KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI
ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

Madde 1 - KURULUŞ
Aşağıda adları soyadları, ticaret ünvanları, ikametgahları ve tabiyetleri yazılı kurucular
arasında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde ani kuruluş hükümlerine
göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir :

Adı Soyadı ve Ticaret Ünvanı

Tabiyeti

İkametgah Adresi

1. Koç Holding Anonim Şirketi

T.C.

2. Temel Ticaret ve Yatırım
Anonim Şirketi

T.C.

3. Zer Madencilik ve Dayanıklı Mallar
Yatırım ve Pazarlama Anonim Şirketi

T.C.

Nakkaştepe, Azizbey Sok. No. 1
81207 Kuzguncuk - İSTANBUL

4. Nazar Dayanıklı ve Dayanıksız Sınai
Mallar Pazarlama Anonim Şirketi

T.C.

Nakkaştepe, Azizbey Sok. No. 1
81207 Kuzguncuk - İSTANBUL

5. Koç Yatırım ve Sanayi Mamulleri
Pazarlama Anonim Şirketi

T.C.

Büyükdere Cad. Lalezar Han
No. 101 Kat. 2 80300
Mecidiyeköy - İSTANBUL

Nakkaştepe, Azizbey Sok. No. 1
81207 Kuzguncuk-İSTANBUL
Nakkaştepe, Azizbey Sok. No. 1
81207 Kuzguncuk - İSTANBUL

Madde 2 - ŞİRKETİN ÜNVANI
Şirketin ünvanı Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi’dir. Bu esas mukavelede kısaca
“Şirket” kelimesi ile anılacaktır.

Madde 3 - AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI
Şirketin amacı, Bankacılık Kanunu, Ödünç Para Verme İşleri Hakkındaki Kanun Hükümleri ve
ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü mal ve hizmet alımını kredilendirmektir.
Şirket bu amaçla ilgili mevzuata uymak koşulu ile;
Her türlü mal ve hizmet alımını kredilendirmek üzere ödünç para verebilir veya kredi limiti
tahsis edebilir.
5582 sayılı yasa kapsamında Konut Finansmanı için kredi verebilir, bununla ilgili sözleşmeler
imzalayabilir, gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, her türlü gayrimenkul üzerinde
ipotek tesis edebilir, tesis edilmiş ipotekleri fek edebilir.
Kredilendirdiği her türlü mal ve hizmetler, kredilerin teminatları, kredilendirilen mal veya
hizmeti satın alan gerçek veya tüzel kişiler ile kredi borcunun geri ödenmesi ve benzeri tüm
kredi unsurlarını koruma altına alacak her çeşit sigortayı kapsayacak şekilde iştigal
konusuna giren işlerle ilgili olarak, sigorta sözleşmesi yapma ve prim tahsil etme yetkileri
bulunmaksızın sigorta acenteliği yapabilir, sigorta acenteliği yapmak için şirket kurabilir,
kurulmuş şirketlere iştirak edebilir.
Finansman gereksinimini karşılamak amacı ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuat çerçevesinde tahvil, finansman bonosu ve benzeri nitelikteki sermaye piyasası
araçlarını ihraç edebilir.
İlgili mevzuat hükümlerine göre yurtiçi ve yurtdışı mali piyasalardan doğrudan veya dolaylı
olarak ödünç para alabilir. Bu piyasalardan sağlanacak ödünç paralara karşılık olmak üzere
Yönetim Kurulu kararıyla menkul ve gayrimenkul rehni verebilir.
Şirket Yönetim Kurulu kararıyla çalışma konuları ile ilgili olarak taşınmaz mal ve hakları
iktisap edebilir.
Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak taşınır mal iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir,
satın alabilir ve satabilir; alacaklarının tasfiyesi gayesi ile taşınır ve taşınmaz mallar iktisap
edebilir; gerektiğinde satar ve bu işlemlerden dolayı borçlu veya alacaklı olabilir; açacağı
tüketici kredilerine karşılık ticari işletme ve menkul rehni ile gayrimenkul ipoteği alabilir;
şirket ipotek ve rehinlerini fekkedebilir, tapu dairelerinde gerekli işlemleri yapabilir;
Kanunun öngördüğü şekilde mahsus sicillerine tescil ettirebilir; gerektiğinde hibe, ifraz ve
tevhid ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapabilir.

