
ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA 

SÖZLEŞMESİ 

 

KURULUŞ 

MADDE 1: 

Ankara Ticaret sicilinin 56986 sicil numarasında kayıtlı ULUSOY ELEKTRİK İMALAT 

TAAHHÜT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin Türk Ticaret Kanunu’nun 152 maddesi 

uyarınca tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda ad ve adresleri yazılı ortaklar arasında bu esas 

mukavele ile Türk Ticaret Kanunu’ nun ANİ kuruluş hükümleri dairesinde bir ANONİM 

ŞİRKET teşkil edilmiştir. 

ADI SOYADI: 1. SAİT ULUSOY 

ADRESİ: Mesa Koru Sitesi Yeşilçam Sokak NO: 10 Çayyolu/ANKARA 

UYRUĞU: T.C. 

ADI SOYADI: 2. AKGÜL ULUSOY 

ADRESİ: Mesa Koru Sitesi Yeşilçam Sokak NO: 10 Çayyolu/ANKARA 

UYRUĞU: T.C. 

ADI SOYADI: 3. KUBİLAY HAKKI ULUSOY 

ADRESİ: Mesa Koru Sitesi Yeşilçam Sokak NO: 10 Çayyolu/ANKARA 

UYRUĞU: T.C. 

ADI SOYADI:4. ENİS ULUSOY 

ADRESİ: Mesa Koru Sitesi Yeşilçam Sokak NO: 10 Çayyolu/ANKARA 

UYRUĞU: T.C. 

ADI SOYADI: 5. ULUSOY ELEKTRİK PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

ADRESİ: Organize Sanayi Bölgesi Babürşah cd. No:24 Sincan /ANKARA 

UYRUĞU: T.C. 

 

 

 

 



ŞİRKETİN ÜNVANI 

MADDE 2: 

Şirketin ünvanı “ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ”dir. 

 

AMAÇ VE KONU 

MADDE 3: 

Şirketin Amaç ve Konusu başlıca şunlardır. 

a) Elektrik elektronik ve mekanik ile ilgili her türlü alet ve edevatın, cihazın imali, konusu ile 

ilgili taahhüt işlemlerine girme, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri deruhte etme başkalarının 

aldığı taahhüt işlerini devir alma veya devir etme, proje çizimi, kontrolörlük, her türlü teknik 

servis ve hizmeti yerine getirmek, bu amaçla fabrika, imalathaneler, atölyeler kurmak, 

kiralamak, inşa etmek, satın almak. 

b) Her türlü alçak ve yüksek gerilim elektrik malzemelerini transformatörler, jeneratörler, her 

nevi inşaat ve sıhhi tesisat malzemelerini, boya, elektrikli ev aletleri, dekorasyon malzemeleri, 

kazanlar, ısı, su, ses, tecrit elemanlarını, elektronik ve mekanik alet ve cihazları, her türlü 

madenden mamul levha, çubuk şerit, boru, tüpler, saç ve kütüklerin imalat alım, satım, ihracat 

ve ithalatları ile çimento ve alçı ile sertleştirilmiş maddelerin imalatı ve satışını yapmak, 

c) Her türlü iş makinaları başta olmak üzere nakil vasıtaları delici, kırıcı kaldırıcı, istifleyici, 

kısa ve uzun mesafelerde tel, ray ve bandaj üzerinde ulaşım yapan yol ve asfaltlama işlerinde 

kullanılan makine yedekleri ve cihazları ile optik tıbbi cihaz alet vesair ekipmanlara ait elektrik 

ve elektronik aksamlarını almak, kiralamak, imal etmek veya ettirmek satmak ithal etmek, 

ihracatta bulunmak komisyonculuğu ve mümessilliği işlerini yapmak, 

d) Yurtiçi ve yurtdışında her türlü inşaat ve taahhüt işleri deruhte etmek, bunları devretmek, 

devralmak, taşeron anlaşmaları yapmak, her türlü projeler tanzim etmek, müteahhitlik 

hizmetleri vermek, fizibilite, rantabilite etüdleri yapmak, mimarlık müşavirlik hizmetleri 

vermek. Yurt içi ve yurt dışında özel ve kamu kesimine ait her türlü enerji iletim, üretim ve 

dağıtım tesis hatları, liman, yol, her türlü sağlık ve sosyal tesisleri, inşaatları yapmak, onarmak, 

monte etmek, işletmek, mühendislik hizmetleri vermek. 

