FRİGO-PAK GIDA MAD. SAN. VE TİC. A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’ndan:
Sicil No : 200641 / 148177
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İstanbul valiliği dahilinde Şişli semtinde Esentepe Mahallesinde Subay evleri hanının G.Blok
numara. Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı’nın 1.2.1984 tarihinde tasdikinden geçen esas mukavelesi ile İstanbul
1.nci ticaret mahkemesinin 2.2.1984 tarih esas 1984 / 543 karar 1984 / 472 sayılı mahkeme
kararının ve İstanbul 16.ncı noterliğinden 14.2.1984 tarih 4996 sayı ile tasdikli idare meclisi
kararının tescil ve ilanı istenmiş İstanbul 7.nci noterliğinden 23.1.1984 tarih 3651 3653 sayı
ile tasdikli imza beyannameleride memuriyetimize tevdi kılınmış olmakla 6762 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanarak
14.2.1984 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
İstanbul 1.nci Asliye Ticaret Mahkemesi Kararı
Esas No
Karar No
Heyet Başkanı
Üye
Üye

:
:
:
:
:

1984 / 543
1984 / 472
A.Hulusi Gürbüz
Çetin Uğuzbalaban
Güler Araz

Kurulmasına giriştikleri Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin
kuruluşunun onanması için verilen 2.2.1984 tarihli dilekçe ve ekleri incelendi. Şirket ana
mukavelesinin Ticaret Bakanlığınca uygun görülerek kurulmasına izin verildiği ve
sermayesinin yüzde 25’inin İş bankası Küçükçekmece şubesine yatırıldığı anlaşıldığından
istemin kabulü ile TTK.nun 303.maddesi delaletiyle 299. maddesi gereğince Frigo-Pak Gıda
Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin Kuruluşunun Onanmasına 500 lira harcın ilgili şirketten
alınmasına 2.2.1984 tarihinde oy birliği ile karar verildi.
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş)
Yayın Tarihi : 23.02.1984
Sayısı
: 953
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FRİGO-PAK GIDA MAD. SAN. VE TİC. A.Ş.’NİN
YÜRÜRLÜKTE BULUNAN EN SON ESAS SÖZLEŞMESİDİR
KURULUŞ
Madde 1- (23.02.1984 tarih ve 953 sayılı TTSG)
Aşağıda adları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun
Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket
teşkil edilmiştir.
1- Yunus İsmail Saka
T.C. Uyruklu
İstanbul 1.Levent Nispetiye Mah. Birlik Sok. No.15/12’de ikamet eder.
2- Ali Haydar Güçlü
T.C. Uyruklu
İstanbul Suadiye Korupark Sok. No.14/1’de ikamet eder.
3- Mukaddes Saka
T.C. Uyruklu
İstanbul Yeşilyurt Ekin Sokak No.19/9’da ikamet eder.
4- Ertuğrul Özdemir
T.C. Uyruklu
İstanbul Şişli Sağdıç Sokak No.39/4’de ikamet eder.
5- Çimen Saka
T.C. Uyruklu
İstanbul Yeşilyurt Ekin Sokak No.19/9’da ikamet eder.
ŞİRKETİN UNVANI
Madde 2- (23.02.1984 tarih ve 953 sayılı TTSG)
Şirketin Ünvanı
Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’dir.
AMAÇ VE KONU
Madde 3- (25.03.2013 tarih ve 8285 sayılı TTSG)
Şirketin amaç ve konusu aşağıda sayılmıştır.
a. Şirket her nevi konserve, komposto ve salça imal eder, imal ettirir, bunların yurt içinde
alım ve satımı ile ithalat ve ihracatını yapar.
b. Şirket her nevi reçel ve marmelat imal eder, imal ettirir, bunların yurt içinde alım ve
satımı ile ithalat ve ihracatını yapar.
c. Şirket her nevi tarımsal, hayvansal, deniz ve tatlı su, orman, el sanatları, sınai ve maden
ürünlerinin üretilmesi, alımı, satımı, depolanması, ithalat ve ihracatı işleriyle iştigal eder.
