
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) doğrultusunda pay sahiplerine 

duyurulması gereken ek hususlar şunlardır; 

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy 

hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay 

sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi. 

Şirket’in çıkarılmış sermayesi 11.625.000 TL (Onbirmilyonaltıyüzyirmibeşbin TürkLirası) olup, 

muvazaadan arî şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 

11.625.000 TL (Onbirmilyonaltıyüzyirmibeşbin TürkLirası) adet paya bölünmüş olup, 775.000 adet pay 

A Grubu ve nama yazılı ve 10.850.000 adet pay B Grubu ve hamiline yazılıdır. 

(A) grubu payların Ana sözleşmemizin 7 maddesinde ifade edildiği üzere yönetim kurulu üyelerinin 

seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya 

imtiyaz tanınmamıştır. Açıklama tarihi itibari ile ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir, A Grubu payların 

tamamı Karsusan Karadeniz Su Ürünleri San. A.Ş.’ne aittir; 

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı 
Nominal Değer 

(TL) 
Sermayedeki Payı 

(%) 
Oy Hakkı 
Oranı (%) 

Altınyağ Kombinaları A.Ş. 4.328.561,00 37,24 37,24 

Karsusan Karadeniz Su Ürünleri San. A.Ş. 1.599.189,00 13,76 13,76 

Diğer 5.697.250,00 49,01 49,01 

TOPLAM 11.625.000,00 100 100 

 

Şirketimizin 31/12/2015 tarihli ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir; 

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı 
Nominal Değer 

(TL) 
Sermayedeki Payı 

(%) 
Oy Hakkı 
Oranı (%) 

Karsusan Karadeniz Su Ürünleri San. A.Ş. 6.993.970,00 60,16% 60,16% 

Diğer 4.631.030,00 39,84% 39,84% 

TOPLAM 11.625.000,00 100 100 

 

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap 

dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki 

değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi. 

Borsa Yönetim Kurulu'nun 24/03/2016 tarihli toplantısında, payları Gelişen İşletmeler Pazarı'nda 

işlem gören Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak, Borsa Yönetim 

Kurulu'nun 22/04/2015 tarihli toplantısında Şirketin işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, esas 

faaliyetlerinden gelirlerini artırması ve sermaye kaybının giderilmesi için acilen tedbir alınması 

konusunda uyarılmasına karşın, şirketin işletme sermayesinin önemli bir kısmının tahsil kabiliyeti zayıf 

alacaklardan oluşması, 31/12/2015 tarihi itibariyle sermaye kaybının %68 olarak devam etmesi 

nedeniyle, Kotasyon Yönergesi'nin 35 inci maddesinin (f) bendi gereğince paylarının Yakın İzleme 

Pazarı'na alınmasına,  28/03/2016 tarihinden itibaren payların Yakın İzleme Pazarında işlem görmeye 

başlamasına ve konunun KAP'ta ilan edilmesine karar verilmiştir.  



Halka Açık Şirketlerde 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına 

ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu' nun 10.04.2014 tarih 2014/11 sayılı bülteninde ilan olduğu üzere, 

Kurul' un 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı ile, 

"Sermaye ve kanuni yedek akçelerin toplamının üçte ikisinin karşılıksız kaldığının tespiti halinde, 

şirket yönetim kurulunun, genel kurulu derhal toplantıya çağırmak ve bu genel kurulda sermayenin 

üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanması kararlarından birinin alınması amacıyla 

gündeme madde eklemekle yükümlü olduğuna" ile "Sermaye ve kanuni yedek akçelerin toplamının 

üçte ikisinin karşılıksız kaldığının tespiti halinde, şirket yönetim kurulunun, şirketin borca batıklık 

durumunu da incelemesi gerektiğine," ilişkin hükümleri kapsamında, 31.12.2015 tarihli mali tablolara 

göre; Ödenmiş Sermaye 11.625.000 TL, Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler 19.957 TL Özkaynak 

3.694.868 TL Sermaye Kaybı %68.27 olduğu tespit edilmiş olup Şirketin borca batıklık durumu 

incelemesi durumunda mali tablolara göre Varlıklar 5.501.411 TL, Yükümlükler 3.533.239 TL 

Özkaynak 3.694.868 TL' lık veriler üzerinden yapılan değerlendirme neticesinde, sermayesinin üçte 

biri ile yetinmesine karar verilmiştir. 