Şirket amaç ve konularına ulaşmak için her türlü kara, hava ve deniz nakil vasıtalarını satın
alabilir, kiralayabilir, satabilir.
Şirket amaç ve konuları ile ilgili olarak ortaklıklar kurabilir, kurulmuş olan ortaklıklara,
şirketlere katılabilir. Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti teşkil
etmemek kaydıyla, kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak amacı ile menkul
kıymet ve kıymetli evrak alabilir, bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir ve satabilir. Rehin
verebilir ve bu gibi menkul kıymetleri rehin alabilir.
Şirket iştigal konuları ile ilgili olarak lisans, ihtira beratı, telif ve patent hakları, imtiyaz,
ticaret ünvanı, alameti farika gibi gayri maddi haklar ve imtiyazlar iktisap edebilir,
kullanabilir, devredebilir.
İlgili mevzuat hükümlerine göre, şirket konusunun gerektirdiği ticari amaçlı olmamak
kaydıyla makina ve teçhizat ithali de dahil her türlü mali ve ticari muameleleri yapabilir ve
yaptırabilir.
Mevzuu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, komisyonculuklar verebilir,
alabilir, devredebilir, kiralayabilir ve tesis edebilir.
Şube açabilir.
Yukarıda yazılı işlerin temini için yurtiçinde ve yurtdışında kurulmuş veya kurulacak şirket
ve müesseselerle ilgili mercilerden izin almak kaydıyla ortaklıklar tesis edebilir ve onlara
iştirak edebilir ve icabında bunları tasfiye edebilir.
Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek
başka işlere girilmek istendiği taktirde, Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine keyfiyet Genel
Kurul’un tasvibine sunularak, bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilir.
Ancak ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu kabil kararların tatbiki için Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan uygun görüş ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin
alınacaktır.
Madde 4 - ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
Şirketin merkezi İstanbul’dur. Adresi Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi Koç Çamlıca İş
Merkezi A Blok Üsküdar İstanbul’dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil
ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na
ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese
yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen,

yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi vermek ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu’ndan izin almak şartı ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve dışında
şubeler açabilir.
Madde 5 - ŞİRKETİN SÜRESİ
Şirketin müddeti sınırsızdır.
Madde 6 - ŞİRKETİN SERMAYESİ
Şirketin sermayesi 100.000.000 (Yüzmilyon) Yeni Türk Lirasıdır.
Bu sermaye beheri 1 (bir) Yeni Kuruş itibari değerde tamamı nama yazılı 10.000.000.000
(Onmilyar) adet hisseye bölünmüştür.
Şirketin bu arttırımından önceki 90.000.000 (Doksanmilyon) Yeni Türk Liralık sermayesi
tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.
Bu defa arttırılan 10.000.000 (Onmilyon) Yeni Türk Liralık sermaye 2007 yılı dönem
karından dağıtılacak temettüden karşılanmıştır.
Sermayeye ilave edilen 10.000.000 (Onmilyon) Yeni Türk Liralık hisseler ortaklara bu
arttırımdan önceki hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılacaktır.
Yönetim Kurulu hisse senetlerine muhtelif hisseyi temsil eden farklı küpürler halinde
bastırarak ihraca yetkilidir. Bedeli tamamen ödenmedikçe nama yazılı hisse senedi ihraç
edilemez.
Bu defa arttırılan sermayenin hissedarlara arttırımından önceki sermaye payları, bedelsiz
arttırılan pay miktarı ve arttırım sonrası toplam sermaye tutarı aşağıda belirtildiği gibidir :

Pay Sahibinin
Ticaret Ünvanı
1. Koç Holding
Anonim Şirketi
2. Temel Ticaret ve
Yatırım Anonim
Şirketi
3. Arçelik Anonim
Şirketi
4. Beko Elektronik
Anonim Şirketi

