KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

Kuruluş ve Kurucular :
Madde : 1
Aşağıda adları soyadları tabiiyetleri ve ikametgâhları yazılı hakiki ve hükmi şahıslar arasında
işbu esas mukavelename ve Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani kuruluşuna dair
hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.
a. H. İbrahim Bodur Holding A.Ş. T.C. Karaköy Tersane Cad. Hediye Sok. 4-6 İstanbul,
b. Kaledekor Yapı Malzemeleri Tıcaret A.Ş. T.C. Karaköy Tersane Cad. Hediye Sok. 4-6
İstanbul,
c. Yılmaz Zeylan, T.C. Emekli Subayevleri Blok 2, 37/12 Esentepe / İstanbul,
d. Akın Özseçen, T.C. Hüseyinağa Bahçe Sok. 8/8, Firuzağa, Cihangir, İstanbul,
e. Besim Huni, T.C. Seramik Fabrikası Lojmanları Çan, Çanakkale,
f. Ahmet Parlak, T.C. Seramik Fabrikası Lojmanları Çan, Çanakkale
g. Ertan Özyalçın, T.C. H. Çavuş Mah. Cabir Sokak 5, Bandırma
Ünvan :
Madde : 2
Şirketin Ünvanı,“Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”dir.
İşletme Konusu:
Madde : 3
Şirketin işletme konusunu teşkil eden muameleler başlıca şunlardır:
a) Çeşitli inşaat malzemelerinin imalatında kullanılan kimyevi maddeler imal etmek,
b) Özellikle çeşitli yapıştırıcılar, her türlü sınai dolgu maddeleri, plastik, akrilik ve silikat, bazlı
solüsyonlar, organik ve anorganik kimyevi maddeler, madeni yağlar, reçineler, izolasyon ve
tasfiye malzemeleri ve benzeri maddeleri imal etmek,
c) Her türlü sıva, cephe kaplama sistem ve ürünleri ile yapı malzemesi üretimi ve ticareti
yapmak. Bu konu ile ilgili olarak;
d) Bu konularla ilgili; her çeşit teknik malzeme ve sanayi ürünlerinin yapımı ve üretimi için
fabrika, imalathane, atölye veya tesisler kurmak,
e) Bu türlü malların satışı, pazarlaması ve tevziiyle iştigal etmek, işbu satış ve imalatla ilgili
ham, yarı ham, yarı mamul veya mamul maddeler mübayaa etmek veya başka suretle elden
çıkarmak, ihraç veya ithal etmek ve mümessillik ve bayilikler almak veya mümessillikler ve
bayilikler ihdas ile umumiyetle bu gibi maddeler ve emtia üzerinde dahili ve harici her nevi
ticari muamelelerde bulunmak,
f) Bu türlü malzemenin tatbikatını yapacak teknisyenleri yetiştirmek, bu maksatla öğretici
kurslar açarak mütehassıs, usta teknisyen ve çırakların eğitilmesini sağlamak ve bu yolda
devamlı neşriyat yapmak,
g) İşbu imalat ve faaliyetlerle ilgili olarak veya doğrudan doğruya her türlü maden ve taşocağı
imtiyaz ve ruhsatı almak, imtiyaz ve ruhsatı kullanmak, işletmek, işlettirmek, kiraya vermek
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ve kiralamak ve her türlü şekli ile istihsal olunacak bu madenlerden her türlü şekil ile istifade
etmek, satmak, ihraç etmek,
h) Maden ve taşocağı üretimi ve işletilmesi için gerekli her türlü tesisat ve donatımı kurmak,
satın almak ithal etmek veya başka suretlerle temin etmek, izin imtiyaz ve patent almak, üretilen
ham ve yarı mamullerin elenmesi, depolanması, taşınması, dağıtılması ve gönderilmesi için
gerekli her türlü faaliyetlerle ilgili tesis ve donatım kurmak, inşa etmek veya bunları kiralamak
ve kiraya vermek, satmak, devretmek.