31.03.2016 itibari ile; Ödenmiş Sermaye 11.625.000 TL, Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler 19.957 

TL Özkaynak 4.134.644 TL Sermaye Kaybı % 64,49 olduğu tespit edilmiştir. 2016 yılı içerisinde gelirler 

ve yatırımlar konusunda yapılacak olan iyileştirmeler ile şirketin mali yapısının iyileştirilmesi 

hedeflenmekte olup, söz konusu iyileştirmeler gerçekleştikçe kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; 

azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, 

son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile 

ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim 

kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında 

bilgi. 

2015/8 sayılı 24/07/2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Necdet Bekar’ın istifası ile boşalan Yönetim 

Kurulu üyeliğine; ilk genel kurulun onayına sunmak üzere TC uyruklu 28988180958 TC Kimlik Nolu 

Ceher Dudayev Bulvarı 6342/3 Sokak No:7 Birgil Apartmanı Kat:2 Daire:4 Atakent İzmir adresinde 

mukim sayın Mehmet Dikkaya’nın atanmasına karar verilmiştir. 

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde doktorasını 

tamamlayan Mehmet Dikkaya, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’na bağlı olarak, sırasıyla Planlama, Çeşme 

Turizm Müdürlüğü, Madrid Turizm Ataşesi görevlerinin ardından, Oruçoğlu Yağ Sanayi A.Ş. ve Yonca 

Gıda Sanayi A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı, Agrikom Gıda Tarım Ltd. Şti.’de ise Genel Müdür olarak 

görev aldı. Altınyağ Kombinaları A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi, Altınyağ Biodizel’de Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı, Gürtaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Karsusan Su Ürünleri A.Ş.’de Genel Müdürlük 

görevini sürdüren Mehmet Dikkaya İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilmektedir.  

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

olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği 

hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri. 

2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak şirketimize bu şekilde bir talep ulaşmamıştır. 



d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas 

sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri. 

Yönetim Kurulumuz 25/12/2015 tarihinde yaptığı toplantı ile; Şirketimizin ana sözleşmesinin 6. 

Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilerek Kayıtlı Sermaye süresinin uzatımı talebi Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun 6/1/2016 tarihli yazısı ile uygun bulunmuştur. 

Eski Şekli: Yeni Şekli: 

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ 
Madde 6: 

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine 

göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30/01/2012 tarih ve 
185 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. 

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL 

(Ellimilyon TürkLirası) olup her biri 1 TL (Bir 

TürkLirası) itibari değerde 50.000.000 (ellimilyon) 

adet paya bölünmüştür. 

Şirket’in çıkarılmış sermayesi 11.625.000 TL 

(Onbirmilyonaltıyüzyirmibeşbin TürkLirası) olup, 

muvazaadan arî şekilde tamamen ödenmiştir. Bu 

sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 

11.625.000 TL Onbirmilyonaltıyüzyirmibeşbin 
TürkLirası) adet paya bölünmüş olup, 775.000 

adet pay A Grubu ve nama yazılı ve 

10.850.000 adet pay B Grubu ve hamiline 

yazılıdır. 

(A) grubu payların 7 maddede ifade edildiği üzere 

yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday 

gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline 

yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz 

tanınmamıştır. 

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu 
paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar 

karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Sermaye 

artırımlarında yeni pay alma haklarının 

kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, 

sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç 

edilir. 

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme 

esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu 
hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü 

zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar 

çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı ve 

itibari değerinin üzerinde veya altında pay 

çıkarmaya, pay 

sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını 

sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin 

haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya 

yetkilidir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması 

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ 
Madde 6: 

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine 

göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30/01/2012 tarih ve 
185 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. 

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL 

(Ellimilyon TürkLirası) olup her biri 1 TL (Bir 

TürkLirası) itibari değerde 50.000.000 (ellimilyon) 

adet paya bölünmüştür. 

Şirket’in çıkarılmış sermayesi 11.625.000 TL 

(Onbirmilyonaltıyüzyirmibeşbin TürkLirası) olup, 

muvazaadan arî şekilde tamamen ödenmiştir. Bu 

sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 

11.625.000 TL Onbirmilyonaltıyüzyirmibeşbin 
TürkLirası) adet paya bölünmüş olup, 775.000 

adet pay A Grubu ve nama yazılı ve 

10.850.000 adet pay B Grubu ve hamiline 

yazılıdır. 

(A) grubu payların 7 maddede ifade edildiği üzere 

yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday 

gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline 

yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz 

tanınmamıştır. 