e)Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) md. 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, iştigal konusu 

ile ilgili yabancı sermayenin Türkiye’ye gelmesi için mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı 

sermayenin iştirakiyle yeni şirketler, tesisler, işletmeler kurup işletebilmek, yatırım hizmetleri 

ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla, devlet manalı idareler, belediyeler, kamu iktisadi 

teşebbüsleri tarafından kurulmuş şirketlerin özel ve teşebbüse ait her türlü yerli ve yabancı 

şirketlerin çıkaracakları borçlanma aracı, pay  ve diğer her türlü menkul kıymeti satın almak, 

satmak, devretmek ve bunlar üzerinde her türlü hukuki muamelelerde bulunmak, kurulmuş ve 

kurulacak her nevi ticari ortaklıklara ve şirketlere ortak olmak veya onları birleştirmek, yatırım 



yapmak, faal şirket ve firmalar aynen veya kısmen devralmak, bunlarla, kredi ilişkileri tesis 

etmek, 

f) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak şartıyla, iştigal 

konusu ile ilgili hususların tahakkuku için her türlü nakil vasıtalarını, demirbaşları, makine ve 

aletleri, gayrimenkuller almak, kiralamak, inşa etmek veya ettirmek, satmak veya kiraya 

vermek, ithal ve ihraç etmek, 

g) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak şartıyla, iştigal 

konusu ve ilgili işlerin yürütülmesi için her türlü vekaletnameleri almak, vermek, başkalarına 

veya şirkete ait gayrimenkul veya menkul mallar üzerinde rehin, ipotek gibi haklar tesis etmek, 

fekketmek, üçüncü şahısların borçları için gayri menkullerini ipotek etmek, kredi işlemlerine 

girişmek, her türlü teminatı vermek veya almak; orta, uzun, kısa vadeli istikrazlar akdetmek, 

h) Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin izin 

vermiş olduğu her tür sermaye piyasası aracını ihraç edebilir. Bu madde kapsamında Şirket 

tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını 

etkileyebilecek nitelikteki işlemler ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca 

yatırımcıları aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca 

yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile belirtilen 

özel durumlar kapsamında yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu 

iş, işlem ve faaliyetler bakımından SPKn’ 21’inci maddesi hükmü saklıdır. Şirketin kendi adına 

ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi 

hususlarında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslara 

uyulur. 

ı) Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı görülecek başka işlere 

girişmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu ile 

T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izinler 

alınmak suretiyle keyfiyet Genel Kurul’un onayına sunularak ve bu yolda karar alındıktan sonra 

işbu Ana Sözleşme’de yapılacak değişiklik şekliyle bu işleri de yapabilecektir. 

 

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ 

MADDE 4: 

Şirketin merkezi 1. OSB Genişleme Sahası Oğuz Cad. No. 6 Sincan / ANKARA ‘dır. 

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan 

ettirilir. 

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. 

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde 

ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. 



Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak TC. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’na ve gerektiğinde diğer ilgili kurum 

ve kuruluşlara önceden bilgi vermek kaydıyla yurt içinde veya dışında şubeler açılabilir, acente, 

irtibat büroları ve temsilcilikler kurabilir. 

SÜRE 

MADDE 5: 

Şirket süresiz olarak kurulmuştur. 

SERMAYE 

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini 

kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.09.2014 tarihli ve 879  sayılı izni ile kayıtlı 

sermaye sistemine geçmiştir. 

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (yüz milyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari 

değerde 100.000.000 (yüz milyon) adet paya bölünmüştür. 

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için 

geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2018 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 suretiyle Genel Kurul'dan 5 

yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin 

alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 80.000.000 (seksen milyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış 

sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 

1 (bir) TL nominal değerde 8.000.000 (sekiz milyon) adet A Grubu nama yazılı, 72.000.000 

(yetmişiki milyon) adet B Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 80.000.000 (seksen milyon) 

adet paydan oluşmaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde 

kayden izlenir. 

Şirket'in sermayesi,  gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili 

mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. 

Yönetim Kurulu, 2014-2018 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun 

olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek 

çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile 

primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. 

Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma 

haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun 

belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. 

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. 

 



SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI 

MADDE 7: 

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre, Sermaye Piyasası Kurulu’nca 

belirlenen ihraç limiti içinde ve yönetim kurulu kararıyla tahvil ve sermaye piyasası aracı 

niteliğindeki diğer borçlanma araçları ihraç edebilir. 

