
EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 

2 MAYIS 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL 

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN  

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 

 

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara 

bağlamak üzere, 2 Mayıs 2016 Pazartesi günü saat 12:00’da, The Sofa Hotel- Teşvikiye Cad. 

No:41-41A Nişantaşı- Şişli/İstanbul 34367 adresinde yapılacaktır. 

 

İşbu gündem maddeleri ile ilgili ayrıntılı Bilgilendirme Notu, toplantıdan üç hafta önce kanuni 

süresi içinde Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi No:40 K:6 D:16-17 Harbiye-Şişli / İSTANBUL 

adresinde bulunan Şirket merkezinde, www.egcyh.com adresindeki  Şirket kurumsal 

internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde (EGKS) 

Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. 

 

GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ 

 

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, Genel Kurula 

katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu 

çerçevede, Pay Sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, 

paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.  

 

Şirketimiz pay sahipleri Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu'nun 1527. maddesi hükümleri uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya 

temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya 

temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) 

gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden bildirmeleri 

gerekmektedir.  Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli 

bilgiyi, “Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.” (MKK)’dan ve/veya “MKK”nın “www.mkk.com.tr” 

adresindeki web sitesinden ve/veya veya Şirket Merkezimizden (Tel:0 212 343 06 26) 

edinebilirler. 

 

Oy hakkını haiz pay sahipleri EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen 

vekâletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda 

düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekâletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin 

ederler. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile 

isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur. 

 

Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya 

temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası’na sahip olmaları gerekmektedir.   

 

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II‐30.1) 

sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen 

hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz 

etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname 

örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul 

edilmeyecektir.  

 

Genel Kurul toplantısında elektronik ortamda oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak 

kaydıyla, oylama açık olarak ve el kaldırmak sureti ile yapılacaktır. 

 

tel:0


2015 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim 

Kurulu Faaliyet Raporu ve ekindeki Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kar Dağıtım 

Önerisi Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Şirket merkezimizde ve www.egcyh.com 

adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.  

 

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur. 

 

Saygılarımızla, 

 

Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş 

Yönetim Kurulu  

 

 

SERMAYE PİYASALARI KURULU (SPK) DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK 

AÇIKLAMALARIMIZ 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II‐17.1 sayılı 

“Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem 

maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu 
genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:   

1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 

Bir kuruş nominal değerindeki her pay bir oy hakkını temsil etmektedir.  

 

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı 

Soyadı 

Nominal 

Değer (TL) 

Sermayede

ki Payı 

(%) 

Oy Hakkı Oranı 

(%) 

TAN EGELİ 6.629.761,11 16,57 16,57 

ELİF PEHLİVANLI 3.950.000,00 9,88 9,88 

Diğer 29.420.238,89 73,55 73,55 

TOPLAM 40.000.000,00 100,00 100,00 

 

Grubu Nama/ 

Hamilin

e 

Beher 

Payın 

Nomina

l Değeri 

(TL) 

Toplam 

Nominal 

Değeri (TL) 

Serma

yeye 

Oranı 

(%) 

İmtiyaz 

Türü 

Borsada 

İşlem Görüp 

Görmediği 

A NAMA  0,01 79.761,00 0,20 Yönetim 

Kurulu Üye 

Seçiminde 

Aday 

Görmüyor 



Gösterme 

B NAMA 0,01 39.920.239,00 99,80 Yok Görüyor 

TOPLAM   40.000.000 100,00   

 

A ve B grubu paylar nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. 

 

 

2. Pay sahiplerinin, SPK veya diğer kamu otoritelerinin gündeme madde 

konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi: 

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne 

yazılı olarak iletmiş oldukları herhangi bir talepleri yoktur. Yönetim kurulunun, ortakların 

gündem önerilerini kabul etmediği herhangi husus yoktur. 

3. Şirketimiz veya iştiraklerimizin şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek 

yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi: 

Şirketin ve şirketin iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya 

gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim 

ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır. Şirketin son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları 

ve yıllık finansal tabloları www.egcyh.com adresinde yatırımcı ilişkileri bölümü altında yer 

almaktadır.  

 

4. Yönetim Kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi hakkında bilgi: 

3 Nisan 2014 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan kararla, yönetim kurulu 

üyelerinin 3 yıl sureyle seçilmiş olmaları sebebiyle bu genel kurul toplantısında tekrardan 

yönetim kurulu üye seçimi yapılmayacak olup mevcut Yönetim Kurulu üyeleriyle devam 

edilecektir.  

5. Esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri hakkında bilgi: 

Gündemde esas sözleşme değişikliğine ilişkin tadil metni ekli dosyada yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 



GÜNDEM 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi, 

Açıklama: 

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve bu 

toplantıda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” 

hükümleri çerçevesinde Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Başkanlık Divanı) 

seçilecektir. 

 

2. 2015 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, 

görüşülmesi, 

Açıklama: 

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda; yasal 

zorunluluk olan Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirketimiz Merkezi’nde, Merkezi 

Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”)’nın Elektronik Genel Kurul portalında, Kamuyu Aydınlatma 

Platformu (“KAP”)’nda ve www.egcyh.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde 

ortaklarımızın incelemesine sunulan, 01.01.2015–31.12.2015 hesap dönemine ait Yönetim 

Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurulda okunacaktır. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’na 

www.egcyh.com  adresindeki internet sayfamızdan ulaşılabilir. 

3. 2015 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması, 

Açıklama: 

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 

01.01.2015–31.12.2015 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Görüşü genel kurulda 

okunacaktır. Bağımsız Denetim Rapor Görüşü’ne www.egcyh.com adresindeki internet 

sayfamızdan ulaşılabilir. 

4. 2015 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve 

onaylanması, 

Açıklama: 

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 

01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait Finansal Tablolar genel kurulda okunacak, 

görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden 

veya www.egcyh.com adresindeki internet sitemizden ulaşılması mümkündür. 

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından 

dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi, 

Açıklama:  

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu 

üyelerinin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu 

genel kurulun onayına sunulacaktır. 

http://www.egcyh.com/


6. Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu' 

nun 2015 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif 

kararının görüşülerek onaylanması, 

Açıklama: 

Şirket 2015 yılı olağan genel kurul toplantısında, Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 

01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda zarar bulunması 

nedeniyle, kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin yönetim kurulunun önerisi Olağan Genel 

Kurul’da ortakların onayına sunulacaktır (Ek-1). 

7. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 

11/352 sayılı kararı gereğince, SPK’nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal 

Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve SPK tarafından belirlenen formatlara 

uygun olarak hazırlanmış 31.12.2015 tarihli bilançomuz dikkate alınarak, Türk 

Ticaret Kanunu’nun(TTK) 376’ncı maddesinin 1’nci fıkrası uyarınca,  konunun 

genel Kurulun bilgisine sunulması,   

Açıklama: 

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı 

kararı gereğince, SPK'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar 

Tebliğ hükümleri ve UFRS sistemine uygun olarak düzenlenen 31 Aralık 2015 tarihli 

bilançoda sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının, zarar sebebiyle karşılıksız 

kalmış olması nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin 1'inci fıkrası 

çerçevesinde konuya ilişkin bilgi verilecek ve iyileştirici çözümler Genel Kurul Toplantısı’nda 

ortakların bilgisine sunulacaktır. 

8. Yönetim Kurulu üyelerine 2016 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek 

huzur hakkının belirlenmesi ve onaylanması, 

Açıklama: 

TTK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği hükümleri ile Esas Sözleşme’de yer alan 

esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı belirlenecektir.   

9. Türk Ticaret Kanunu ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim 

Kuruluşu seçiminin onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret 

ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,  

Açıklama: 

Türk Ticaret Kanunu ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun 

olarak, 2016 yılı faaliyet dönemi için Denetçi seçilecektir.   

10. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.01.2016 tarih ve 29833736-

110.03.02-E.27 sayılı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel 

Müdürlüğü’nün 26.01.2016 tarih ve 67300147-431.02-00013349821 sayılı izni 



ile uygun bulunan ve eski- yeni şekli ekte belirtilen Şirket esas sözleşmesinin   

3, 4, 6,  7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  20, 21, 23, 24, 25, 26, 28 

maddesinin değiştirilmesi ve 29. Maddenin esas sözleşmeden çıkarılması 

hakkında karar alınması,  

Açıklama: 

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük Bakanlığı tarafından onaylanan esas 

sözleme tadil metni Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortakların onayına sunulacaktır(Ek-2).  

11. Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın Genel Kurulun onayına sunulması,  Şirket 

tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususunun 

görüşülerek karara bağlanması ve Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen 

bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 

Açıklama: 

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği’nin 6’ncı 

maddesi uyarınca, yapılacak bağışın sınırı, Esas Sözleşme’de belirtilmeyen durumlarda Genel 

Kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin Olağan Genel Kurulda ortakların bilgisine 

sunulması zorunludur. 

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun (II-19.1) sayılı “Kar Payı Tebliği"nin 6. 

maddesi ve Şirket Esas Sözleşme’si uyarınca “Bağış Politikası”nın ortakların onayına 

sunulacaktır. Bağış Politikası’nın onaylanması sonrasında 2016 yılında yapılacak bağışın sınırı 

Genel Kurul tarafından belirlenecektir(Ek-3).  

12. İnsan Kaynakları Politikası’nda yapılan revizeler ile İş Etiği Kuralları’nın 3.3.8 

no’lu maddesinin revizesi hakkında bilgi verilmesi,  

Açıklama: 

İnsan Kaynakları Politikası ve İş Etiği Kuralları ile ilgili yapılan güncelleme ve revizyonlar 

hakkında bilgi verilecek (Ek-4/Ek-5). 

 

13.  Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu 

Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci 

dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. 

Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası 

Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal 

Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi 

verilmesi, 

Açıklama: 

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK’nın “Şirketle işlem yapma,  şirkete borçlanma yasağı” 

başlıklı 395 ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddeleri çerçevesinde işlem 

yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin 

verilmesi konusu Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. 



 

14.  T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğ'i 

kapsamında ilişkili taraflarla 2015 yılı içinde yapılan işlemler ve “Yaygın ve 

Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri"  hakkında pay sahiplerine bilgi 

verilmesi, 

Açıklama: 

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde 

sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 

üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında; Finansal Tablolar ve 

Bağımsız Denetim Raporu’nun da 22 No’lu Dipnotu’nda yer alan “İlişkili Taraflar” 

hakkında bilgi verilecektir. 

 

15.  2015 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve 

kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi 

verilmesi, 

Açıklama: 

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde 

sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin 

yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş  olduğu rehin, 

teminat ve ipotekler hakkındaki bilgi, 31.12.2015 tarihli Bağımsız Denetim Raporu’nun 

dipnotlarında verilmiştir.  Şirketin 3. kişiler lehine vermiş  olduğu teminat, rehin ve 

ipotekler ve elde etmiş  oldukları gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi notu, Genel Kurul 

sırasında okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. 

