
ERSU GIDA VE SANAYİ A.Ş.’ NİN 
07.05.2012 TARİHİNDE SAAT 14:00’DE YAPILACAK 

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN 
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 

 

Şirketimizin 2011 Yılı Olağan genel kurul toplantısı faaliyet çalışmalarını 
incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere 07.05.2012 
Pazartesi günü saat 14:00’da şirket merkezi olan Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu 
Caddesi No:10 Gaziosmanpaşa Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır. Saat 14:00’da 
yapılacak olan 2011 yılı olağan genel kurul toplantısını takiben saat 14:30 da A ve C 
grubu imtiyazlı pay sahiplerinin 2011 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılacaktır. 

Genel kurul toplantısına katılmak isteyen şirketimiz pay sahiplerinin Merkezi 
Kayıt Kuruluşu tarafından belirlenen “Genel Kurul Blokaj Prosedürü” nü takip ederek 
sahip oldukları payları Genel Kurul Blokaj Listesi’ne kaydettirmeleri zorunludur. Genel 
Kurul Blokaj Başlangıç Uygulaması 16.04.2012 saat 09:00, Genel Kurul Blokaj Bitiş 
Uygulaması 07.05.2012 saat 09:00 olarak tespit edilmiştir. Genel kurul toplantısına 
katılmak isteyen pay sahiplerinin yukarıda belirtilen blokaj başlangıç ve bitiş tarihleri 
arasında Merkezi Kayıt Kuruluşuna veya üye aracı kurumlara başvurarak paylarının 
blokajını yaptırmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan alacakları Genel Kurul Blokaj 
Mektuplarını yanlarında bulundurmaları rica olunur.  

Genel kurul toplantısına vekaleten katılmak isteyen pay sahipleri, şirketimizin 
internet adresindeki (www.ersu.com.tr) vekaletname formuna uygun olarak 
dolduracakları vekaletnameye, imzası noterce onaylanmış veya noter onaylı imza 
beyanı-sirküler eklenmiş şekilde toplantıya katılabileceklerdir.  

Genel kurul toplantısında gündem maddeleri oyalanırken el kaldırma ve açık 
oylama yöntemi kullanılacaktır.  

2011 yılı faaliyetlerine ait yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim 
şirketince sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmiş bağımsız denetim raporu 
ve kurumsal yönetim ilkeleri şirketimizin internet adresinde (www.ersu.com.tr) 
yayınlanmıştır. 

Şirketimizin 2011 yılı olağan genel kurul toplantısına tüm pay sahipleri 
davetlidir. 

 
 
 
 
 
Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. 
Yönetim Kurulu  
 
 
 
 
 
 

http://www.ersu.com.tr/
http://www.ersu.com.tr/


SPK KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAPILMASI 
GEREKEN AÇIKLAMAKLAR 

 
  

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve 
Uygulanmasına ilişkin Tebliği (Seri: IV, No:56) gereği yapılması gereken açıklamalar 
aşağıda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. 
 

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 
 

A SERİSİ İMTİYAZLI PAYLAR 
    

AD SOYAD-UNVAN NOMİNAL DEĞER (TL) 
SERMAYE ORANI 

(%) OY HAKKI OY HAKKI ORANI (%) 

ALİ AKMAN 4.89 0.00% 4.89 0.00% 

MEHMET ESKİOĞLU 0.93 0.00% 0.93 0.00% 

MÜFİT BAŞAK 2.86 0.00% 2.86 0.00% 

BİROL AKMAN 1.76 0.00% 1.76 0.00% 

DİĞER A SERİSİ İMTİYAZLI (HALKA KAPALI) 4.01 0.00% 4.01 0.00% 

TOPLAM 14.45 0.00% 14.45 0.00% 

     C SERİSİ İMTİYAZLI PAYLAR 
    

AD SOYAD-UNVAN NOMİNAL DEĞER (TL) 
SERMAYE ORANI 

(%) OY HAKKI OY HAKKI ORANI (%) 

ALİ AKMAN 33,785.56 0.09% 33,785.56 0.09% 

AKMAN HOLDİNG A.Ş. 92,200.00 0.26% 92,200.00 0.26% 

AKMAN DIŞ TİC. VE MÜT. A.Ş. 8,992.42 0.02% 8,992.42 0.02% 

MÜFİT BAŞAK 7.57 0.00% 7.57 0.00% 

DİĞER C SERİSİ İMTİYAZLI (HALKA KAPALI) 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

TOPLAM 134,985.55 0.37% 134,985.55 0.37% 

     F SERİSİ ADİ PAYLAR (HALKA KAPALI PAYLAR) 
    

AD SOYAD-UNVAN NOMİNAL DEĞER (TL) 
SERMAYE ORANI 

(%) OY HAKKI OY HAKKI ORANI (%) 

AKMAN DIŞ TİC. VE MÜT. A.Ş.  2,964,276.76 8.23% 2,964,276.76 8.23% 

MELİSA AKMAN 3,600,000.00 10.00% 3,600,000.00 10.00% 

ALİ AKMAN  475,629.58 1.32% 475,629.58 1.32% 

EROL ÖZTÜRK 33,240.00 0.09% 33,240.00 0.09% 

MÜFİT BAŞAK  53.46 0.00% 53.46 0.00% 

MEHMET ESKİOĞLU  41.25 0.00% 41.25 0.00% 

ERDOĞAN AKMAN 10.00 0.00% 10.00 0.00% 

JAİR ALCALAY 9.16 0.00% 9.16 0.00% 

BİROL AKMAN 95.96 0.00% 95.96 0.00% 

SUZAN AKMAN 0.93 0.00% 0.93 0.00% 

MEHMET YURDAL KÖKBUDAK 5.02 0.00% 5.02 0.00% 

DİĞER F SERİSİ ADİ PAYLAR (HALKA KAPALI PAYLAR) 7,906.40 0.02% 7,906.40 0.02% 

TOPLAM 7,081,268.52 19.67% 7,081,268.52 19.67% 

     F SERİSİ ADİ PAYLAR (HALKA AÇIK PAYLAR) 28,783,731.49 79.96% 28,783,731.49 79.96% 

 
 
 



2. Pay Sahiplerinin, SPK ve Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde 
Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında  
Sermaye Piyasası Kurulu 02.03.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-115.02/437 

sayılı yazısında, yapılacak genel kurul toplantı gündemlerinde 3’ncü kişiler lehine 
verilen Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 
istenmiştir. İş bu yazı gereği aşağıda 2011 yılı olağan genel kurulunu toplantıya 
çağıran 10.04.2012 tarihli ve 7 numaralı yönetim kurulu kararında da görülebileceği 
gibi, gündemin 9’uncu sırasında, 2011 yılında yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine 
verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi maddesi 
konulmuştur. Pay sahiplerinden veya diğer kamu otoritelerinden gündeme madde 
konulmasına ilişkin şirketimize herhangi bir talep ulaşmamıştır. 

 
3. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu 

Kararı 
 

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. 
YÖNETİM KURULU  KARARI 

 
KARAR TARİHİ   : 10/04/2012 
KARAR NO             : 6 
TOPLANTI YERİ   : Kazım Özalp Mah. Uğur Mumcu Cad. No:10    
GOP ÇANKAYA/ANKARA 
TOPLANTIYA KATILANLAR : Ali AKMAN, Mehmet ESKİOĞLU, Erdoğan 
AKMAN, Mehmet Yurdal KÖKBUDAK                                                               
 
KARAR METNİ 
Şirketimizin 2011 Yılı Olağan genel kurul toplantısı 07/05/2012 Saat 14:00’da 

Kazım Özalp Mah. Uğur Mumcu Cad. No:10 Gaziosmanpaşa ÇANKAYA/ANKARA 
adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılmasına mevcudun oy birliği ile 
karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul toplantısına katılacak pay sahiplerinin toplantı 
gününden en az bir hafta önce şirket merkezine müracaatla giriş kartı almaları 
gerekmektedir. Toplantıya vekaleten katılacak pay sahipleri,  aşağıda örneği verilen 
vekaletname formunu doldurarak vekaleten toplantıya katılabileceklerdir. 
(Vekaletnameler pay sahibinin imzası noterce onaylanmış veya noter onaylı imza 
beyanı-sirküleri eklenmiş olacaktır.) 

Olağan genel kurul toplantısından sonra gündemi görüşmek üzere imtiyazlı pay 
sahipleri genel kurul toplantısı yapılacaktır. Sayın pay sahiplerinin yukarıda belirtilen 
gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur. 

 
ALİ AKMAN                       Mehmet ESKİOĞLU  

       Yön. Kur. Bşk.                            Yön. Kur. Bşk. Yrd. 
 