 

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ 

MADDE 8: 

Şirket’in işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve işbu Ana Sözleşme hükümleri 

çerçevesinde, seçilecek en az 5(beş) en fazla 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu 

tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu’nun 5 veya 6 üyeden oluşması durumunda en fazla 2 üye, 

7 veya 8 üyeden oluşması durumunda en fazla 3 üye ve 9 üyeden oluşması durumunda ise en 

fazla 4 üye A Grubu pay sahiplerinden veya A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar 

arasından seçilir. 

Yönetim Kurulu’nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan 

Yönetim Kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde Şirket’te başkaca herhangi bir idari 

görevi bulunmayan ve Şirket’in günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan 

kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada 

görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın 

yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye 

sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olmamak üzere Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemelerine göre belirlenir. Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz. 

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Görev süreleri sona eren yönetim 

kurulu üyeleri, yeniden seçilebilir. 

Yönetim Kurulu çalışmalara başlamadan A Grubu pay sahiplerinden veya onların gösterdiği 

adaylar arasından Şirket’in temsili ve ilzamı yetkisini haiz olan bir başkan ve başkan vekili 

seçer. Toplantılarda başkanın bulunmaması halinde vekili başkanlık eder. Yönetim Kurulu 

toplantılarında başkan, başkan vekili ve üyelerin birer oyu vardır. Yönetim Kurulu üye 

kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanlar ve benzeri konular Türk Ticaret 

Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. 

Görev süresinin devamı sırasında vefat, istifa veya sair sebeplerden dolayı bir Yönetim Kurulu 

Üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından 

geçici bir üye atanır ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulur. 

Yönetim Kurulu, A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilmiş bir 

üyeliğin boşalması halinde, yine A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından, 

kalan Yönetim Kurulu üyelerinin yapacağı seçimle boşalan üyeliği doldurur. 



Genel Kurul, gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Bağımsız 

yönetim kurulu üyeleri için, bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durumun ortaya çıkması, istifa 

veya görevin yerine getirilemeyeceği durumun meydan gelmesi halinde Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin” 

düzenlemelerine uyulur. 

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YETKİLERİ 

MADDE 9: 

Yönetim Kurulu Genel Kurul’un onayı alınmaksızın kredi sağlanması için, Sermaye Piyasası 

Kanunu ve ilgili mevzuata ilişkin hükümlere uyulması kaydıyla, Şirketin menkul ve 

gayrimenkulleri üzerinde ipotek veya rehin işlemleri yapmaya ve bunları fekke yeterlidir. 

Ayrıca ilgili mevzuat ve işbu Ana Sözleşme’de Genel Kurul tarafından alınması gerekli olduğu 

belirtilmeyen bütün hususlarda karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. 

Yönetim Kurulu, ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19. Maddesi çerçevesinde Sermaye 

Piyasası Kurulu’nca belirlenebilecek sınırlamalara tabi olmak kaydıyla Genel Kurul tarafından 

belirlenecek üst sınır dahilinde Şirket adına bağışta bulunulması hakkında karar vermeye 

yetkilidir. 

 

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARARLARI 

MADDE 10: 

Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarına taahhütlü mektup veya e-posta yoluyla 

toplantı tarihinden en az beş gün önce davet olunurlar. Yönetim Kurulu üyelerinin tümünün 

hazır olması halinde toplantı herhangi bir ihbar süresine gerek olmaksızın derhal yapılabilir. 

Yönetim Kurulu toplantı yeri Şirket merkezidir. Şu kadar ki; Yönetim Kurulu Türkiye’de veya 

Türkiye dışında herhangi bir yerde toplanabilir. Başkan bu toplantı yerini davet yazısında 

belirler. 

Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, Yönetim 

Kurulunun yılda en az dört defa toplanması zorunludur. 

Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu toplantıya 

katılan üyelerin salt çoğunluğunun aynı yönde oy kullanması ile karar alır. Yönetim Kurulu 

üyelerinden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları içlerinden birinin 

muayyen bir hususa dair yaptığı yazılı teklife en az üye tam sayısını çoğunluğunun yazılı onayı 

alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması 

bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Şu kadar ki Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen 

kurumsal yönetim ilkelerinin 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. 

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 

Ana Sözleşme’nin 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, yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen bir veya birden 

fazla Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. Bu durumda 

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 367. Maddesinin ilk fıkrası hükümlerine uygun bir 

iç yönerge düzenler. Yönetim Kurulu ayrıca iş ihtiyaçlarına göre içlerinde Yönetim Kurulu 

üyelerinin de bulunabileceği komite ya da komisyonlar oluşturabilir. 

