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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi

:

PROF. DR. BÜLENT TARCAN CAD. PAK İŞ MERK. NO:5 K:3
GAYRETTEPE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

TEL:0 212 273 20 00 FAX:0 212 273 21 70

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri
İle İlişkiler Biriminin Telefon ve
Faks No.su

:

TEL:0 212 273 20 00 (Dahili:302) Fax:0 212 273 21 64

Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ek mevzuatına uyumun
gerçekleştirilmesi amacıyla şirket esas sözleşmesinin tadiline karar
verilmiştir.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimiz Yönetim Kurulu 31.01.2013 Tarih ve YK/2013-03 Sayılı Toplantısında; 6362 Sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ek mevzuatına uyumun gerçekleştirilmesi amacıyla
şirket esas sözleşmesinin 3,9,10,13,15, 16, 17, 18,19,20,22,25 ve 27. maddelerinin ekte gösterilen şekilde
tadil edilmesine karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter,
kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
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Eski Şekil

Yeni Şekil

Şirketin Amaç ve Konusu

Şirketin Amaç ve Konusu

Madde: 3-

Madde: 3-

e- Sermaye Piyasası Kanununun 15. maddesinin son
bendi saklı kalmak kaydıyla yukarıdaki bentlerde
bahsedilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için her türlü
iktisadi işletmeyi kurmak, özellikle toptan ve perakende
satış mağazaları açmak, mevcut bu nevi işletmeleri
kısmen veya tamamen devralmak, bunlara iştirak etmek.

e- Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı kalmak
ve Sermaye Piyasası Kanunu’na aykırılık teşkil
etmemesi kaydıyla yukarıdaki bentlerde bahsedilen
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için her türlü iktisadi
işletmeyi kurmak, özellikle toptan ve perakende satış
mağazaları açmak, mevcut bu nevi işletmeleri kısmen
veya tamamen devralmak, bunlara iştirak etmek.

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri ve Bunların
Devri

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri ve Bunların
Devri

Madde: 9- Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu’na
aittir. Yönetim Kurulu, Ana Sözleşme ve kanun ile
kendisine yüklenmiş olan görevleri yapar.

Madde: 9- Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim
Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu, Ana Sözleşme ve
kanun ile kendisine yüklenmiş olan görevleri yapar.

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri
çerçevesinde gerekli Komiteler oluşturulur. Kurumsal
Yönetim Komitesinin iki üyeden oluşması halinde her ikisi,
ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin
çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu
üyelerinden oluşur.
Yönetim Kurulu üyeleri aralarında iş bölümüne karar
vermeye, kendi üyeleri içinden veya üst düzey
yöneticilerinden icra komitesi seçmeye ve genel müdür
tayin etmeye yetkilidir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim
İlkeleri çerçevesinde gerekli Komiteler oluşturulur.
Kurumsal Yönetim Komitesinin iki üyeden oluşması
halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde
üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim
kurulu üyelerinden oluşur.
Yönetim Kurulu üyeleri aralarında iş bölümüne karar
vermeye, kendi üyeleri içinden veya üst düzey
yöneticilerinden icra komitesi seçmeye ve genel müdür
tayin etmeye yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu’nun 367.
maddesi hükümleri saklıdır.

Şirket çift imza ile temsil edilir ve borç altına sokulabilir.
Şirketi imzaları ile ilzam ve temsil edecek şahıslar ve
bunların hangilerinin bir araya gelmesi ile bu imzaların
şirketi temsil ve ilzam edeceği, Yönetim Kurulunca karara
bağlanır ve bu karara uygun imza sirküleri düzenlenir.

Şirket çift imza ile temsil edilir ve borç altına sokulabilir.
Şirketi imzaları ile ilzam ve temsil edecek şahıslar ve
bunların hangilerinin bir araya gelmesi ile bu imzaların
şirketi temsil ve ilzam edeceği, Yönetim Kurulunca
karara bağlanır ve bu karara uygun imza sirküleri
düzenlenir.

Yönetim Kurulu; Şirket idare ve temsilinde, Sermaye
Piyasası Mevzuatı ile kurumsal yönetim ilkeleri tahtında
kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ile menfaat sahiplerinin
mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını
koruma altına alma esaslarına uyar, uyulmasını denetler
ve sağlar.
Yönetim Kurulu’nun Tahvil ve
Piyasası Araçlarını İhraç Yetkisi

Diğer

Yönetim Kurulu; Şirket idare ve temsilinde, Sermaye
Piyasası Mevzuatı ile kurumsal yönetim ilkeleri tahtında
kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ile menfaat sahiplerinin
mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen
haklarını koruma altına alma esaslarına uyar,
uyulmasını denetler ve sağlar.

