları ve 
sair mevzuatlar çerçevesinde ortaklıklar kurmak ve ortak işler yapmak. 
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. 



Konusu ile ilgili ham, yarı mamul, mamul maddelerin işlemlerinde kullanılan makina, aksam, teferruat ve 
tesisatın ve bunların yedek parçalarının ithali, ihracı ve imali. 
Şirket amacı ile ilgili olarak ithalat, ihracat, imalat, fason, dahili ticaret, komisyon, taahhütlük, iç ve dış 
uluslararası mümessillik, pazarlamacılık işleri. 
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 alameti farikaları, 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. 
Yukarıda sayılan hususlarla ilgili olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamına giren ve 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamalar yapılır.  
Şirket, yukarıda belirtilenlerden başka işlere girişmek istediği takdirde, Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine 
keyfiyet Genel Kurul’un tasvibine sunularak bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilir.  
Anasözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu karar için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’ndan izin alınır 
 
SERMAYE  
Madde 6 Şirketin sermayesi 138.000.000,-YTL’dir. Bu sermaye her biri 1,-YTL nominal değerinde toplam 
138.000.000 adet hisseye ayrılmıştır.  
Şirketin bundan önceki 46.000.000,-YTL tutarındaki sermayesinin tamamı ödenmiştir. Şirketin bu kez artırılan 
92.000.000,-YTL’nin tamamı muvaazadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Arttırılan sermayenin  
32.667.999,83 YTL tutarındaki kısmı sermaye  düzeltmesi olumlu farkları hesabından, 59.332.000,17 YTL 
tutarındaki kısmı ise geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır.  
İç kaynaklardan karşılanan 92.000.000,-YTL karşılığında ortaklara hisseleri oranında bedelsiz hisse senedi 
verilecektir. 
 
 
HİSSE SENETLERİ  
Madde 7  Şirket hisse senetleri hamiline yazılıdır. Şirket hisse senetlerinin üçüncü kişilere devri 
Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hiç bir koşula bağlı olmaksızın, tamamen serbesttir. 
Yönetim kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli küpürler halinde hisse senedi çıkarabilir. 
Şirket hisse senetleri Genel Kurul kararıyla nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle çıkartılabilir.   
Hisse senetlerinin basımı ve dağıtımı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun öngördüğü usul ve esaslar dairesinde 
gerçekleştirilir. Hisse senetlerinin kaydileştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kuruluşlar 
tarafından yapılacak düzenlemeler saklıdır. 
Kaybolma, çalınma, yıpranma ve her ne şekil ve surette olursa olsun, hisse senetlerinin zayi olması halinde, 
malik sıfatını mahkeme kararı ile ispat eden hissedara Şirket, masrafları malike ait olmak üzere, yeni hisse 
senedi vermekle yükümlüdür. 
Şirket, işbu yükümlülüğünü, mahkeme kararının ibraz ve bedelinin tediyesinden itibaren 30 takvim günü içinde 
yerine getirmekle yükümlüdür. 
 
 
YÖNETİM KURULU 
Madde 8  Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri 
dairesinde hissedarlar arasından seçilecek yedi üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından idare 
olunur. Tüzel kişi hissedarlar, Yönetim Kurulu’nda birden fazla üye ile temsil edilebilirler. Bu takdirde tüzel kişi 
hissedarın temsilcisi olan her Yönetim Kurulu üyesinin, Yönetim Kurulu’nda bir oy hakkı vardır. Yönetim 
Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada yer almayan üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin faaliyet 
alanı ve yönetimi konusunda ve sektör hakkında bilgili, tecrübeli ve tercihen yüksek öğrenim görmüş, mali, 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.  
 
 
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. 
Azil, istifa, vefat ve Türk Ticaret Kanunun 315. maddesinin 3. fıkrasında sayılan hallerden birinin varlığı 
sebebiyle üyeliklerden birinin açılması halinde yerine üye tayini Yönetim Kurulu’nun kalan üyeleri tarafından 
yapılır.  Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk adi veya Olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar görev 
yapar.  Üyenin asaleten tayini ilk Genel Kurul’un onayına bağlıdır.  
 
 
 



 
YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI, VAZİFE TAKSİMİ 
Madde 10 İdare ve temsil görevi süresi kaç yıl olursa olsun, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin 
yapıldığı Genel Kurul toplantısını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında, üyeler arasından bir başkan ve 
bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçilir. 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 üye tam sayısının yarıdan bir fazlası tama iblağ edilerek 
5 (beş) kişinin iştiraki ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alınır. Oylar eşit olduğu takdirde 
keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. O toplantıda da eşitlik bozulmazsa öneri reddedilmiş olur. 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. 
 