d. Şirket her nevi metal, dokuma, konfeksiyon, ağaç sanayii ürünlerinin imalatı, alımı,
satımı, ithalat ve ihracatı işleriyle iştigal eder.
e. Şirket konusu ile ilgili her nevi ardiye, soğuk hava deposu ve ambalaj işleri ile iştigal eder.
f. Şirket konusu ile ilgili her nevi gıda maddelerinin alımı, ithalat ve ihracatı işleri ile
iştigal eder.
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g. Şirket konusu ile ilgili her nevi mümessillik, komisyonculuk, acentelik, ithalat ve ihracat
mutemetiği işleriyle iştigal eder.
h. Şirket alacağı kredilere teminat teşkil etmek üzere ipotek verebilir. Vermiş olduğu
ipotekleri artırabilir veya azaltabilir. Şirket ipotek alabilir, ipotekleri fek edebilir, bunları
kaldırabilir, menkul ve gayrimenkulleri üzerinde her nevi aynı hak tesis ettirebilir. Bunları
kaldırabilir. İktisap ettiği aynı hakları gerektiğinde azaltır, çoğaltır, başkalarına devredebilir.
Her nevi aynı hak devralabilir.
ı. Şirket yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere mevzuu ile ilgili yerli
ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurabilir veya kurulmuş
şirketlere katılabilir. Sermaye Piyasası Kanunu’nun madde 21/1 hükmü saklıdır.
i. Şirket konusu ile ilgili her nevi mühendislik ve müşavirlik işleriyle iştigal eder.
j. Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında şubeler, acentelikler, bayilikler, satış
mağazaları ve irtibat büroları açabilir, gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişilere
bayilik ve acentelikler verebilir.
k. Şirket mevzuu dahilindeki işleri için gerekli her nevi gayrimenkul, tesisat, teçhizat, vasıta
satın alabilir, gayrimenkullerin üzerinde her nevi inşaatlar yapabilir, menkul ve
gayrimenkullerini kiraya verebilir veya başkalarının menkul ve gayrimenkullerini
kiralayabilir.
l. Şirket her nevi sigorta acenteliği yapabilir.
m. Şirket mevzuu ile ilgili ve faaliyetleri için yararlı ruhsatname, izin, ihtiraberatı, marka,
lisans, know-how, imtiyaz, alameti farika gibi haklar istihsal ve iktisap edebilir, kullanabilir,
veya üçüncü kişilere kısmen veya tamamen devredebilir, başkalarına ait olanları devralabilir.
n. Şirket kuracağı tesisler için her nevi teşvik tedbirlerinden yararlanabilir, kendine gerekli iç
ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden temin
edebilir ve bu işlerle ilgili her nevi tasarrufta bulunabilir. Şirket gerekli yasal prosedürleri
yerine getirmek ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak kaydıyla Tahvil ve diğer
borçlanma araçları ihraç edebilir.
o. Şirket her nevi Meyve Suyu – Meyveli – Meyvesiz Gazoz – Soda – Su velhasıl her
türlü gazlı – gazsız, likit içecek imal eder, imal ettirir. Bunların yurt içinden alım ve satımı ile
ithalat ve ihracatını yapar.
Şirket’in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek
dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde
belirlenen esaslara uyulur.
Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka
işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun
onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.
Şirket’in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde ilgili bakanlık ile Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