 
 
 

MÜFİT BAŞAK                 ERDOĞAN AKMAN                MEHMET YURDAL KÖKBUDAK  
      Üye                                   Üye                                         Üye 

 



 
 
 
 
ERSU MEYVE  VE GIDA SAN.A.Ş. 
07/05/2012 TARİHLİ GENEL KURUL GÜNDEMİ 
 

1- Açılış, başkanlık divanının seçimi, 
2- Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi, 
3- 2011 yılı Bilanço ve Gelir tablosu ile yönetim kurulu faaliyet raporunun 

okunması ve müzakeresi 
4- 2011 yılı denetçi raporunun okunması ve müzakeresi 
5- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin, 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra 

edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması, 
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi, 
7- Şirket Ana sözleşmesinin 4, 5, 6, 7, Geçici Madde, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28’nci maddelerinin 
değiştirilmesi, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 
ve 65’nci maddelerinin kaldırılmasının görüşülerek karara bağlanması, 

8- 2011 yılı karının/zararının dağıtılıp dağıtılmaması konusunun görüşülerek 
karara bağlanması, 

9- 2011 yılında yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve 
ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 

10- SPK mevzuatın göre düzenlenmiş 2011 yılı mali tablolarına göre oluşan 
19.489.037 TL’lik geçmiş dönem zararları nedeniyle sermayenin %54,13 ünün 
karşılıksız kalması ve T.T.K. nın 324 üncü maddesi gereği yönetim kurulunun 
pay sahiplerini bilgilendirmesi,   

11- Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Ortaklık ve Kuruluşların Mali Tablo ve Rapor 
Düzenleme, Kamuya Duyurma ve Bağımsız Denetleme Yükümlülüklerinin 
Belirlenmesine İlişkin Genel Açıklama Tebliği (Seri: XII, No:1) gereği, şirketin 
bağımsız denetimini yapmak ve bağımsız denetim raporlarının hazırlanması için 
Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.’nin görüşülerek karara 
bağlanması, 

12- Yönetim Kurulu üyelerinin T.T.K 334 ve 335 maddelerinde yazılı muameleleri 
yapmalarına izin verilmesi konusu 

13- Dilek ve temenniler 
14- Kapanış  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



VEKALETNAME ÖRNEĞİ 
ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. 
Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş’nin 07/05/2012  günü, saat 14:00 da Kazım 

Özalp Mah. Uğur Mumcu Cad. No:10 GOP ÇANKAYA/ ANKARA adresinde yapılacak 
olağanüstü  genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni 
temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak 
üzere ...........................................................vekil tayin ediyorum. 

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI 
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya 

yetkilidir. 
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya 

yetkilidir. 
Talimatlar: (varsa  talimatlar yazılır.) 

    c)   Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
d)  Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar 

doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe 
kullanır.)    Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.) 
A) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN 

       a) Tertip ve serisi, 
       b) Numarası,       
       c) Adet-Nominal değeri, 
       d) Oyda imtiyazı olup olmadığı, 
       e) Hamiline-Nama yazılı olduğu. 
 ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI 
    İMZASI   ADRESİ 
 
 
 

4. 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNE AİT 
GEREKLİ AÇIKLAMALAR 

 
1. Türk Ticaret Kanunu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yayınladığı genel 

kurul toplantısına ilişkin mevzuat gereği açılış yapılarak başkanlık divanı seçimi 
gerçekleştirilecektir. 

 
2. Türk Ticaret Kanunu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yayınladığı genel 

kurul toplantısına ilişkin mevzuat gereği genel kurul toplantı tutanağı ve hazirun 
cetvellerinin imzalanması kapsamında Divan Başkanlığına yetki verilmesi konusu 
pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. 

 

3. Türk Ticaret Kanunu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yayınladığı genel 
kurul toplantısına ilişkin mevzuat gereği şirket yönetim kurulunun 16.03.2012 
tarihinde toplanarak aldığı 2 numaralı kararı ile onaylanan 01.01.2011-31.12.2011 
dönemini kapsayan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu pay sahiplerine okunacak ve 
görüşmeye açılacaktır. Pay sahipleri 2011 yılı faaliyet raporuna www.kap.gov.tr ile 
şirketimizin internet adresi www.ersu.com.tr adreslerinden ulaşabilirler. 

 

http://www.kap.gov.tr/
http://www.ersu.com.tr/


4. Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği 20.07.2010 tarihinde yapılan 2009 yılı 
olağan genel kurul toplantısında denetim kurulu üyeliklerine seçilen ve görevlerine 
halen devam etmekte olan Sn. Derya Sivri ve Sn. Bekir Alpay Aplakay’ın 
hazırladığı denetim kurulu raporu okunarak pay sahiplerinin görüşüne açılacaktır. 

 

5. Türk Ticaret Kanunu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yayınladığı genel 
kurul toplantısına ilişkin mevzuat gereği 01.01.2011-31.12.2011 dönemi içerisinde 
yönetim kurulu ve denetim kurulunun faaliyetlerinin ibra edilmesi konusu pay 
sahiplerinin görüşmesinin ardından oylanarak karara bağlanacaktır. 

 

6. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve 
Uygulanmasına ilişkin Tebliği (Seri: IV, No:56) gereği, genel kurul bilgilendirme 
dokümanı’nın Ek-1 bölümünde özgeçmişleri verilen yönetim kurulu üye adayları ile 
yönetim kurulu bağımsız üye adaylarının özgeçmişlerinin divan başkanlığınca pay 
sahiplerine okunması ve yönetim kurulu üyelik seçimi yapılacaktır. 

 

7. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve 
Uygulanmasına ilişkin Tebliği (Seri: IV, No:56) ile Sermaye Piyasası Kurulu 
02.03.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-115.02/437 sayılı yazısı gereği Ek-2 
bölümündeki şirket ana sözleşmesinin 4, 5, 6, 7, Geçici Madde, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28’nci maddelerinin 
değiştirilmesi, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ve 65’nci 
maddelerinin kaldırılması görüşülerek karara bağlanacaktır. 

 

8. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve şirket ana sözleşmesi 
hükümleri dairesinde 11.04.2012 tarihinde www.kap.org.tr internet adresinde 
yayınlanan Vergi Usullerı Kanunu (VUK) hükümleri gereği oluşan 146.386 TL 2011 
yılı dönem zararı ve 16.596.666 TL geçmiş yıl zararları ile Sermaye Piyasası 
Mevzuatı gereği Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından 
düzenlenen mali tablolara (UFRS) göre oluşan 3.144.660 TL 2011 yılı dönem 
zararı ve 16.344.377 TL geçmiş yıl zararları nedeniyle yönetim kurulunun kar 
dağıtımı yapılmaması kararının pay sahipleri tarafından görüşülecek ve karara 
bağlanacaktır. (Ek-3) 

 

9. Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.09.2008 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği 
yönetim kurulu pay sahiplerine şirketin 3’ncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, 
rehin ve ipotekler (TRİ) hakkında bilgi verecektir. 16.03.2012 tarihinde 
www.kap.org.tr internet adresinde kamuoyuna duyurulan bağımsız denetim 
raporunun 21 numaralı dipnot bölümünde de görüleceği gibi şirketin olağan ticari 
faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3’ncü kişilerin borcunu temin amacıyla 
vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin veya ipotek yoktur. Ayrıca 2011 yılında 

http://www.kap.org.tr/
http://www.kap.org.tr/


şirket sosyal amaçla kurulmuş vakıf, dernek, üniversite veya benzeri kuruluşlara 
herhangi bir bağış yapmamıştır. 

 

10. Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası 
Mevzuatına göre düzenlenen 2011 yılı mali tablolarında oluşan 3.144.660 TL 
dönem zararı ve 16.344.377 TL geçmiş dönem zararları ile birlikte şirketin toplam 
zararı 19.489.037 TL’ye ulaşmış böylece 36.000.000 TL olan şirket öz 
sermayesinin %54,13’ü karşılıksız kalmıştır. Türk Ticaret Kanunu’nun 324’ncü 
maddesine göre yönetim kurulu şirket sermayesinin yarısından fazlasının 
karşılıksız kalması durumu ile ilgili pay sahiplerine bilgi verecektir. Söz konusu 
gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup sadece bilgi 
verilecektir. 

 

11. Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Ortaklık ve Kuruluşların Mali Tablo ve Rapor 
Düzenleme, Kamuya Duyurma ve Bağımsız Denetleme Yükümlülüklerinin 
Belirlenmesine İlişkin Genel Açıklama Tebliği (Seri: XII, No:1) gereği, şirketin 
2012-2013 ve 2014 yıllarını kapsayan bağımsız denetimini yapmak ve bağımsız 
denetim raporlarının hazırlanması için Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve 
SMMM A.Ş. ile anlaşma yapılması konusu oylanarak karara bağlanacaktır. 

 

12. Türk Ticaret Kanunu’nun “Şirketle Muamele Yapma Yasağı” başlıklı 334’ncü ve 
“Rekabet Yasağı” başlıklı 335’nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri 
ancak genel kurulun onayıyla mümkündür. Bu düzenlemenin gereğini yerine 
getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi gene kurulda pay sahiplerinin 
onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında 
pay sahiplerine bilgi verilecektir. 

 

13. Varsa toplantıya katılacak pay sahiplerinin dilek ve temennileri alıncaktır. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ek-1     
 

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI 
 
ALİ AKMAN 
 
1958 yılında Ankara’da doğdu. Lise eğitimini 1976 yılında İstanbul  Robert Kolej’de 
tamamladı. 1980 yılında Manchester Polytechnic  (İngiltere’de) İş İdaresi ve İşletme 
bölümünden mezun oldu. 1981 yılında Almanya’da Goethe/Ulm Alman Dili ve 
Edebiyatı (master) eğitimi aldı. Aynı yıl Türkiye’ye  döndü. 1981-82 İNGE A.Ş.’DE Dış 
İlişkiler Sorumlusu olarak çalıştı. 1983 yılında Akman Dış Ticaret ve Müteahhitlik A.Ş. 
kuruculuğu ile kendisine ait iş yaşamına başladı. Ağılıkla meyve suyu, meyve suyu 
konsantresi ve püresi ihracatına girdi. Türkiye’nin ilk meyve suyu tesislerinden biri 
olan ERSU Meyve ve Gıda San. A.Ş.  1984 yılında iflas durumu yaşıyordu. Akman , 
Ersu’nun tüm borçlarını üstlenip hisse senetlerini alarak yeni sahibi oldu ve ilave 
yatırımlarla tesisi büyüttü. Ersu’yu Türkiye’nin ilk TSE belgeli, ilk ISO sahibi oldu ve 
ilave yatırımlarla tesisi büyüttü. Ersu’yu Türkiye’nin ilk TSE belgeli, ilk ISO belgesi 
alan nadide tesisi konumuna getirdi. 1999 yılında yaklaşık 7 trilyon cirosu ve vergi 
sonrası yaklaşık 600 milyar TL net karı ile ERSU sosyal ve kültürel hizmetler alanına 
önemli sponsorluklar üstlendi. İnşa ederek Selçuk Üniversitesi’ne devrettiği modern 
binasında “Ereğli Eğitim Fakültesi” hizmete girmiştir. Akman büyümesini , 1989 
yılında Antalya-Korkuteli’nde Golden Meyve Suyu ve Gıda Sanayi A.Ş. ‘yi , 1991 
yılında ise Golden’e bağlı olarak Afyon’da  Morello Meyve Suyu Tesislerini kurarak 
büyümesini sürdürdü. 1994 yılında Ersu, Niğde’de Aksu Meyve Suları Fabrikasını 
kurarak önemli bir elma istihsal bölgesi olan Niğde yöresinin elmalarını doğrudan 
müstahsilden almaya başladı. Bu tesiste 1999 yılında entegre plastik varil üretimine 
de geçildi Ayrıca Akman Holding bünyesinde 1995 yılından itibaren inşaat, turizm, 
sağlık, otomotiv şirketleri de kurularak yeni alanlarda faaliyet başlatıldı. Ulular arası 
şirket konumuna geçen Akman Grubu 2000 yılından itibaren Çin’de de meyve suyu 
fabrikaları kurmaya başladı. 
 