i) Zikredilen faaliyetlerin icrası ve tahakkuku için her türlü iktisadi müesseseler tesis, hususiyle
müstakil hüviyette toptan ve perakende satış mağazaları açmak, mevcut ve bu nevi
müesseselerin kısmen veya tamamen devralmak, bunlara iştirak etmek,
j) Üretilen satın alınan ve ithal edilen mamullerin pazarlanabilmesi ve sevki için gerekli
ambalajın imal edilmesi ve her türlü şeklide temini için gerekli makine, tesisat ve teçhizatı
kurmak, satın almak, ithal etmek,
k) Bu konularda gerekli tesisat ve teçhizatı satın almak, ithal etmek veya başka suretlerle temin
etmek,
l) Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak
kaydıyla, satın aldığı veya imal ettiği bilcümle maddeleri satmak, ihraç etmek veya başka
suretle elden çıkarmak suretiyle ticari faaliyette bulunmak,
m) Şirket işletme konusunda tamamen veya kısmen aynı maksadı güden diğer firmalar ve
şirketlerle işbu faaliyetin müşterek esaslar dahilinde icrası için anlaşmalar akdetmek, Yatırım
hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere; bu anlaşmaları tatbik, Sermaye Piyasası
Kanununun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu nevi firma ve
şirketlerle bünyelerinin icap ettirdiği şekilde iştirakle kurmak, bunları kısmen yada tamamen
devralmak, hisselerini, almak ve alınan hisseleri satmak,
Şirket’in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili
mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.
n) Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak
kaydıyla, Şirket faaliyetleriyle ilgili olan ve bu faaliyetler için faydalı ve zaruri imtiyazları, telif
haklarını, alameti farikaları lisansları, royalty haklarını ve ticaret ünvanlarını iktisap etmek,
kullanmak, satmak, devretmek veya bunlara müteallik lisansları vermek,
o) Her türlü gayrimenkulleri gerek şirket, gerek başka şahıslar için rehin veya ipotek etmek,
başkasına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek kabul etmek, her türlü inançlı muameleleri
yapmak, ipotek aldığı bilcümle gayrimenkuller üzerindeki ipoteği fek etmek.
p) Şirket gayelerinin herhangi birini temin için kısa veya uzun vadelerle İstikrazlar akdetmek,
her nevi ticari senetler kabul ve ciro eylemek bunların tediyelerini temin için şirketin menkul
ve gayrimenkul mallarını rehin veya ipotek etmek,
Şu kadar ki, Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya
ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde
belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların
aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak
gerekli açıklamalar yapılacaktır.
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r) Her türlü nakil vasıtalarına sahip olmak kiralamak veya işletmek,
s) Şirket gayeleriyle ilgili diğer her türlü muameleleri yapmak ve kanunların şirketlere
bahşettiği her türlü hak ve selahiyetleri kullanmak.
t) Serbest Bölgeler de dahil olmak üzere yurt dışında mağaza, ofis, tesis ve depolar kiralar veya
iktisap edebilir. Yabancı personel istihdam edebilir.
u) Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden izin almak kaydı
ile, Kanun ve mevzuat hükümlerine göre kurulmuş şirketlere ortak olabilir, bu ortaklıklar ile
işbirliği yapabilir ve şube kurabilir.
ü) Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün izniyle yukarıda
bahsi geçen amaç ve konularla ilgili olarak ileride kurulacak veya kurulmuş bulunan şirket ve
kuruluşlara ortak olabilir veya iştirak edebilir.
v) Sermaye Piyasası mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi gerekli özel durum açıklamalarının
yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması,
yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi şartıyla, kendi işletme
konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere,
üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir,
vakıflara katılabilir. Genel Kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan
bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına
üst sınır getirme yetkisine sahiptir.
Şirket, Genel Kurul kararıyla, işletme konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada
sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası
Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla girişebilir.
Merkez ve Şubeler :
Madde : 4
Şirketin merkezi İstanbul’dadır. Adresi, Firuzköy, Firuzköy Blv. No:188, 34325
Avcılar/İstanbul’dur.
Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde
ilân ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı’na bildirilir.
Tescil ve ilân edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilân edilmiş
adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için
bu durum fesih sebebi sayılır.
Şirket Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bilgi vermek kaydı ile Yönetim Kurulu
kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.
Şirketin Süresi :
Madde : 5
Şirketin süresi sınırsızdır. Bu süre Ortaklar Genel Kurul’u Kararı ile kısaltılıp uzatılabilir.
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Şirketin Sermayesi :
Madde : 6
Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul
etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04/03/2021 tarih ve 12/324 sayılı izni ile kayıtlı sermaye
sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000.-TL (ÜçYüzMilyon Türk Lirası) olup, her biri
1(bir) kuruş nominal değerde nama yazılı 30.000.000.000 (otuzmilyar) adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için
geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025
yılından sonra Yönetim 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 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz
konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 115.000.000,-TL (YüzonbeşMilyonTürk Lirası )olup, söz konusu
çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 Kr.
