
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
ESAS SÖZLEŞMESİ 

 
 
Madde 1   
Kuruluş  

 
Aşağıda adları ve soyadları ile ikametgah adresleri yazılı özel kişiler arasında işbu esas mukavele Türk 
Ticaret Kanunu ve yürürlükte bulunan sair ilgili mevzuat hükümlerine göre sevk ve idare edilmek üzere 
anonim şirketlerin ani surette kuruluş hükümlerine uygun olarak bir anonim şirket tesis edilmiştir. 

 

1- Hatice Nuran Şakir  
Çankaya Cd. No: 28 Büyükada İstanbul’da mukim T.C. uyruklu 

2- Mehmet Yener Şakir 
Çankaya Cd. No: 28 Büyükada İstanbul’da mukim T.C. uyruklu 

3- Şerafettin Durugönül  
Bağlayan Sk. 31/2 Küçükesat Ankara’da mukim T.C. uyruklu 

4- Hüseyin Avni Erten  
Keşaneler Sk. No:34/B Da: 2 Erenköy İstanbul’da mukim T.C. uyruklu  

5- Sebahat Erten 
Keşaneler Sk. No:34/B Da: 2 Erenköy İstanbul’da mukim T.C. uyruklu  

6- Nayırlı Işıl Kurtoğlu 
Yankılı Sokak No:21/6 Burç Ap. Levent İstanbul ‘da mukim T.C. uyruklu 

7- Samime Sağın 
Nurettin Ali Berkol Sokak No:16 Erenköy İstanbul’da mukim T.C. uyruklu 
 
Madde 2  
Ticaret Ünvanı  
Şirketin Ticaret Ünvanı 
 
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’dir.   

 
Madde 3 

İşletme Konusu 

 

Şirketin işletme konusu; her türlü elektrikli, elektronik, dijital elektronik araç, gereç, donanım, yedek 

parça, aksam, komponent, video ve televizyon, akıllı telefon ithalat, ihracat ve üretimini yapmaktır. 

 

Şirket, elektronik devre elemanları, haberleşme, iletişim, ses, görüntü ve bilgi kayıt, nakil transferi, 

kopyalanması, yansıtılmasına yarayan ürünlerin ve parçaların, bilgi işlem cihaz ve ekipmanlarıyla 

elektrik, elektronik, mekanik, pnomatik sistemlerin üretimi, montajı, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, 

kiralanması, dağıtımı ve teknik servisi faaliyetlerini yapmaktır. Şirket ayrıca, işletme konusu işlemler 

ile ilgili olarak;  elektronik donanım tasarımı ve geliştirilmesi, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi, 

optoelektronik ve optomekanik tasarım ve geliştirilmesi faaliyetlerinde de bulunur. 

 

Şirket, her türlü elektrikli, elektronik, dijital elektronik araç, gereç, donanım, yedek parça, aksam, 

komponent, video ve televizyonun kalitesini ve ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunu test eder, kalite 

kontrolünü yapar, kalitesini artırtmaya yönelik testler yapar ve bunlara ilişkin her türlü faaliyette 

bulunur.  

 

Şirket işletme konusunu gerçekleştirmek için aşağıdaki konularla sınırlı olmamak kaydıyla faaliyette 

bulunabilir. 

 



A-) Şirket işletme konusu ile ilgili ham, yarı mamul, mamul maddelerinin işlemlerinde kullanılan 

makina, aksam, teferruat ve tesisatın, bunların yedek parçalarının ithalini, ihracını, üretimini yapabilir,  

 

B-) Şirket işletme konusu ile ilgili olarak ihracat, ithalat, üretim, fason dahili ticaret, ticaret, komisyon, 

taahhütlük iç ve dış uluslararası temsilcilik, pazarlamacılık işlerini yapabilir, 

 

C-) Şirket işletme konusunu gerçekleştirmek için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli 

istikrazlar akdedebilir, turizm kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir, işletme ve kefalet kredileri, 

emtia, akreditif yatırım kredileri, açık kredi, borçlanma araçları ve senet üzerine avans ve benzeri 

kredileri temin edebilir, 

 

