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AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

ESAS SÖZLEŞMESİ 

Kuruluş 

Madde 1.  
Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerinin kuruluş hükümleri uyarınca bir anonim şirket      

kurulmuştur.  

 

Unvan 

Madde 2.  
Şirketin unvanı "Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi" dir. 

Bu unvanlı anonim şirket aşağıdaki maddelerde kısaca "Şirket" olarak anılacaktır. 

Amaç ve Konu 

Madde 3. 
Şirket’in kuruluş amacı ve çalışma konusu, çimento ve klinker maddelerinin üretilmesi, yapılması, 

pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve 

sınai tesisler kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak 

olunması veya iştirak edilmesi ile her türlü çimento mamulünün ve bunların ara ve nihai ürünlerinin 

üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında 

ticari ve sınai tesislerin kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılmasıdır. 

Yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur. 

a. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili her türlü makinanın, vinçlerin, inşaat ve ağır iş makinalarının, 

bunların teçhizatının araç ve gereçlerinin, bu arada elektronik aletlerin, dayanıklı tüketim mallarının, 

mamul ve yarı mamul ürünlerin, yedek parçalarının üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, bunların 

kiralanması,  kiraya verilmesi, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve 

sınai tesislerin kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak 

olunması veya iştirak edilmesi, 

b. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydıyla yurt içi ve yurt dışında nakliyecilik faaliyetlerinde 

bulunulması, bu amaçla her türlü kara ve deniz taşıt aracının lastik ve yedek parçalarının üretilmesi, 

pazarlanması, alınıp satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt 

içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, 

kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi, 

c. Konusu ile ilgili inşaatçılık ile iştigal edilmesi, bu amaçla plan, proje ve sair etüd ve çalışmaların 

yapılması, 

d. Yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek için gerekli hammadde, mahrukat, enerji, işletme ve tamir 

malzemesinin üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde 

ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp 

satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi, 

e. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili madencilik ile iştigal edilmesi; bu amaçla maden ve cevherlerin 

istihracının yapılması, yurt içi ve yurt dışında satılması; her nevi mermer, granit, kalker, traverten ve 

diğer mermer türevlerinin işlenmesi ve bu amaca uygun her türlü tesisin kurulması; her nevi taş ve 

kum ocağı faaliyetlerinde bulunulması ve bu faaliyetlere yönelik inşaat ve taahhüt işlerine girişilmesi; 

maden, mermer ve türevlerinin ve taş ve kum ocaklarının arama ve ön işletme ruhsatnamelerinin 

devren ve/veya doğrudan alınması, devredilmesi ve temliki, 

f. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve 

imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret unvanlarının, know-how'ın ve hususi imal ve istihsal 

usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap 
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edilmesi, alınıp satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, üzerinde diğer her türlü tasarruflarda 

bulunulması, bu konularda sair her türlü iş ve işlemlerin yapılması, 

g. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili veya ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin iktisabı, 

satılması veya inşaası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, Şirket’in amaç ve 

konusunun gerçekleştirilmesi için yurt içinden ve yurt dışından ipotek karşılığı veya başka bir teminat 

ile veya teminatsız ödünç alınması, ticari işletme rehni akdedilmesi ve fek edilmesi, üçüncü kişilerin 

borçlarına kefil olunması, ipotek ve rehinlerin ve sair her türlü ayni hakkın tesis ve fek edilmesi, ( 

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.) 

h. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili ona yardımcı ve kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için tüzel 

kişilere iştirak edilebilmesi; yerli ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurulması, 

aracılık edilmemek koşulu ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların ve hisselerin 

alınıp satılması, üzerlerinde her türlü tasarrufta bulunulması, 

i. Aracılık faaliyetlerinde bulunmamak koşulu ile Şirket'in iştigal konusu ile ona yardımcı veya onu 

kolaylaştırıcı özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetlerinin ve sair 

her türlü menkul kıymetin alınıp satılması ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması, 

j. Aracılık faaliyetlerinde bulunmamak koşulu ile her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, bunların 

alınıp satılması ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması, 

k. Yukarıdaki işlerle ilgili pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik, fizibilite çalışmaları 

konusunda faaliyet gösterilmesi, 

l. Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, komisyonculuklar, 

acenta ve bayilikler verilmesi, alınması, devredilmesi, kiralanması ve tesis edilmesi, 

m. Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili her türlü eğitim ve eğitim faaliyetlerinde bulunabilmesi, ilgili 

teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi, 

n. Şirket’in amacı ve konusu ile ilgili her türlü liman, yol, köprü, kanal, kanalizasyon, tünel ve 

demiryolunun tesis edilmesi, inşa edilmesi, kiralanması veya kiraya verilmesi ve yükleme ve boşaltma 

işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ticari ve sanayi tesislerin kiralanması, kiraya verilmesi, alım ve satımı 

ve hal-i hazırda yurt içinde kurulmuş olanlardan hisse alınması, ortak olunması, 

o. İştigal mevzuunun elde edilmesi için her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden 

yararlanılması, bu konuda işbirliği yapılması, 

p. Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi 

ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisinin kurulması, elektrik ve ısı 

enerjisi üretilmesi, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik 

ve ısı enerjisi ve/veya kapasitenin lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satılması ve 

ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin 

faaliyette bulunulması, 

r. Şirket’in amacı ve konusu ile ilgili her türlü ilancılık ve reklamcılık işleri ile iştigal edilmesi, 

s. Şirket’in gayrimenkullerinin ve menkullerinin sigorta edilmesi amacıyla sigorta acentalığı ile iştigal 

edilmesi, 

t. Kurulacak tesislerde yerli ve yabancı teknik ve uzman kişilerin istihdam edilmesi, bu kişilerle hizmet 

akidleri akdedilmesi, yabancıların çalışma izinlerinin alınması, 

u. Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim öğretim kurumlarına, üniversitelere ve 

sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde destek, yardım ve bağışta 
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bulunabilir, vakıflara derneklere üye olabilir. 

 

 

Merkez  ve  Şubeler  

Madde 4. 

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No:1/89 

Ataşehir, 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 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 Yönetim Kurulu'nun kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bilgi 

vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler ve bürolar açabilir, mümessillikler ve acentalar tesis 

edebilir. 

Süre 

Madde 5. 

Şirket kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur. 

 

Sermaye 

Madde 6. 

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun 13.01.2015 tarih ve 1/1 sayılı izni ile bundan böyle “Kayıtlı Sermaye” olarak 
anılacak bu sisteme geçmiştir. 
  
Şirket’in Kayıtlı Sermayesi beheri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 45.000.000.000 (Kırkbeşmilyar) 
paya bölünmüş olup 450.000.000.-(Dörtyüzellimilyon) Türk Lirasıdır. 
  
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 

2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra 

Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir 
tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için 
yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararıyla 
sermaye artırımı yapamaz. 
 
Şirketin çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 400.000.000.- (Dörtyüzmilyon) TL’dir. Bu sermaye 

her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerde ve hamiline yazılı 40.000.000.000.-(Kırkmilyar) adet paya 
bölünmüştür. 
 
Yönetim Kurulu, 2019-2023 yılları arasında Çıkarılmış Sermaye’yi Kayıtlı Sermaye tavanı içinde kalmak 
şartı ile nama ve/veya hamiline yazılı payları ihraç ederek artırmaya yetkilidir. 
 

Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin, itibari değerlerinden daha fazla olmasını 
kararlaştırabilir. Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden pay tutarları, taahhüt sırasında peşin 
ve tam olarak ödenir.  
 

Çıkarılmış sermayenin artırılmasında, pay sahipleri rüçhan haklarını, Şirket’in çıkarılmış sermaye’sinin 
arttırıldığı oranda kullanacaklardır. Ancak, Yönetim Kurulu rüçhan haklarının kullanımını kısıtlayabilir. 
 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

 

Hisselerin Devri 

Madde 7. 
Hisselerin devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. 