Sermaye

Yönetim Kurulu’nun Tahvil ve Diğer Sermaye
Piyasası Araçlarını İhraç Yetkisi

Madde:10– Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak
yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere tahvil ve
sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma
senetlerini ihraç edebilir. Yönetim Kurulu Sermaye
Piyasası Kanunu’nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve
sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma
senetlerini ihraç yetkisine sahiptir. Bu takdirde, Türk
Ticaret Kanunu’nun 423. maddesi uygulanmaz

Madde:10– Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak
yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere tahvil ve
sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma
senetlerini ihraç edebilir. Yönetim Kurulu Sermaye
Piyasası Kanunu çerçevesinde tahvil ve sermaye
piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini
ihraç yetkisine süresiz sahiptir. Bu takdirde, Türk
Ticaret Kanunu hükümleri uygulanmaz
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Denetçiler

Denetçiler

Madde: 13- Genel Kurul, bir yıl için bir veya iki denetçi
seçer.

Madde: 13- Genel Kurul, bir yıl için bir veya iki denetçi
seçer. Denetçinin seçimi, görev süreleri, görev, yetki
ve sorumlulukları, tescil işlemleri ve denetçi ile ilgili
diğer konularda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili
mevzuat düzenlemelerine uyulur.

Denetçilerin Görevleri

Denetçilerin Görevleri

Madde: 15- Denetçiler Türk Ticaret Kanunu ile
Sermaye Piyasası Mevzuatının hükümleri uyarınca
görevlerini
yerine
getirirler.
Ayrıca,
şirketin
çıkarlarının korunması amacıyla gerekli görecekleri
önlemlerin
alınmasını
Yönetim
Kurulu’na
önerebilirler. Denetçilerden her biri gerektiğinde
Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu toplantıya
çağırmaya ve gündemini saptamaya yetkilidir.

Madde: 15- İptal edilmiştir.

Genel Kurul
Genel Kurul
Madde: 16- Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü
olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul, her yıl hesap
dönemini takip eden yıl içinde Türk Ticaret Kanununda
öngörülen sürede toplanır. Olağanüstü Genel Kurul,
şirket işlerinin gerektirdiği durum ve zamanlarda ve Türk
Ticaret Kanununun ön gördüğü şekilde toplanır.

Madde: 16 Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü
olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul, her yıl hesap
dönemini takip eden yıl içinde Türk Ticaret Kanununda
öngörülen sürede toplanır. Olağanüstü Genel Kurul,
şirket işlerinin gerektirdiği durum ve zamanlarda ve Türk
Ticaret Kanununun ön gördüğü şekilde toplanır.
Şirket Yönetim Kurulu, genel kurulların çalışma usul
ve esaslarına ilişkin, Anonim Şirketlerin Genel Kurul
Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda
Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri
Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak
Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç
Yönerge hazırlayarak genel kurul onayından sonra
yürürlüğe koyar.

Toplantı Yeri ve Davet
Madde: 17- Genel Kurullar, Şirketin merkezinde veya
merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
Genel Kurul toplantı ilanı, mümkün olan en fazla sayıda
pay
sahibine
ulaşmayı
sağlayacak,
elektronik
haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul
toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Genel
Kurul toplantılarına davet, ilan, gündemin saptanması,
müzakeresi ve karara bağlanmasında Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Toplantı Yeri ve Davet
Madde: 17- Genel Kurullar, Şirketin merkezinde veya
merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde
toplanır. Genel Kurul toplantı ilanı, mümkün olan en
fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak,
elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası
ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce
yapılır. Genel Kurul toplantılarına davet, ilan, gündemin
saptanması, müzakeresi ve karara bağlanmasında
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.
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Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım
Madde : 17/A- Şirketin, genel kurul toplantılarına
katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara,
Türk Ticaret Kanununun 1527’inci maddesi uyarınca
elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim
Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel
Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak
sahiplerinin genel kurul toplantılara 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.
Toplantılarda Komiser Bulunması

Madde: 18- Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel
Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının
ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Komiserin
gıyabında yapılacak Genel Kurul Toplantılarında alınan
kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı
tutanakları, geçerli değildir.

Toplantılarda Gümrük
Temsilcisinin Bulunması

ve

Ticaret

Bakanlığı

Madde: 18- Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel
Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının
ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin gıyabında yapılacak
Genel Kurul Toplantılarında alınan kararlar ve Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin imzasını taşımayan
toplantı tutanakları, geçerli değildir.
Toplantı ve Karar Nisapları

Toplantı ve Karar Nisapları
Madde: 19- Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar
nisaplarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine
uyulur.
Şirkette yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay
sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey
yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan
ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar
çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi
ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden
onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel
kurulda bilgi verilmelidir.
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.

Madde: 19- Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve
karar nisaplarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili
mevzuat düzenlemelerine uyulur.
Şirkette yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay
sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey
yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan
ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile
çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem
yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul
tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu
işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.
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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Toplantılarda Oy Kullanılması
Toplantılarda Oy Kullanılması
Madde: 20- Olağan ve olağanüstü genel kurul
toplantılarında hazır bulunan ortak veya vekillerin her bir
pay için sadece bir oyu vardır.
Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle
kullanılır. Ancak, hazır bulunan ortakların temsil ettikleri
sermayenin %10’na sahip ortakların talebiyle gizli oya
başvurulabilir.