MEHMET ESKİOĞLU 
 
17.10.1940 yılında Kayseri’de doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakültesi Arkeoloji bölümünden 1964 yılında mezun olduktan sonra Konya, Kayseri ve 
Antalya Müze Müdürlüklerinde görevlerini yürüttü. Batıda Teos antik kenti (İzmir) ve 
Bodrum’da Miken kubbeli mezarları, doğuda Urartu uygarlığı (Adilcevaz, Çavuştepe, 
Ernis Nekropolü) kazı çalışmalarına katıldı. Kayseri’de Garipler Tümülüsü, Edirne 
Enez’de Sancaktepe Tümülüsü kazılarını yönetti. Kültür Bakanlığında müfettişlik, 
personel daire başkanlığı ve Eski Eserler –Müzeler Genel Müdür Yardımcılığı 
görevlerinde bulunan Mehmet Eskioğlu evli ve 2 çocuk babasıdır. 
 
MEHMET YURDAL KÖKBUDAK 
 
07.08.1962 yılında Konya/Ereğli de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Ereğli’de 
tamamladı. Askerlik görevini yaptıktan sonra bir süre serbest olarak çalıştı. 1993 yılı 
şubat ayında Ersu Meyve ve Gıda San. A.Ş.’de satış-pazarlama departmanın da 
çalışmaya başladı. 30.06.2002 tarihinde Ersu Meyve ve Gıda San. A.Ş.’den ayrılarak 



serbest çalışmıştır. 23.12.2011 tarihinde Ersu Meyve ve Gıda San. A.Ş nin yönetim 
kuruluna murahhas üye olarak göreve başlamış olup görevine halen devam 
etmektedir.  
 
MÜFİT BAŞAK 
 
17.08.1957 yılında Bandırma’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bandırmada, liseyi 
Robert Kolejde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi, İdari Bilimler Fakültesi İşletme 
Bölümünden 1980 yılında mezun oldu. Aynı yıl Eczacıbaşı Menkul Değerler’de Yatırım  
Uzman Şefi, Um Denizcilik’te Finanasman Koordinatörü, Habaş Holding’te İhracat 
Koordinatörü , Standart Tekstil’de Genel Müdür, Akman Holding bünyesindeki çeşitli 
şirketlerde Yönetim Kurulu üyelikleri görevlerini yürütmüştür. 2 çocuk babası olan 
Müfit Başak halen ERSU Meyve ve Gıda San. A.Ş. de yönetim kurulu üyeliği görevine 
devam etmektedir. 
 
M. HAMDİ TATAR  
 
01.03.1931 yılında Ordu’da doğdu. 1953 yılında Kara Harp Okulundan mezun 
olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı Bölümünden 1978 yılında 
mezun olduktan sonra aynı bölümün yüksek lisansını 1980 yılında bitirdi. Amerikan 
Askeri Yardım Teşkilatında görev yaptıktan sonra serbest Mütercim Tercüman olarak 
çalıştı. 2 çocuk babası olan M. Hamdi Tatar Ankara ‘da ikamet etmektedir. 
 
ERDOĞAN AKMAN 
  
1939 yılında Niğde’de doğdu. Ankara Atatürk Lisesinden 1959 yılında mezun oldu. 
1962 yılında Almanya’ya giderek turizm işletmelerinde çalıştı. Türkiye’ye dönüşte 
Alanya’da Kristal Moteli devralarak işletmeciliğini yaptı. 3 Çocuk basıdır. 2001 yılında 
emekli olana kadar harita ve kadastro işlerinde çalıştı. Son olarak otomobil galerisi ve 
servis müdürlüğü yaptı. 2011 yılından itibaren ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. de 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 
 
MİRAY BAKIR (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı) 
 
1964 yılında Ordu’da doğmuştur. Ankara Kız Lisesinden mezun olduktan sonra 1985 
yılında İTÜ  İşletme Fakültesi - İşletme Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. Bitirme tezi 
Orta Vadeli Banka  Kredileri üzerinedir. İş hayatına ASELSAN’da başlamıştır. Mali İşler 
bölümünde, uluslararası firmalarla yapılan ortak üretim projelerinin maliyet sistemleri 
üzerine çalışmalar yapmıştır. 4 yıllık tecrübe sonunda farklı sektöre yönelmek 
arzusuyla kendi isteğiyle işten ayrılmıştır.   
1991-1995 yılları arasında Türkiye Bankalar Birliğinde Bankacılık Grubu Uzmanı olarak 
çalışmıştır. Sorumlulukları; Elektronik Fon Transferi Projesinin (EFT) Bankalar Birliği 
bünyesindeki işlemlerini yürütmek, tüketici kredileri ile ilgili istatistikleri ve aylık 
raporları hazırlamak, Europay International tarafından organize edilen Eurocheque 
işlemleriyle ilgili her türlü düzenlemeyi bankalara bildirmek, Bankacılık sektörüyle ilgili 
çeşitli konularda araştırma ve yazışmalar yapmaktı. TBB merkezi İstanbul’a taşındığı 
için ayrılmak zorunda kalmıştır.   



1997-2000 yılları arasında Moskova’da bulunduğu dönemde, Moskova Türk Kadınları  
Organizasyonunda Yönetim Kurulu üyeliği yapmış ayrıca Moskova Türk 
Büyükelçiliğince düzenlenen kültürel ve sosyal yardım amaçlı etkinliklerde yardımcı 
görevler almıştır. 
2002 de MOBİLSOFT Mobil Bilgi ve İletişim Teknolojileri A.Ş.’de Eğitim Yazılımları 
Satış Müdürlüğünde görev yapmıştır. Genel olarak eğitim teknolojileri ürünlerinin 
Türkiye çapında bayilik sisteminin kurularak değişik kanallar aracılığıyla 
pazarlanmasını, tanıtımını ve satış odaklı projelerle kurumsal müşterilere ulaşmasını 
sağlamak konusunda çalışmıştır. Şirketin yeniden yapılanması sonucu satış bölümü 
başka firmaya devredildiği için ayrılmıştır.  
2003-2007 döneminde E-Marketci Uluslararası Kalite Danışmanlık Ltd.Şti.’nin Türkiye 
Ofisi Temsilciliğini yapmıştır. Sorumlulukları; Rusya’ya ihracat yapan Türk üretici 
firmalarının Rusya Gost-R Kalite Sertifikası ve gerekli diğer teknik belgelerinin alımı ile 
ilgili prosedürü takip etmek, İhracatçı Birlikleri ile yazışmalar yapmak, Rusya 
Federasyonunda Türk ürünleri için yeni pazarlar araştırılması üzerine çalışmaktır. 
Şirketin merkezini 2007’de İstanbul’a taşımasıyla birlikte yeni çalışma düzenini 
Ankara’dan part time desteğe çevirmiştir ve halen sürdürmektedir. 
Aldığı kurslar; Avrupa Topluluğu Uzmanlık Eğitimi - ATAUM,  Proje Yönetimi Semineri 
- TUSSİDE, Firma Nakit Akışı - DC GARDNER, Mali Analiz – Türkiye Bankalar Birliği, 
Ürün Yönetimi ve Pazarlama - SPY Danışmanlık  
İyi derecede İngilizce, orta derecede Rusça bilmektedir.   
Hobiler: Yelken, yüzme, resim, seramik, yurtdışı kültür gezileri 
Halen Ankara Yelken Klübü Yönetiminde yer almakta olup periyodik olarak yayınlanan 
AYK e-bültene yazı yazmaktadır.  
 