 
 

 
Borçlanma Aracı Niteliğindeki Sermaye Piyasası Araçları Çıkarma 
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Madde 8. 

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, 

Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, 

finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul 

edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli evrak ihraç edebilir. 

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu kararıyla ile ihracı mümkün olan ve  bu madde 

kapsamındaki borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları Yönetim Kurulu kararıyla ihraç 

edilir. 

 

Yönetim Kurulu ve Süresi 

Madde 9. 
Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek en az beş (5) en fazla 

yedi (7) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. 

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. 

Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul gerek gördüğü takdirde, 

Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. 

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine uyulur. 

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple açılması halinde Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni  

üye seçerek ilk genel kurul toplantısında onaya sunar. Bu üye yerine seçildiği  üyenin kalan süresini 

tamamlar. 

Yönetim Kurulu'nun Yetkileri 

Madde 10. 
Şirket'in yönetimi ve üçüncü şahıslara karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Kanun'da ve Esas 

Sözleşme'de Genel Kurul'ca karar alınması zorunlu olan tasarruflar ve işlemler dışında her türlü kararı 

almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. 

İşbu Esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Yönetim Kurulu üyelerinin hakları, borç ve 

yükümlülükleri ile üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan halleri ve Yönetim 

Kurulu Başkanı ile üyelere ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu 

hükümleri uygulanır. 

Yönetim Kurulu’nun Toplantıları  

Madde 11. 
Yönetim Kurulu toplantıları Şirket işleri ve işlemleri için gerekli oldukça Yönetim Kurulu başkanı veya 

üyelerinden herhangi birinin yazılı talebi üzerine yapılır. 

Şu kadar ki, şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde, üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek 

verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarının alınmasına ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri 

saklıdır. 

Şirket varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde ayni hak tesis etmesi 

veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralanması, borsa kotundan çıkmasına ilişkin 

kararlar, sermaye piyasası mevzuat gereğince genel kurulun onayına tabi olmadıkça, bağımsız üyelerin 

çoğunluğunun onayının bulunması şartıyla yönetim kurulunda alınır. Bu hususların genel kurulun 

önüne gelmesi halinde; işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul 

toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamazlar. Konu hakkındaki Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye 

Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır. 

Ancak en az üç ayda bir toplanması mecburidir. Toplantı yeri ve günü Başkan bulunmadığı hallerde 

vekili veya Yönetim Kurulunca  tayin edilir. 
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Toplantıya çağrı herhangi bir özel şekle tabi değildir. Yönetim Kurulu’nun  karar ve toplantılarına Türk 

Ticaret Kanunu’nun öngördüğü nisaplar uygulanır. 

Yönetim Kurulu toplantı kararları Türk Ticaret Kanunu'na göre düzenlenir, imzalanır ve saklanır. 

Yönetim Kurulu'nda Görev Bölümü 

Madde 12. 

Yönetim Kurulu, her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda bir Başkan 

ve bir Başkan Vekili seçer. 

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen komite ve komisyonlar yanında 
şirket işleri, ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle görevli 
komisyon ve komiteler kurulabilir. 

Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmesine Genel Kurul tarafından karar verilir. Genel Kurul 

bağımsız olan ve olmayan üyelerin ücretini sermaye piyasası mevzuatına göre düzenler. 

 

Şirket’in Yönetimi, Temsil yetkisi ve sınırları 

Madde 13. 

Türk Ticaret Kanunu’nun 367. Maddesi uyarınca da, yönetim işlerinin hepsi veya bir kısmı, bir iç 

yönerge ile kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan “Görevli Üye” lere, “Yönetim” e veya 

üçüncü kişilere devredilebilir. “Yönetim” yönetim kurulunun bütünü dışındaki genel müdür, 

yardımcıları; müdürler, yardımcıları ve buna benzer farklı unvanlardaki kişilerden oluşan ekibi ifade 

eder. 