 
 
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 
Madde 11 Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, işbu esas mukaveledeki 
esaslar ve Şirketin Genel Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde,  kendisine verilen görevleri ifa ve icra 
eder. Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır:  
 
o Şirketin sözleşmelerini imzalamak, düzenlemek ve satın almaları icra etmek ve bunların sonuçları olan 

işlemleri yerine getirmek 
o Şirket kârını belirleyip bu kârın ayrılacak adî ve olağanüstü yedek akçeleri ve karşılıklar ve ikame ve itfa 

bedelleri miktarını tespit etmek,  
o Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantılara davet ve toplantıların gündemlerini düzenlemek ve ilân 

etmek, 
o Şirketi ortaklara ve üçüncü kişilere karşı temsil etmek, 
o Şirketin stratejisini belirlemek, onaylamak ve uygulanmasını sağlamak,  
o Şirket misyonu, vizyonu ve değerlerini oluşturmak ve kamuya açıklamak,  
o Şirketin yıllık bütçe ve iş planlarını onaylamak, 
o Şirketin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Genel Kurul’a sunmak, 
o Şirketin pay sahipleri ve menfaat sahiplerine ilişkin politikalarını belirlemek, 
o Şirketin etik kurallarını oluşturmak ve uyulmasını sağlamak, 
o Yönetim Kurulu’na bağlı komiteleri oluşturmak, üyelerini seçmek ve çalışma esaslarını düzenlemek, 
o Şirketin yıllık bilanço ve kar-zarar hesaplarını düzenletmek, yılın faaliyet raporunu Genel Kurul’a sunmak,  
o Şirkette imza yetkisi taşıyan çalışanların, müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin atama, terfi ve azil 

işlemlerini karara bağlamak,  
o Şirkette imza yetkisi taşıyan çalışanlarının, müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin maaş tutarları ile 

kadrolarını ve yıllık masraflarını tespit  etmek ve onaylamak, 
o Yeni faaliyetler ve yatırımlar hakkında karar vermek ve bunların yetkililerini ve gerekiyor ise ayrılacak 

sermayeyi tespit etmek, 
o Şirketin risk yönetim esaslarını tespit etmek ve etkin bir risk yönetimi oluşturmak maksadıyla gerekli 

birimleri kurmak, 
 
Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret kanunu 334. 335. maddeleri hükmü gereğince esas olarak Şirket ile işlem 
yapamaz, rekabet edemez. Böyle bir durum ancak pay sahiplerinin ¾’ünün  onayı ile mümkün olabilir.  
 
 
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.  

 
 
 
 
 
 



DENETÇİLER 
Madde 13 Genel Kurul, hariçten veya şirket ortaklarından en az bir, en çok iki denetçi seçer.  
Denetçiler, en az bir, en çok üç yıl için seçilebilirler. Denetçinin kaç yıl için seçileceğine Genel Kurulda karar 
verilir. 
Süresi dolan denetçinin yeniden seçilmesi mümkündür. 
Denetçilere verilecek aylık veya yıllık ücret Genel Kurul tarafından belirlenir. 
 
DENETÇİLERİN GÖREVİ 
Madde 14 Denetçi, Türk Ticaret Kanunu’nda sayılan ödevlerin ifasıyla mükellef olmaktan başka, Şirketin 
iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatinin korunması hususunda lüzum göreceği bütün tedbirlerin 
alınması için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmaya ve icap ettiği takdirde Genel Kurulu toplantıya çağırmaya, 
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Genel Kurula hitaben yıllık raporlarını düzenlemeye yetkili ve 
görevlidir. 
 
 
YÖNETİM KURULU VE DENETÇİLERİN ÜCRETİ 
Madde 15 Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ücretleri Ortaklar Genel Kurulu tarafından tesbit edilir. 
Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul’un tespit  edeceği aylık ve yıllık veya her toplantı için muayyen bir ödenek 
alabilir. Bağımsızlık kiterlerini taşıyan üyelerin alacakları ödenek ve diğer menfaatler bağımsızlığını 
etkilemeyecek düzeyde olur.  