YÖNETİM KURULUNDA GÖREV DAĞILIMI 

MADDE 11: 

Yönetim Kurulu’na aşağıda belirtilen doğrultuda destek olmak amacıyla Denetimden Sorumlu 

Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulacaktır. 

Denetimden Sorumlu Komite, Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile 

kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamak 

amacıyla Yönetim Kurulu’na destek verecektir. Denetimden Sorumlu Komite en az iki üyeden 

oluşur. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri 

arasıdan seçilir. 

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumu,Yönetim Kurulu 

üyeliği ve üst düzey yönetici pozisyonları için belirlenen kriterleri haiz adayların bulunması, 

ücret, ödül ve performans değerlemesi, kariyer planlaması ve kamuyu aydınlatma konularında 

çalışmalar yapmak suretiyle  Yönetim Kurulu’na  destek verecektir. Kurumsal Yönetim 

Komitesi, başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından tayin edilmek üzere en az üç 

üyeden oluşur. Başkan haricinde gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan ve 

konusunda uzman kişiler de Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanabilir. 

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye 

düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin 

yönetilmesi amacıyla uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle ilgili 

olarak Yönetim Kurulu’na destek verecektir. Riskin erken saptanması Komitesi, başkanı 

bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından tayin edilmek üzere en az üç üyeden oluşur. Başkan 

haricinde gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişiler de 

Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak atabilir. 



Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması 

Komitesi üyeleri, bu komitelerin görev alanları ve çalışma esasları işbu Ana Sözleşme’de 

belirlenen esaslar doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından atanır, görev ve yetkileri Yönetim 

Kurulu tarafından belirlenir. 

Yönetim Kurulu, işlerin ilerleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, 

bütün önemli meseleler hususiyle bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların 

uygulanmasını gözetmek gibi çeşitli konularda ve uygun gördüğü sayıda, gerek kendi üyeleri 

gerekse de konusunda uzman kişiler arasından atanacak kişilerce oluşturulacak, komite veya 

komisyon kurabilir. 

 

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM 

MADDE 12: 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine 

uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları 

geçersiz olup işbu Ana Sözleşme’ ye aykırı sayılır. 

 

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI 

MADDE 13: 

Şirket’ in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’ na aittir. Yönetim Kurulu 

tarafından özel bir karar alınmadığı sürece, aşağıdaki fıkra saklı kalmak kaydıyla, Şirket 

tarafından verilecek tüm belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların 

Şirket’ in unvanı altına konmuş ve A Grubu pay sahibi olan veya A Grubu pay sahipleri 

tarafından aday gösterilerek seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin müşterek 

imzasını taşıması gereklidir. 

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Şirketi temsil ve ilzam 

yetkisinin tamamını veya bir bölümünü müşterek ve/veya münferit imza ile yetkili olmak üzere, 

A Grubu pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden ve/veya A Grubu pay sahipleri tarafından 

aday gösterilecek seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinden birine veya birden fazlasına ve/veya 

yönetim kurulu üyesi olmaları zaruri bulunmayan genel müdür, müdür veya müdürlere 

bırakabilir. Murahhas üye ile müdürlerin yetkilerinin kapsamı ile bunların ne şekil ve surette 

temsil ve ilzam edecekleri hususları yönetim kurulunca tespit olunarak tescil ve ilan ettirilir. 

Temsil ve ilzam yetkisinin yönetim kurulu üyesi olmayan kişi ya da kişilere bırakılması, 

durumunda, söz konusu yetkiye sahip kişi ve kişiler en az bir A Grubu pay sahibi Yönetim 

Kurulu Üyesi ve/veya A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilen Yönetim 

Kurulu Üyesi ile birlikte temsil ve ilzama yetkilidirler. 

Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile ilgili olarak lüzum ve ihtiyaç 

gördüğü takdirde TTK md. 368 ve 371 hükümlerine göre ticari mümessil, ticari vekil ve/veya 



diğer tacir yardımcılarını atayabilir. TKK md. 371 hükmüne göre sınırlı yetkiye sahip ticari 

vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atanacak temsile yetkili olmayan yönetim kurulu 

üyeleri veya Şirket’ e hizmet akdiyle bağlı olanların görev ve yetkileri hazırlanacak iç 

yönergede belirlenerek tescil ve ilan edilir.  

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI 

MADDE 14: 

TTK’ nın 394’ üncü maddesi uyarınca, tutarların Genel Kurul’ da belirlenmesi kaydıyla, 

yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay alma hakları 

vardır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve 

ilgili mevzuat hükümleri saklıdır. 

Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur hakları Genel Kurul’ ca tespit edilir ve Sermaye 

Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Şirket internet sitesinde ilan edilir. 

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı ile Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka 

görev ve görevler alması hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye 

Piyasası Kurulu’ nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat 

hükümlerine uyulur. 

 

GENEL MÜDÜR 

MADDE 15: 

Şirket yönetimi Yönetim Kurulunca kendi üyeleri arasından veya dışarıdan atanacak bir genel 

müdür tarafından üstlenilebilir. Yönetim Kurulu üyeliği sıfatı taşımayan genel müdür Yönetim 

Kurulu toplantılarına katılır. Ancak, oylamaya katılamaz. Yönetim Kurulu üyelerinin görev 

sürelerini aşan süreler için genel müdür atanabilir. 

 

 

DENETLEME 

MADDE 16: 

Şirket’ in Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer 

hususların denetimi ile pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu’ ndan kaynaklanan özel denetim 

hakkı ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat 

hükümleri uygulanır. 



Denetçi, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı 

uyarınca her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden 

seçilir. 

 

GENEL DENETLEME 

MADDE 17: 

Şirket’ in Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır: 

a) Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara 

davette Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile bu çerçevede 

yürürlüğe konan ilgili düzenlemeler uygulanır. Genel Kurul toplantıları çağrısı Şirket’ in 

internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 

belirlenen diğer yerlerde ilan edilir ve ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı 

tarihinden en az üç hafta önce duyurulur. 

b) Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul her sene şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç 

ay içerisinde, olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirketin işyeri icap ettiği hallerde ve 

zamanda yapılır. 

c) Oy Verme ve Vekil Tayini: Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul 

toplantılarında her bir adet A Grubu payın 9 (dokuz), her bir adet B Grubu payın 1(bir) oy hakkı 

vardır. Pay sahibi Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya 

olmayan bir temsilci de yollayabilir. Vekaleten oy kullanılmasında ve önemli nitelikli 

işlemlerin müzakeresinde Sermaye Piyasası Kurulu’ nun konuya ilişkin düzenlemelerine 

uyulur. 

 

 

d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurulu toplantılarında ilgili 

mevzuatın öngördüğü asgari hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Sermaye 

Piyasası Kanunu’ nun 29. Maddesinin dördüncü fıkrası hükmü gereği Sermaye Piyasası 

Kurulu’ nun Genel Kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini 

veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur. 

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Sermaye Piyasası Kanunu’ nun 29. 

Maddesi hükümlerine tabidir. Şu kadar ki; Sermaye Piyasası Kurulu’ nca belirlenen kurumsal 

yönetim ilkelerinin 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. 



e) Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu 

şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat 

sahipleri ve basın dahil kamuya açık olarak düzenlenir. 

f) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin Genel Kurul toplantılarına 

katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu’ nun 1527. 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 Ana Sözleşme’ nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem 

üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen 

haklarını kullanabilmesi sağlanır. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın konuya ilişkin 

düzenlemeleri saklıdır. 

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu’ nun 419. Maddesi hükümlerine uygun olarak 

hazırlanacak Genel Kurul’un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren iç yönerge Genel 

Kurul tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Bu yönerge Ticaret Siciline tescil ve Türk Ticaret 

Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.  

Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye 

Piyasası Kurulu’ nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin 

düzenlemeleri de dahil olmak üzere bu yasal mevzuat çerçevesinde uygulamaya konulan 

düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilir. 

 

BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURMA 

MADDE 18: 

Genel Kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulundurma veya bulundurmama konularında, 

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. İlgili mevzuatta Bakanlık 

temsilcisi bulunma zorunluluğuna ilişkin bir istisna tanınması hali saklı kalmak üzere, gerek 

olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisinin 

bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Adı geçen 

temsilcinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin 

imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir. 

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 

MADDE 19: 

Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile ilgili 

döneme ait finansal tablo ve raporlar pay sahiplerinin incelemesine olanak vermek için hazır 



bulundurulur. Bütün pay sahipleri Şirket merkezinde adı geçen belgeleri inceleyebilecekleri 

gibi bunlardan birer nüsha alabilirler. 

Ana Sözleşme değişikliklerinde, aksine hükümler hariç, Türk Ticaret Kanunu’ nun toplantı ve 

karar nisaplarıyla ilgili hükümleri uygulanır. 

Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ ndan izin alındıktan sonra, 

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ve işbu Ana Sözleşme 

hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurul’ da, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 

Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ve Ana Sözleşme’ de belirtilen hükümler çerçevesinde Ana 

Sözleşme değişikliğine karar verilir. İşbu Ana Sözleşme’ deki değişikliklerin, Ticaret Sicili’ ne 

tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’ nde ilanı şarttır. 

Ana sözleşmenin değiştirilmesi amacıyla yapılacak Genel Kurul toplantılarında nisap, ilk 

toplantıda Şirket sermayesinin en az yarısının toplantıda temsil edilmesi, ilk toplantıda yeterli 

çoğunluğun temsil edilmemesi halinde yapılacak ikinci toplantıda şirket sermayesinin en az 

üçte birinin toplantıda temsil edilmesi şarttır. Ana Sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay 

sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri 

kurulunca onaylanması gerekir. 

 Türk Ticaret Kanunu’ nun İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu’ na ilişkin 454’ üncü maddesi 

hükümleri saklıdır. 

 

HESAP DÖNEMİ VE FİNANSAL TABLOLAR 

MADDE 20: 

Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden, Aralık ayının sonuncu gününe kadar olan 

takvim yılıdır. Kuruluş sürecinde ise, hesap dönemi, kesin kuruluş tarihinden o senenin Aralık 

ayı sonunda kadar olan süredir. 

Şirketin faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporlar ile faaliyet 

raporlarının hazırlanmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uyulur. Türk Ticaret 

Kanunu’ nun bilanço ve kar zarar tablosunun hazırlanmasına ilişkin hükümleri saklıdır. 

TTK’ nın ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen finansal 

tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda, bağımsız denetim raporu 

Sermaye Piyasası Kurulu’ nca  belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur. 

 

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI 

MADDE 21: 

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket’ in genel giderleri ile muhtelif 

amortisman gibi Şirket’ çe ödenmesi ve ya 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 dağıtılır: 

Genel Kanuni Yedek Akçe: 

a)Türk Ticaret Kanunu’ nun 519- 523’ üncü maddeleri hükümlerine göre yıllık karın %5’ i, 

çıkarılmış sermayenin %20’ sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır. 

Birinci Kar Payı: 

b) Kalan tutardan, vergi, fon ve mali ödeneler ve varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden 

sonra oluşacak dağıtılabilir karın %25’ inden az olmamak üzere birinci kar payı ayrılır. 

İkinci Kar Payı: 

c)Net dönem karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı 

Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret 

Kanunu’ nun 521’ inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ihtiyari yedek akçe olarak ayırmaya 

yetkilidir. 

Genel Kanuni Yedek Akçe: 

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, 

çıkarılmış sermayenin %5’ i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk 

Ticaret Kanunu’ nun 519’ uncu maddesinin 2’ nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye 

eklenir. 

e) Türk Ticaret Kanunu’ na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar 

dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe 

ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, 

ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar 

verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere 

kardan pay dağıtılamaz. 

f) Kar payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç veiktisap tarihleri 

dikkate alınmaksızın eşit olarak nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılır. 

Ortaklara dağıtılmasına karar verilen karın hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Sermaye 

Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri 

gözetilerek Yönetim Kurulu’ nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. 

İşbu Ana Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri 

alınamaz. 

Kar Payı Avansı: 

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak  ve Sermaye Piyasası Kanunu 

ve ilgili mevzuata uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere kar payı avansı dağıtabilir. 



Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’ na verilen kar payı avansı dağıtılması yetkisi, bu 

yetkinin verildiği yıl ile sınırlanır. Bir önceki dönemin kar payı avansları tamamen mahsup 

edilmediği sürece, ek bir kar payı avansı verilmesine ve kar payı dağıtılmasına karar verilemez.   

 

İLANLAR 

MADDE 22: 

Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye 

Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Sermaye Piyasası 

Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası 

Kurulu'nca talep edilecek her türlü açıklamalar ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır. 

Şirket'in internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ve Şirket'in mevzuat gereği yapması 

gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra Yönetim Kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya 

seçimi hususlarının toplantı gündeminde olması halinde azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim 

Kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişi hakkında bilgilere yer verilir. Söz konusu bilgilerin 

verilmesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal 

Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur. 

 

KANUNİ HÜKÜMLER 

MADDE 23: 

İşbu Ana Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası 

Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 

ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ 

MADDE 24: 

Şirket'in fesih ve tasfiyesi ve buna bağlı işlemlerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret 

Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

  

 

 

 

 