D-) Şirket işletme konusuna giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunabilir, 

 

E-)Şirket işletme konusunu gerçekleştirilebilmek için her türlü mali, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde 

bulunabilir, 

 

F-) Şirket yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, işletme konusuna giren işleri 

yapan gerçek ve tüzel kişilerle şirket kurabilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere 

iştirak edebilir,  onların paylarını tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini alabilir ve satabilir, 

değiştirebilir ve rehin ve teminat gösterebilir. Şirket ayrıca, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak 

konusu ile ilgili olmak kaydıyla ve şirketin asıl gayesinin gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve 

ölçüde sosyal amaçlı vakıf kurabilir, kurulmuş vakıflara katılabilir. Genel Kurul Kararı ile bu vakıflara 

Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak şartıyla safi kardan pay ayırabilir, 

 

G-) Şirket işletme konusuna ulaşabilmek için, gerekli makina ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap 

edebilir, satın alabilir, satabilir, devir ve ferağ edebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, gayrimenkullerin 

üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis edebilir, 

iktisap, devir ve ferağ edebilir, fabrika, depo satış mağazaları ve idare binaları inşa edebilir, 

 

H-) Şirket işletme konusu 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 etmek), üçüncü 

kişilerin borçları için garantör olabilir ve ipotek kurabilir, 

 

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. 

 

I-) Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap edebilir, devredebilir ve bunlar üzerinde ayni 

ve şahsi tasarruflarda bulunabilir, 

 

J-) Şirket işletme konusu ile ilgili olarak, marka, patent, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet 

haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir, 

 

K-) Şirket işletme konusu ile ilgili olarak gümrük antrepoları açabilir, işletebilir ve gümrükleme işlemi 

yapabilir, 

 

L-) Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat 

hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından 

belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına 



eklenmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda 

ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi işletme konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış 

ve yardım yapabilir. 

 

Şirket, Genel Kurul kararıyla, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan 
faaliyetler dışındaki faaliyetlere de mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve 
mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir.  
 
Madde 4 

Şirketin Merkez ve Şubeleri 

 

Şirketin merkezi: İstanbul İli Şişli İlçesidir. 

Şirketin adresi: Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İSTANBUL’dur. 

 

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ettirilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan 

ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş 

adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ve ilan ettirmemiş Şirket için bu 

durum sona erme sebebi sayılır.  

 

Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bilgi vermek kaydı ile yönetim kurulu 
kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir. 
 
Madde 5  
Şirketin Süresi 
 
Şirketin hukuki varlığı herhangi bir süre sınırlanmamıştır.   
 
Madde 6 

Şirketin Sermayesi ve Pay Senetlerinin Türü 

 

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun 22/11/1990 tarih ve 877 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. 
 
Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 2.000.000.000.-(İkimilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari 
değerinde 200.000.000.000 (İkiyüzmilyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.  
 
Şirketin çıkarılmış sermayesi ise 335.456.275,00 
(üçyüzotuzbeşmilyondörtyüzellialtıbinikiyüzyetmişbeş) Türk Lirası olup her biri 1,00 (Bir) Kuruş itibari 
değerinde 33.545.627.500 adet hamiline yazılı paya ayrılmış, tamamı muvazaadan ari şekilde 
ödenmiştir. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021 - 2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 
2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi 2025 yılından sonra 
Yönetim Kurulu’nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir 
tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kurul’dan 5 yılı geçmemek 
üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim 
kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.  
 
Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak 
gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi 
artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını 
sınırlandırmaya, itibari değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma 
yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.  
 



Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe 
yeni pay çıkarılamaz.  
 
Şirketin paylarının devri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu esas sözleşme 
hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir. 
 
Madde 7  
 
6.madde ile birleştiğinden kaldırılmıştır. 
 
Madde 8 
 
6.madde ile birleştirildiğinden kaldırılmıştır.  
 
Madde 9 
 
6.madde ile birleştirildiğinden kaldırılmıştır. 
 
Madde 10  
Hisse Senetlerinin Şekli 
 
Bu madde tamamen kaldırılmıştır.  
 