MAHMUT ERCÜMENT CENGİZ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı) 
 
Mahmut Ercüment Cengiz. 1958 yılında Çatalzeytin'de (Kastamonu) doğdu. İlk- orta 
ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. 1976 senesinde Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesine başladı. 1983’de Tıp doktoru, 1989’da Kadın Hastalıkları ve Doğum 
uzmanı oldu. Aynı yıl askerlik hizmetine başladı. 1990 -1991 yıllarında  Sarıkamış 
askeri hastanesinde Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yaptı. 
Askerliğini tamamladıktan sonra Ankara’da Kavaklıdere'de açtığı özel kliniğinde 
çalışmalarını sürdürürken, 1992 Haziran ayında Özel Bayındır Tıp Merkezi 
Hastanesinin Kadın hastalıkları ve doğum kliniğinin kuruluşunda görev aldı. 1996 
yılına kadar uzman olarak çalıştı. 1996 ile 2004 yılları arsında kendi açtığı klinikte 
çalışmaya devam etti. Bu esnada Jinekolojik Laparoskopik Cerrahi çalışmalarını 
sürdürdü. ISGE üyesi oldu. Amerika ve Avrupa'da alanıyla ilgili tebliğleri kabul gördü 
ve bunların sunumlarında görev aldı. 2004 yılı nisan ayında Kendisine ait klinik 
direktörlüğü ve çalışmaları sürerken Ankara Özel Güven Hastanesi Kadın Hastalıkları 
ve Doğum kliniğinde yarım zamanlı olarak göreve başladı. 2006 yılında infertilite üst 
ihtisasını tamamlayarak, IVF (tüp bebek-kısırlık) uzmanı oldu. Bu arada Türk 
Perinatoloji Derneği üyesi oldu ve çalışmalarına Perinatoloji (Anne karnındaki 
bebekleri inceleyen bilim dalı) alanında da sürdürmeye devam etti. 2008 yılında EAPM 
(Avrupa perinataloji derneği) sosyal komite çalışmaları çerçevesinde, ¨2008 Avrupa 
Kongresi Sosyal Komite Başkanı¨ olarak görev yaptı. 2010 yılında yeni sağlık 
düzenlemeleri kapsamında çıkan yasayla Özel Güven Hastanesinde tam zamanlı 
çalışmayı arzu etmediği için aynı hastanede 'Anlaşmalı dışarıdan  doktor' sıfatıyla 



çalışmaya devam etti. Dr. Cengiz, çalışmalarına Güven Hastanesi ve kendisine 
ait  olan Kadın Hastalıkları Doğum ve İnfertilite kliniğinde sürdürmektedir. Dr. Cengiz 
Evli ve bir kız çocuğu babasıdır.   
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ek-2 

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş 
ANA SÖZLEŞMESİ 
ESKİ METİN 

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş 
ANA SÖZLEŞMESİ 
YENİ METİN 

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ 
MADDE 4: Şirketin merkezi Ankara 
İli Çankaya İlçesidir.  
 
Adresi: Kazım Özalp Mahallesi Uğur 
Mumcu Caddesi No:10 
Gaziosmanpaşa Çankaya/ANKARA’ 
dır.  
 
Adres değişikliğinde yeni adres, 
ticaret siciline tescil ve Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan 
ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası 
Kurulu’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.  
 
Yönetim kurulunun kararı ile ve 
ilgili mevzuat çerçevesinde 
Türkiye’de ve yurt dışında şubeler, 
bürolar, temsilcilikler açabilir, 
kapatabilir ve muhabirlikler tesis 
edebilir, sona erdirebilir.  
Tüm bu işlemler hususunda 
Sermaye Piyasası Kurulu’na bilgi 
verilir. 
 

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ 
MADDE 4: Şirketin merkezi Ankara 
İli Çankaya İlçesidir.  
 
Adresi: Kazım Özalp Mahallesi Uğur 
Mumcu Caddesi No:10 
Gaziosmanpaşa Çankaya/ANKARA’ 
dır.  
 
Adres değişikliğinde yeni adres, 
ticaret siciline tescil ve Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan 
ettirilir ve ayrıca ilgili Bakanlık ile 
Sermaye Piyasası Kurulu’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.  
 
Yönetim kurulunun kararı ile ve 
ilgili mevzuat çerçevesinde 
Türkiye’de ve yurt dışında şubeler, 
bürolar, temsilcilikler açabilir, 
kapatabilir ve muhabirlikler tesis 
edebilir, sona erdirebilir.  
Tüm bu işlemler hususunda 
Sermaye Piyasası Kurulu’na ve 
mevzuat uyarınca gerekli olan diğer 
makamlara bilgi verilir. 
 

ŞİRKETİN MÜDDETİ: 
MADDE 5: Şirketin müddeti 
hudutsuz olup, sermayenin ¾ ünü 
temsil eden ortakların katıldığı 
Umumi Heyet’in 2/3 çoğunluğunu 
kararı ile fesih olunabilir. Bu 
maksatla yapılan umumi nisabı 
sağlanamaz ve toplantı bu nedenle 
ertelenirse müteakip toplantılarda 
da aynı nisap aranır. 

ŞİRKETİN MÜDDETİ: 
MADDE 5: Şirket süresiz 
kurulmuştur. 



 

KAYITLI SERMAYE 
MADDE 6:  
Şirket 2499 sayılı Kanun 
hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye 
Sistemini kabul 
etmiş ve Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun 14/07/2011 tarih ve 
22/678 sayılı izni ile bu sisteme 
geçmiştir. 
 
Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 
100.000.000 TL (Yüzmilyon Türk 
Lirası)’dır. Her 
biri 1 Kuruş  (Bir Kuruş) nominal 
değerde 10.000.000.000 adet 
hamiline yazılı paya bölünmüştür. 
  
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen 
kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-
2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 
İzin verilen kayıtlı sermaye 
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 
2015 yılının bitiminden sonra 
yönetim kurulunun, 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 kuruldan yeni bir süre için 
yetki alması zorunludur. Söz konusu 
yetkinin alınmaması durumunda 
şirket kayıtlı sermaye sisteminden 
çıkmış sayılır. 
 
1-Şirketin tamamı ödenmiş 
Çıkarılmış Sermayesi 36.000.000 TL 
(Otuzaltımilyon Türk lirası) dir. Bu 
sermaye, her biri 1 (bir) Kuruş 
nominal değerde 3.600.000.000 
adet hamiline yazılı paya bölünmüş 
olup bu payların dağılımı aşağıdaki 
şekildedir 
 
 
 
 
 

KAYITLI SERMAYE 
MADDE 6:  
Şirket 2499 sayılı Kanun 
hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye 
Sistemini kabul 
etmiş ve Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun 14/07/2011 tarih ve 
22/678 sayılı izni ile bu sisteme 
geçmiştir. 
 
Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 
100.000.000 TL (Yüzmilyon Türk 
Lirası)’dır. Her 
biri 1 Kuruş  (Bir Kuruş) nominal 
değerde 10.000.000.000 adet 
hamiline yazılı paya bölünmüştür. 
  
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen 
kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-
2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 
İzin verilen kayıtlı sermaye 
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 
2015 yılının bitiminden sonra 
yönetim kurulunun, 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 kuruldan yeni bir süre için 
yetki alması zorunludur. Söz konusu 
yetkinin alınmaması durumunda 
şirket kayıtlı sermaye sisteminden 
çıkmış sayılır. 
 
1-Şirketin tamamı ödenmiş 
Çıkarılmış Sermayesi 36.000.000 TL 
(Otuzaltımilyon Türk lirası) dir. Bu 
sermaye, her biri 1 (bir) Kuruş 
nominal değerde 3.600.000.000 
adet hamiline yazılı paya bölünmüş 
olup bu payların dağılımı aşağıdaki 
şekildedir 
 
 
 
 
 



        
Pay                    Adedi                      Tutarı (TL) 

A GRUBU         1.444,50                      14,45 

C GRUBU      13.498.555,50          134.985,55 

F  GRUBU  3.586.500.000,00        35.865.000,00 

 

TOPLAM    3.600.000.000          36.000.000 

 
 
2- Sermaye artırımlarında, artan 
sermaye kısmı için, her grup hisse 
senedine artırımdan önceki 
sermayede mevcut hisse oranları 
tutarında pay tahsis edilir ve bu 
paylar için değişik tertiplerde ancak 
aynı grup harfini taşıyacak şekilde 
yeni hisse senetleri ihraç edilir. 
Hissedarların yeni pay alma hakları 
sahip oldukları hisse gruplarındaki 
payları ile orantılı olup, rüçhan 
hakları aynı gruptaki pay tutarı 
kadar kullanılabilir. Kullanılmayan 
rüçhan hakları konusunda Yönetim 
Kurulu karar almaya tam yetkilidir. 
 
3- A ve C grubu hisse senetleri 
sahiplerine, Bu Ana Sözleşmenin 17 
ve 25’nci Maddelerin de belirtilen 
hak ve imtiyazları sağlayıp, bunlar 
dışında herhangi bir hak ve imtiyaz 
sağlamaz. 
 
4- Yönetim Kurulu, Sermaye 
Piyasası Kanunu hükümlerine uygun 
olarak gerekli gördüğü zamanlarda 
kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni 
pay ihraç ederek çıkarılmış 
sermayeyi arttırmaya, pay 
sahiplerinin yeni pay alma hakkının 
sınırlandırılması ile imtiyazlı ve 
primli hisse ihracı konularında karar 
almaya yetkilidir. 
 
 
5- Şirket’in sermayesi, gerektiğinde 
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 
Piyasası Mevzuatı hükümleri 
çerçevesinde artırılabilir veya 
azaltılabilir. 

        
Pay                      Adedi                    Tutarı (TL) 

A GRUBU           1.444,50                14,45 

C GRUBU        13.498.555,50       134.985,55 

F  GRUBU  3.586.500.000,00   35.865.000,00 

 

TOPLAM    3.600.000.000          36.000.000 

 
 
2- Sermaye artırımlarında, artan 
sermaye kısmı için, her grup pay 
için artırımdan önceki sermayede 
mevcut pay oranları tutarında pay 
tahsis edilir ve bu paylar için aynı 
grup harfini taşıyacak şekilde yeni 
pay ihraç edilir. Pay sahiplerinin 
yeni pay alma hakları sahip 
oldukları pay gruplarındaki payları 
ile orantılı olup, rüçhan hakları aynı 
gruptaki pay tutarı kadar 
kullanılabilir. Kullanılmayan rüçhan 
hakları konusunda Yönetim Kurulu 
karar almaya tam yetkilidir. 
 
 
3- A ve C grubu pay sahiplerine, Bu 
Ana Sözleşmenin 9. ve 13’ncü 
maddelerin de belirtilen hak ve 
imtiyazları sağlayıp, bunlar dışında 
herhangi bir hak ve imtiyaz 
sağlamaz. 
 