Artışından Önceki Bedelsiz Arttırılan
Pay Miktarı
Pay Miktarı
Adet
Adet

Toplam Pay Miktarı
Adet

Toplam Sermaye
Yeni Türk Lirası

4,005,000,000

445,000,000

4,450,000,000

44,500,000

495,000,000

55,000,000

550,000,000

5,500,000

3,555,000,000

395,000,000

3,950,000,000

39,500,000

675,000,000

75,000,000

750,000,000

7,500,000

5.Zer Merkezi
Hizmetler Ticaret
Anonim Şirketi

270,000,000

30,000,000

300,000,000

3,000,000

9,000,000,000

1,000,000,000

10,000,000,000

100,000,000

Madde 7 – SERMAYENİN ARTTIRILIP AZALTILMASI
Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Ödünç Para Verme İşleri
Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmak suretiyle arttırılıp azaltılabilir.
Madde 8 - HİSSE SENETLERİ VE DEVRİ
Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Yönetim Kurulu, hisse senedi ihraç edinceye kadar
ilmühaber çıkarabilir.
Nama yazılı hisselerin devri pay defterine kaydedilmedikçe Şirket'e karşı hüküm ifade
etmez. Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin kayıttan imtina edebilir.
Bir kişinin, şirket sermayesindeki payının %10’u aşması veya şirket kontrolünün el
değiştirmesi sonucunu doğuran pay devirleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun
iznine tabidir.
Madde 9 - MENKUL KIYMET İHRACI
Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve
Genel Kurul Kararı ile; her türlü tahvil, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi,
veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli
evrak ihraç edebilir.
Bunların ihracı ile azami miktarlarının tesbiti ve diğer şartların belirlenmesi konusunda
Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine Genel Kurul'ca karar verilir.
Madde 10 - YÖNETİM KURULU
Şirket, Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından seçilecek en az 6 üyeden müteşekkil
bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından
en az bir yıl müddetle seçilirler ve yerlerine yenileri seçilinceye kadar görevlerine devam
ederler. Üyeliğe eski üyelerin tekrar seçilmesi caizdir.

Yönetim Kurulu seçimden sonra toplanarak üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan Vekili
seçer. Başkan ile Vekili bulunmadığı zaman toplantıda bulunan üyelerden biri geçici Başkan
seçilir. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.
Herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 315'nci maddesi
gereğince işlem yapılır.
Yönetim Kurulu yetkili imzalar hususunda bir karar alıncaya kadar Yönetim Kurulu'nun
herhangi iki üyesi müştereken şirket ünvanı altına birlikte vazedecekleri imzaları ile Şirketi
her hususta ilzam edebilirler.
Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi,
yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere
tamamen veya kısmen bırakabilir.
Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.
Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim
Kurulu’na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu’nun tespit
edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli
gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri
alabilir.
Yönetim Kurulu , uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden
oluşan danışma , koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt
komiteler
oluşturulabilir.
Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim
Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.
Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine Şirket’e yönetim kurulu üyeliği ve
komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında ücret, ikramiye,
prim veya kazanç payları ödenebilir. Ödemelerin şekil ve miktarı mevzuata
uygun olarak ilgililerince belirlenir.
Madde 11 - YÖNETİM KURULU'NA AİT HÜKÜMLER
Yönetim Kurulu Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman toplanır.
Yönetim Kurulu başkanı ve üyelerinin ücretleri Genel Kurul'ca tesbit edilir.