(Bir Kuruş) nominal değerde 11.500.000.000 (OnbirMilyarbeşyüzMilyon) adet paya
bölünmüştür.
Bu paylardan 1 kr. (Bir kuruş) nominal değerde 22.000.000 (YirmiikiMilyon) adedi A Grubu
nama yazılı paydan (“A Grubu Pay") 11.478.000.000 (OnbirMilyardörtyüzyetmişsekizMilyon)
adedi ise, B Grubu nama yazılı paydan (“B Grubu Pay") oluşmaktadır.
22.000.000 (YirmiikiMilyon) adet A Grubu nama yazılı pay imtiyazlıdır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir
Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı
hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Sermaye artırımlarında A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B
Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B grubu pay
çıkarılacaktır. Bu durumda A Grubu pay sahipleri payları oranında B grubu payları iktisap
edebileceklerdir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü
zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış
sermayeyi artırmaya; imtiyazlı veya nominal değerinin altında veya üzerinde paylar ihraç
etmeye; pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu
hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri
arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine
payları oranında dağıtılır.
Paylar :
Madde : 7
A Grubu paylar ve (B) grubu paylar nama yazılıdır. A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin
seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.
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Yeni imtiyaz öngörülmesi veya mevcut imtiyazın kapsamının genişletilmesi hallerinde
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerdeki yükümlülüklere uyulması zorunludur.
Payların devri Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve
işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.
Her pay, şirkete karşı bölünmez bir bütündür ve bir payın birden çok sahipleri bulunduğu
takdirde, bu kimseler ancak ortak bir temsilci tayini suretiyle haklarını kullanırlar. Bu hususta
Türk Ticaret Kanunu’nun 432. ve 477. maddesi hükümleri uygulanır.
Bir payın intifa hakkına sahip olanlarla mülkiyetine sahip olanlar ayrı şahıslar olduğu takdirde
bunlar da şirkete karşı haklarını ortak bir temsilci aracılığı ile kullanacaklardır.
Aralarında anlaşamadıkları takdirde gerek yapılacak tebligat, gerek Genel Kurul’da bulunarak
oya iştirak için şirket yalnız intifa hakkı sahibini ve bunlar birden fazla iseler tayin edecekleri
temsilciyi tanır.
Sermaye Piyasası Aracı İhracı:
Madde: 8
Şirket’in ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı
niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda Yönetim Kurulu
yetkilidir. Bu konudaki ihraç yetkisi Yönetim Kurulu’na süresiz olarak devredilmiştir.
Şirketin Yönetimi ve Yönetim Kurulu :
Madde : 9
Şirketin işleri ve yönetimi, TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel
Kurul tarafından en çok 3 yıl süre ile seçilecek 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu
tarafından yürütülür.
Üyelerden dördü, A grubu pay sahipleri tarafından önerilecek adaylar arasından genel kurulca
seçilir.
Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası
Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen
bir üyenin Yönetim Kurulu’ndan herhangi bir sebeple ayrılması halinde, A Grubu pay sahipleri,
yeni bir Yönetim Kurulu üyesi adayı belirler ve Yönetim Kurulu söz konusu adayı TTK'nın
363. maddesi uyarınca ve bir sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu
üyesi olarak seçer.
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Yönetim Kurulu’nun sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat
kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile
Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Görev taksimi ve Yönetim Kurulu Toplantıları :
Madde :10
Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.
Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı genel kuruldaki seçimde A Grubunun aday
gösterdiği Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.
Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim
Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka mahalde yapılır.
Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret
Kanunu’nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret
Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar
Hakkında Tebliğ 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 sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti
alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ
hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu
ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.
Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri
Madde: 11
Şirketin yönetim ve temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Şirket işlerinin ve her
türlü malvarlığının yönetimi ve Şirket işletme konusu ile ilgili ve kanunen Genel Kurulun
yetkisine bırakılan hususlar haricinde Şirketin tüm işlerini ilgilendiren konularda yetkilidir.
Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin bilgi alma
ve inceleme hakları kısıtlanamaz ve kaldırılamaz.
Şirketin Temsil, İlzamı Ve Görev Taksimi
Madde :12
Şirketi temsil ve ilzam yetkisi yönetim kuruluna aittir. Şirket ile ilgili bütün belge, senet,
vekaletname, taahhütname, mukavele ve sair bilcümle evrakın, teklif, talep, kabul ve
beyanlarının geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu
tarafından kendilerine imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulü tescil ve ilan
olunan kişi veya kişilerin şirket unvanı altına vazedecekleri imzaları ile mümkündür. Şirketi
ilzama yetkili kişilerin ne şekilde imza edecekleri usulü Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.