4- Yönetim Kurulu, Sermaye 
Piyasası Kanunu hükümlerine uygun 
olarak gerekli gördüğü zamanlarda 
kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni 
pay ihraç ederek çıkarılmış 
sermayeyi arttırmaya, pay 
sahiplerinin yeni pay alma hakkının 
sınırlandırılması ile imtiyazlı ve 
primli pay ihracı konularında karar 
almaya yetkilidir. 
 
 
5- Şirket’in sermayesi, gerektiğinde 
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 
Piyasası Mevzuatı hükümleri 
çerçevesinde artırılabilir veya 
azaltılabilir. 



 
6- Şirket sermayesini temsil eden 
paylar, kaydileştirme esasları 
çerçevesinde kayden izlenir. 
 

 
6- Şirket sermayesini temsil eden 
paylar, kaydileştirme esasları 
çerçevesinde kayden izlenir. 

MADDE 7: Hiçbir şekilde kurucu ve 
sair ortak kişilere dağıtılmak üzere 
bedelsiz nama veya hamiline yazılı 
hisse senedi çıkarılamaz. Eski ana 
sözleşme gereğince; bu duruma 
aykırı muamele var ise, hükümsüz 
ad ve ihtibar olunur. Ancak iç 
kaynaklardan yapılacak olan 
sermaye artırımı tarihinde mevcut 
ortaklara dağıtılması zorunlu olan 
bedelsiz payların dağıtımı yapılır. 

PAY DEVİRLERİ 
MADDE 7: Payların hamiline 
muharrer olması nedeniyle devrinde 
herhangi bir kayıt ve kısıtlama 
yoktur. 

MUVAKKAT MAKBUZLAR  
GEÇİCİ MADDE: Esas sözleşmemizin 
A,B,C, ve E grubu pay sahiplerine 
tanımış olduğu imtiyaz 
farklılıklarının yeniden 
düzenlenerek, oy hakkı ve 
tasfiyeden öncelikli pay almaya 
yönelik olarak A ve C grubu paylara 
tanınan imtiyazların kaldırılmasını 
müteakip, A gurubu ile B gurubu ve 
C gurubu ile E gurubu 
Paylar arasında imtiyaz farklılığı 
kalmamış olduğundan; 
-A gurubu paylar B gurubu paylarla 
birleştirilerek tamamı A gurubu, 
-C gurubu paylar E gurubu paylarla 
birleştirilerek tamamı C gurubu 
Pay haline getirilmiştir. 
Bu sebeple, Şirketimiz sermayesini 
temsil eden payların kaydileştirme 
esasları çerçevesinde izlenmesi 
yukarıdaki esaslar dahilinde 
yapılacaktır. 
 
 TTK’nunda değişiklik yapılmasına 
dair Kanun kapsamında Şirketimiz 
sermayesinde 1 payı temsil eden 
500 TL’lik tutarın  1 Ykr’a  
yükseltilmesi sebebiyle, sahip 
oldukları adetler 1 payın altında 
olan ortaklarımızın  her hakkı saklı 
olup, bu ortakların  kendi 

SERMAYE PİYASALARI İŞLEMLERİ 
VE BORÇLANMA SENETLERİ 
ÇIKARMA:    
MADDE 8: Şirket yurt içi ve yurt 
dışında kurulu sermaye 
piyasalarında, aracılık faaliyeti ve 
menkul kıymet portföy yöneticiliği 
faaliyeti niteliğinde olmamak 
kaydıyla, işlem ve yatırım yapabilir. 
Mevcut ve kurulacak şirketlerin 
paylarını satın alabilir. Bu 
maksatlarla aracı kurumlara hesap 
açabilir ve taahhüt altına girebilir. 
 
          Şirket; Sermaye Piyasası 
Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat 
hükümleri kapsamında tahvil, 
değiştirilebilir tahvil, hisse senedi 
ile değiştirilebilir tahvil, finansman 
bonosu ve sermaye piyasası aracı 
niteliğindeki diğer borçlanma 
senetlerini ihraç edebilir.  
Tahvil ve sermaye piyasası aracı 
niteliğindeki diğer borçlanma 
senetlerinin ihraç yetkisi Sermaye 
Piyasası Kanunu’nun 13. Maddesi 
gereği Yönetim Kurulu’na 
devredilmiştir.  
Yönetim Kurulu ihraç edeceği tahvil, 
değiştirilebilir tahvil, hisse senedi 
ile değiştirilebilir tahvil, finansman 
bonosu ve sermaye piyasası aracı 



aralarındaki alım ve satımlarla sahip 
oldukları payları tam’a iblağ 
etmeleri hallerinde kendilerine yeni 
düzenlememizle oluşturulan gurubu 
temsil eden pay verilecektir. 

niteliğindeki diğer borçlanma 
senetlerinin ihraç limitini 
belirlerken Sermaye Piyasası 
Mevzuatı ile Bakanlar Kurulu 
Kararlarını dayanak olarak alır. 

A VE C SERİSİ HİSSELERİN 
HAKLARI:                       
MADDE 9: MÜLGA OLMUŞTUR 
 

YÖNETİM KURULU:                       
MADDE 9: Şirketin işleri ve yönetimi 
genel kurul tarafından, Türk Ticaret 
Kanunu hükümleri dairesinde 
yönetim kurulu üye sayısının 5 veya 
6 olması halinde 1 tanesi A grubu 2 
tanesi C grubu pay sahiplerinin, 7 
olması halinde 2 tanesi A grubu 2 
tanesi C grubu pay sahiplerinin 
göstereceği adaylar arasından 
seçilecek en az 5 en fazla 7 üyeden 
teşkil olunacak bir yönetim kurulu 
tarafından yürütülecektir 
Yönetim Kurulunun üye sayısına, 
ihtiyaca yönelik olarak Genel Kurul 
karar verir. Yönetim Kurulu, 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca 
yayımlanan Kurumsal Yönetim 
İlkeleri çerçevesinde yapılandırılır. 
Bu kapsamda Yönetim Kurulu’nda 
icracı olan ve icracı olmayan üyeler 
ile bağımsız üyeler bulunur. 
Yönetim kurulunda görev alacak 
bağımsız üyelerin sayısı ve 
nitelikleri Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Kurumsal Yönetime 
İlişkin düzenlemelerine göre tespit 
edilir. 
Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süre 
ile seçilirler. Bu süre sonunda eski 
üyelerin tekrar seçilmesi caizdir. 
Genel Kurul lüzum görürse her 
zaman yönetim kurulu üyelerini 
değiştirebilir. 
Yönetim Kurulu, görevlerini etkin 
olarak yerine getirebileceği sıklıkta 
toplanır.  
Yönetim kurulu üyelerine Genel 
Kurulca yazılı olarak belirtilen 
miktarda ve esaslar dahilinde bir 
ücret verilir. 
 
 



 

HİSSE SENETLERİNİN 
BÖLÜNEMEYECEĞİ :  
MADDE 10 :  Bir hisse senedi şirkete 
karşı parçalara bölünemez. Bir hisse 
senedinin birden fazla sahibi  
bulunduğu takdirde  ; Türk Ticaret 
Kanunu’nun 400.Madde hükümleri 
tatbik olunur. 
 

YÖNETİM KURULUNA BAĞLI 
KOMİTELER:  
MADDE 10: Yönetim Kurulu, görev 
ve sorumluluklarının sağlıklı 
biçimde yerine getirilmesini 
sağlamak üzere ve Sermaye 
Piyasası Kurulu’nca yayımlanan 
Kurumsal Yönetim İlkeleri 
çerçevesinde oluşturulması gereken 
komiteleri oluşturur.  
Komitelerin görev alanları, çalışma 
esasları ve hangi üyelerden 
oluşacağı Sermaye Piyasası Kurulu 
Kurumsal Yönetim ilkeleri ve işbu 
ana sözleşme hükümleri 
çerçevesinde yönetim kurulu 
tarafından belirlenir ve kamuya 
açıklanır.  
Komiteler bağımsız olarak 
çalışmalarını yürütür ve Yönetim 
Kuruluna önerilerde bulunur. 
Komiteler çalışmalarının 
gerektirdiği sıklıkta ve Komite 
Başkanının daveti üzerine toplanır.  

HİSSEDARLARIN MESULİYETLERİ : 
MADDE 11 : Hissedarlar ancak sahip 
oldukları hisse senetlerinin bedeli 
miktarınca sorumludurlar. 
 

YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE 
KARAR YETER SAYISI: 
MADDE 11: Yönetim Kurulu 
görüşmelerinin başlayabilmesi için 
üye tamsayısının salt çoğunluğunun 
bulunması şarttır. Karar nisabı hazır 
bulunan üyelerin çoğunluğudur. 
Oylarda eşitlik olması halinde 
görüşülen husus gelecek toplantıya 
bırakılır ve keyfiyet bir yazı ile tüm 
Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir, 
gelecek toplantıda da eşitlik 
bozulmazsa teklif reddedilmiş 
sayılır.  
 

HİSSE SENEDİN SAHİP OLMANIN 
NETİCELERİ: 
MADDE 12 : Bir hisse senedine sahip 
olmak bu esas mukavelenamedeki  
hükümlere ve umumi heyet  
kararlarına  razı olmayı gerektirir. 
Hisse senetlerine veraset yolu ile ve 
diğer sebeplerle sahip olanlar 

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 



hakkında da bu hüküm uygulanır. 
 

geçersiz olup esas sözleşmeye 
aykırı sayılır. 
Kurumsal Yönetim İlkelerinin 
uygulanması bakımından önemli 
nitelikte sayılan işlemlerde ve 
şirketin her türlü ilişkili taraf 
işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine 
teminat, rehin ve ipotek verilmesine 
ilişkin işlemlerinde Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun Kurumsal 
Yönetime ilişkin düzenlemelerine 
uyulur 
 

SERMAYENİN ARTIRILMASI:  
MADDE 13:  MÜLGA OLMUŞTUR 
 

DENETÇİLER:  
MADDE 13:   
Genel Kurul,  en çok üç yıl için 2 
denetçi seçer. Seçilecek 
denetçilerden biri A grubu pay 
sahiplerinin diğeri C grubu pay 
sahiplerinin göstereceği adaylar 
arasından seçilir. 
 