3

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
Madde 4- (18.07.2012 tarih ve 8114 sayılı TTSG)
Şirketin merkezi İstanbul’dadır. Adresi Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet Sokak No:24 F
Blok Daire:21-22 Kadıköy/İstanbul’dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil
ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili
Bakanlığa bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.
Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil
ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, ilgili Bakanlığa bilgi vererek, yurt
içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.
ŞİRKETİN SÜRESİ
Madde 5- (23.02.1984 tarih ve 953 sayılı TTSG)
Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresizdir.
SERMAYE VE PAYLAR
MADDE 6- (26.04.2021 tarih ve 10316 sayılı TTSG)
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 26.10.1995 tarih ve 1424 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye
sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 175.000.000 (Yüzyetmişbeşmilyon) Türk Lirası olup, her
biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde tamamı hamiline yazılı 17.500.000.000
(Onyedimilyarbeşyüzmilyon) paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan 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
Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması
zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu
kararıyla sermaye artırımı yapamaz.
Şirket her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde hamiline yazılı paylar ihraç eder. Daha önce
Nama yazılı olarak ihraç edilen paylar Hamiline yazılı kabul edilir.
Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiş 11.100.000
(Onbirmilyonyüzbin) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 1.110.000.000
(Birmilyaryüzonmilyon) adet paya ayrılmıştır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı
hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Yönetim Kurulu 2021-2025 yılları arasında kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline
yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Şirketin kayıtlı
sermaye sistemine tabi olduğu süre zarfında yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde
pay ihracı ile pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması hususlarında
karar almaya yetkilidir.
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YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ
Madde 7- (18.07.2012 tarih ve 8114 sayılı TTSG)
Şirketin işleri ve idaresi, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Mevzuatı çerçevesinde hissedarlar veya dışarıdan seçilecek en az 5, en fazla 7 üyeden oluşan
bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.
Yönetim Kurulu’nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan
yönetim kurulu üyeleri içerisinde bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulu’nda görev alacak
bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim
İlkeleri düzenlemelerine göre tespit edilir.
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin görev süresi Genel Kurulca azami 3 yıl olarak belirlenir. Süresi
biten üye tekrar seçilebilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Üyelerini kısmen veya tamamen,
görev sürelerine bağlı kalmaksızın her zaman değiştirebilir.
Üyelerden birinin istifa etmesi, görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi veya bağımsız
yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi gibi sebeplerle Yönetim Kurulu
üyeliklerinde boşalma olursa, ilk toplanacak Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere,
boşalan üye yerine Yönetim Kurulu geçici olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Mevzuatı ve bu Esas Sözleşme Hükümlerine uygun olarak yeni bir üye seçip toplanacak ilk
Genel Kurulun onayına sunar. İlk genel kurulda onanan yeni üye eski üyenin süresini
tamamlar.
Yönetim Kuruluna bir tüzel kişinin temsilcisi olarak seçilen kişilerin, bu tüzel kişi ile ilgisinin
kesildiğinin yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilmesi ile ilgili üye istifa etmiş sayılır.
ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI, YÖNETİM
KURULU ÜYELERİNİN YETKİLERİ VE GÖREV TAKSİMİ
Madde 8- (25.03.2013 tarih ve 8285 sayılı TTSG)
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile
işbu esas sözleşme ve bu hususlarda Şirketin Genel Kurulu tarafından alınan kararlarla
kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder.
Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek için Sermaye
Piyasası Kurulu’nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulması
gereken komiteleri oluşturur.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim
İlkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu Kararları geçersiz olup,
esas sözleşmeye aykırı sayılır.
Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek
bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı
altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.
Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydı ile TTK’nın 367.maddesine göre
düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim
kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. En az bir yönetim kurulu üyesinin
temsil yetkisine haiz olması şarttır.
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Yönetim kurulu borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç yetkisine haizdir.
Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk
Ticaret Kanununun 1527 nci 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 sistemlerde 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 Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
MURAKIPLAR VE GÖREVLERİ İLE ŞİRKETİN DENETİMİ
Madde 9- (25.03.2013 tarih ve 8285 sayılı TTSG)
Esas sözleşmeden çıkarılmıştır.
GENEL KURUL
Madde 10- (25.03.2013 tarih ve 8285 sayılı TTSG)
a. Davet Şekli :
Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette aşağıdaki
hüküm saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Genel Kurul toplantıya, Şirket’in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde
yayınlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.
b.Toplantı Vakti :
Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede
en az bir defa olağanüstü kurullar ise şirketin işlerinin icabettirdiği hallerde ve zamanlarda
toplanırlar.
c. Rey Verme Şekli ve Tayini :
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya
vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır.
Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin
edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından
başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler.
Yönetim Kurulu vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olarak tayin ve ilan eder.
Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.
d. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı :
Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu’nun hükümleri çerçevesinde
müzakereler yapılır ve kararlar alınır.
e. Toplantı Yeri:
Genel kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin
elverişli bir yerinde toplanır.
f. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım :
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
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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.
TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI
Madde 11- (25.03.2013 tarih ve 8285 sayılı TTSG)
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi’nin bulundurulması
zorunludur. Bu hususta Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk
Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
İLAN
Madde 12- (18.07.2012 tarih ve 8114 sayılı TTSG)
Şirkete ait ilanlar mevzuat ve öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay
sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile Türk
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen
asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.
Genel Kurul toplantı ilanı, genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Şirketin
internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması
gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim
ilkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.
KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI HESAP DÖNEMİ
Madde 13- (23.02.1984 tarih ve 953 sayılı TTSG)
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.
KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI
Madde 14- (18.07.2013 tarih ve 8366 sayılı TTSG)
Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif
amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel
kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık
bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla
aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.
Genel Kanuni Yedek Akçe:
a- Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesi gereğince %5 oranında kanuni yedek
akçe ayrılır.
Birinci Temettü:
b- Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ
üzerinden Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci
temettü ayrılır.
c- Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul kar payının, bağımsız yönetim
kurulu üyeleri hariç yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere
dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
İkinci Temettü:
d- Net dönem karından, (a), (b), ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten
sonra kalan kısmı, genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak
dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521’inci maddesi uyarınca kendi isteği ile
ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