 
GENEL KURUL 
Madde 16 Şirket Genel Kurulu adi ve olağanüstü olarak toplanır ve gerekli kararları alır. Adi 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 mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır. 
Genel Kurul toplantı ilanı Genel Kurul toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Toplantı ilanı Şirket web 
sitesi ile de kamuya duyurulur. Genel Kurul toplantı ilanında toplantı gündemi ve vekalet yolu ile oy 
kullanacaklar için vekaletname formu yer alır. Toplantı ilanı ile birlikte Şirket merkezi ve şubelerinde, toplantı 
gündemi, Şirket esas sözleşmesinin son hali, mali tablo ve dipnotları, kar dağıtım önerisi, yıllık faaliyet raporu 
ve diğer gündeme ilişkin bilgiler ile TTK 362.maddesi ile hükme bağlanan hususlar da bulundurulur. Toplantıya 
ilişkin belgeler  Şirket web sitesinde de yayınlanır.  
Sanayi Ticaret Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu toplantıya çağırabilir. Genel Kurul 
toplantılarına Yönetim Kurulu’na aday gösterilen kişiler, Yönetim Kurulu üyeleri, denetçiler ve mali tabloların 
hazırlanmasında sorumluluğu olan kişiler katılır ve  bu sayılan kişilerden katılmayanların katılamama sebepleri 
açıklanır. 
Hissedarlara, oylama öncesinde, aday gösterilen Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilere ilişkin ayrıntılı bilgi 
verilir. Yönetim Kurulu üye adayları ve denetçilere ilişkin verilen bilgiler arasında bu kişilerin kimlik bilgileri, 
eğitim düzeyleri, mevcut görevleri, Yönetim Kurulu üyeliği görevi ile beraber ifa edecekleri diğer görevler, son 
beş yıl içerisinde aldıkları görevler, Şirketle ve hakim pay sahipleri ile ilişkilerinin niteliği, tecrübeleri, 
bağımsızlık niteliklerine sahip olup olmadıkları, mali durumları ve Yönetim Kurulu üyeliğini etkileyecek diğer 
hususlar  yer alır. 
 
 
TOPLANTI YERİ 
Madde 17 Genel Kurul Şirket merkezinde veya  Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli diğer bir 
yerinde toplanır.  
 
TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI 
Madde 18 Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Komiserlerinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar 
geçerli değildir. 
 
 
TOPLANTI NİSABI 
Madde 19  Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul’ların toplantı ve karar nisapları, Sermaye Piyasası Kanunu 
11. maddesi 7. fıkrasında öngörülen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu’nu hükümlerine 
tabidir. 
 
İLÂN 
Madde 20  Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak 
şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az iki hafta evvel yapılır. Mahallinde gazete 
yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.  
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.  
Hissedarların kullanacağı vekaletname metinleriyle Ana Sözleşmenin tadili halinde tadil metinleri keza ilan 
olunur. İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.   
 
 



 
OY HAKKI VE KULLANILMASI 
Madde 21 Beher hisse, malikine bir oy hakkı verir. 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 hissedarlar kendilerini diğer 
hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller 
kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Genel Kurulda 
kullanılacak vekaletname örnekleri Şirket tarafından hazırlanır ve Genel Kurul ilanı ile birlikte ilan edilir. 
Genel Kurul Toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir.  Ancak hazır bulunan hissedarların salt 
çoğunluğunun talebi üzerine gizli oya başvurulur. 
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 hisse senetlerinde oy hakkı maliklerine 
aittir. 
Hamiline yazılı hisse sahiplerinin Genel Kurula katılabilmeleri için hissenin ibrazı ya da mülkiyetin ispatı 
gerekir.   
 
GENEL KURUL TUTANAKLARI 
Madde 22 Yönetim Kurulu ve denetçi raporlarıyla, senelik bilançodan, Genel Kurul tutanaklarından ve 
Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisselerin miktarlarını gösteren cetvelden birer nüsha 
toplantıda hazır bulunan komisere verilecektir. 
 
 
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: 
  
Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe 
  
a) Ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar safi karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe  
ayrılır. 
  
Birinci Temettü 
  
b) Safi kardan (a) bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra kalan miktardan Sermaye Piyasası Kurulu’nca 
saptanan oran ve miktara uygun olarak birinci temettü ayrılır.   
  
İkinci Temettü 
 
c) Safi kârdan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen 
veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.  
 
İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe 
  
d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış kısımdan ödenmiş sermayenin % 
5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesinin 
2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.  
 
e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen 
birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla 
kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi 
sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara 
ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.    
  
f) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate 
alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Temettünün hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye 
Piyasası Kurulu tebliğleri çerçevesinde Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından 
kararlaştırılır, işbu Ana Sözleşme gereğince dağıtılan karlar geri alınamaz. 
 