 

16. Dilek ve Temenniler, 

 

17. Kapanış. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-1 

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye 40.000.000

2. Genel Kanuni Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 363.093

SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3 Dönem Kârı -69.839.095 -3.826.749

4 Vergiler (-)

5 Net Dönem Kârı (=) -69.839.095 -3.826.749

6 Geçmiş Yıllar Zararları (-)

7 Genel Kanuni Yedek Akçe (-) 0 0

8 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) -69.839.095 -3.826.749

9 Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)

10 Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı -69.839.095

11 Ortaklara Birinci Kar Payı 0

          -Nakit 0

          -Bedelsiz

          -Toplam 0

12 İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı

13 Dağıtılan Diğer Kâr Payı

            - Yönetim Kurulu Üyelerine

            - Çalışanlara

            - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere

14 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı

15 Ortaklara İkinci Kar Payı

16 Genel Kanuni Yedek Akçe 0

17 Statü Yedekleri

18 Özel Yedekler

19 OLAĞANÜSTÜ YEDEK -69.839.095 -3.826.749

20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)

Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi : YOKTUR

NAKİT (TL) BEDELSİZ (TL) ORANI (%) TUTARI (TL) ORANI (%)

NET A

B

TOPLAM 0,00 0,00 0,00 0,00000

TOPLAM 

DAĞITILAN KÂR 

PAYI / NET 

DAĞITILABİLİR 

DÖNEM KÂRI

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ 

PAYA İSABET EDEN KÂR 

PAYI

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

GRUBU
TOPLAM DAĞITILAN KÂR 

PAYI



EK-2 

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 

                                      ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ 

ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL 

Amaç ve Konu : 

Madde 3  

 

Şirketin amacı, vergi dışı mali konularda, 

özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları 

düzenine ilişkin olarak Sermaye Piyasası 

mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığını 

içermemek kaydıyla teknik, planlama, 

programlama, bütçeleme, projelendirme, 

finansal ve organizasyon, firma değerleri, 

hukuk gibi konularda danışmanlık, ticari, sınai 

ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar 

yapmak, aktiflerini kar etme yeteneğine veya 

potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin 

çıkarmış olduğu veya çıkaracağı hisse senetleri 

ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli 

maden ve emtialara yatırım yapmak, kurulmuş 

veya kurulacak şirketlerin sermaye ve 

yönetimine katılarak bunların yatırım, 

finansman, organizasyon ve yönetim 

meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve 

ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların 

güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin 

sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine 

uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını 

teminat altına almak, Türkiye içinde dışında 

bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara 

yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara 

uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım 

girişimlerinde bulunmaktır. Şirketin yukarıda 

yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet 

gösterebileceği konular şunlardır: 

 

 

 1. Şirket, sınai, ticari, zirai, gıda, mali, 

gayrımenkul, inşaat, taahhüt, petrol, petrol 

ürünleri, telekomünikasyon ile her türlü 

taşımacılık, otomotiv, madencilik veya turizm 

sektörü konuları ile iştigal eden şirketler ile her 

türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, 

sigorta, factoring ve finansal kiralama ve diğer 

alanlarda faaliyet gösteren şirketleri bizzat 

kurabilir. Kurulmuş olanlara ortak veya 

hissedar sıfatı ile katılabilir, idarelerini 

üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya 

iştirake uygun gördüğü yerli veya yabancı 

şirketlere ayni veya nakdi sermaye koyabilir. 

Amaç ve Konu : 

Madde 3  

 

Şirketin amacı, vergi dışı mali konularda, 

özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları 

düzenine ilişkin olarak Sermaye Piyasası 

mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığını 

içermemek kaydıyla teknik, planlama, 

programlama, bütçeleme, projelendirme, 

finansal ve organizasyon, firma değerleri, 

hukuk gibi konularda danışmanlık, ticari, sınai 

ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar 

yapmak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri 

niteliğinde olmamak kaydıyla aktiflerini kar 

etme yeteneğine veya potansiyeline sahip 

sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya 

çıkaracağı pay ile diğer menkul kıymetlere, 

nakit, değerli maden ve emtialara yatırım 

yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin 

sermaye ve yönetimine katılarak bunların 

yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim 

meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve 

ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların 

güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin 

sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine 

uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını 

teminat altına almak, Türkiye içinde dışında 

bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara 

yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara 

uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım 

girişimlerinde bulunmaktır. Şirketin yukarıda 

yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet 

gösterebileceği konular şunlardır: 

 

 1. Sermaye Piyasası Kanunu 21/1 hükmü 

saklı olmak kaydıyla; Şirket, sınai, ticari, 

zirai, gıda, mali, gayrımenkul, inşaat, taahhüt, 

petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon ile 

her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik 

veya turizm sektörü konuları ile iştigal eden 

şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, 

aracı kurum, sigorta, factoring ve finansal 

kiralama ve diğer alanlarda faaliyet gösteren 

şirketleri bizzat kurabilir. Kurulmuş olanlara 

ortak veya pay sahibi sıfatı ile katılabilir, 

idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu 

veya iştirake uygun gördüğü yerli veya 



 

  

 

2. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy 

yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak 

kaydıyla Şirket, kendisinde mevcut hisse 

senetlerini veya hisselerini vadeli veya vadesiz 

satabilir, devredebilir bunları başka hisse 

senetleriyle veya hisselerle değiştirilebilir rehin 

edebilir ve diğer ortakların hisse senetlerini 

veya hisselerini rehin alabilir, Türk Ticaret 

Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı 

uyarınca kendi hisselerini iktisap edebilir, rehin 

alabilir. 

 

 3. Şirket, sermaye veya yönetimine katıldığı 

veya katılmadığı sermaye şirketlerini 

konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi 

arttıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti 

düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili 

ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, 

finansman dengelerini inceleyerek mali imkânı 

olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı 

usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilir. 

 

 

 

 

 

 4. Şirket, memleket ve şirket için yeni yatırım 

konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve 

incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun 

gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer 

sermaye ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler 

vasıtası ile veya doğrudan doğruya 

gerçekleştirebilir.  

 

5. Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, 

garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek 

dahil rehin hakkı, ayni ya da sair sınırlı ayni 

hakların tesisi hususlarında veya alacak 

doğuran ya da borçlandırıcı işlemlerde 

sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 

belirlenen esaslara uyulur.  

 

6. Şirket, kendi veya sermaye yönetimine 

katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve 

işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış 

kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı 

veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli 

krediler alabilir, sermayelerine veya 

yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı 

kurum ve işletmelere münhasır olmak ve 

yabancı şirketlere ayni veya nakdi sermaye 

koyabilir. 

 

 2.Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri 

niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket, 

kendisinde mevcut payları vadeli veya 

vadesiz satabilir, devredebilir bunları başka 

paylarla değiştirebilir rehin edebilir ve diğer 

ortakların paylarını rehin alabilir, Türk Ticaret 

Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı 

uyarınca kendi paylarını iktisap edebilir, rehin 

alabilir. 

 

 

 

3. Şirket, sermaye veya yönetimine katıldığı 

veya katılmadığı sermaye şirketlerinin 

konularında girişecekleri yatırımlarla 

kapasiteyi arttıran, kaliteyi ıslah eden veya 

maliyeti düşüren tevsi veya yenileme 

yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. 

Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini 

inceleyerek mali imkânı olduğu takdirde 

bunlara Sermaye Piyasası mevzuatına 

uymak koşuluyla yukarıda yazılı usullerle 

sermaye iştiraklerinde bulunabilir. Sermaye 

Piyasası Kanunu’nun 21/1’nci maddesi 

hükmü saklıdır. 

 

4. Şirket, memleket ve şirket için yeni yatırım 

konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt 

ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. 

Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde 

diğer sermaye ve halkın iştiraki ile kuracağı 

şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya 

gerçekleştirebilir.  

 

5. Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, 

garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek 

dahil rehin hakkı, ayni ya da sair sınırlı ayni 

hakların tesisi hususlarında veya alacak 

doğuran ya da borçlandırıcı işlemlerde 

sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 

belirlenen esaslara uyulur.  

 

6. Şirket, kendi veya sermaye yönetimine 

katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve 

işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış 

kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı 

veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli 

krediler alabilir, sermayelerine veya 

yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı 

kurum ve işletmelere münhasır olmak ve 



aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı veya 

teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir  

 

 

 

 

7. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel 

haller kapsamında Sermaye Piyasası 

Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamaların 

yapılması kaydıyla ve Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin 

düzenlemelerine uymak kaydıyla Şirket, 

sermayesine katıldığı şirketlerin bankalardan 

veya diğer kredi müesseselerinden alacakları 

krediler, ihraç edecekleri tahvilleri veya alışlar 

dolayısı ile borçları için kefalet veya garanti 

verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi 

teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler 

alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için 

piyasaya şartlarına uygun bir karşılığı 

şirketlerden tahsil edebilir.  

 

8.Şirket ve Şirket’e bağlı şirketler lehine 

teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç 

verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra 

yapabilir.  

 

9.Şirket, yurt içinde ve yurtdışında her türlü 

nakit, menkul kıymet, değerli maden ve emtia 

üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.  

 

10. Şirket, resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak 

ettiği şirketlere çıkarılacak ikramiyeli, primli, 

para ve iştiraki hisse senedi ile değiştirebilen, 

erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her 

nevi tahvilleri, aracılık yapmamak kaydıyla 

kuponlu ve kuponsuz alabilir veya satabilir, 

mevzuat çerçevesinde her türlü tahvil ihraç 

edebilir.  

 

11. Sermaye piyasası faaliyeti kapsamında 

olmamak kaydıyla, Şirket, sermaye yapısının 

icabı olarak sermaye ve yönetimine katıldığı ve 

katılmadığı kurulmuş veya kurulacak 

şirketlerin hisse senedi ve tahvil ihraçlarının 

taahhüt işlemlerini organize edebilir, bunların 

neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara 

karşı garanti edebilir. Hisse senedi için asgari 

kar payı, geri satın alma, başka hisse senetleri 

ile değiştirme veya belli şartlarda satın alma 

garantileri verebilir. Sermaye Piyasası 

Kanunu’nun 15. maddesinin son fıkrasına 

aykırılık teşkil etmemek ve sermaye piyasası 

yatırım hizmetleri ve faaliyetleri 

niteliğinde olmamak kaydıyla,  sermaye 

piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen 

esaslara uyularak, teminatlı veya teminatsız 

finansman yardımlarında bulunabilir  

 

7. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel 

haller kapsamında Sermaye Piyasası 

Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamaların 

yapılması kaydıyla ve Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin 

düzenlemelerine uymak kaydıyla Şirket, 

sermayesine katıldığı şirketlerin bankalardan 

veya diğer kredi müesseselerinden alacakları 

krediler, ihraç edecekleri tahvilleri veya alışlar 

dolayısı ile borçları için kefalet veya garanti 

verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi 

teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler 

alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için 

piyasaya şartlarına uygun bir karşılığı 

şirketlerden tahsil edebilir.  