7

Genel Kanuni Yedek Akçe:
e- Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan
kısımdan, ödenmiş sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan
tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesinin 2.fıkrası uyarınca
genel kanuni yedek akçeye eklenir.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri
için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe
ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında bağımsız yönetim kurulu
üyeleri hariç şirketin yönetim kurulu üyelerine, memur, müstahdem ve işçilere kardan pay
dağıtılmasına karar verilemez.
Paylara ilişkin temettü, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve
iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki
teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.
Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri
alınamaz.
İHTİYAT AKÇESİ
Madde 15- (18.07.2013 tarih ve 8366 sayılı TTSG)
Esas sözleşmeden çıkarılmıştır.
MENKUL KIYMET İHRACI
Madde 16- (14.04.1995 tarih ve 3767 sayılı TTSG)
Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde tahvil, finansman
bonosu ve ihraç yetkisi münhasıran genel kurula tanınanlar dışında her nevi menkul kıymet
çıkarmaya yetkilidir.
PAYLARIN DEVRİ
Madde 17- (18.07.2012 tarih ve 8114 sayılı TTSG)
Paylar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri
uyarınca serbestçe devredilebilirler.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
Madde 18- (18.07.2012 tarih ve 8114 sayılı TTSG)
Yönetim kurulu en az üç ayda bir toplanır. Bunun haricinde yönetim kurulu başkanı gerekli
gördüğü hallerde yönetim kurulunu toplantıya çağırabilir.
Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlar Yönetim Kurulu
üyelerinin tam sayısının çoğunluğu ile alınır.
BAĞIMSIZ DENETİM, FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR
Madde 19- (25.03.2013 tarih ve 8285 sayılı TTSG)
Şirket’in bağımsız denetimi Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde genel kurulca
belirlenecek bir bağımsız denetim firması tarafından gerçekleştirilir.
Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız
denetim raporu Kurul’ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.
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Şirket; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 26/09/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname Hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabidir.
Bağımsız Denetçi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca şirket genel kurulunca seçilir.
Bağımsız denetçinin, her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet
dönemi bitmeden seçilmesi şarttır.
Bağımsız denetçi seçiminden sonra yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi
bağımsız denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile
internet sitesinde ilan eder.
ÜCRET
Madde 20- (18.07.2012 tarih ve 8114 sayılı TTSG)
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Yönetim
Kurulu tarafından yazılı olarak tespit edilir ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak
ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınır ve
genel kurulca görüşülür. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret genel kurulun bu yönde
vereceği karara bağlıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde de
yayınlanır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde pay opsiyonları veya
şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bağımsız yönetim kurulu
üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olacaktır.
KANUNİ YÜKÜMLER
Madde 21- (18.07.2012 tarih ve 8114 sayılı TTSG)
Esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
Madde 22- (18.07.2012 tarih ve 8114 sayılı TTSG)
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine
uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları
geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve
şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek
verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetime ilişkin
düzenlemelerine uyulur.
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