 
 
 
 
  



Temettü Avansı 
  
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15’inci 
maddesi  ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun çıkartmış olduğu tebliğlere uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak 
üzere temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na verilen temettü avansı dağıtılması 
yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır.  Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği 
sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez. 
 
 
SONA ERME VE TASFİYE 
Madde 24 Şirket, Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen sebeplerden birinin gerçekleşmesi halinde sona 
erer. 
İflastan başka bir sebeple sona eren Şirketin tasfiyesine ilişkin işlemler, yürürlükteki kanun hükümlerine göre 
yapılır. 
 
 
GENEL HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI 
Madde 25 Bu Ana Sözleşme ile düzenlenmemiş olan hususlar hakkında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 
Piyasası Kanunu hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
 
 
TAHVİL FİNANSMAN BONOSU KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ VE DİĞER 
BORÇLANMA SENETLERİNİN İHRACI 
Madde 26 Sermaye Piyasası Kanunun 13. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu kararıyla tahvil ve diğer 
borçlanma senedi ihraç edilebilir ve/veya halka  arz edilebilir. 
Şirket, yurtiçinde ve/veya yurtdışında, teminatlı veya teminatsız -aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy 
işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla- her nevi tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonosu, 
hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senetleri, borçlanma senedi ve Sermaye Piyasası aracı  
niteliğindeki diğer borçlanma senetleri her türlü menkul kıymetleri ihraç edebilir. İhraç edilecek sermaye 
piyasası araçlarının limiti konusunda Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler uygulanır.   
Tahvil ve diğer borçlanma senetleri tamamen satılmadıkça veya satılmayanlar iptal edilmedikçe aynı türden yeni 
tahvil ve diğer borçlanma senedi çıkarılamaz. 
 
 
Madde 27 
Genel Kurul Toplantısına Davet 
Genel Kurulu adiyen toplantıya Yönetim Kurulu çağırır. Olağanüstü Genel Kurul hem Yönetim Kurulu hem 
murakıplar tarafından toplantıya davet olunabilir. Şirket ödenmiş sermayesinin en az yüzde 5’ine sahip 
hissedarlar gerekçe bildirmek sureti ile yazılı şekilde talep etmeleri halinde; Yönetim Kurulu veya murakıplar, 
Genel Kurulu toplantıya davet edebilirler. Genel Kurulu davet eden yüzde 5 azınlığın mahkemeden yetki alması 
hakkı saklıdır.  
Şirket sermayesinin en az 20’de biri değerinde hisseye sahip olan hissedarların Genel Kurul gündemi 
hazırlanmadan önce başvurmaları halinde gündeme ilişkin yaptıkları öneriler Yönetim Kurulu tarafından dikkate 
alınır. 
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 4487 sayılı kanunla değişik 11. Maddesine göre, azınlık hakları ödenmiş 
sermayenin en az 1/20’sini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır. 
 
 
Madde 28 
Yönetim Kurulu Toplantısına Davet 
Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya bulunmadığı hallerde Başkan vekili tarafından toplantıya 
çağrılır. 
Şirket sermayesinin en az 20’de biri değerinde hisseye sahip olan hissedarlar ve menfaat sahipleri Yönetim 
Kurulu’nu toplantıya davet edebilir. Davet talebi Yönetim Kurulu başkanına yapılır. Yönetim Kurulu başkanı, 
derhal toplantı yapılmasının gerekmediği sonucuna varması halinde bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında 
davete ilişkin konuyu tartışmaya açabilir.  
 
 
Madde 29  
Bilanço, Kar ve Zarar Hesapları, Yönetim Kurulu ve Murakebe Heyeti Raporları 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi 
olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde 
Sermaye Piyasası Kurulu’a gönderilir ve kamuya duyurulur. 
Her hesap devresi sonunda yıllık Yönetim Kurulu raporları ile murakabe heyeti raporu ve Sermaye Piyasası 
Kanunu ve ilgi tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanan Şirketin mali durumunu gösterir bilanço ile karar ve 
zarar hesabı, mali tablo ve raporları Genel Kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’na gönderilir. 



Hazırlanacak Yönetim Kurulu ve murakıp raporları ile yıllık bilançodan, Genel Kurul tutanağında ve Genel 
Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha Genel Kurulun son 
toplantı gününden itibaren engeç bir ay içinde Ticaret Bakanlığı’na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan 
komisere verilecektir.  Yönetim Kurulu raporu ile murakıp raporu, bilanço, kar ve zarar cetveli, Şirket esas 
sözleşmesinin son hali, Genel Kurul Toplantısından en az 15 gün önceden Şirket merkezi ve şubelerinden 
ortakların tetkikine amade bulundurulur.  
 