SERMAYENİN AZALTILMASI:   
MADDE 14: MÜLGA OLMUŞTUR 
 

DENETÇİLERİN GÖREVLERİ:   
MADDE 14: 
Denetçiler Türk Ticaret Kanunu’nun 
ilgili hükümlerinde sayılan 
vazifelerin ifası ile mükellef 
olmaktan başka Şirketin idaresinin 
temini ve Şirket menfaatinin 
korunması hususunda lüzum 
görecekleri bütün tedbirlerin 
alınması için yönetim kuruluna 
teklifte bulunmaya salahiyetli ve 
vazifelidir. Mühim ve acele sebepler 
husule geldiği takdirde denetçiler 
bu yetkilerini derhal kullanmak 
zorundadırlar. Denetçiler kanun ve 
ana sözleşmede kendilerine verilen 
vazifelerini iyi yapmamaktan ötürü 
müteselsilen mesuldürler. 

TAHVİL ÇIKARMA:    
MADDE15: Şirket; Sermaye Piyasası 
Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, 
Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri, 
Bakanlar Kurulu Kararları ve diğer 
ilgili kanun, kararname, ve tebliğ 
hükümlerine göre tahvil, 
değiştirilebilir tahvil, hisse senedi 

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI:  
MADDE 15:  Şirketin maksat ve 
mevzuu ile ilgili gayrimenkullerin 
alımı satımı, kiralanması, ipotek 
edilmesi de dahil Şirket adına işlem 
yapmak, Şirketi temsil ve ilzam 
etmek yetkisi Yönetim Kuruluna 
aittir. Şirket adına yazılan ve verilen 



ile değiştirilebilir tahvil, finansman 
bonosu ve sermaye piyasası aracı 
niteliğindeki diğer borçlanma 
senetlerini ihraç edebilir.  
Tahvil ve sermaye piyasası aracı 
niteliğindeki diğer borçlanma 
senetlerinin ihraç yetkisi Sermaye 
Piyasası Kanunu’nun 13. Maddesi 
gereği Yönetim Kurulu’na 
devredilmiştir.  
Yönetim Kurulu ihraç edeceği tahvil, 
değiştirilebilir tahvil, hisse senedi 
ile değiştirilebilir tahvil, finansman 
bonosu ve sermaye piyasası aracı 
niteliğindeki diğer borçlanma 
senetlerinin ihraç limitini 
belirlerken Sermaye Piyasası 
Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, 
Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri, 
Bakanlar Kurulu Kararları ile ilgili 
düzenlemeleri dayanak olarak alır    
 

bütün belge ve kağıtların ve Şirket 
adına yapılan bilcümle bağlantı ve 
sözleşmelerin muteber olması ve 
Şirketi ilzam edebilmesi için 
bunların Yönetim Kurulunca derece, 
yer ve şekil tayin edilerek imza 
yetkisi verilen ve ne suretle imza 
edecekleri usulüne uygun surette 
tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler 
tarafından Şirket unvanı altında 
imzalanmış olması lazımdır. 
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret 
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu 
ve iş bu ana sözleşmenin bu 
hususlarda Şirketin genel kurulu 
tarafından kabul edilen kararlarda 
kendisine yüklenilen vazifeleri ifa ve 
icra ederler. 
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret 
Kanunu’nun ilgili hükümleri 
çerçevesinde temsil yetkisini veya 
idare işlerinin tümünü veya bir 
kısmını, üyeleri arasında 
kurabileceği bir icra komitesine, 
yönetim kurulu üyelerinden birine, 
murahhas üye veya pay sahibi 
olmayan müdürlere bırakabilir. 
Yetki verilen üye müdürlerin 
yetkileri ile bunların münferiden 
veya birlikte şirketi temsil ve ilzam 
etmeleri yönetim kurulu tarafından 
tespit edilir. 

HİSSE SENETLERİNİN VE 
TAHVİLLERİN ZİYAI          
MADDE 16:  Şirket hisse 
senetlerinin veya çıkarılan 
tahvillerin kaybolması halinde 
yürürlükteki kanunlar  
dahilinde hareket olunur. 
 

GENEL KURUL:   
MADDE 16: Genel kurul olağan veya 
olağanüstü toplanır. Bu toplantılara 
davette ve yapılacak ilan ve 
bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu 
ve Sermaye Piyasası mevzuatının 
ilgili hükümleri uygulanır ve genel 
kurul toplantı ilanları toplantı 
tarihinden asgari üç hafta önceden 
yapılır. Olağan genel kurul şirket 
hesaplarının devresi sonundan 
itibaren üç ay içinde ve senede en 
az bir defa toplanır. Bu toplantıda 
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 
Piyasası kanunu ve ilgili mevzuat 
hükümlerinde yazılı olan hususlar 



incelenerek gerekli kararlar verilir. 
Olağanüstü genel kurullar şirket 
işlerinin icap ettirdiği hallerde ilgili 
mevzuat hükümlerine ve bu ana 
sözleşmede yazılı hükümlere göre 
toplanır. Bütün genel kurullar şirket 
merkezinde veya şirket merkezinin 
bulunduğu Ankara ili sınırları 
içindeki uygun bir yerde toplanır.  
 

İDARE  MECLİSİ      
MADDE 17 : Şirketin işleri ve idaresi 
umumi heyet tarafından ikisi  A; üçü 
C grubu pay sahiplerinin 
göstereceği adaylar arasından 
seçilecek 5 kişilik idare meclisi 
tarafından yürütülür. 
 

TOPLANTIDA KOMİSER 
BULUNDURULMASI:    
MADDE17: Bütün Genel Kurul 
toplantılarında ilgili Bakanlık 
komiserinin bulunması şarttır. 
Komiserin yokluğunda yapılacak 
genel kurul toplantılarında alınacak 
kararlar geçerli değildir. 
 

İDARE MECLİSİNİN MÜDDETİ VE 
DEĞİŞTİRİLMESİ :     
MADDE 18 : İdare meclisi azası 3 
sene süre ile seçilirler.Bu müddetin 
sona ermesinde hepsi için 17.madde  
hükmü mahfuz olarak yeniden 
seçilmesi caizdir. 
Umumi Heyet lüzum görürse; İdare 
meclisi azasını her zaman 
değiştirerek ,yerlerine 17.madde 
dikkate alınmak suretiyle yenilerini 
seçebilirler. 
 

GENEL KURUL TOPLANTI NİSABI         
MADDE 18: Bütün Genel Kurul 
toplantıları ve toplantıdaki nisaplar 
iş bu esas sözleşmede aksi açıkça 
öngörülmedikçe Türk Ticaret 
Kanunu hükümleri ve Sermaye 
Piyasası Mevzuatı hükümlerine 
tabidir. Sermaye Piyasası 
Kanunu’nun 11’inci maddesinin 
7’nci fıkrası uyarınca; Türk Ticaret 
Kanunu’nun 388’nci maddesinin 
ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı 
hususlar için yapılacak genel kurul 
toplantılarında Türk Ticaret 
Kanunu’nun 372’nci maddesindeki 
toplantı nisapları uygulanır. 

TEMİNAT: 
MADDE 19 : İdare Meclisi üyelerinin 
Türk Ticaret Kanunu’nun 313. 
Maddesinde yazılı teminatı şirkete  
vermeleri zorunludur. 
 

OY HAKKI VE VEKİL TAYİNİ      
MADDE 19: Paylar şirkete karşı 
bölünmez bir bütündür. Bir payın 
birden fazla sahibi bulunduğu 
takdirde, bunlar Şirketteki haklarını 
ancak müşterek bir vekil vasıtası ile 
kullanabilirler. Müşterek bir vekil 
tayin etmedikleri takdirde Şirket 
tarafından bunlardan birisine 
yapılacak tebligat hepsi hakkında 
muteber olur. Üzerinde intifa hakkı 
bulunan bir paydan doğan oy hakkı 
intifa hakkı sahibi tarafından, intifa 



hakkı sahipleri birden fazla ise tayin 
edilecek vekil tarafından kullanılır. 
İntifa hakkı sahipleri vekil tayin 
etmedikleri takdirde yukarıdaki 
hüküm uygulanır. 
Genel Kurul toplantılarında pay 
sahipleri kendilerini Türk Ticaret 
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu 
ve ilgili mevzuat düzenlemeleri 
çerçevesinde diğer pay sahipleri 
veya hariçten tayin edecekleri vekil 
vasıtasıyla temsil ettirebilirler. 
Şirkette pay sahibi olan vekiller 
kendi oylarından başka temsil 
ettikleri pay sahiplerinin sahip 
olduğu oyları kullanmaya 
yetkilidirler.  
Genel Kurullarda toplantıya katılma, 
oy hakkının kullanılması, vekil tayini 
ve vekaleten oy kullanılması 
hususlarında, Türk Ticaret Kanunu, 
Sermaye Piyasası Kanunu ve 
Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemelerine uyulur. 
Genel Kurul toplantılarında oylar el 
kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, 
toplantıda hazır bulunan pay 
sahiplerinin temsil ettikleri 
sermayenin yirmide birine sahip 
bulunanların talebi üzerine gizli oya 
başvurulur. Sermaye Piyasası 
Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca 
azınlık hakları sermayenin 1/20’sini 
temsil eden pay sahipleri tarafından 
kullanılacaktır 

İDARE  MECLİSİNİN TOPLANTISI : 
MADDE 20: İdare Meclisi üyelerinin 
birini başkan,birini de başkan vekili 
seçer.Murahhas aza ile ilgili  
22.madde hükmü mahfuzdur. 
 