Yönetim Kurulu'nun hak, vecibe, mükellefiyet ve mesuliyetleri, toplantı şekil ve nisabı,
azanın çekilmesi, ölüm veya vazifesini engel olan halleri, ve Yönetim Kurulu'na ait diğer
hususlar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 312/2 nci maddesi gereğince tüzel kişileri temsilen Yönetim Kurulu
Üyesi olanların, temsil ettikleri tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bildirilmesi halinde, bu
şahıslar üyelikten istifa etmiş sayılırlar.
Madde 12 - YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ
Kanunda ve bu ana sözleşmede Genel Kurul Kararı alınması gerekli görülen işler dışındaki
bütün kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.
Aşağıdaki hususlar da Yönetim Kurulu kararı ile yapılır :
a) Şirket Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcılarının işe alınmaları, işten çıkarılmaları.
b) TTK 319 hükümleri çerçevesinde murahhas üye ve/veya komiteler oluşturma ve bu
cümleden olmak üzere kredi işlemlerini takip edecek kredi komitesinin oluşturulması,
bunların çalışma esasları ve yetki ve görevlerinin tesbiti.
Madde 13 - GENEL MÜDÜR VE DİĞER YÖNETİCİLERİN SEÇİMİ
Yönetim Kurulu, tespit edeceği ilkeler ve sınırlar içerisinde Şirketin teknik ve idari işlerini
yürütmek üzere "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet
Esasları Hakkında Yönetmelik” de tarif edilen niteliklere sahip bir Genel Müdür ve Genel
Müdür Yardımcıları ile 1. derecede imza yetkisine sahip olan yöneticileri seçer.
Genel Müdür'ün, Genel Müdür Yardımcılarının ve 1. derecede imza yetkisine sahip
yöneticilerin görev ve yetkileri ile ödenekleri Yönetim Kurulu'nca saptanır.
Madde 14 - ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI
Şirketin yönetimi, temsil ve ilzamı Yönetim Kurulu'na aittir.
Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olabilmesi
için, bunların Şirketin ticari ünvanı altına atılmış ve Şirket adına imzaya yetkili kişilerin
imzasını taşıması lazımdır.

İmzaya yetkili kişiler ve bunların yetki dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile tayin ve tesbit
olunur.

Madde 15 - DENETÇİLER
Genel Kurul gerek ortaklar arasından, gerekse dışarıdan her yıl için en az 2 denetçi seçer.
Denetçiler heyet halinde vazife görürler. Eski denetçilerin tekrar seçilmeleri caizdir.
İlk Genel Kurul toplantısına kadar denetçi olarak;
İsim
1. Nevzat Tüfekçioğlu

2. Ahmet Turul

Tabiyeti
T.C.

T.C.

İkametgah Adresi
Ayte Çavuş Sok. No.14 Daire 16
Suadiye - İSTANBUL
Kayasultan Sok. No.36/9
Kozyatağı-Erenköy-İSTANBUL

seçilmişlerdir.

Madde 16 - DENETÇİLERİN GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Denetçilerin görev, yükümlülük ve sorumlulukları ve denetçiliğe ilişkin diğer hususlarda Türk
Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Denetçilere verilecek ücret Genel Kurul'ca tayin ve
tesbit olunur.
Madde 17 - GENEL KURUL
Şirket Genel Kurulu tüm ortaklardan teşekkül eder. Genel Kurul olağan veya olağanüstü
olarak toplanır. Olağan Genel kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay
içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun
369'ncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek karara bağlanır.
Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret
Kanunu ve bu Esas Mukavele'de yazılı hükümlere göre toplanarak gereken kararları alır.
En az bir yönetim kurulu üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu
bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda
bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili genel kurul toplantısında hazır bulunur. Bu

kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı
başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulur.

Madde 18 - TOPLANTI YERİ
Genel kurullar Şirketin yönetim merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir
yerinde veya Yönetim Kurulu kararı ile diğer bir şehirde toplanır.
Madde 19 - TOPLANTI KOMİSERİ
Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarının toplantı gününden en az onbeş gün önce
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesi ve gündemle toplantıya ilişkin belgelerin birer
örneğinin gönderilmesi zorunludur.
Bütün Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri'nin bulunması ve
toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak
Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı
tutanakları geçersizdir.
Madde 20 - TOPLANTI NİSABI
Genel Kurul toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tayin edilir.
Madde 21 - OY HAKLARI VE KULLANILMASI
Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya
vekillerinin her hisse için bir oy hakları vardır.
Oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak, hazır bulunan hissedarların sermayenin
1/10'una sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak lazımdır.
Madde 22 - VEKİL TAYİNİ
Genel Kurul toplantılarına katılamayan hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlar arasından
veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan
vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya
yetkilidirler. Vekaletnamenin şekli Yönetim Kurulu'nca tayin ve ilan edilir.