Türk Ticaret Kanunu’nun 375. Maddesindeki ve diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler 

saklıdır. 

Yönetim Kurulu, Şirketin amaç ve işletme konusunun gerçekleşmesi için olağan ve olağanüstü her 

türlü muamele ve tasarrufları Şirket adına bizzat yapmaya yetkili olduğu gibi ticari mümessil ve ticari 

vekil tayin edebilir, gerektiğinde bunları azledebilir. Yine Yönetim Kurulu, Şirketin amaç ve işletme 

konusunun  gerçekleşmesi için  şubeler, acentalar, mümessillikler, bürolar ve muhabirlikler açabilir ve 

Şirket adına gayrimenkul iktisap ve inşa, çeşitli menkul değerleri iktisap; iktisap edilen gayrimenkuller 

ile menkulleri ve kıymetli evrakı ve mülkiyete konu başkaca hakları iktisap, devir ve ferağ etmek veya 

ayni bir hakla takyid yahut bunlar üzerinde başkaca suretle tasarruf etmek veya ayni ve şahsi her türlü 

teminat almak ve Şirketin lehine teminat vermek  de dahil olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı 

olmaksızın, yapılması gereken bütün iş ve işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu veya işbu Esas 

Sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılmış olanlar haricinde karar almaya yetkilidir. 

Yönetim Kurulu, Şirket lehine teminatlı veya teminatsız borçlanmaya, borç vermeye, adli ve idari 

merciiler önünde Şirketi temsile, sulh, tahkim, feragat, kabul ve ibraya da yetkilidir. 

 Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için 

bunların Şirketin resmi unvanı altına konmuş ve Şirket namına imza selâhiyetini haiz iki kişinin imzasını 

taşıması lazımdır. 

İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunur. 

Denetçiler ve Görevleri 

Madde 14. 

Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan 

kişiler arasından Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir. 

Denetçi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile internet sitesinde ilan edilir. Denetçi Sermaye Piyasası 

Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır.  Türk Ticaret Kanunu’nun 399 (2) 

hükmü saklıdır. 

Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun 

ve Sermaye Piyasası mevzuatının  ilgili hükümleri uygulanır. 
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Denetçilere verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tesbit edilir. 

Genel Kurul 

Madde 15. 
Şirketin Genel Kurulu, işbu Esas Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır ve bütün 

pay sahiplerini temsil eder. Genel Kurulda alınan kararlar, muhalifler ve hazır bulunmayanlar dahil 

Şirketin bütün pay sahipleri için bağlayıcıdır. 

Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantısı Şirket’in hesap 

döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve en az yılda bir defa yapılır. Bu toplantıda gündemde 

yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. 

Olağanüstü Genel Kurullar Şirket işlerinin gerek gösterdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas 

sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır. 

Toplantı Yeri  

Madde 16. 
Genel Kurul Şirket'in merkezinde veya İstanbul’da Yönetim Kurulu'nca uygun görülen bir  yerde 

toplanır. İlan ve tebliğler buna uygun olarak yapılır. 

Toplantı ve Karar Nisabı  

Madde 17. 
Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu 

hükümlerine tabidir. 

Genel Kurul Toplantı Usulü  

Madde 18. 

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı Başkanlık eder. Başkanın toplantıda bulunmaması 

halinde, bu vazifeyi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Bu kişilerin yokluğu halinde, başkanlık edecek 

kişi Genel Kurul tarafından çoğunluk kararı ile seçilir.  

Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını 

oluşturur. 

Vekil Tayini 

Madde 19. 

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri 

vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. 

Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin  sahip olduğu 

oyları kullanmaya yetkilidirler. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. 

Oyların Verilme Şekli  

Madde 20. 

Genel Kurul’da pay sahipleri oy haklarını Türk Ticaret Kanunu’nun 434. Maddesi uyarınca paylarının 

toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar. 

Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda 

katılımla verilir.  Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip 

bulunanların talebi üzerine yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.  

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 
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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. 