 

8.Şirket ve Şirket’e bağlı şirketler lehine 

teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç 

verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra 

yapabilir.  

 

9.Şirket, yurt içinde ve yurtdışında her türlü 

nakit, menkul kıymet, değerli maden ve emtia 

üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.  

 

10.Şirket, resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak 

ettiği şirketlere çıkarılacak ikramiyeli, primli, 

para ve iştiraki pay ile değiştirebilen, erken 

ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi 

tahvilleri, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri 

niteliğinde olmamak kaydıyla kuponlu ve 

kuponsuz alabilir veya satabilir. Şirket 

Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki 

mevzuat çerçevesinde her türlü tahvil ihraç 

edebilir.  

 

11.Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri 

niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket, 

sermaye yapısının icabı olarak sermaye ve 

yönetimine katıldığı ve katılmadığı kurulmuş 

veya kurulacak şirketlerin pay ve tahvil 

ihraçlarının taahhüt işlemlerini organize 

edebilir, bunların neticelerini ihraç eden 

şirketlere veya alıcılara karşı garanti edebilir. 

Paylar için asgari kar payı, geri satın alma, 

başka paylar ile değiştirme veya belli 

şartlarda satın alma garantileri verebilir. 



mevzuatına uygun olarak özel durum 

açıklaması yapılması kaydıyla banka kefaleti 

ile çıkarılan tahviller için kontrgaranti 

sağlayabilir velhasıl hisse senedi veya tahvil 

satışlarını kolaylaştıracak ve değerini 

koruyacak işlemler yapabilir.  

 

12. Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı 

şirketlere vergi ve buna benzeyen işletme ile 

ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir. 

Bu şirketlerin muhasebe tahsilâtı, personel, 

eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir 

bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde 

sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu 

konularda kendilerine yardımcı olabilir.  

 

13. Şirket, diğer şirketlerin işletme 

organizasyonları düzenleme bu şirketleri 

karşılıklı anlaşmalar dâhilinde denetleyerek 

veya denetlenmesini temin ederek yıllık 

bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli 

plan ve programlarını oluşturmak ile işletme 

ile ilgili finansal idare ticari ve teknik 

problemlerin çözümüne yardımcı olmak 

şeklinde faaliyet gösterebilir.  

 

14. Şirket, hariçten know-how, teknik bilgi, 

marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları 

satın alabilir veya kiralayabilir, bunları diğer 

kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış 

firmalarla anlaşmalar yaparak bu anlaşmaları 

bütün mali sonuçları ile başkalarına 

devredebilir.  

 

15. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15. 

maddesinin son fıkrasına aykırılık teşkil 

etmemek kaydıyla, Şirket, iştirak ettiği veya 

sair şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem 

makinaları ile servis büro hizmetleri sunabilir, 

bu makineleri kiraya verebilir.  

 

16. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan 

kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine 

getirmek kaydıyla Şirket, Taşıt aracı edinebilir, 

kiralayabilir, satabilir, rehin edebilir, rehin 

alabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta 

bulunabilir.  

 

17. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan 

kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine 

getirmek kaydıyla Şirket, amaç ve konusunu 

gerçekleştirmek ve/veya kar etme yeteneği ve 

potansiyelini realize edebilmek için, yurt içinde 

Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak 

özel durum açıklaması yapılması kaydıyla 

banka kefaleti ile çıkarılan tahviller için 

kontrgaranti sağlayabilir velhasıl pay veya 

tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini 

koruyacak işlemler yapabilir.  

 

12. Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı 

şirketlere vergi ve buna benzeyen işletme ile 

ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir. 

Bu şirketlerin muhasebe tahsilâtı, personel, 

eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir 

bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde 

sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu 

konularda kendilerine yardımcı olabilir. 

  

13. Şirket, diğer şirketlerin işletme 

organizasyonları düzenlemek bu şirketleri 

karşılıklı anlaşmalar dâhilinde denetleyerek 

veya denetlenmesini temin ederek yıllık 

bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli 

plan ve programlarını oluşturmak ile işletme 

ile ilgili finansal idare ticari ve teknik 

problemlerin çözümüne yardımcı olmak 

şeklinde faaliyet gösterebilir.  

 

14. Şirket, hariçten know-how, teknik bilgi, 

marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları 

satın alabilir veya kiralayabilir, bunları diğer 

kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış 

firmalarla anlaşmalar yaparak bu anlaşmaları 

bütün mali sonuçları ile başkalarına 

devredebilir.  

 

15.Şirket, iştirak ettiği veya sair şirketler 

nezdinde her nevi bilgi işlem makinaları ile 

servis büro hizmetleri sunabilir, bu makineleri 

kiraya verebilir. Sermaye Piyasası 

Kanunu’nun 21/1’nci maddesi hükmü 

saklıdır. 

 

16. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan 

kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine 

getirmek kaydıyla Şirket, Taşıt aracı edinebilir, 

kiralayabilir, satabilir, rehin edebilir, rehin 

alabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta 

bulunabilir.  

 

17. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan 

kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine 

getirmek kaydıyla Şirket, amaç ve konusunu 

gerçekleştirmek ve/veya kar etme yeteneği ve 

potansiyelini realize edebilmek için, yurt içinde 



ve yurt dışında, bina, arsa, arazi ve sair her 

türlü taşınmazları hissesiz veya hisseli satın 

alabilir, kat karşılığında konutlar, işyerleri inşa 

ettirebilir, inşa edilenleri satın alabilir, 

satabilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, 

kiraya verebilir, pazarlayabilir, trampa edebilir, 

parsellere bölerek hakiki ve hükmi şahıslara 

satmak üzere gerekli hukuki, mali ve ticari 

işlemler ile mevzii imar projeleri ve diğer 

projelerin yapımı ile intifa, irtifa, sükna, tapu 

cins tashihi, kat irtifakı, kat mülkiyeti, ifraz, 

tevhid yapar, devri ve ferağ verebilir ve bu 

konularla ilgili olarak yurt içinde ve dışında 

müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerinde 

bulunabilir, sahip olduğu ve olacağı varlıkları 

işletebilir ve işlettirebilir, tarihi yapıların 

restorasyonu, bölge ve metropolitan 

planlaması, imar planları yapabilir veya 

yaptırabilir, alışveriş alanlarının iç 

yerleşimlerinin hazırlanması, alış veriş 

merkezi, ofis, konut, iş merkezi, ticari depolar, 

ticari park ve buna benzer yerlerin kuruluş ve 

organizasyon hizmetlerini, pazarlama ve 

işletmelerini yapabilir, kiralayabilir, kiraya 

verebilir, bu işlemler için analiz ve 

entegrasyon işlerini yapabilir, pazarlama ve 

kiralama politikalarını ifa edebilir.  

 

18. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan 

kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine 

getirmek kaydıyla Gayrimenkuller üzerinde 

gerek şirket lehine veya aleyhine ve gerekse 

3. şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü 

ipotek tesis edebilir. Şirket kendi borcu veya 

3. şahısların borcu için ipotek veya menkul 

rehni tesis edebilir ve 3. kişilere kefalet 

verebilir. Şirket lehine tesis edilen ipotekleri 

kısmen veya tamamen kaldırır, fek eder, tebdil 

ve tecdit edebilir. Ayrıca gayrimenkuller 

üzerinde şirket leh ve aleyhinde her türlü hak 

ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir. 

Şirket gayrimenkul üzerinde kat irtifakı ve kat 

mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip 

kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir yapılan 

satış vaatlerini şirket adına kabul edebilir. 

Noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini 

akdeder şirketin leh ve aleyhinde yapılan satış 

vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve 

feshedebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu 

sicile şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. 

Gayrimenkullerde tevhit ve ifraz işlemlerini 

yaptırabilir.  

 

ve yurt dışında, bina, arsa, arazi ve sair her 

türlü taşınmazları hissesiz veya hisseli satın 

alabilir, kat karşılığında konutlar, işyerleri inşa 

ettirebilir, inşa edilenleri satın alabilir, 

satabilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, 

kiraya verebilir, pazarlayabilir, trampa edebilir, 

parsellere bölerek hakiki ve hükmi şahıslara 

satmak üzere gerekli hukuki, mali ve ticari 

işlemler ile mevzii imar projeleri ve diğer 

projelerin yapımı ile intifa, irtifa, sükna, tapu 

cins tashihi, kat irtifakı, kat mülkiyeti, ifraz, 

tevhid yapar, devri ve ferağ verebilir ve bu 

konularla ilgili olarak yurt içinde ve dışında 

müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerinde 

bulunabilir, sahip olduğu ve olacağı varlıkları 

işletebilir ve işlettirebilir, tarihi yapıların 

restorasyonu, bölge ve metropolitan 

planlaması, imar planları yapabilir veya 

yaptırabilir, alışveriş alanlarının iç 

yerleşimlerinin hazırlanması, alış veriş 

merkezi, ofis, konut, iş merkezi, ticari depolar, 

ticari park ve buna benzer yerlerin kuruluş ve 

organizasyon hizmetlerini, pazarlama ve 

işletmelerini yapabilir, kiralayabilir, kiraya 

verebilir, bu işlemler için analiz ve 

entegrasyon işlerini yapabilir, pazarlama ve 

kiralama politikalarını ifa edebilir.  

 

18. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan 

kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine 

getirmek kaydıyla Gayrimenkuller üzerinde 

gerek şirket lehine veya aleyhine ve gerekse 

3. şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü 

ipotek tesis edebilir. Şirket kendi borcu veya 

3. şahısların borcu için ipotek veya menkul 

rehni tesis edebilir ve 3. kişilere kefalet 

verebilir. Şirket lehine tesis edilen ipotekleri 

kısmen veya tamamen kaldırır, fek eder, tebdil 

ve tecdit edebilir. Ayrıca gayrimenkuller 

üzerinde şirket leh ve aleyhinde her türlü hak 

ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir. 

Şirket gayrimenkul üzerinde kat irtifakı ve kat 

mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip 

kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir yapılan 

satış vaatlerini şirket adına kabul edebilir. 

Noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini 

akdeder şirketin leh ve aleyhinde yapılan satış 

vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve 

feshedebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu 

sicile şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. 

Gayrimenkullerde tevhit ve ifraz işlemlerini 

yaptırabilir.  

 



19. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili 

mevzuatın kar dağıtımına ilişkin hükümleri 

saklı kalmak üzere, Şirket, genel kurul 

kararıyla bünyesi dışında da kendi maksat ve 

mevzuunu aksatmayacak şekilde sosyal gayeli 

vakıflar kurabilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara 

katılabilir.  

 

20. Şirket’in amaç ve konusu ile ilgili olarak 

her türlü hukuki tasarruflarından doğan hak ve 

alacaklarının tahsili veya temini için icra, 

ipotek, menkul rehni, işletme rehni ve 

kefaletten istifade edebilir velhasıl ayni ve 

şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili 

olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde 

bulunabilir.  