İdare Meclisi toplantıları esas 
itibariyle şirket merkezinde 
yapılır.Ancak işlerin süratle 
yürütülebilmesini teminen herhangi 
başka bir yerde toplanılmasında 
mümkündür.Toplantının başka 
yerde yapılması halinde toplantı 

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:     
MADDE 20: Esas sözleşme 
değişiklikleri için Sermaye Piyasası 
Kurulu'ndan,  Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra 
Kanun ve esas sözleşme 
hükümlerine uygun olarak davet 
edilecek Genel Kurulda, Türk Ticaret 
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu 
ve ilgili mevzuat ile esas 
sözleşmede belirtilen hükümler 
çerçevesinde karar verilecektir.  
Esas sözleşme değişikliğinin 



mahalli ve gündem en az bir hafta 
önce üyelere yazı ile bildirilir. 
            İdare Meclisi en az iki  ayda 
bir defa toplanır. 

imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını 
ihlal etmesi durumunda, Genel 
Kurul kararının imtiyazlı pay 
sahipleri kurulunca onaylanması 
gerekir 

İDARE  MECLİSİNİN 
SELAHİYETLERİ    
MADDE 21 : Türk Ticaret 
Kanununda ve bu esas mukavelede 
behemmehal umumi heyet kararı 
istihsali  
mecburiyeti olan muameleler 
haricindeki bilumum kararları 
ittihaz ve tatbike İdare Meclisi 
selahiyetlidir. 
Aşağıdaki hususlar İdare Meclisi 
kararı ile yapılacaktır. 
 
1- Müdürler, müdür muavinleri ve 
muhasebecisi ile şirket namına imza 
koymaya selahiyetli veya  mukavele 
ile angaje edilen zevatın işe 
alınmaları işten çıkarılma ile çalışma 
şekilleri ve yetkilerin tespiti ve 
icabında müdürlerle İdare Meclisi 
süresini  aşan mukaveleler akdi ( bu 
süreler müteakip İdare Meclisi 
devresini aşamaz.) 
 
2- Şubeler ve sınai tesisler açılması 
ve bunların kapatılması veya feshi 
 
            3- Şirkette tatbik edilecek 
talimatnamelerin hazırlanması 
 
4- Şirket lehine temin edilen 
krediler dolayısı ile şirket menkul ve 
gayrimenkulleri üzerinde rehin ve 
ipotek tesisi, 
 
            5- Şirket konusu ile ilgili 
iştirakler ve hususi ortaklıklar tesisi 
ve bunların tasfiyesi, 
 
            6- Şirket namına 
gayrimenkul alım-satımı 
yaptırılması ve kiralanması, 
 

GENEL KURUL EVRAKLARI VE 
FİNANSAL TABLOLAR: 
MADDE 21: Yönetim Kurulu, noterce 
onaylanmış Genel Kurul 
tutanaklarını ve Genel Kurulda hazır 
bulunan hissedarların isim ve 
hisselerin miktarını gösterir hazirun 
cetvellerini, Genel Kurul toplantı 
gününden itibaren kanuni süreler 
içinde tescil ve ilan ettirir. Bu belge 
ve dokümanlar ayrıca Sermaye 
Piyasası mevzuatı çerçevesinde 
kamuya duyurulur ve ilgili 
makamlara gönderilir. 
Şirket’in faaliyet sonuçlarını 
gösterir yıllık ve ara dönem finansal 
tablo ve raporlar ile faaliyet 
raporlarının hazırlanmasında, 
Sermaye Piyasası mevzuatına 
uyulur. 
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. 
 



7- Murahhas  aza intihabı ve gerek 
murahhas azaya,gerekse müdürlere 
verilecek ücret ve selahiyetlerin 
tespiti. 
 
            8- Yabancı firmalarla marka 
alameti fabrika,teknik yardım ve dış 
satış anlaşmaları akdi , 
 
            9- Yurtdışı satışlar için 
dispirötürlük anlaşmaları dahil 
 
           10- Senelik iş programı , 
bütçe ve kadro ile bunların tadilleri 
 
11- Bilanço, kar-zarar hesabı ve 
faaliyet raporunun tespiti ile 
murakıplara tevdi ve umumi heyete 
arzı, 
 

MURAHHAS AZA  
MADDE 22 :  İdare meclisi haiz 
olduğu iktidar ve selahiyetlerin 
tamamını veya bir kısmını ,işlerin 
tevdilerini   ve aldığı kararların 
tatbikini rica etmek üzere azasından 
birkaçını murahhas aza olarak    
görevlendirebilir.Murahhas aza’ya 
verilecek ücret ve selahiyetler idare 
meclisince kararlaştırılır. 
 

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI : 
MADDE 22: 
 
Şirketin hesap dönemi sonunda 
tespit edilen gelirlerden, Şirketin 
genel giderleri ile muhtelif 
amortisman gibi şirketçe ödenmesi 
veya ayrılması zorunlu olan 
miktarlar ile şirketin tüzel kişiliği 
tarafından ödenmesi zorunlu 
vergiler düşüldükten sonra geriye 
kalan ve yıllık bilançoda görülen safi 
(net) kar, varsa geçmiş yıl 
zararlarının düşülmesinden sonra, 
sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde 
tevzii olunur: 
 
Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: 
a) % 5’i kanuni yedek akçeye 
ayrılır. 
Birinci Temettü: 
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan 
bağış tutarının ilavesi ile bulunacak 
meblağ üzerinden, Sermaye 
Piyasası Kurulu’nca saptanan oran 
ve miktarlarda birinci temettü 
ayrılır. 
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan 



sonra, Genel Kurul, kar payının, 
bağımsız üyeler hariç Yönetim 
Kurulu üyeleri ile memur, 
müstahdem ve işçilere, çeşitli 
amaçlarla kurulmuş vakıflara ve 
benzer nitelikteki kişi ve kurumlara 
dağıtılmasına karar verme hakkına 
sahiptir. 
İkinci Temettü: 
d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) 
bentlerinde belirtilen meblağlar 
düştükten sonra kalan kısmı, Genel 
Kurul, kısmen veya tamamen ikinci 
temettü payı olarak dağıtmaya veya 
fevkalade yedek akçe olarak 
ayırmaya yetkilidir. 
İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: 
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden 
diğer kimselere dağıtılması 
kararlaştırılmış olan kısımdan, 
ödenmiş sermayenin %5’i oranında 
kar payı düşüldükten sonra bulunan 
tutarın onda biri, Türk Ticaret 
Kanununun ilgili hükümleri uyarınca 
ikinci tertip kanuni yedek akçe 
olarak ayrılır. 
Yasa hükmü ile ayrılması gereken 
yedek akçeler ayrılmadıkça, esas 
sözleşmede pay sahipleri için 
belirlenen birinci temettü ve oydan 
yoksun hisse senetleri sahipleri için 
belirlenen kâr payı nakden ve/veya 
hisse senedi biçiminde 
dağıtılmadıkça; başka yedek akçe 
ayrılmasına, ertesi yıla kâr 
aktarılmasına ve temettü 
dağıtımında imtiyazlı pay 
sahiplerine, katılma, kurucu ve adi 
intifa senedi sahiplerine, 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. Ayrıca kârdan ikinci 
temettü dağıtılması halinde oydan 
yoksun hisse senetlerinin diğer 
paylar gibi sermaye payları 



oranında eşit yararlanma hakları 
vardır. 
Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm 
esası uygulanmaksızın, hesap 
dönemi sonu itibarıyla mevcut 
payların tümüne, bunların ihraç ve 
iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın 
dağıtılır. 
Dağıtılmasına karar verilen karın 
dağıtım şekli ve zamanı, yönetim 
kurulunun bu konudaki teklifi 
üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. 
Temettü Avansı 
Yönetim Kurulu, Genel Kurul 
tarafından yetkilendirilmiş olmak ve 
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15. 
maddesi ile Sermaye Piyasası 
Kurulu düzenlemelerine uymak 
şartıyla ilgili yıl ile sınırlı kalmak 
üzere temettü avansı dağıtabilir. 
Genel Kurul tarafından Yönetim 
Kurulu’na verilen temettü avansı 
dağıtılması yetkisi, bu yetkinin 
verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki 
dönemin temettü avansları 
tamamen mahsup edilmediği 
sürece, ek bir temettü avansı 
verilmesine ve temettü 
dağıtılmasına karar verilemez. 

İDARE MECLİSİNE MÜTEALLİK 
DİĞER HUSUSLAR 
MADDE 23: İdare meclisinin 
hak,vecibe,mükellefiyet ve 
mesuliyetleri toplantı,şekli ve nisabı 
azanın  
çekilmesi ölümü veya vazifelerini 
yapmaya engel olan halleri,inhilal 
eden azalıklara idare meclisine 
seçim yapılması,ücretleri ve idare 
meclisine müteallik diğer hususat 
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine 
göre cereyan eder, ancak 
inhilallerde idare meclisini umumi 
heyetin tasdikine arz edilmek üzere 
aza seçiminde boşalan üyelik 
17.Maddede bahsi geçen aynı gurup 
hissedarların göstereceği adaylar 
arasından seçilir. 

KARIN DAĞITIM TARİHİ   
MADDE 23: Dönem kârının veya 
Temettü Avansının hangi tarihte ve 
ne biçimde verileceği Sermaye 
Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri 
dikkate alınarak Yönetim 
Kurulu'nun teklifi üzerine Genel 
Kurul tarafından kararlaştırılır. 