 

Toplantıların ilgili mercilere bildirilmesi ve Bakanlık Temsilcisinin Bulundurulması 

Madde 21. 

Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantıları ilgili mercilere bildirilir. Gündem ile buna 

ilişkin bilgilerin birer suretlerinin ilgili mercilere gönderilmeleri gerekir. 

Bütün toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin  hazır bulunması şarttır. 

Bakanlık temsilcisi bulunmadan yapılacak   toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir. 

 

İlanlar  

Madde 22. 
Şirkete ait ve kanunen  gerekli ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Şirketin internet sitesinde, 

Kamuyu Aydınlatma Platformunda; sadece internet sitesinde yapılması gereken ilanlar, Şirketin 

internet sitesinde yapılır.  

Genel Kurul’un toplantıya çağrılması hakkındaki ilanlar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en 

az üç hafta önce yapılmalıdır. 

Çıkarılmış sermayenin azaltılmasına ilişkin ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu madde 474, sona erme 
ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında ise Türk Ticaret Kanunu  madde 532 ve 541 hükümleri uygulanır.  

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 

Faaliyet Dönemi 

Madde 23. 

Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinci günü başlayıp Aralık ayının son günü biter. 

Karın Dağıtımı 

Madde 24. 

Şirket'in kâr dağıtımına esas mali tablolarında yer alan vergi öncesi kârdan, Şirket tüzel kişiliği 

tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net 

kar varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. 

a. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır. 

b. Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci kar payı ayrılır. 

c. Genel Kurul tarafından başka türlü karar verilmediği takdirde, kalan kar hissedarlara ödenmiş 

sermaye payları nispetinde ikinci kar payı olarak dağıtılır.  

d. Pay sahipleriyle, kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan     kısımdan 

ödenmiş sermayenin  % 5’i  oranında   kar payı düşüldükten sonra     bulunan tutarın onda biri Türk 

Ticaret     Kanunu’nun 519.maddesinin 2. fıkrası    c. bendi uyarınca genel kanuni yedek  akçeye 

eklenir. 

e. Yasa hükmü ile ayrılması gereken akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci 

kar payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, çeşitli amaçlarla 

kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. 

f. Kar payı dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap    tarihleri  dikkate 

alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 
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Karın Dağıtım Tarihi 

Madde 25. 
Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine 

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Esas 

Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kar geri alınmaz. 

Yedek Akçeler 

Madde 26. 

Bu madde kaldırılmıştır. 

 

Uyuşmazlıklar ve Tasfiye 

Madde 27. 

a. Uyuşmazlıkların çözümü 

Şirket'in gerek faaliyeti süresince ve gerekse tasfiyesinde Şirket ile pay sahipleri arasında  çıkması 

muhtemel anlaşmazlıklar Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinde çözümlenir. 

b. Fesih 

Şirket'in herhangi bir sebeple feshine Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü toplantı ve karar nisaplarının 

temin edildiği bir Genel Kurul'ca her zaman karar verilebilir. Şirket'in feshine karar verilmesi halinde 

fesih kararı alan Genel Kurul'ca aynı zamanda feshin nasıl yapılacağı da kararlaştırılır ve bir veya daha 

fazla tasfiye memuru seçilerek, yetkileri tayin edilir. 

Bu Genel Kurul, gayrimenkuller de dahil olmak üzere, özel anlaşmalarla bütün işi ayrı ayrı toptan 

satma yetkisini tasfiye memur veya memurlarına verebilir. 

 

Kanuni Hükümler 

Madde 28. 

Bu Esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu  

hükümleri uygulanır. 

 

Finansal Tablo ve Yıllık Raporlar 

Madde 29. 

Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen düzenlemelere 

uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsız denetim raporu, 

genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen 

süreler içerisinde yetkililere gönderilir ve kamuya duyurulur. 

 

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum 
Madde 30. 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyulur.  

Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas 

sözleşmeye aykırı sayılır.  Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanması bakımından önemli nitelikte 

sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, 

rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası  Kurulu’nun kurumsal yönetime 

ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri 

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