 

21. Şirket, yukarıda belirtilen işleri yasaların 

müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun 

olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve 

yerli diğer şirketlerle yurt dışında ve içinde 

işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte 

şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin 

paylaşmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. 

Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu 

ölçüde yabancı sermayenin gelmesini 

sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.  

 

 

 

 

22. Yukarıda yazılı olanlar dışında Şirket, 

amacına uygun faydalı gördüğü diğer işlere 

Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun 

kararı ile girişebilir. Şirketin amaç ve 

konusunda değişiklik yapılması halinde Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası 

Kurulu’ndan ve yetkili diğer mercilerden 

gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.  

 

23. Şirket, yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve 

fonksiyonları başta TTK ve Sermaye Piyasası 

Kanunu hükümleri olmak üzere Türk yasaları 

ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçülerde 

gerçekleştirir. İzne tabi hallerde gerekli izinler 

önceden alınır ve yasalara uyulur. Söz konusu 

faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç 

aktarımına ilişkin hükümleri ve SPK tarafından 

uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim 

İlkeleri dahil olmak üzere SPK düzenlemeleri 

saklıdır. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan 

işlemler esas sözleşmeye aykırı sayılır ve 

19. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili 

mevzuatın kar dağıtımına ilişkin hükümleri 

saklı kalmak üzere, Şirket, genel kurul 

kararıyla bünyesi dışında da kendi maksat ve 

mevzuunu aksatmayacak şekilde sosyal gayeli 

vakıflar kurabilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara 

katılabilir.  

 

20. Şirket’in amaç ve konusu ile ilgili olarak 

her türlü hukuki tasarruflarından doğan hak ve 

alacaklarının tahsili veya temini için icra, 

ipotek, menkul rehni, işletme rehni ve 

kefaletten istifade edebilir velhasıl ayni ve 

şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili 

olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde 

bulunabilir.  

 

21. Şirket, yukarıda belirtilen işleri yasaların 

müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun 

olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve 

yerli diğer şirketlerle yurt dışında ve içinde 

işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte 

şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin 

paylaşmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. 

Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu 

ölçüde yabancı sermayenin gelmesini 

sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir. 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21/1’nci 

maddesi hükmü saklıdır. 

  

 

22.Şirketin amaç ve konusunda değişiklik 

yapılması halinde Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve 

yetkili diğer mercilerden gerekli izinlerin 

alınması gerekmektedir. 

 

 

 

 

23. Şirket, yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve 

fonksiyonları başta Türk Ticaret Kanunu ve 

Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri olmak 

üzere Türk yasaları ve ilgili mevzuatın izin 

verdiği ölçülerde gerçekleştirir. İzne tabi 

hallerde gerekli izinler önceden alınır ve 

yasalara uyulur. 

 

Şirket’in kendi paylarını geri alması söz 

konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı 

ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak 

hareket edilir ve gerekli özel durum 

açıklamaları yapılır. 



geçersizdir. 

 

 

Yukarıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 

sırasında, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 

21. Maddesi hükümleri saklıdır. 

 

Merkez ve Şubeler:  

Madde 4  

 

Şirketin merkezi, İstanbul ilinde olup, adresi 

Abdi İpekçi Caddesi No:40 Kat:3 D:10 Harbiye 

Şişli İstanbul’dur.  

 

Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye 

Piyasası Kurulu Başkanlığı’na bilgi vermek 

kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında Şubeler, 

irtibat büroları ve mümessillikler kurabilir.  

 

 

 

Adres değişikliğinde, yeni adres ticaret siciline 

tescil ve Türkiye Sicil Gazetesinde ilan ettirilir 

ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile 

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na 

bildirilir.  

 

Şirket’in tescil ve ilan edilmiş adresinden 

ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi 

içinde tescil ettirmemiş olması fesih sebebi 

sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan 

tebligat Şirket’e yapılmış sayılır.  

 

Merkez ve Şubeler:  

Madde 4  

 

Şirketin merkezi, İstanbul ilindedir. Adresi 

Abdi İpekçi Caddesi Azer İş Merkezi No:40 K:6 

D:16-17 Harbiye Şişli İstanbul’dur.  

 

Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile 

Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek 

şartıyla ve diğer kanuni yükümlülükler 

yerine getirilmek şartıyla yönetim kurulu 

kararına müsteniden yurtiçinde ve 

yurtdışında şubeler, irtibat büroları ve 

mümessillikler açabilir.  

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline 

tescil, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve 

şirketin internet sitesinde ilan ettirilir. 

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.  

 

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat 

Şirket’e yapılmış sayılır.  

 

 

Sermaye ve Paylar : 

Madde 6  

 

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri 

uyarınca kayıtlı sermaye esasına göre 

kurulmuştur.  

 

 

 

 

Şirket’in kayıtlı sermayesi 250.000.000 

(İkiyüzellimilyon) TL olup her biri 1 (bir) Kuruş 

değerinde 25.000.000.000 (Yirmibeşmilyar) 

adet paya bölünmüştür.  

 

Şirket’in çıkarılmış ve tamamı ödenmiş 

sermayesi 20.000.000 (Yirmimilyon) TL olup, 

her biri 1 (bir) Kuruş değerinde 2.000.000.000 

(İkimilyar) adet paya bölünmüştür.  

 

 

Sermaye ve Paylar : 

Madde 6  

 

Şirket,  Sermaye Piyasası Kanunu 

hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini 

kabul etmiş ve Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun 08.01.1998 tarih ve 1/4 sayılı 

izni ile kayıtlı sermaye sistemine 

geçmiştir.  

 

Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 

(İkiyüzellimilyon) TL olup her biri 1 (bir) Kuruş 

itibari değerde 25.000.000.000 

(Yirmibeşmilyar) adet paya bölünmüştür.  

 

Şirket’in çıkarılmış ve tamamı ödenmiş 

sermayesi 40.000.000 (Kırkmilyon) TL olup, 

her biri 1 (bir) Kuruş değerde 4.000.000.000 

(Dörtmilyar)  adet paya bölünmüştür. 

 



Sermayenin 79.761 

(Yetmişdokuzbinyediyüzaltmışbir) TL’lık kısmı 

(A) grubu nama yazılı, 

19.920.239(Ondokuzmilyondokuzyüzyirmibinik

iyüzotuzdokuz) TL’lık kısmı ise (B) grubu 

hamiline yazılı paylardan müteşekkildir.  

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı 

sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) 

için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen 

kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa 

dahi, 2015 yılının bitiminden sonra yönetim 

kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi 

için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni 

bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası 

Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel 

kuruldan yeni bir süre için yetki alması 

zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması 

durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden 

çıkmış sayılır.  

 

Ana Sözleşme’nin 8. maddesine göre (A) 

grubu payların yönetim kurulu üye seçiminde 

imtiyazı mevcut olup (B) grubu payların 

herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.  

 

Grub

u 

Pay Adedi Pay 

Nevi 

Pay Tutarı 

A 7.976.100 Nama 79.761 

B 1.992.023.

900 

Hamilin

e 

19.920.23

9 

 2.000.000.

000 

 20.000.00

0 

 

Yönetim Kurulu, Ticaret Siciline tescil edilmiş 

kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere T. 

Ticaret Kanunu’nun sermayenin artırılmasına 

dair hükümlerine tabi olmaksızın Sermaye 

Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine 

uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda 

yeni hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış 

sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni 

pay alma haklarının kısmen veya tamamen 

sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda 

karar almaya yetkilidir.  

 

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 

esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

 

Yönetim kurulu, sermaye piyasası mevzuatı 

hükümlerine uygun olarak hisse ihracı 

sırasında kendi hisseleri veya İMKB’de işlem 

Sermayenin 79.761 

(Yetmişdokuzbinyediyüzaltmışbir) TL’lık kısmı 

(A) grubu nama yazılı, 39.920.239 

(Otuzdokuzmilyondokuzyüzyirmibinikiyüzotuzd

okuz) TL’lık kısmı ise (B) grubu hamiline yazılı 

paylardan müteşekkildir.  

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı 

sermaye tavanı izni, 2016 – 2020 yılları için 

(5 yıl) geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin 

verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış 

olsa dahi, 2020 yılının bitiminden sonra 

Yönetim Kurulunun, sermaye artırım kararı 

alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya 

da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası 

Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel 

Kuruldan yeni bir süre için yetki alması 

zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması 

durumunda yönetim kurulu kararıyla 

sermaye artırımı yapılamaz. 

 

Esas Sözleşme’nin 8. maddesine göre (A) 

grubu payların yönetim kurulu üyeliğine aday 

göstermede imtiyazı mevcut olup (B) grubu 

payların herhangi bir imtiyazı 

bulunmamaktadır. 

Grub

u 

Pay Adedi Pay Nevi Pay Tutarı 

A       

7.976.100 

Nama       79.761 

B 3.992.023.

900 

Hamiline 39.920.239 

 4.000.000.

000 

 40.000.000 

 

Yönetim Kurulu, 2016-2020 tarihleri 

arasında, Sermaye Piyasası Mevzuatı 

hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü 

zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, 

yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi 

artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma 

haklarının kısmen veya tamamen 

sınırlandırılması ile imtiyazlı veya primli veya 

nominal değerinin altında pay ihracı 

konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay 

alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri 

arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde 

kullanılamaz. 

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 

esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

 

 



gören bir başka şirketin hisseleri üzerinde alım 

hakkı veren varant ihraç edebilir.  

 

Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında A ve B 

Grubu paylar ihraç edebilir. Ancak (A) grubu 

paylar sadece (A) grubu pay sahiplerine tahsis 

edilebilir. Yönetim Kurulu sermaye 

artırımlarında (A) grubu pay sahipleri için (B) 

Grubu pay çıkartmaya yetkilidir. Pay 

sahiplerinin yeni pay alma hakkının 

kısıtlanması durumunda çıkarılacak yeni 

payların tümünün (B) grubu olması gerekir.  

 

Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan 

paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının 

kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm 

paylar, nominal değerin altında olmamak 

koşulu ile Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemelerinde belirlenen esaslar 

çerçevesinde halka arz edilir. 

 

Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak 

bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. 

 

Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket 

unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi 

zorunludur. 

 

Paylar Türk Ticaret Kanunu hükümleri 

dairesinde serbestçe devredilebilir.  

 

Yeni kayıtlı sermaye tavanının tespiti için 

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin alınır ve 

ana sözleşme değiştirilmesi ile ilgili sair kanuni 

işlemler yapılır. 

 

 

 

 

 

 

Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında A ve B 

Grubu paylar ihraç edebilir. Ancak (A) grubu 

paylar sadece (A) grubu pay sahiplerine tahsis 

edilebilir. Yönetim Kurulu sermaye 

artırımlarında (A) grubu pay sahipleri için (B) 

Grubu pay çıkartmaya yetkilidir. Pay 

sahiplerinin yeni pay alma hakkının 

sınırlandırdığı durumlarda, çıkarılacak yeni 

payların tümü (B) grubu olarak çıkarılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri 

ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. 