Madde 23 - İLANLAR
Şirkete ait ilanlardan, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı mecburi olanların bu
gazetede ilanı ile iktifa edilir. Bunun haricindeki ilanlar İstanbul'da yayınlanan günlük
gazetelerden biriyle yapılır.
Kanunen belli bir süre önce yayınlanması gereken ilanlarda, bu cihet ve ilanı mecburi olan
hususlar dikkate alınır.
Genel Kurul toplantıları ile hissedarları ilgilendiren tebligat, nama yazılı hisse sahiplerinin
Şirkette kayıtlı adreslerine taahhütlü mektuplarla bildirilir.
Madde 24 - ESAS MUKAVELE TADİLİ
Bu Esas Mukavele'de Genel Kurul kararı ile yapılacak değişikliklerin tekemmül ve tatbiki
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun uygun görüşüne ve Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve
Ticaret sicili'ne tescil ettirildikten sonra, ilanları tarihinden itibaren muteber olur.
Madde 25 - BAKANLIĞA VERİLECEK SURETLER
Yönetim Kurulu ve Murakıp raporları ile bilanço kar ve zarar cetveli, hazır bulunan
hissedarlar cetveli ve Genel Kurul zaptından 3'er nüsha, Genel Kurul'un son toplantı
tarihinden itibaren engeç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya
toplantıda hazır bulunacak komisere verilecektir.
Madde 26 - HESAP DÖNEMİ
Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona
erer, fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin
Aralık ayının sonuncu günü sona erer.
Madde 27 - KARIN TESBİT VE DAĞITIMI
Şirketin ödenmiş ve ödenecek her türlü masrafları, amortisman ve ayrılması gerekli
karşılıkları hesap senesi sonundaki gelirlerinden indirildikten sonra geriye kalan miktar
Şirketin karını teşkil eder.
Bu suretle hesaplanan Şirket karından;

a. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 birinci kanuni yedek akçe ayrılır.
b. Şirket tüzel kişiliğine terettüp eden mali yükümlülükler ayrılır.
c. Ödenmiş sermayenin % 5'i oranında birinci temettü payı ayrılır.
d. Karın yukarıdaki şekilde dağıtımından sonra kalan tutarın ertesi yıla aktarılmasına veya
ortaklara dağıtılmasına Genel Kurul karar verir.
e. Ortaklara dağıtılmasına karar verilen kar payının hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği
Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır.
f.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3'ncü maddesi hükmü saklıdır.

Madde 28 - YEDEK AKÇELER
Şirket tarafından ayrılan birinci kanuni yedek akçe, Şirket sermayesinin beşte birine varana
kadar ayrılır. Fakat bu miktar, herhangi bir sebeple azalacak olursa, aynı nisbete varıncaya
kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur.
Madde 29 - FESİH VE İNFİSAH
Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan sebeplerle veyahut mahkeme kararı ile infisah
eder. Şirketin fesih veya infisahı takdirinde tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri
dairesinde icra olunur.
Madde 30 - YETKİLİ MAHKEME
Şirketin gerek faaliyeti gerek tasfiyesi zamanında, Şirket ile ortaklar arasında çıkacak
ihtilaf ve doğacak davalarda yetkili mahkeme, Şirket merkezinin bulunduğu yer
mahkemeleridir.
Madde 31 - KANUNİ HÜKÜMLER
Bu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili
Kanun ve mevzuat hükümleri ile bunlara bağlı yönetmelik ve tebliğ hükümleri uygulanır.
Madde 32 - VAKIF KURMA VE KURULMUŞ OLAN VAKIFLARA ÜYELİK

Şirket memur, hizmetli ve işçileri için Türk Ticaret Kanunu'nun 468. Maddesinde
öngörüldüğü nitelikte Vakıf kurabileceği gibi bu mahiyette kurulan Vakıflara da katılabilir.