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Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 375. maddesinde tanımlanan devredilemez görev
ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu’nun 367. maddesi uyarınca yönetimi
düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu
üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.
En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve
bunların temsil şekillerini gösterir karar 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’inci maddesi hükümleri saklıdır.
Yönetim Kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir.
Ücretler :
Madde:13
Yönetim Kurulu Üyelerine esas sözleşme ile belirlenen ya da genel kurul kararı ile belirlenecek
tutarda, huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun
ilgili düzenlemelerine uyulur.
Denetim:
Madde : 14
Şirket’in ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta
öngörülen hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili
mevzuat hükümlerine uyulur.
Genel Kurul :
Madde 15 :
Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:
1-Davet Şekli: Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret
Kanunu’nun ilgili hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan
gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerini
gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır.
Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili
hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantısına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu’nun
29/1 hükmü saklıdır.
Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantısı
Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.
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2-Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin Genel Kurul
toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun
1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde
Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak
sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına,
öneride 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.
3-Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul Şirketin hesap yılı sonundan itibaren üç ay içinde ve
senede bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda
toplanırlar.
4-Toplantı Yeri: Genel Kurullar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu’nun kararı üzerine
Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
5-Genel Kurul Başkanlığı: Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, onun
yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başkanlık eder.
6-Oy Verme ve Vekil Tayini: Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahipleri veya
vekilleri oy haklarını, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. A ve B grubu
pay sahipleri sahip oldukları her bir pay için bir oy hakkına sahiptir.
Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten
tayin edecekleri vekil marifeti ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller
kendilerine ait paylardan doğan oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu
oyları dahi kullanmaya yetkilidirler.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.
7- Oy Kullanma Şekli: Genel Kurul toplantılarında oylar açık ve el kaldırmak sureti ile
kullanılır. Ancak, toplantılarda hazır bulunan payların onda birini temsil eden paydaşların talebi
üzerine gizli oya başvurulabilir. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine
uyulur.
8-Toplantı ve Karar Yetersayısı: Genel Kurullarda toplantı ve karar yetersayıları konusunda
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Kurumsal Yönetim ilkelerine
ilişkin düzenlemelere uyulur.
9- Bakanlık temsilcisi bulunması: Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında
T.C.Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte
imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında
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alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli
değildir.
Hesap Yılı
Madde: 16
Şirketin faaliyet yılı her takvim senesinin Ocak ayının birinci gününün başından başlar ve
Aralık ayının sonuncu gününün sonunda biter.
Kârın Dağıtımı
Madde:17
Şirket kâr dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan
düzenlemelere uyar.
Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket genel giderleri ile muhtelif
amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği
tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık
bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan
miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:
Genel Kanuni Yedek Akçe:
a. Sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar, %5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci Kâr Payı:
b. Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden,
Şirket’in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.
c. Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine,
ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına
sahiptir.
İkinci Kâr Payı:
d. Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan
kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret
Kanunu’nun 521’inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya
yetkilidir.
Genel Kanuni Yedek Akçe:
e. Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan,
sermayenin % 5’i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10’u Türk Ticaret
Kanunu’nun 519. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ikinci yedek akçe olarak ayrılır ve genel
kanuni yedek akçeye eklenir.
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TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım
politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına,
ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi
dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için
belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.
Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri
dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki
teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.
Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri
alınamaz.
Şirket, Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun hükümlerine uygun olarak
avans kâr payı dağıtabilir. İlgili mali hesap dönemiyle sınırlı olmak koşulu ile Genel Kurul,
Yönetim Kurulu’na avans kâr payı dağıtım yetkisi verebilir.
Şirketin Sona Ermesi Ve Tasfiyesi
Madde :18
Şirketin sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk
Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
İlanlar
Madde :19
Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenleme
ve belirtilen sürelere uymak kaydıyla yapılır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile
Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.
Finansal Tablo ve Bağımsız Denetim Raporu İlanı
Madde:20
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile
bağımsız denetim raporları TTK’nın ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanır.
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
Madde:21
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine
uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları
geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.
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Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve
şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine kefalet, teminat,
rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal
yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerine tabi
olunması durumunda, yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri
Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Şirket Esas Sözleşmesinin Tadili:
Madde: 22
Şirket esas sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca
değiştirilebilir.
Kanuni Hükümler
Madde : 23
Bu Esas Sözleşme’de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

11