Madde 11  
Borçlanma senetlerinin İhracı 
 
Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri 
hükümlerine uygun olarak, Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek limit içinde, yönetim kurulu kararı ile her 
türlü borçlanma aracı ihraç edebilir. 
 
Yönetim Kurulu 
Madde 12 

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 Üyeleri’nin çoğunluğu icrada yer almayan üyelerden oluşur.  

Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket’in faaliyet alanı ve yönetim konusunda ve sektör hakkında bilgili, 
tecrübeli ve tercihen yüksek öğrenim görmüş, finansal tablo ve raporları okuyup irdeleme yeteneği 
olan, Şirket’in günlük ve uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler 
hakkında temel bilgiye sahip olan, Yönetim Kurulu’nun ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların 
tamamına katılma olanağı ve kararlılığına sahip olan nitelikli kişiler arasından seçilir.  

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. 
 
Madde 13  
Üyelik Süresi ve Üyeliğin Açılması 
 
Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç bilanço yılı süre ile görev yaparlar. Üçüncü yılın sonunda yeniden 
seçilmeleri caizdir.   
 
Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. 



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.  
 
Madde 14  
Teminat Şartı: 
 
KALDIRILMIŞTIR. 
  
Madde 15 
Şirketin Temsili 
 
Şirket adına işlem yapmak, Şirketin temsil ve ilzam etmek Yönetim Kuruluna aittir.  Şirket adına yazılan 
ve verilen bütün belge ve kağıtların ve Şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber 
olması ve Şirketi temsil edebilmesi için bunların Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak tayin edilmiş 
temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması lazımdır.   
 
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 375. Maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler 
hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu’nun 367 inci 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.   
 
Madde 16 
Yönetim Kurulu Teşkilatı, Toplantı Düzeni ve Nisaplar 
 
İdare ve temsil görevi süresi kaç yıl olursa olsun yıllık olağan genel kurul toplantısını takip eden ilk 
yönetim kurulu toplantısında üyeler arasında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek 
üzere bir başkan vekili seçerler. 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. Şirket sermayesinin en az 20’de biri değerinde paya 
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. 
  
Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu 
ile karar verir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen düzenlemeler 
saklıdır. 
 
Oyların eşitliği halinde Türk Ticaret Kanununun 390. maddesi hükmü uygulanır. 
 
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 üyeleri kendisinin, eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının menfaatini 
ilgilendiren yönetim kurulu toplantılarına katılamaz. 
 
Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili dökümanın düzenli şekilde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu 
üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu Başkanı’na 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 17 
Yönetim Kurulu’nun Başlıca Görevleri 
 
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu esas sözleşme ile Genel Kurulun 
yetkisine bırakılan hususlar haricinde Şirketin tüm işlerini ilgilendiren konularda yetkilidir. 
 
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. 

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 Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime 
ilişkin düzenlemelerine uyulur. 

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396ınci 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.  
 
Madde 18 
Yönetim Kurulu Üyelerinin Ödeneği 
 
Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurulun tespit edeceği aylık veya yıllık bir ücret ödenir.  
 
Bağımsızlık kriterlerini taşıyan üyelerin alacakları ödenek ve diğer menfaatler bağımsızlığını 
etkilemeyecek düzeyde olur.  
 
Madde 19    
Denetim Ve Bağımsız Denetim Kuruluşu 
 
Şirket’in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun ve 
Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın ilgili maddeleri uygulanır. 
 
Madde 20  
Murakıpların Görevleri: 
 
KALDIRILMIŞTIR. 
 
 
 
 



Madde 21 
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı: 
 
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 mukavelede 
yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.  
 
Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 
Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uyulur. 
 
Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı TTK hükümleri 
ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür. 
 
Genel kurulun toplantı yeri Şirket merkezidir. Yönetim Kurulunun göstereceği lüzum üzerine idare 
merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de toplanabilir.  Bu husus toplantıya çağrı 
mektuplarında ve ilanlarda açıklanır.   
 
Genel kurul toplantı ilanı, işbu esas sözleşmenin 31. 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. 
 