 

Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket 

unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi 

zorunludur 

 

Paylar Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ilgili 

diğer mevzuat hükümlerine göre serbestçe 

devredilebilir. 

 

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk 

Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

mevzuatı hükümleri çerçevesinde 

artırılabilir veya azaltılabilir. 

 

 

Tahvil Kar Ortaklığı Belgesi (Kara İştiraklı 

Tahvil) ve Borç Senedi İhracı:  

Madde 7  

 

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili 

mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere yurt 

içinde ve gerekli izni almak suretiyle yurt 

dışında her nevi tahvil, kar/zarar ortaklığı 

belgesi, diğer borçlanma senetlerini, ihraç 

edebilir. Şirket yönetim kurulu, Sermaye 

Piyasası mevzuatı çerçevesinde tahvil, ve diğer 

borçlanma senetlerini ihraç yetkisine sahiptir. 

 

 

 

 

 

Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı : 

 

Madde 7 

 

Şirket, her çeşit borçlanma aracı ile 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 

düzenlenen diğer sermaye piyasası 

araçlarını Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 

Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri 

çerçevesinde ihraç edebilir. Bu sermaye 

piyasası araçlarından ilgili mevzuat 

hükümlerince yönetim kurulu kararı ile 

ihracı mümkün olanlar yönetim kurulu 



 

 

 

 

kararı ile ihraç edilebilir. 

Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası 

Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde 

öngörülen limit ve hususlara uyulur. 

 

Yönetim Kurulu:  

Madde 8  

 

Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve 

temsil edilir.  

 

Yönetim Kurulu, çoğunluğu icrada görevli 

olmayan en az 5 en fazla 12 üyeden oluşur ve 

bu üyelerin tamamı (A) grubu pay sahiplerinin 

göstereceği adaylar arasından Genel Kurul 

tarafından seçilir. 

  

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız 

üyelerin sayısı ve nitelikleri, SPK tarafından 

uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim 

İlkerine göre belirlenir.  

 

Görevi sırasında bağımsızlığını yitiren yönetim 

kurulu üyesi yerine genel kurul onayına 

sunulmak üzere yeni bir yönetim kurulu üyesi 

seçilebilir.  

 

Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından 

bir başkan ve başkan vekili seçer.  

 

 

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri genel 

kurulca kararlaştırılır.  

 

Yönetim Kurulu üyelerinin yetki, görev ve 

sorumlulukları hakkında Türk Ticaret Kanunu 

hükümleri uygulanır. Bağımsız yönetim kurulu 

üyelerinin ücretlendirilmesinde Şirketin 

performansına dayalı ödeme planları 

kullanılmaz. 

 

Yönetim Kurulu: 

Madde 8 

 

Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve 

temsil edilir.  

 

Yönetim Kurulu, çoğunluğu icrada görevli 

olmayan en az 5 en fazla 12 üyeden oluşur ve 

bu üyelerin tamamı (A) grubu pay sahiplerinin 

göstereceği adaylar arasından Genel Kurul 

tarafından seçilir. 

 

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız 

üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime 

ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. 

 

 

 

 

 

Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir başkan 

ve bulunmadığı zamanlarda başkana 

vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. 

 

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri genel 

kurulca kararlaştırılır.  

 

Yönetim Kurulu üyelerinin yetki, görev ve 

sorumlulukları hakkında Türk Ticaret Kanunu 

hükümleri uygulanır. Bağımsız yönetim kurulu 

üyelerinin ücretlendirilmesinde Şirketin 

performansına dayalı ödeme planları 

kullanılmaz. 

 

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye 

seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, 

tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından 

belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil 

ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın 

yapılmış olduğu, şirketin internet 



sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına 

sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara 

katılıp oy kullanabilir. 

 

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul 

tarafından her zaman görevden alınabilir. 

 

Görev süresi sonunda görevi biten 

üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. 

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle 

boşalması veya bir üyenin bağımsızlığını 

yitirmesi halinde, yönetim kurulu Türk 

Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Kanunu’nda belirtilen şartları haiz bir 

kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve 

ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece 

seçilen üye eski üyenin süresini 

tamamlar. 

 

Şirketin Temsil ve İlzamı:  

Madde 9  

 

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili 

Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından 

verilecek bütün belgelerin ve yapılacak 

sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların 

Şirketin unvanı veya kaşesi altına konmuş ve 

Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındıkları 

Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak imza 

sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek kişi 

veya kişilerin imzalarını taşıması gereklidir. 

Yönetim Kurulu, bir kişiye tek başına Şirketi 

temsil etme yetkisi verebileceği gibi bu 

yetkinin birden fazla kişi tarafından birlikte 

kullanılmasına da karar verebilir.  

 

 

Yönetim ve temsil işleri, şirket Yönetim Kurulu 

üyeleri arasında taksim edilebilir. Bu taksimin 

mahiyet ve şumülü Yönetim Kurulunca 

kararlaştırılır. Yönetim Kurulu, temsil 

selahiyetini ve idari işlerinin hepsini veya bir 

kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan 

murahhaslara veya Genel Müdür ve Müdürlere 

bırakabilir, bunların hizmet müddetleri 

Yönetim Kurulunun müddetiyle sınırlı değildir. 

Türk Ticaret Kanunu‟nun 319. maddesi hükmü 

uyarınca en az bir yönetim kurulu üyesine 

 

Şirketin Yönetim, Temsil ve İlzamı: 

Madde 9 

 

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili 

Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından 

verilecek bütün belgelerin ve yapılacak 

sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların 

Şirketin unvanı veya kaşesi altına konmuş ve 

Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındıkları 

Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak imza 

sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek kişi 

veya kişilerin imzalarını taşıması gereklidir. 

Yönetim Kurulu, alacağı karar üzerine 

Şirketin temsil yetkisini tek imza ile 

yönetim kurulu üyelerinden birine ya da 

bir veya daha fazla murahhas üyeye veya 

müdür olarak üçüncü kişilere 

devredebilir. En az bir yönetim kurulu 

üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır. 

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil 

şekillerini gösterir kararın noterce 

onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil 

ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin 

devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin 

sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü 

kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, 

temsil yetkisinin sadece merkezin veya 

bir şubenin işlerine özgülendiğine veya 

birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan 

edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret 

Kanunu’nun 371. 374. ve 375. maddesi 



şirketi temsil yetkisi verilir. 

 

hükümleri saklıdır. 

  

Türk Ticaret Kanunu’nun 367 ve 371 

maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu 

düzenleyeceği bir iç yönerge ile, yönetimi, 

kısmen veya tamamen bir veya birkaç 

yönetim kurulu üyesine veya üçüncü 

kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge 

şirketin yönetimini düzenler; bunun için 

gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini 

gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi 

sunmakla yükümlü olduğunu belirler. 

Yönetim kurulu, istem üzerine pay 

sahiplerini ve korunmaya değer 

menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya 

koyan alacaklıları, bu iç yönerge 

hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.  

 

Temsile yetkili olanlar şirketin amacına ve 

işletme konusuna giren her tür işleri ve 

hukuki işlemleri, şirket adına yapabilir ve 

bunun için şirket unvanını kullanabilirler. 

Kanuna ve esas sözleşmeye aykırı işlemler 

dolayısıyla şirketin rücû hakkı saklıdır. 

 

Temsile yetkili olanların, üçüncü kişilerle, 

işletme konusu dışında yaptığı işlemler de 

şirketi bağlar; meğer ki, üçüncü kişinin, 

işlemin işletme konusu dışında 

bulunduğunu bildiği veya durumun 

gereğinden, bilebilecek durumda 

bulunduğu ispat edilsin.  

 

Yönetim, devredilmediği takdirde, 

yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir. 

 

Yönetim kurulu görev süresini aşan 

sözleşmeler akdedebilir. 

 

Yönetim Kurulu Toplantıları: 

Madde 11 

 

Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe 

toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı 

vardır. Yönetim Kurulu’nun toplantı gündemi 

Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit 

edilir.  

 

 

Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı 

isteği üzerine, Başkan, Yönetim Kurulu’nu 

toplantıya çağırmazsa, üyeler de re’sen çağrı 

Yönetim Kurulu Toplantıları: 

Madde 11 

 

Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe 

toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı 

vardır. Yönetim Kurulu’nun toplantı gündemi 

Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit 

edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde 

değişiklik yapılabilir. 

 



yetkisine haiz olurlar. Toplantı yeri Şirket 

Merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, uygun 

görülecek bir başka yerde de toplanabilir. 

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu 

ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların 

çoğunluğuyla alınır. 

 

 

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması 

bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde 

ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemleri ile 

üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek 

verilmesine ilişkin işlemlerinde SPK tarafından 

uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim 

İlkelerine uyulur. Bu esaslara uyulmaksızın 

alınan yönetim kurulu kararları geçersizdir. 

 

Yönetim Kurulu’nda oylar kabul veya red 

olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına 

red gerekçesini yazarak imzalar.  

 

 

Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya 

vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.  

 

 

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının 

sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için 

yönetim kurulu bünyesinde komiteler 

oluşturulur. Komitelerin oluşturulmasında 

sermaye piyasası mevzuatına uyulur. 

 

Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı 

isteği üzerine, Başkan, Yönetim Kurulu’nu 

toplantıya çağırmazsa, üyeler de re’sen çağrı 

yetkisine haiz olurlar. Toplantı yeri Şirket 

merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar 

almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. 

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu 

ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır 

bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. 

 

 

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. 

  

 

Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak 

kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red 

gerekçesini yazarak imzalar.  

 

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini 

temsilen oy veremeyecekleri gibi, 

toplantılara vekil aracılığıyla da 

katılamazlar.  

 

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının 

sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için 

yönetim kurulu bünyesinde komiteler 

oluşturulur. Komitelerin oluşturulmasında 

Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası 

mevzuatına uyulur. 

 

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması 

isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim 

kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin 

belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde 

yazılmış önerisine, en az üye tam 

sayısının çoğunluğunun yazılı onayı 

alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı 

önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine 

yapılmış olması bu yolla alınacak kararın 



geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta 

bulunması şart değildir; ancak onay 

imzalarının bulunduğu kâğıtların 

tümünün yönetim kurulu karar defterine 

yapıştırılması veya kabul edenlerin 

imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp 

karar defterine geçirilmesi kararın 

geçerliliği için gereklidir. 

 

Şirket’in yönetim kurulu toplantısına 

katılma hakkına sahip olanlar bu 

toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 

1527 nci maddesi uyarınca elektronik 

ortamda da katılabilir. Şirket, Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığının, “Ticaret 

Şirketlerinde Anonim Şirket Genel 

Kurulları Dışında Elektronik Ortamda 

Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği” 

hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu 

toplantılara elektronik ortamda 

katılmalarına ve oy vermelerine imkan 

tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini 

kurabileceği gibi bu amaç için 

oluşturulmuş sistemlerden de hizmet 

satın alabilir. Yapılacak toplantılarda 

şirket esas sözleşmesinin bu hükmü 

uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden 

veya destek hizmeti alınacak sistem 

üzerinden hak sahiplerinin ilgili 

mevzuatta belirtilen haklarını ilgili 

Bakanlık Tebliği hükümlerinde belirtilen 

çerçevede kullanabilmesi sağlanır.  