Madde: 20- Olağan ve olağanüstü genel kurul
toplantılarında hazır bulunan ortak veya vekillerin her
bir pay için sadece bir oyu vardır.
Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle
kullanılır. Ancak, hazır bulunan ortakların temsil ettikleri
sermayenin %10’na sahip ortakların talebiyle gizli oya
başvurulabilir. Anonim şirketlerde genel kurullara
elektronik ortamda katılma, öneride bulunma,
görüş açıklama ve oy vermeye ilişkin olarak Türk
Ticaret Kanunu, Anonim Şirketlerde Elektronik
Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin
Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye
Piyasası Kurulu ve ilgili mevzuat düzenlemelerinde
belirtilen usul ve hükümler uygulanır.
İlanlar

İlanlar
Madde: 22- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun
37. maddesinin 4. fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla
şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile ve
Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirtilen
usul ve sürelerde yapılır.

Madde: 22- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun
35. maddesinin 4. fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla
şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile
ve Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu,
Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili mevzuat
düzenlemelerinde belirtilen usul ve sürelerde yapılır.
Karın Dağıtılması

Karın Dağıtılması (Yeni Şekil)
Madde: 25- Şirketin bir bilanço dönemindeki
faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerden, ödenen veya
tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masraflar,
amortismanlar, ödenen prim ve ikramiyeler, ayrılması
gereken karşılıklar, vergi ve benzeri mali yükümlülükler
ile varsa geçmiş yıl zararları indirildikten sonra geriye
kalan miktar, safi karını teşkil eder.
a) Ödenmiş Sermayesinin 1/5’ini buluncaya kadar
yüzde 5 kanuni yedek akçe ayrılır.
b) Geri kalan kısmından, Sermaye Piyasası
Kurulunun tespit ettiği miktar ve oranda birinci
temettü ayrılır ve dağıtılır.
c) Yukarda bentlerde belirtilen %5 kanuni yedek akçe
ile birinci temettü ayrıldıktan ve nakden ödendikten
sonra, birinci temettünün hesabına esas alınan
meblağdan ödenmiş sermayenin yüzde 10’u
indirildikten sonra;
i) Yüzde 5’i (A) Grubu hamiline yazılı pay
sahiplerine dağıtılmak üzere,
ii) Kalan kısmın genel Kurulca takdir edilecek
miktarı, bağımsız üyeler hariç yönetim kurulu
üyelerine ödenmek üzere ayrılır.

Madde: 25- Şirketin bir bilanço dönemindeki
faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerden, ödenen veya
tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masraflar,
amortismanlar, ödenen prim ve ikramiyeler, ayrılması
gereken karşılıklar, vergi ve benzeri mali yükümlülükler
ile varsa geçmiş yıl zararları indirildikten sonra geriye
kalan miktar, safi karını teşkil eder.
a) Ödenmiş Sermayesinin 1/5’ini buluncaya kadar
yüzde 5 kanuni yedek akçe ayrılır.
b) Geri kalan kısmından, Sermaye Piyasası
Kurulunun tespit ettiği miktar ve oranda birinci
temettü ayrılır ve dağıtılır.
c) Yukarda bentlerde belirtilen %5 kanuni yedek
akçe ile birinci temettü ayrıldıktan ve nakden
ödendikten sonra, birinci temettünün hesabına
esas alınan meblağdan ödenmiş sermayenin
yüzde 10’u indirildikten sonra;
i) Yüzde 5’i (A) Grubu hamiline yazılı pay
sahiplerine dağıtılmak üzere,
ii) Kalan kısmın genel Kurulca takdir edilecek
miktarı, bağımsız üyeler hariç yönetim kurulu
üyelerine ödenmek üzere ayrılır.
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Yukarıdaki bentlere göre yapılan dağıtımdan sonra kalan
kar, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul
kararı ile kısmen veya tamamen dağıtılabilir veya
olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir yahut gelecek
yıllara devredilebilir.

Yukarıdaki bentlere göre yapılan dağıtımdan sonra
kalan kar, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi üzerine
Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen
dağıtılabilir veya olağanüstü yedek akçe olarak
ayrılabilir yahut gelecek yıllara devredilebilir.

Türk Ticaret Kanunu 466 ıncı maddesinin 3 no’lu bendi
hükmü saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu 519’uncu
fıkrasının (c) bendi hükmü saklıdır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas
sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü
ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla
kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe Yönetim
Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere,
intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay
sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer
nitelikteki kişi / kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar
verilemez.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile
esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci
temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına,
ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü
ödenmedikçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur,
müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi
sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla
kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi / kurumlara
kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Yedek Akçe

Yedek Akçe

Madde: 27- Şirketçe kardan ayrılacak yedek akçeler
hususunda Türk Ticaret Kanununun 466. ve 467.
maddeleri hükümleri tatbik olunur.

Madde: 27- Şirketçe kardan ayrılacak yedek akçeler
hususunda Türk Ticaret Kanununun 519. ve 521.
maddeleri hükümleri tatbik olunur.

maddesinin

2.
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