 
Madde 30  
Yönetim Kurulunun Yetki Devri :  
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu‘nun 319.maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve 
Şirket temsil yetkisini bir murahhas aza veya müdür yada müdürlere devredebilir.  
 
 
Madde 31 
Yönetim Kurulunun Bağımsızlığı  
Yönetim Kurulu’nun sayısı ikiden az olmamak üzere en az üçte biri bağımsız üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu 
başkanı veya vekili bağımsız üyeler arasından seçilir.  
Bağımsız üyelerin nitelikleri  SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan bağımsızlık şartlarına uygun olur.  
 
  
Madde 32 
Sekretarya  
Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu 
üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu başkanına bağlı bir sekretarya oluşturulur. Yönetim Kurulu 
toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili belge ve bilgiler, toplantıdan en az yedi gün önce sekretarya 
tarafından Yönetim Kurulu üyelerine ulaştırılır. Yönetim Kurulu üyeleri diledikleri zaman Şirket yönetiminden 
sekretarya vasıtasıyla bilgi alma hakkına sahiptir.  
 
 
Madde 33 
Dış Denetim 
Şirket’in yıllık mali tabloları ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız denetime tabi tutulması zorunlu 
kılınan ara mali tabloları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından onaylanmış uluslararası 
alanda tanınmış bir bağımsız denetim firması tarafından denetlenir.  
Şirket, aynı bağımsız denetim kuruluşu ile sürekli veya özel denetimlerde üst üste en fazla 5 hesap dönemi 
çalışabilir.  
Şirket bağımsız dış denetim kuruluşunun bağımsızlığının ön onayı Yönetim Kurulu’na bağlı Denetim Komitesi 
tarafından yapılır. Bağımsız denetim kuruluşu Şirkete aynı zamanda danışmanlık hizmeti veremez.  
 
 
Madde 34 
Komiteler 
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kuruluna bağlı olarak 
çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi kurar. Komite üyeleri Yönetim Kurulu 
tarafından seçilir ve atanır.  
Komite çalışma esasları yazılı olarak oluşturulur ve hissedarların, yatırımcıların ve kamuoyunun bilgisine 
sunulur. Komitelerin çalışma esasları Şirket web sitesinde de yayınlanır. Yönetim Kurulu, komitelerin çalışma 
esaslarında yapılacak değişikliklerde onay merciidir.  
Komiteler en az 2 üyeden oluşur. Komite başkanları bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir. Komite 
üyelerinin çoğunluğu icrada yer almayan üyeler arasından seçilir. Komite üyeleri birden fazla komitede yer 
alamaz.  
Komite üyeleri gerek görülmesi halinde konusunda uzman kişiler olmak kaydıyla Yönetim Kurulu dışından 
seçilebilir. Komiteler başkanın daveti ile toplanır. Yönetim Kurulu sekretaryası tarafından toplantı tutanakları 
tutulur ve arşivlenir. Komitelere ilişkin bilgilendirmeler yazılı olarak yapılır ve kaydı tutularak arşivlenir.  
 
 
Madde 35 
Denetim Komitesi  
Finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürümesini teminen denetimden sorumlu komite 
kurulmuştur. Komite yılda en az 4 kez, her üç ayda bir olmak üzere toplanır. Komite toplantılarına gündem 
konularına ilişkin bilgi vermek üzere komite dışından kişiler davet edilebilir.  
 
 
 
 
 



 
Madde 36 
Kurumsal Yönetim Komitesi  
Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine olan uyumunu izlemek ve Şirkete ilişkin atamalarda Yönetim Kurulu’na 
önerilerde bulunmak üzere kurulmuştur. Komite yılda en az 3 kez toplanır.  
Komitenin üyeleri arasında Şirket İcra başkanı yer alamaz. Komite toplantılarına gündem konularına ilişkin bilgi 
vermek üzere komite dışından kişiler davet edilebilir. 
Şirket bünyesinde, Kurumsal Yönetim Komitesine bağlı olarak, yatırımcılarla ilişkilerin sağlıklı olarak 
izlenmesi, Yönetim Kurulu ile yatırımcılar arasındaki iletişimin sağlanması ve kamuya açıklanan bilgilerde tek 
sesliliğin sağlanmasını teminen Yatırımcı İlişkiler birimi kurulur.  
 
 
 
 
 
 

 


























































































