 

Yönetim kurulunun elektronik ortamda 

yapıldığı hâllerde bu esas sözleşmede 

öngörülen toplantı ile karar nisaplarına 

ilişkin hükümler aynen uygulanır. 



 

Genel Müdür ve Müdürler:  

Madde 12  

 

Yönetim Kurulu Şirket’in işlerinin yürütme 

safhası için TTK’nın 342. maddesi uyarınca 

Genel Müdür veya müdürler atayabilir. Genel 

Müdür veya müdürler, yönetim kurulu 

tarafından oluşturulan komitelerde görev 

alamazlar 

 

Genel Müdür ve Müdürler: 

Madde 12 

 

Yönetim Kurulu Şirket’in işlerinin yürütülmesi 

için Genel Müdür veya müdürler atayabilir. 

Genel Müdür veya müdürler, yönetim kurulu 

tarafından oluşturulan komitelerde görev 

alamazlar. 

 

Genel Müdür, yönetim kurulu kararları 

doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, 

Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye 

piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat 

hükümlerine göre şirketi yönetmekle 

yükümlüdür. 

Denetçi: 

Madde 13  

 

Genel Kurul pay sahipleri arasından veya 

dışarıdan en çok üç yıl görev süresi için en az 

bir, en fazla üç denetçi seçer.  

Denetçilerin ücreti genel kurulca kararlaştırılır. 

Denetçilerin yetki görev ve sorumlulukları Türk 

Ticaret Kanunu’nun 347-359. maddeleri ile 

belirlenmiştir.  

 

Bağımsız Denetim: 

Madde 13 

 

Şirketin ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 

Piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta 

öngörülen diğer hususların denetiminde, 

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır. 

Şirketin hesap ve işlemleri ile finansal 

tablolarının denetimi hususunda Sermaye 

Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile 

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.  

 

 

 

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar: 

Madde 14  

 

 

Kanun ve ana sözleşme hükümleri uyarınca 

toplam Genel kurul tüm pay sahiplerinden 

oluşur. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü 

olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul şirket’in 

hesap döneminin bitiminden başlayarak ilk üç 

ay içerisinde ve yılda en az bir kere toplanır.  

 

Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlemlerinin 

gerektirdiği hal ve zamanlarda ve TTK ile bu 

sözleşme uyarınca toplanır ve karar verir. 

 

Genel Kurul Toplantıları ve Genel Kurul 

Toplantılarına Elektronik Ortamda 

Katılım: 

Madde 14 

 

Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak 

toplanır. 

 

Bu toplantılara davette, Türk Ticaret 

Kanunu’nun ilgili hükümleri ile Sermaye 

Piyasası Mevzuatı’nın ilgili hükümleri 



uygulanır. 

 

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile 

öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün 

olan en fazla sayıda pay sahibine 

ulaşmayı sağlayacak şekilde şirketin 

internet sayfası dahil her türlü iletişim 

vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç 

olmak üzere genel kurul toplantı 

tarihinden asgari 3 (üç) hafta önceden 

yapılır.  

 

Olağan toplantı her faaliyet dönemi 

sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu 

toplantılarda, organların seçimine, 

finansal tablolara, yönetim kurulunun 

yıllık raporuna, karın kullanım şekline, 

dağıtılacak kar ve kazanç paylarının 

oranlarının belirlenmesine, yönetim 

kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet 

dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen 

diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, 

karar alınır. 

 

Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü 

toplantıya çağrılır. Olağanüstü genel kurul, 

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası 

Kanunu ve bu esas sözleşmede yazılı 

hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları 

alır.  

 

Genel kurul toplantılarında her pay 

sahibinin bir oy hakkı vardır. Oy 

kullanımında Türk Ticaret Kanunu, 

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer 

mevzuat hükümlerine uyulur. 

 

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma 

hakkı bulunan hak sahipleri bu 

toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 

1527 nci maddesi uyarınca elektronik 

ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim 



Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak 

Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik 

hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel 

kurul toplantılarına elektronik ortamda 

katılmalarına, görüş açıklamalarına, 

öneride bulunmalarına ve oy 

kullanmalarına imkan tanıyacak 

elektronik genel kurul sistemini 

kurabileceği gibi bu amaç için 

oluşturulmuş sistemlerden de hizmet 

satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul 

toplantılarında esas sözleşmenin bu 

hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem 

üzerinden hak sahiplerinin ve 

temsilcilerinin, anılan Yönetmelik 

hükümlerinde belirtilen haklarını 

kullanabilmesi sağlanır. 

Toplantı Yeri ile Karar ve Yeter Sayıları:  

Madde 15  

 

Genel kurullar şirket yönetim merkezinin 

bulunduğu ilde, Yönetim Kurulunun uygun 

gördüğü elverişli bir yerde toplanır. Genel 

Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve 

karar yeter sayıları hakkında TTK hükümleri 

uygulanır. Ancak Sermaye Piyasası 

Kanunu’nun 11. maddesi hükmü çerçevesinde, 

TTK’nın 388. maddesinin ikinci ve üçüncü 

fıkrasında yazılı hususlar için yapılacak genel 

kurul toplantılarında TTK 388. maddesinde 

belirlenen nisaplar değil, TTK’nın 372. 

maddesinde belirlenen toplantı nisapları 

uygulanır.  

 

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması 

bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde, 

şirketin her türlü ilişkili taraf işlemleri ile 

üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek 

verilmesine ilişkin işlemlerinde SPK tarafından 

uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim 

İlkelerine uyulur.  

 

Yönetim kurulu üye seçiminde, A Grubu pay 

sahipleri tarafından gösterilen adaylar Genel 

Kurulca oylanır ve içlerinden en fazla oy almış 

olan üyeler yönetim kurulu üyesi olarak seçilir.  

 

Genel Kurulda, Ana Sözleşmenin 

değiştirilmesine dair verilen karar, A Grubu 

hisse senedi sahiplerinin haklarını ihlal edici 

Toplantı Yeri ile Karar ve Yeter Sayıları:  

Madde 15  

 

 

 

Genel kurullar şirket yönetim merkezinin 

bulunduğu ilde, Yönetim Kurulunun uygun 

gördüğü elverişli bir yerde toplanır. Genel 

Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve 

karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret 

Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 

ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

 

 

 

 

 

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması 

bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde, 

şirketin her türlü ilişkili taraf işlemleri ile 

üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek 

verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye 

Piyasası Kurulu tarafından uyulması zorunlu 

tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.  

 

Yönetim kurulu üye seçiminde, A Grubu pay 

sahipleri tarafından gösterilen adaylar Genel 

Kurulca oylanır ve içlerinden en fazla oy almış 

olan üyeler yönetim kurulu üyesi olarak seçilir. 

 

 Genel Kurulda, Esas Sözleşmenin 

değiştirilmesine dair verilen karar, A Grubu 

hisse senedi sahiplerinin haklarını ihlal edici 



mahiyette ise, bu karar, A Grubu hisse senedi 

sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde 

yapacakları hususi bir toplantıda verecekleri 

diğer bir kararla tasdik olunmadıkça infaz 

edilemez.  

 

Genel kurul toplantılarında oylar vekâleten 

kullanılanları da belirleyen belgeler 

gösterilerek ve el kaldırmak suretiyle kullanılır. 

Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil 

ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların 

isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir. 

mahiyette ise, bu karar, A Grubu hisse senedi 

sahipleri Türk Ticaret Kanunu’nun 454. 

maddesi uyarınca olumlu oy vermedikçe 

infaz edilemez.  

 

 

Genel Kurulda imtiyazlı payların sahip veya 

temsilcileri, esas sözleşmenin 

değiştirilmesine, Türk Ticaret Kanunu’nun 

454. maddesinde öngörülen toplantı ve 

karar nisabına uygun olarak olumlu oy 

vermişlerse ayrıca özel toplantı yapılmaz. 

 

Bu hususi toplantıda müzakere ve karar 

nisabı, Türk Ticaret Kanunu’nun 454 inci 

maddesi hükümlerine tabidir. 

Toplantılarda Komiser Bulundurulması:  

 

Madde 16  

 

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel 

kurul toplantılarında ticaret bakanlığı 

komiserinin bulundurulması şarttır. Komiserin 

yokluğunda yapılacak genel kurul 

toplantılarında alınacak kararlar geçerli 

değildir. 

Toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin 

Bulunması: 

Madde 16 

 

Genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık 

temsilcilerinin katılımı hakkında Türk 

Ticaret Kanunu’nun 407. maddesinin 

üçüncü fıkrası hükmü uygulanır. 

Vekil Atanması:  

Madde 17  

 

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri 

kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten 

atayacakları bir vekil ile temsil ettirebilirler. 

Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi 

oylarından başka temsil ettikleri pay 

sahiplerinden her birinin sahip olduğu oyları da 

kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin 

şeklini Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim 

Kurulu belirtir. Üzerinde intifa hakkı bulunan 

bir pay senedinden doğan oy hakkı, intifa 

hakkı sahibi veya vekilleri tarafından kullanılır. 

Pay sahibinin birden fazla sahibi varsa ortak 

temsilci oy kullanır. Genel Kurul toplantılarının 

ertelenmesi halinde, aksine karar olmadıkça, 

işbu belgeler müteakip toplantı için de 

geçerlidir. Temsilci veya vekil, yetki veren 

ortağın belgede belirtmiş olması kaydıyla, 

oyunu yetki belgesi veren kişinin belgede 

belirtmiş olduğu isteği doğrultusunda 

Vekil Atanması:  

Madde 17  

 

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri 

kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten 

atayacakları bir vekil ile temsil ettirebilirler. 

Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi 

oylarından başka temsil ettikleri pay 

sahiplerinden her birinin sahip olduğu oyları da 

kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin 

şeklini Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim 

Kurulu belirtir. Üzerinde intifa hakkı bulunan 

bir paydan doğan oy hakkı, intifa hakkı sahibi 

veya vekilleri tarafından kullanılır. Payın 

birden fazla sahibi varsa ortak temsilci oy 

kullanır. Genel Kurul toplantılarının 

ertelenmesi halinde, aksine karar olmadıkça, 

işbu belgeler müteakip toplantı için de 

geçerlidir. Temsilci veya vekil, yetki veren 

ortağın belgede belirtmiş olması kaydıyla, 

oyunu yetki belgesi veren kişinin belgede 

belirtmiş olduğu isteği doğrultusunda 



kullanmak zorundadır. Vekaleten oy 

kullanılması sırasında Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemelerine 

uyulur. 

 

kullanmak zorundadır. Vekaleten oy 

kullanılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemelerine ve 

sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine 

uyulur. 

