
KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 

ESAS MUKAVELESİ 

 

KURULUŞ 

 

Madde 1 - Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun 

Anonim Şirketlerin tedrici surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim 

Şirket teşkil edilmiştir. 

 

             a) Abdurrahman KARA'A  : İstasyon Caddesi no:15 KÜTAHYA 

                  T.C.  Tebasından 

             b) Vedat ÇİNİCİOĞLU       : Cumhuriyet Caddesi no:18 KÜTAHYA 

                  T.C.Tebasından 

             c) Yahya KOÇAKLI            : Yeni Tahıl Civarı no:22 KÜTAHYA 

                  T.C.Tebasından 

             d) Ömer BUBİK                   : Servi Mahallesi no:65 KÜTAHYA 

                  T.C.Tebasından 

             e) Mehmet GÜRAĞAÇ       : Pirler Mahallesi no:15 KÜTAHYA 

                  T.C.Tebasından 

 

 

ŞİRKETİN ÜNVANI 

 

Madde 2 – Şirketin Ünvanı “KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ” dir. 

 

 

İŞLETME KONUSU 

 

Madde 3          

 

a) Porselen, seramik ve camdan, sofra, mutfak ve süs eşyası ile yer ve yüzey kaplama 

malzemesi, her nev'i sıhhi tesisat ve teferruatı imalatı ile ilgili sınai tesisler kurup işletmek ve 

bu mamullerin toptan, perakende, ihracat ve gerektiğinde ithali suretiyle ticaretini yapmak, 

 

b) Kağıt, karton ve oluklu mukavva imalatı ile kağıt, karton ve oluklu mukavvadan her türlü 

ambalaj malzemesi imalatı ve matbaa tesisleri ile ilgili sınai tesisler kurup işletmek ve bu 

mamullerin, toptan, perakende ihracat ve gerektiğinde ithali suretiyle ticaretini yapmak. 

c) Halen mer'i ve ileride mer'i olacak, maden kanunu, taş ocağı nizamnamesi ve diğer 

mevzuat hükümleri gereğince yukarıda (a ve b) fıkrasında yazılı emtianın imalatına yarayan 

cevher sahalarının ruhsatnamelerini almak başkalarına ait bu gibi sahaları redüvans ve diğer 

şekillerde işletilmek üzere kiralamak, ruhsatnamelerini satın almak, sahibi bulunduğu cevher 

sahalarını kiraya vermek, bu sahalardan istihraç ve imal suretiyle elde ettiği ham ve yardımcı 

maddelerin gerektiğinde ticaretini yapmak, 

 

d) Likit petrol gazları dolum tesisleri kurup işletmek ve dağıtımı suretiyle ticaretini yapmak, 

 

e)  Akaryakıt ve madeni yağlar almak, satmak bu işlerle ilgili tesisler ve servis istasyonları 

kurup işletmek, 



 

f)  Şirket işletme konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında satış mağazaları açmak ve 

yurtiçi ve yurtdışı sergi ve fuarlara katılmak ve mevcut tesisleri civarında dinlenme tesisleri 

inşa ve işletmek, gereğinde başkalarına ait dinlenme tesislerini işletmek üzere kiralamak, 

sahibi bulunduğu dinlenme tesislerini icabında kiraya vermek, 

 

g)  Şirket yukarıda yazılı işletme konusunun gerçekleşmesini teminen; 

 

1)  Şirket işletme konusu ile ilgili imalâtın gerektirdiği hernev'i fabrika, tesis, makina, 

teçhizat,yedek parça, ham ve yardımcı maddeleri yurtiçinden satın alır, inşa ve imal eder veya 

ettirir, gerektiğinde ithal eder. 

 

2)  Şirket işletme konusu ile ilgili taşınır ve taşınmaz mallar (taşıt araçları ve iş makinaları 

dahil) alabilir. Lüzumundan fazla olanlarını satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, 

borçlarının ve alacaklarının güvencesi için, taşınır ve taşınmaz malları üzerinde ipotek, rehin, 

kefalet ve diğer teminatları alabilir-verebilir, tadil ve fekkedebilir taşınır ve taşınmaz mallar 

üzerinde her türlü hukuki ve mali tasarruflarda bulunabilir. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 

örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum 

açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine 

sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım 

yapabilir.  

 

Parselasyon, ifraz, tevhit, cins değişikliği, rızai taksim, bedelli bedelsiz yola, parka, otoparka 

ve yeşil alan gibi umumi hizmet alanlarına terk işlemlerini yapmak, terk edilen kısımların 

ferağ takrirlerini vermek, takas yapmak, bedelsiz hibe yapmak, kat mülkiyeti, kat irtifakı, 

irtifak hakkı, intifa hakkı kurmak ve Tapu sicil Müdürlüğü’ndeki bu ve buna  benzer işlemleri 

yapmak.  

 

Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek 

dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslara 

uyulur. 

 

3)  Şirket işletme konusu ile ilgili acentelik, bayilik, mümessillik alabilir ve verebilir. 