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu 
paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar 

karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Sermaye 

artırımlarında yeni pay alma haklarının 

kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, 

sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç 

edilir. 

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme 

esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu 
hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü 

zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar 

çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı ve 

itibari değerinin üzerinde veya altında pay 

çıkarmaya, pay 

sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını 

sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin 

haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya 

yetkilidir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması 



yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol 
açacak şekilde 

kullanılamaz. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı 

sermaye izni 2012-2016 yılları için geçerlidir. 

2016 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına 

ulaşılmamış olsa dahi 2016 yılından sonra 

Yönetim Kurulu’nun sermaye artırım kararı 

alabilmesi için; 

daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan 

tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin 
almak sureti ile Genel Kurul’dan yeni bir süre için 

yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin 

alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye 

sisteminden çıkmış sayılır. 

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı 

kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan 

hakkının kullanımının kısıtlandığı durumlarda 

yeni ihraç edilen tüm paylar piyasa fiyatı ile halka 

arz edilir. 

Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak 
bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. 

Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret 

Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri 

çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. 

Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk 

Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve 

mevzuatı hükümleri saklıdır. 

yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol 
açacak şekilde 

kullanılamaz. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı 

sermaye izni 2016-2020 yılları için geçerlidir. 

2020 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına 

ulaşılmamış olsa dahi 2020 yılından sonra 

Yönetim Kurulu’nun sermaye artırım kararı 

alabilmesi için; 

daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan 

tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin 
almak sureti ile Genel Kurul’dan yeni bir süre için 

yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin 

alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu 
kararı ile sermaye artırımı yapamaz. 
Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı 

kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan 

hakkının kullanımının kısıtlandığı durumlarda 

yeni ihraç edilen tüm paylar piyasa fiyatı ile halka 

arz edilir. 

Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak 
bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. 

Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret 

Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri 

çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. 

Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk 

Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve 

mevzuatı hükümleri saklıdır. 

 

Yönetim Kurulumuz 16.03.2016 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin ana sözleşmesinin 12. 

Maddesinin Kurul’un 04.02.2016 tarih ve 4/117 sayılı Kararı doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu’nun 1527 nci maddesi’ne uyum gerekçesi ile aşağıdaki tadil metnine uygun olarak 

değiştirilmesine karar verilmiştir. 

MEVCUT METİN YENİ METİN 

GENEL KURUL 
Madde 12: 
Pay sahipleri şirket işlerine ilişkin haklarını genel kurulda 

kullanırlar. Pay sahiplerinin, genel kurul dışındaki bilgi 

alma ve inceleme hakkı saklıdır. 

 

Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. 

Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan 

itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve 

Türk Ticaret Kanununun 409 ve 413. maddesi hükmü 

göz önüne alınarak Genel 

Kurulu toplantıya çağıran tarafından hazırlanan 

gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun görüşülmesini veya ortaklara 

duyurulmasını istediği hususlar, gündeme bağlılık 

ilkesine uyulmaksızın genel 

kurul gündemine alınmak zorundadır. 

GENEL KURUL 
Madde 12: 
Pay sahipleri şirket işlerine ilişkin haklarını genel kurulda 

kullanırlar. Pay sahiplerinin, genel kurul dışındaki bilgi alma 

ve inceleme hakkı saklıdır. 

 

Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Olağan 

Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç 

ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret 

Kanununun 409 ve 413. maddesi hükmü göz önüne alınarak 

Genel 

Kurulu toplantıya çağıran tarafından hazırlanan gündemdeki 

konuları görüşüp karara bağlar. Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını 

istediği hususlar, gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın 

genel kurul gündemine alınmak zorundadır. 

 



 

Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin gerektirdiği 

hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Olağanüstü 

Genel Kurulun toplanma yeri ve zamanı Türk Ticaret 

Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine 

göre ilan olunur. 

 

Azlık hakları, şirketin ödenmiş sermayesinin en az 

yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından 

kullanılır. Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın 

menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak 

yapılır. 

 

Yönetim Kurulu, genel kurul çalışmalarına ilişkin esas ve 

usullerin belirlenmesine yönelik iç yönerge hazırlar. İç 

yönerge genel kurul tarafından onaylanır ve ticaret 

siciline tescil edilir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 

Piyasası Mevzuatı hükümlerini dikkate alarak hazırlanan 

iç yönerge, kanunların izin verdiği durumlar dışında, 

ortakların genel kurula katılma, oy kullanma, dava 

açma, bilgi alma, inceleme ve denetleme gibi 

vazgeçilemez nitelikteki haklarını, toplantı başkanlığının 

kanunlardan kaynaklanan görev ve yetkilerini 

sınırlandıran veya ortadan kaldıran özel hükümler 

içeremez. 