İlan: 

Madde 18 

  

Şirket’in ilanları Türk Ticaret Kanunu’nun 37. 

maddesi 4. fıkrası hükmü saklı kalmak üzere 

şirket merkezinin bulunduğu yerde iki gazete 

ile ilan günü hariç en az onbeş gün önce 

yayınlanır.  

 

Bununla birlikte genel kurul toplantı ilanı, 

mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, 

mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine 

ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme 

dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul 

toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden 

yapılır.  

 

Sermaye azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar 

için TTK’nın 397. ve 438. maddeleri uygulanır. 

  

Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ile 

Türk Ticaret Kanunu’ndan kaynaklanan ilan ve 

bilgi verme yükümlülükleri saklıdır. 

İlanlar: 

Madde 18 

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve 

Sermaye Piyasası mevzuatına uygun 

olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde, 

şirketin internet sitesinde,  KAP’ta ve 

belirlenen diğer yerlerde Sermaye 

Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat 

hükümlerine uygun olarak yapılır. 

 

 

 

 

 

Belgeler: 

Madde 20 

 

Yönetim Kurulu raporu ve murakıp raporları, 

yıllık bilanço, kar ve zarar hesabı, Genel 

Kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve 

pay miktarlarını gösteren cetvel ve genel kurul 

tutanağı, ilgili mevzuat hükümleri 

çerçevesinde düzenlenir. Bunların görüşüldüğü 

Genel Kurul toplantı tutanakları ile birlikte 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na gönderilir ve 

mevzuata uygun olarak ilan edilir.  

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi 

öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız 

denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nca 

belirlenen usul ve esaslar dahilinde düzenlenir, 

Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderilir ve 

kamuya duyurulur. 

Belgeler: 

Madde 20 

 

Yürürlükteki mevzuat uyarınca, Bakanlık 

dahil ilgili mercilere ve Sermaye Piyasası 

Kurulu’na iletilmesi zorunlu olan rapor ve 

belgeler, yasal süresi içerisinde ilgili 

mercilere iletilir. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi 

öngörülen finansal tablo ve raporlar ile 

bağımsız denetlemeye tabi olunması 

durumunda bağımsız denetim raporu,  Genel 

Kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve 

pay miktarlarını gösteren cetvel ve genel kurul 

tutanağı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 

Piyasası mevzuatında belirlenen usul ve 

esaslar çerçevesinde hazırlanır ve kamuya 

duyurulur. 

 

Ana Sözleşme Değişikliği: 

Madde 21  

 

Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması ve 

Esas Sözleşme Değişikliği: 

Madde 21 

 



uygulanması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine bağlıdır. 

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı’ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve 

ana sözleşmede belirtilen hükümler 

çerçevesinde ana sözleşme değişikliğine karar 

verilir. Bu konuda değişiklikler usulüne uygun 

olarak Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra 

ilan tarihinden başlayarak geçerli olur. 

 

 

 

 

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü ile 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin 

alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu ve 

esas sözleşme hükümlerine uygun olarak 

davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret 

Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve 

esas sözleşmede belirtilen hükümler 

çerçevesinde karar verilir. 

 

Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay 

sahiplerinin haklarını ihlal etmesi 

durumunda, Genel Kurul kararının 

imtiyazlı pay sahipleri kurulunca 

onaylanması gerekir. 

 

 

Bilanço Kar-Zarar Hesapları  

Madde 23  

 

Her hesap döneminin sonunda Şirket’in 

durumunu gösteren bir bilanço ile kar zarar 

durumunu gösteren bir hesap cetveli 

düzenlenecektir. Genel Kurul toplantılarından 

15 gün önce bilanço ile kar-zarar hesapları ve 

bunlar hakkındaki denetçiler raporunun 

kopyaları isteyen pay sahiplerine vermek 

üzere Şirket merkezinde hazır 

bulundurulacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu 

ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır. 

 

 

 

 

Yapılacak Bağışlar 

Madde 23  

 

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemelerine bağlı kalınması, sermaye 

piyasası mevzuatının örtülü kazanç 

aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil 

edilmemesi, kendi amaç ve konusunun 

aksatılmaması, gerekli özel durum 

açıklamalarının yapılması ve yıl içinde 

yapılan bağışların genel kurulda 

ortakların bilgisine sunulması şartıyla 

çeşitli amaçlarla kurulmuş olan kurum, 

vakıf ve dernekler ile diğer çeşitli kurum 

ve kuruluşlara bağış yapabilir.  

 

Yapılacak bağışların üst sınırının genel 

kurul tarafından belirlenmesi gerekmekte 

olup, bu sınırı aşan tutarda bağış 

dağıtılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu 

bağış tutarına üst sınır getirmeye 

yetkilidir. 

 

Kar Dağıtımı: 

Madde 24 

 

 

Şirket’in kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 

 

Kar Dağıtımı, Yedek Akçeler ve Kar Dağıtım 

Zamanı: 

Madde 24 

 

Şirket’in karı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 



Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören 

muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirketin 

umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, 

Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan 

meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından 

ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi 

sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten 

sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken 

meblağdır. Bu tutardan varsa geçmiş yıl 

zararlarının düşülmesi sonucu ulaşılan tutar 

sırası ile aşağıdaki gibi tevzi edilir. 

 

Bu şekilde tesbit olunan safi karın; 

 

 

 

a- % 5’i kanuni yedek akçe olarak ayrılır; 

 

 

 

 

b- Kalandan pay sahiplerine, Sermaye Piyasası 

Kurulu’nca tesbit edilen oranda birinci temettü 

verilmesine yetecek miktar ayrılır. Birinci 

temettünün nakden ve/veya hisse senedi 

biçiminde dağıtılması veya dağıtılmaması 

yolunda karar alınabilir. Sermaye Piyasası 

Kurulu gerek gördüğünde birinci temettünün 

nakden dağıtılması zorunluluğunu getirebilir. 

 

 

 

 

c- Genel Kurul kararı ile kalan kardan en fazla 

% 5’i Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, en 

fazla % 5’i de şirket müdür, memur ve 

müstahdemlerine dağıtılabilir. 

 

 

 

d- Karın geri kalan kısmının Yönetim 

Kurulunun önerisi de nazara alınmak suretiyle 

kısmen veya tamamen dağıtılması veya 

olağanüstü yedek akçelere ayrılması 

konusunda karar almaya Genel Kurul 

yetkilidir. 

 

 

 

e- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Kanunu hükmüyle ayrılması zorunlu tutulan 

yedek akçeler ile esas sözleşmede pay 

sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü 

Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören 

muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirket 

net karı, Şirketin umumi masrafları ile muhtelif 

amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve 

ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel 

kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan 

vergiler, hesap senesi sonunda tespit olunan 

gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve 

sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak 

hazırlanan yıllık bilançoda gözüken meblağdır. 

Bu tutardan varsa geçmiş yıl zararlarının 

düşülmesi sonucu ulaşılan tutar sırası ile 

aşağıdaki gibi dağıtılır: 

 

Genel Kanuni Yedek Akçe: 

 

a) Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi 

uyarınca ödenmiş sermayenin 1/5’ini 

buluncaya kadar % 5 kanuni yedek akçe 

ayrılır. 

 

Birinci Kar Payı: 

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış 

tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ 

üzerinden pay sahiplerine, Şirket’in kar 

dağıtım politikası çerçevesinde Türk 

Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı 

ayrılır. Birinci kar payının nakden ve/veya 

pay biçiminde dağıtılması yönünde karar 

alınabilir. 

 

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 Kar Payı: 

d) Arta kalan kısım, Şirket Yönetim 

Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul 

kararı ile kısmen veya tamamen ikinci kar 

payı olarak dağıtılabilir veya Türk Ticaret 

Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca 

olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir 

yahut gelecek yıllara devredilebilir. 

 

Genel Kanuni Yedek Akçe: 

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer 



ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, 

ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu 

üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere 

kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. 

kimselere   dağıtılması kararlaştırılmış 

olan kısımdan, sermayenin % 5’i oranında 

kâr payı düşüldükten sonra bulunan 

tutarın yüzde onu, Türk Ticaret 

Kanunu’nun 519 uncu maddesinin ikinci 

fıkrası uyarınca genel kanuni yedek 

akçeye eklenir. 

 

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek 

akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede 

pay sahipleri için belirlenen kar payı 

dağıtılmadıkça; başka yedek akçe 

ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, 

yönetim kurulu üyeleri ile memur, 

müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla 

kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi 

ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına 

karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri 

için belirlenen kar payı nakden 

ödenmedikçe bu kişilere kardan pay 

dağıtılamaz.Kâr payı, dağıtım tarihi 

itibarıyla mevcut payların tümüne, 

bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate 

alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 

 

Yıllık karın hak sahiplerine hangi tarihte 

ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası 

Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri 

dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi 

üzerine genel kurul tarafından 

kararlaştırılır.  

Bu esas sözleşme hükümlerine uygun 

olarak genel kurul tarafından verilen kar 

dağıtım kararı geri alınamaz.  

Yedek Akçe : 

Madde 25  

 

Şirket tarafından safi kardan %5 oranındaki 

kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin beşte 

birini buluncaya kadar ayrılır. Ancak kanuni 

yedek akçe herhangi bir nedenle ödenmiş 

sermayenin beşte biri oranından aşağı düşerse 

aynı esaslar ile yeniden kanuni yedek akçe 

ayrılır. Türk Ticaret Kanunun 466 ncı 

maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklıdır. 

Kar Payı Avansı: 

Madde 25  

 

Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat 

çerçevesinde pay sahiplerine kar payı 

avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar 

payı avansı tutarının hesaplanmasında ve 

dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine 

uyulur. 

 

Azınlık Hakları  

Madde 26  

 

Azlık Hakları  

Madde 26  

 



Türk Ticaret Kanunu’nun 341, 348, 356, 359, 

366, 367 ve 377. maddelerinde esas 

sermayenin en az onda birini temsil eden pay 

sahiplerine tanınan haklar, şirket ödenmiş 

sermayesinin en az yirmide birini temsil eden 

pay sahipleri tarafından kullanılır. 

Türk Ticaret Kanunu’nun 411’inci maddesine 

göre, sermayenin en az onda birini temsil 

eden pay sahiplerine tanınan haklar, Şirkette, 

çıkarılmış sermayenin en az yirmide birini 

temsil eden pay sahipleri tarafından 

kullanılabilmektedir. 

Fesih ve Tasfiye : 

Madde 28  

 

Şirket bu ana sözleşme ve Türk Ticaret 

Kanunu Hükümleri uyarınca fesih ve tasfiye 

olunur. Tasfiye işlemleri bir veya daha fazla 

tasfiye memuru tarafından yürütülür. Bu 

memurları Genel Kurul seçer ve atar.  

 

Tasfiye memurları kanun hükümleri uyarınca 

tasfiye işlemlerini yürütürler. Genel Kurul’ca 

karşıt bir karar alınmadıkça bu memurlar 

birlikte hareket ederek tasfiye halindeki şirket 

namına imza etmeye yetkilidir. 