 

4)  Şirket işletme konusu ile ilgili kurulmuş veya kurulacak ortaklıklara iştirak edebilir.  

Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla  bu ortaklıkların hisse 

senetlerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, mübadele edebilir ve 

teminat olarak gösterebilir. 

 

5)  Şirket işletme konusu ile ilgili olmak koşulu ile marka, patent, ihtira beratı, know-how gibi 

gayrimaddi, fikri ve sınai haklar alabilir. İhdas edebilir, bu hakları devredebilir. 

 

6)   Şirket amacına uygun olarak yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlardan kısa, orta ve uzun vadeli 

kredi ve kefaletler alabilir.      

 

7)  Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu 

kararı ile tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç 

edebilir. 



8)  Şirket, Genel Kurul kararıyla, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada 

sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de girişebilir. Şirketin amaç ve konusunda 

değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 

gerekli izin ve uygun görüşlerin alınması gerekmektedir. 

 

 

ŞİRKETİN MERKEZİ ve ŞUBELERİ 

 

Madde 4 - Şirketin merkezi Kütahya’dadır.  Şirket Yönetim Kurulunun alacağı karara 

dayanarak  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’na bilgi vermek 

koşuluyla yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret 

siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettirilir. Ayrıca, Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı’na 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. 

 

SÜRE 

 

Madde 5 - Şirket süresiz olarak faaliyet gösterecektir. 

 

 

ŞİRKETİN SERMAYESİ 

 

Madde 6 - Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye 

sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun  30.01.1996 tarih ve 6/95 sayılı izni ile 

bu sisteme geçmiştir. 

 

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 40.000.000.-(Kırkmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) 

Kuruş itibari değerde hamiline yazılı 4.000.000.000 (Dörtmilyar) paya bölünmüştür.  

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 39.916.800.-(Otuzdokuzmilyondokuzyüzonaltıbinsekizyüz) 

Türk Lirasıdır. Her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 3.991.680.000.-(Üçmilyardokuzyüz-

doksanbirmilyonaltıyüzseksenbin) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. 

 

Sermaye  Piyasası  Kurulu’nca  verilen  kayıtlı  Sermaye  tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) 

için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 

2017 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırım kararı alabilmesi için ; daha önce 

izin verilen tavan ya da yeni tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak 

suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin 

alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.  

 

Yönetim Kurulu , 2013-2017 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve 

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı 

sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya 

yetkilidir. 

 

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni 

pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. 

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 



 

HİSSE SENETLERİ 

Madde 7 - Bu madde metinden çıkarılmıştır. 

 

YÖNETİM KURULU 

 

Madde 8 - Şirketin işleri Genel Kurul Kararı ile Türk Ticaret Kanun Hükümleri ve Sermaye 

Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde paydaşlar arasından seçilecek en az 5 (beş) en 

çok 10 (on) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 

 

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.  

 

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıl müddetle seçilir. Üyeliklerden birinin boşalması 

veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret 

Kanunu Hükümlerine Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır 

ve ilk Genel Kurulun onayına sunulur. 

 

Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerini kısmen 

veya tamamen görev süreleriyle bağlı olmaksızın her zaman değiştirebilir. 

 

Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu 

ve bu ana sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılan hususlar haricinde Şirketin tüm 

işlerini ilgilendiren konularda yetkilidir.  

 

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 367 inci maddesi uyarınca yönetimi 

düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu 

üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ayrıca, yönetim kurulu temsil yetkisini bir 

veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir.   

 

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek 

bütün belgelerin ve akdolunacak muamelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirketin 

unvanı altında konulmuş ve Şirketi ilzama yetkili 2 (iki) kişinin imzasını taşıması lazımdır. 

Yönetim Kurulu ilk toplantısında imzaya yetkili şahısları tayin ve keyfiyeti usulen tescil ve 

ilan ettirir. 

 

Yönetim Kurulu’nun Sermaye Piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu’nun 378 inci 

maddesi kapsamındaki riskin erken saptanması komitesi de dahil olmak üzere ilgili mevzuat 

kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile 

Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.  

 

Yönetim Kurulunun toplantı şekli, toplantı ve karar nisapları, oy kullanımları, görev yetkileri, 

üyenin çekilmesi, ölüm veya görevini yapmaya engel olan hususlara ait halleri, boşalan 

üyeliğe yeni üye seçilmesi Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kanunu 

düzenlemelerine göre yapılır. 

 

 

 

 



 

YÖNETİM KURULU MÜDDETİ 

 

Madde 9 - Yönetim Kurulu üyeleri üç sene için seçilirler. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. 

Genel Kurul uygun görürse Yönetim Kurulu Üyeleri her zaman değiştirilebilir. Yıl içinde 

boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Yönetim Kurulu kararıyla atama yapılır. Atanan üyenin 

üyeliği ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. 

 

 

 

YÖNETİM KURULU  TOPLANTILARI 

 

Madde 10 - Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Ancak yılda en az dört 

toplantı  yapılması zorunludur.  

 

 

ŞİRKETİ İLZAM 

 

Madde 11 - Bu madde metinden çıkarılmıştır. 