 

Genel Kurul toplantıya, şirketin internet sitesi ve 

Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası 

Kurulu’nca belirlenen diğer yerlerde yayınlanan ilanla 

çağırılır. Bu çağrı ilan ve toplantı günleri hariç olmak 

üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. 

Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanunu 

ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri 

uygulanır. 

 

Genel kurul toplantılarında oylar, Türk Ticaret Kanunu 

ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun 

şekilde; vekaleten kullanılanları da belirleyen belgeler 

gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır 

bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin 

yirmide birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya 

başvurmak gerekir. 

 

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır 

bulunan A ve B Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin 

her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır. 

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi 

aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil 

vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan 

temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri 

ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya 

yetkilidirler. 

 

Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. 

Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki 

devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması 

Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin gerektirdiği hallerde 

toplanarak gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurulun 

toplanma yeri ve zamanı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 

Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre ilan olunur. 

 

Azlık hakları, şirketin ödenmiş sermayesinin en az yirmide 

birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır. Genel 

kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve 

medya dahil kamuya açık olarak yapılır. 

 

Yönetim Kurulu, genel kurul çalışmalarına ilişkin esas ve 

usullerin belirlenmesine yönelik iç yönerge hazırlar. İç 

yönerge genel kurul tarafından onaylanır ve ticaret siciline 

tescil edilir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Mevzuatı hükümlerini dikkate alarak hazırlanan iç yönerge, 

kanunların izin verdiği durumlar dışında, ortakların genel 

kurula katılma, oy kullanma, dava açma, bilgi alma, 

inceleme ve denetleme gibi vazgeçilemez nitelikteki 

haklarını, toplantı başkanlığının kanunlardan kaynaklanan 

görev ve yetkilerini sınırlandıran veya ortadan kaldıran özel 

hükümler içeremez. 

 

Genel Kurul toplantıya, şirketin internet sitesi ve Kamuyu 

Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nca 

belirlenen diğer yerlerde yayınlanan ilanla çağırılır. Bu çağrı 

ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı 

tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Genel Kurul 

toplantılarına davette Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 

Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. 

 

Genel kurul toplantılarında oylar, Türk Ticaret Kanunu ve 

Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun şekilde; 

vekaleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el 

kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay 

sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip 

olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir. 

 

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır 

bulunan A ve B Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her 

bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır. 

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından 

veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil 

olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi 

oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu 

oyları da kullanmaya yetkilidirler. 

 

Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Yetki 

belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden 

ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, 

devredenin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. 

Vekaleten oy kullanılması konusunda Türk Ticaret Kanunu 

ve Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur. Bir hisse senedinin 

birden fazla malikinin bulunması halinde ancak bir temsilci 

marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. 

 

Genel kurul toplantılarının şirketin merkez adresinde 



kaydıyla, oyu, devredenin isteği doğrultusunda 

kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılması 

konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

mevzuatına uyulur. Bir hisse senedinin birden fazla 

malikinin bulunması halinde ancak bir temsilci 

marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. 

 

Genel kurul toplantılarının şirketin merkez adresinde 

yapılması esastır. Ancak genel kurul toplantıları şirket 

merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin (il veya ilçe) 

başka bir yerinde, toplantıya ait davette belirtilecek 

başka bir adreste de yapılabilir. 

 

Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar 

yeter sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 

Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır. 

 

Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası 

Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt 

Kuruluşu düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan sair 

mevzuata uygun olarak genel kurul toplantısına 

katılabilirler. 

 

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası 

Kanunu ve sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri 

kullanır ve görevleri yerine getirir. 

yapılması esastır. Ancak genel kurul toplantıları şirket 

merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin (il veya ilçe) 

başka bir yerinde, toplantıya ait davette belirtilecek başka 

bir adreste de yapılabilir. 

 

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. 
 

Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter 

sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Mevzuatı hükümleri uygulanır. 

 

Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası 

Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu 

düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan sair mevzuata uygun 

olarak genel kurul toplantısına katılabilirler. 

 

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu 

ve sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve 

görevleri yerine getirir. 

 

 