Kendiliğinden Sona Erme, Şirketin Sona 

Ermesi ve Tasfiyesi 

 

Madde 28 

 

a) Kendiliğinden Sona Erme  

Şirket'in kendiliğinden sona ermesi ve 

münfesih addolunması sermaye piyasası 

mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu 

hükümlerine göre yürütülür 

  

b) Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi  

Şirketin sona ermesi, tasfiyesi ile buna 

bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı 

hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye 

piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat 

hükümleri uygulanır.  

 

Tasfiye Sonucu:  

Madde 29  

 

Feshedilen Şirket’in borçları tamamen 

ödendikten sonra arta kalan para ve yedek 

akçeleri pay sahiplerine payları oranında 

dağıtılır. Ancak alacaklıları üçüncü defa 

davetten itibaren bir yıl geçmedikçe dağıtım 

yapılamaz. TTK’nın 447. maddesi ikinci fıkra 

son cümle hükmü saklıdır. 
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EK-3 

EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI 

 

Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş., yatırım stratejisine uygun sektörlerdeki fırsatları 

değerlendirerek, uzun vadede değer yaratmaya ve sürekli pozitif getiri sağlamaya 

odaklanmakta ve yatırım felsefesini sürdürülebilir sorumlu yatırımlar yaklaşımı 

temelinde oluşturmaktadır. Şirket faaliyetlerinde bütün menfaat sahiplerinin ve 

genel olarak toplumun yararının gözetilmesi de ön planda tutulmaktadır. Şirket 

içinde faaliyet gösterdiği topluma katkıda bulunmak amacıyla; sosyal, kültürel sağlık 

ve eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıflar, dernekler, eğitim öğretim kurumları ile 

kamu kurumlarına Yönetim Kurulu’nun onayı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Türk 

Ticaret Kanunu’nda belirtilen esaslar dâhilinde bağış ve yardım yapabilir. Bağış, para 

veya malın karşılıksız, gönüllü ve bedelsiz olarak şirket dışındaki kişi ve kuruluşlara 

iletilmesidir. Bağışların kusursuz bir şekilde bütçelenmesi, yürütülmesi ve kontrol 

edilmesi, bağış amacının açık olması ve bağış sürecinin şeffaf bir şekilde yürütülmesi 

esastır. Şirket tarafından hesap dönemi içinde yapılan tüm bağış ve yardımlar 

hakkında ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda hissedarlara ayrıntılı olarak 

bilgi verilir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-4 

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI 

Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş.; en büyük sermayesi ve başarısının temeli olan insan 

kaynaklarını uluslararası standartlarda yönetmeyi ilke olarak benimsemiştir. İnsan kaynakları 

yönetimindeki modern uygulamaları sürekli takip eden ve kurum kültürüne en uygun olacak 

şekilde uygulamaya alınmasını amaçlayan Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.; işe alım, eğitim 

ve geliştirme, kariyer yönetimi, performans değerlendirme gibi konularda alanında uzman 

danışmanlık firmaları ile çalışmaktadır. 

İşe Alım 

Şirket’in işe alım faaliyetleri “herkese eşit fırsat” anlayışıyla yürütülmektedir. İş ilanlarında 

yaş veya cinsiyet gibi ayrımcılığa yol açabilecek özellikler belirtmekten kaçınan Egeli & Co. 

Yatırım Holding A.Ş., bu tutumunu işe alımın tüm aşamalarında sürdürmekte ve pozisyona 

en uygun adayı objektif kriterlere dayanarak seçmektedir. 

Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.; ekibe yeni katılacak kişilerin birikim ve hedefleri ile 

pozisyonun gerektirdiği yetkinliklerin ve pozisyon için tanımlanmış olan kariyer yolunun 

uyum içinde olmasına özen gösterir. Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.’nin kapıları takım 

çalışmasına yatkın, birlikte çalışmaya ve bilgi paylaşımına önem veren, mesleki ve bireysel 

gelişimine yatırım yapmış, başarı motivasyonu yüksek, dinamik, gelişime ve yeniliklere açık 

olan herkese açıktır. 

Eğitim ve Geliştirme 

Egeli & Co. Yatırım Holding; sahip olduğu nitelikli insan kaynağına sürekli yatırım yaparak 

mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı önemsemektedir. Çalışanların gelişim 

ihtiyaçlarının belirlenmesinde bireysel talepler, yönetici gözlemleri, performans 

değerlendirme görüşmesi sonuçları, değerlendirme merkezi çalışmaları gibi birçok farklı yol 

izlenmektedir. Tüm sonuçlar dikkate alınarak her bir çalışan için yıllık gelişim planı 

hazırlanmakta ve yakından takip edilmektedir. 

Performans Yönetimi Sistemi 

Performansın objektif bir şekilde değerlendirilmesi ve başarının ödüllendirilmesi için yıl 

boyunca sistemli bir çalışma yürütülmektedir. Şirket hedefleri doğrultusunda her bir Egeli & 

Co. Yatırım Holding A.Ş.  çalışanı için yıllık hedeflerini ve pozisyonu için gerekli yetkinlikleri 

içeren bireysel performans karnesi hazırlanmaktadır. İlk altı aylık dönemin sonunda değişen 

koşullar doğrultusunda hedeflerin gerçekçiliği tekrar değerlendirilmekte ve gerekli 

görüldüğünde revize edilmektedir. Kişinin performansı yıl boyunca izlenmekte ve her sene 

Ocak ayında performans değerlendirme görüşmeleri yapılmaktadır.  



Kariyer Yönetimi 

Egeli & Co. Yatırım Holding’de tüm pozisyonlar için görev tanımları, gerekli yetkinlikler, 

başarı kriterleri ve kariyer yolları tanımlanmıştır. Kişinin kariyer planı doğrultusunda 

ilerlemesi için gerekli yönlendirme ve gelişim faaliyetleri insan kaynakları tarafından 

yürütülür ve takip edilir. 

Kurumsal Hafıza ve Bilgi Paylaşımı 

Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş., yıllar içinde oluşan deneyiminin, bilgi birikiminin ve kurum 

kültürünün ekibe yeni katılanlara aktarılması için sistemli çalışmalar yürütür. Kurumsal 

hafızanın yeni nesil yöneticilere aktarılmasını sağlamak amacıyla kapsamlı eğitimler planlanır 

ve gerçekleştirilir, bilgi paylaşımı desteklenir. Yönetici görev değişikliklerinin Şirket 

yönetiminde aksaklığa sebep olmasını önlemek amacıyla bu gibi durumlarda 

görevlendirilecek yönetici adayları belirlenir ve onları yeni görevlerine hazırlayacak eğitim ve 

geliştirme çalışmaları yürütülür.  

Çalışan Mutluluğu ve İnsan Haklarına Saygı 

Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. çatısı altında yürütülen tüm çalışmalarda karşılıklı sevgi, 

saygı ve anlayış ilkesi benimsenir. Çalışanlar arasında ırk, din, dil cinsiyet, yaş, fiziksel engel 

ve benzeri nedenlerle ayrım yapılmaması, insan haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların 

şirket içi fiziksel, cinsel, ruhsal veya duygusal kötü muamelelere karşı korunması için gerekli 

önlemler alınır ve iş etiği kurallarının ilgili hükümler denetim komitesi tarafından izlenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-5 

İŞ ETİĞİ KURALLARI DEĞİŞEN MADDE 

3.3.8 Güvenli Çalışma Ortam ve 

Koşulları 

EGCYH, çalışanlar için güvenli çalışma 

ortam ve koşullarını sağlamak ve bu 

koşulları sürekli iyileştirmek için gerekli 

tedbirleri alır. 

 

EGCYH Mensupları’nın akrabaları ve diğer 

yakınları, iş başvurularında, diğer adaylarla 

aynı koşullarda değerlendirilir, işe alımda 

bu kişiler lehine ayrımcılık uygulanmaz. 

 

Kariyer planı yapılırken, eşit koşullardaki 

kişilere eşit fırsat sağlama ilkesi 

benimsenir. 

 

Çalışanlar arasında ırk, din, dil cinsiyet, 

yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenlerle 

ayrım yapılmaması, insan haklarına saygı 

gösterilmesi ve çalışanların şirket içi 

fiziksel, cinsel, ruhsal veya duygusal kötü 

muamelelere ve karşı korunması için 

önlemler alınır. 

 

Deprem, yangın ve benzeri doğal afetlerle 

karşı karşıya kalındığında neler yapılması 

gerektiği konusunda tüm EGCYH 

Mensupları yazılı olarak bilgilendirilir. 

 

Şirket, tüm EGCYH Mensupları’nın kişisel 

alanlarına ve özel hayatlarına saygılıdır. Bu 

çerçevede, EGCYH Mensupları’nın kişisel 

bilgileri gizlidir ve yetkililer dışında kimseye 

açıklanamaz, özlük işleriyle ilgili çalışmalar 

dışında kullanılamaz, kişilerin rızası 

olmadan üçüncü şahıslara açıklanamaz. 

Özlük bilgileri, EGCYH Mensupları’na kişiye 

özel olarak gönderilir. 

3.3.8 Güvenli Çalışma Ortam ve Koşulları 

EGCYH, çalışanlar için güvenli çalışma ortam 

ve koşullarını sağlamak ve bu koşulları sürekli 

iyileştirmek için gerekli tedbirleri alır. 

 

EGCYH Mensupları’nın akrabaları ve diğer 

yakınları, iş başvurularında, diğer adaylarla 

aynı koşullarda değerlendirilir, işe alımda bu 

kişiler lehine ayrımcılık uygulanmaz. 

 

Çocuk işçi çalıştırılmaz. Hiç kimse zor 

kullanarak veya zorunlu tututularak 

çalıştırılmaya mecbur edilmez.  

 

Kariyer planı yapılırken, eşit koşullardaki 

kişilere eşit fırsat sağlama ilkesi benimsenir. 

 

Çalışanlar arasında ırk, din, dil cinsiyet, yaş, 

fiziksel engel ve benzeri nedenlerle ayrım 

yapılmaması, insan haklarına saygı 

gösterilmesi ve çalışanların şirket içi fiziksel, 

cinsel, ruhsal veya duygusal kötü muamelelere 

ve mobbing girişimine karşı korunması için 

önlemler alınır. 

 

Deprem, yangın ve benzeri doğal afetlerle 

karşı karşıya kalındığında neler yapılması 

gerektiği konusunda tüm EGCYH Mensupları 

yazılı olarak bilgilendirilir. 

 

Şirket, tüm EGCYH Mensupları’nın kişisel 

alanlarına ve özel hayatlarına saygılıdır. Bu 

çerçevede, EGCYH Mensupları’nın kişisel 

bilgileri gizlidir ve yetkililer dışında kimseye 

açıklanamaz, özlük işleriyle ilgili çalışmalar 

dışında kullanılamaz, kişilerin rızası olmadan 

üçüncü şahıslara açıklanamaz. Özlük bilgileri, 

EGCYH Mensupları’na kişiye özel olarak 

gönderilir. 

 

 