Toplantı ilanı ile birlikte şirket merkezi ve şubelerinde, toplantı gündemi, Şirket esas sözleşmesinin son 
hali, finansal tablo ve dipnotları, 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. 
 
Madde 22  
Toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin Bulunması 
 
Gerek Olağan ve gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Temsilcisinin bulunması hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.  
 
Madde 23 
Toplantıya Davet 
 
Genel Kurulun toplantıya çağrılmasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili 
mevzuata uyulur.  
Yönetim Kurulu, genel kurulu, olağan veya olağanüstü toplantıya davet etmeye yetkilidir. 



 
Madde 24  
Oy Hakkı 
 
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri oy haklarını 
paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır.  
 
Oy hakkının kullanılması paydaş olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun vekaletin şekline ve vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Hamiline yazılı 
pay senedinden doğan oy hakkı o senette zilyet bulunan kimse tarafından kullanılır. 
 
Mali Hükümler 
Madde 25 Hesap devresi 
 
Şirketin hesap devresi bir takvim yılıdır.  Ancak, birinci hesap devresi farklı olarak kesin kuruluş 
tarihinden başlamak üzere o yılın Aralık ayının sonuncu yılı nihayet bulur. 
 
Madde 26  
Finansal Tablo ve Raporlar, Gönderilecek Belgeler 
 
Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim 
raporu Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar kamuya duyurulur. 
 
Madde 27 
Net Karın tespiti 
 
Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri 
olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar 
net  karı teşkil eder. Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı,  
vergi usul kanunu  vesair mali kanunların hükümlerine uyulur. 
 
Madde 28  
Net Karın Dağıtılması 
 
Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif 
amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği 
tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem 
karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi 
olunur: 
 
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) Paydaşlarla kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan 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. 

 
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.  
 
Karın dağıtımı tarihine SPK düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu’ nun teklifi üzerine Genel 
Kurulca karar verilir. 
 
Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak kar payı  avansı dağıtabilir. 
 
Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate 
alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 
 
Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.  
 
Madde 29  
Yedek Akçeler 
 
Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan 
hükümler ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır. 
 
Madde 30 
Esas Mukavelenin Değiştirilmesi 
 
Esas mukavele’de yapılacak bilumum değişiklikleri tekemmülü ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu ve 
Ticaret Bakanlığı’nın iznine bağlıdır. Bu husutaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret 
Siciline tescil edildikten sonra ilan edildikleri tarihten itibaren muteber olurlar.  
 
İlanlar 
Madde 31 
 
Şirkete ait ilanlar TTK’nın hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan 
günlük bir gazete ile yapılır.  
 
Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı 
ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan sürelerine ve esaslara uyulur. 
Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, Türkiye çapında yayım yapan bir 
gazete ile mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme 
dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. 
 
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili 
hükümleri tatbik olunur. 
 
Madde 32  
Esas Mukavelenin Tevdi 
 
Şirket işbu esas mukaveleyi bastırarak kuruculara ve sermaye arttırımlarına iştirak edecek yeni 
hissedarlara tevdii edeceği gibi, esas sözleşmenin bir nüshasını Sermaye Piyasası Kurulu’na, iki 
nüshasını da Ticaret Bakanlığı’na gönderecektir.  
 



Madde 33  
Kanuni Hükümler 
 
İşbu esas mukavele ile düzenlenmemiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye 
Piyasası Kanunu’nun hükümleri ile diğer ilgili mevzuat uygulanacaktır. 
 
Madde 34 
Dış Denetim 
 
KALDIRILMIŞTIR. 
 
Madde 35 
Komiteler 
 
Yönetim Kurulu’nun Sermaye Piyasası mezuatı ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu 
komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat 
hükümleri uygulanır. 

Madde 36 
Denetim Komitesi 
 
KALDIRILMIŞTIR. 
  
Madde 37 
Kurumsal Yönetim Komitesi  
 
KALDIRILMIŞTIR. 
  
Madde 38 
Genel Kurul’un Yetkileri  
 
KALDIRILMIŞTIR. 
  
GEÇİCİ MADDE 
 
Bu madde tamamen kaldırılmıştır. 
 
 