 

 

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ 

 

Madde 12- Yönetim Kurulu ilk toplantılarında bir başkan ve bir başkan vekili seçerek görev 

taksimi yapar. 

 

 

ÜCRET 

 

Madde 13 - Yönetim Kurulu üyelerine bu ana sözleşme hükümleri dairesinde Genel Kurul'ca 

kararlaştırılacak miktarda ücret verilebilir. 

 

 

DENETİM 

 

Madde 14 - Şirket’in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk 

Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın ilgili maddeleri uygulanır. 

 

 

 

MURAKIPLARIN VAZİFELERİ 

 

Madde 15 - Bu madde metinden çıkarılmıştır. 

 

Madde 16- Bu madde metinden çıkarılmıştır. 

 

 



GENEL KURUL 

 

Madde 17 - Genel Kurullar  Olağan veya Olağanüstü  olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul 

şirketin faaliyet döneminin sonundan  itibaren  ilk 3 ay içerisinde ve yılda en az bir defa 

toplanır. Bu toplantıda mevzuat uyarınca karara bağlanması ve görüşülmesi gerekli hususlar 

ile gündemde yer alan diğer konular hakkında gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurul 

şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemeleri ile bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gündemine dahil 

hususları inceleyerek gerekli kararları verir.  

 

Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, 

T.T.K. hükümleri, sermaye piyasası mevzuatı ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür. 

 

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 

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. 

 

 
TOPLANTININ YERİ 

 

Madde 18 - Genel Kurul Şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin 

elverişli bir yerinde toplanır. 

 

 

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI 

 

 

Madde 19 - Gerek Olağan ve gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza 

etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul Toplantılarında 

alınacak kararlar muteber değildir. 

 

 

TOPLANTI NİSABI 

 

Madde 20 -  Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Sermaye Piyasası 

Mevzuatı’nda düzenlenen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine 

tabidir. 

 

 

OY 

 

Madde 21 – Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya 

vekilleri, oy haklarını hisselerinin toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın 

bir oy hakkı vardır. 



 

VEKİL TAYİNİ 

 

Madde 22 - Genel Kurul Toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar veya hariçten 

tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette paydaş olan vekiller, kendi 

oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler. 

Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. 

 

 

İLANLAR 

 

Madde 23 - Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacaktır. 

 

Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası 

Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan 

sürelerine uyulur. Genel Kurul Toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra,  

mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, 

her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.  

 

 
REYLERİN KULLANMA ŞEKLİ 

 

Madde 24 - Genel Kurul Toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak toplantıda 

vekil sıfatıyla bulunanlar oylarını Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine uygun olarak 

hazırlanmış oy pusulalarıyla kullanırlar. Hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri 

sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oylama yapılabilir. 
 

 

 

 

ESAS SÖZLEŞME TADİLİ 

 

Madde 25 - Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü ile 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alındıktan sonra, mevzuat ve esas sözleşme 

hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, mevzuat ve esas sözleşmede 

belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir.  

 

 

SENELİK RAPORLAR 

 

Madde 26 – Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu ile senelik bilanço 

ve kar-zarar cetveli, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden birer suret genel 

kurul toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na 

verilecektir.   

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız 

denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporunun Türk Ticaret Kanunu’nun 

ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya 

duyurulur. 



FAALİYET DÖNEMİ 

 

Madde 27 – Şirketin faaliyet dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının 

otuz birinci günü sona erer. 

 

 

KÅRIN TAKSİMİ 

 

Madde 28 -  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 net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, 

sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: 

 

         a) % 5’i genel kanuni yedek akçeye ayrılır. 

 

         b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ 

üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Genel Kurul 

tarafından belirlenen oran üzerinden kar payı ayrılır. 

 

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu 

üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer 

nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. 

 

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

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

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

yetkilidir. 

          

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan 

kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK’nın 

519’uncu maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. 

     

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri 

için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe 

ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile 

memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi 

ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.  

 

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla 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. 

 

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında öngörülen koşullara uygun olarak kar payı avansı 

dağıtılmasına karar verebilir. 



 

KÅRIN TEVZİ TARİHİ 

 

 

Madde 29 - Senelik kârın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim 

Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas mukavele 

hükümlerine göre dağıtılan paralar geri alınmaz. 

     

Ancak dönem sonu kâr payının dağıtılma süresi Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğlerinde 

belirtilen süreyi aşamaz. 

 

 

 

İHTİYAT AKÇESİ 

 

Madde 30 - Bu madde metinden çıkarılmıştır. 

 

 

 

 

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK MUKAVELE 

 

Madde 31 - Bu madde metinden çıkarılmıştır 

 

 

 
UMUMİ HÜKÜMLERİ 

 

Madde 32 - Bu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu 

hükümleri ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri tatbik olunur. İşbu Ana Sözleşmenin Türk 

Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na aykırı hükümleri 

uygulanmaz. 
 

 

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM 

 

Madde 33 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması 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 önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve 

ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime 

ilişkin düzenlemelerine uyulur.  

 

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.  

 