 

ÜYELERİN ÜCRETİ  
MADDE 24 :  İdare Meclisi başkanı 
ve üyelerine ödenecek huzur hakkı 
Umumi Heyet’çe tayin ve tespit  
olunur. 
 

İLANLAR  
MADDE 24: Şirkete ait ilanlar Türk 
Ticaret Kanunu'nun ilgili 
hükümleri  ve Sermaye Piyasası 
Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak 
şartıyla, Türkiye çapında dağıtımı 
yapılan herhangi bir gazetede ve 
Şirket merkezinin bulunduğu yerde 
çıkan bir gazete ile yapılır. 
Mahallinde gazetede 
yayımlanmadığı takdirde, ilan en 
yakın yerdeki gazete ile yapılır.  
Genel Kurulun toplantıya 
çağrılmasına ait ilanlar da dahil 
olmak üzere, tüm ilanlar Türk 
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası 
Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri 
uyarınca yapılır. 
Şirketle ilgili ilan, reklam ve 
yapılacak tüm özel durum 
açıklamaları hususunda yapılacak 
işlemlerde Sermaye Piyasası 
mevzuatına uyulur. 
 

MURAKIPLAR  
MADDE 25 : Umumi Heyet, biri  A 
grubu diğeri ise C gurubu  pay 
sahiplerinin göstereceği adaylar 
arasından dan olmak üzere, kendi 
arasında veya hariçten, en çok üç yıl 
için iki murakıp seçer 

KANUNİ HÜKÜMLER 
MADDE 25: Bu ana sözleşmede 
hüküm bulunmayan hususlar 
hakkında Türk Ticaret Kanunu, 
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili 
mevzuat hükümleri uygulanır. 
 

MURAKIPLIĞA MANİ HALLER  
MADDE 26  :  Vazifeleri sona eren 
İdare Meclisi azası hissedarlar 
umumi heyetçe ibra etmedikçe 
murakıp  
seçilmez.Şirkette memur olarak 
çalışmaları caiz 
değildir.Murakıpların seçilmeleri, 
azilleri 
değiştirmeleri,ölümleri,istifaları gibi 
hususlar da  Ticaret Kanunu 
hükümleri tatbik olunur. 
 
 
 
 

HESAP DÖNEMİ 
MADDE 26: Şirketin hesap dönemi 
Ocak ayının birinci gününden başlar 
ve Aralık aynın sonuncu günü biter. 



 

MURAKIPLARIN VAZİFELERİ       
MADDE 27 :  Murakıplar Türk 
Ticaret Kanunu’nun 
353.maddesinde sayılan vazifelerin 
ifası ile mükellef  
olmaktan başka ,şirketin iyi şekilde 
idaresinin temini ve şirketin 
menfaatinin korunması hususunda 
gerekli görecekleri bütün tedbirlerin 
alınması için; İdare Meclisi’ne 
teklifte bulunmaya ve icap ettiğinde 
umumi heyeti toplantıya çağırmaya 
ve toplantı gündemini tayine 
kanunun 354.maddesinde yazılı 
raporu tanzime selahiyetli ve 
vazifelidir.Mühim ve acele sebepler 
husule geldiği takdirde murakıplar 
bu yetkilerini derhal kullanmak 
zorundadırlar.Murakıplar kanun ve 
esas mukavelename ile kendilerine 
verilen vazifeleri iyi 
yapamamalarından dolayı 
müteselsilen mesuldürler. 
 
 
 

REHİN İPOTEK VE TEMİNATLAR 
MADDE 27: Şirketin kendi adına ve 
3. kişiler lehine, garanti, kefalet, 
teminat vermesi veya ipotek dahil 
rehin hakkı tesis etmesi 
hususlarında Sermaye Piyasası 
mevzuatı çerçevesinde belirlenen 
esaslara uyulur. 

FEVKALADE TOPLANTIYA DAVET  
MADDE 28 : Murakıplar umumi 
heyetin fevkalade olarak toplantıya 
çağrılması yolunda 42.Madde  
dairesinde Ticaret vekaletince 
yapılacak tebliğin İcabını en kısa 
zamanda yerine getirmekle 
mükelleftirler. 
 

FESİH VE İNFİSAH 
MADDE 28: Şirket, Türk Ticaret 
Kanununda sayılan sebeplerle ya da 
ana sözleşmede belirtilen 
sebeplerden genel kurul kararı ile 
fesih edilebilir. Ayrıca, şirket pay 
sahiplerinin kararı ile de fesih 
olunabilir. Şirketin fesih ve tasfiyesi, 
Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve 
Sermaye Piyasası mevzuatı 
hükümleri uyarınca yürütülür. 
Şirket, sermayenin 3/4 ünü temsil 
eden ortakların katıldığı Genel 
Kurul’un 2/3 çoğunluğun kararı ile 
fesih olunabilir. Bu maksatla yapılan 
toplantıda umumi nisap sağlanamaz 
ve toplantı bu nedenle ertelenirse 
müteakip toplantılarda sermayenin 
3/4 toplantı nisabı aranmaz fakat 
2/3 karar nisabı aranır. 
 



 

HİSSEDERLARIN MÜRACATI 
ÜZERİNE  
MADDE 29 : Şirket hissedarlarının 
İdare Meclisi azaları aleyhine 
murakıplara müracaatlarını 
murakıplarca  
tetkiki T.Ticaret Kanunu’nun buna 
ait maddesi hükümlerine tabidir 

HİSSEDERLARIN MÜRACATI 
ÜZERİNE  
MADDE 29 : 
Kaldırılmıştır. 

HUSUSİ MURAKIPLAR  
MADDE 30 :  Umumi heyet bazı 
muayyen hususların tetkik ve teftişi 
için lüzumlu halinde hususi 
murakıplar 
seçebilir.Bu murakıplar T.Ticaret 
Kanunu hükümleri ve şirket esas 
mukavelesine göre Anonim Şirketler 
murakıplarına verilmiş olan bütün 
hak ve selahiyetlere maliktirler. 
 

HUSUSİ MURAKIPLAR  
MADDE 30 :   
Kaldırılmıştır. 

İDARE  MECLİSİ’NİN 
TOPLANTILARDA HAZIR 
BULUNMASI  
MADDE 31 : Murakıplar İdare 
Meclisi müzakerelerinde rey 
vermemek ve müzakereye katılmak 
şartı ile 
hazır bulunabilirler ve uygun 
gördükleri hususları İdare Meclisi  
ve Umumi Heyet’in adi ve fevkalade 
toplantıları gündemlerine alabilirler 

İDARE  MECLİSİ’NİN 
TOPLANTILARDA HAZIR 
BULUNMASI  
MADDE 31 
Kaldırılmıştır. 

MURAKIPLARIN ÜCRETLERİ  
MADDE 32 : Murakıplar Umumi 
Heyetçe tayin olunarak aylık veya 
senelik ücret verilir. 
 

MURAKIPLARIN ÜCRETLERİ  
MADDE 32 : 
Kaldırılmıştır. 

UMUMİ HEYET 
MADDE 33 : Şirketin hissedarları 
,senede en az bir defa Umumi Heyet 
halinde toplanırlar.Kanuna ve bu 
esas  
mukavelename hükümlerine uygun 
şekilde toplanan umumi heyet 
bütün hissedarların tamamını temsil 
eder. Bu suretle toplanan umumi 
heyetlerde alınan kararlar gerek 
muhalif  ve gerekse toplantıda 
bulunmayanlar hakkında 

UMUMİ HEYET 
MADDE 33 : 
Kaldırılmıştır. 



muteberdir.Umumi Heyetler  ya adi 
veya fevkalade olarak 
toplanırlar.Adi umumi heyet 
,şirketin hesap devresinin sonundan 
itibaren ilk üç ay içerisinde ve 
senede en az bir kere toplanır.Bu 
toplantıda şirketin senelik umumi 
muamelatı ve hesapları ve gündeme 
dahil hususlar tetkik edilerek 
gerekli kararlar verilir.Fevkalade 
umumi heyet, şirketin icap ettirdiği 
hallerde ve zamanlarda ve T.Ticaret 
Kanunu ile bu esas 
mukavelenamede yazılı hükümlere 
göre toplanır ve  karar alınır. 
 

MADDE 34: 
Ticaret vekaleti, şirket umumi 
heyetini lüzum gördüğü hallerde adi 
ve gerekse fevkalade toplantıya 
çağırır ve bu hususlardaki görüşünü 
tanzim ve ilan eder.  

MADDE 34: 
Kaldırılmıştır. 

TOPLANTI YERİ 
MADDE 35 : Umumi heyet 
toplantıları şirket ve merkez 
şubelerinin bulunduğu şehirlerden 
herhangi  
birinde ve merkez veya şubelerin 
bulunduğu şehirlerin elverişli bir 
yerinde yapılabilir. 
 

TOPLANTI YERİ 
MADDE 35 : 
Kaldırılmıştır. 

BAKANLIK KOMİSERİ 
MADDE 36 : Gerek adi ve fevkalade 
umumi heyet toplantılarının toplantı 
tarihlerinin Ticaret vekaletine 
bildirilmesi ve gündemin 
vekalete(Bölge Ticaret 
Müdürlüğü’ne)gönderilmesi 
lazımdır. 
Bütün toplantılarda ticaret vekaleti 
komiserinin bulunması 
şarttır.Komiseri gıyabında  
yapılacak heyet toplantılarımda 
alınacak kararlar muteber değildir. 

BAKANLIK KOMİSERİ 
MADDE 36 : 
Kaldırılmıştır. 

NİSAP 
MADDE 37 : Umumi heyet 
toplantılarında asaleten veya 
vekaleten sermayenin yarıdan 

NİSAP 
MADDE 37 : 
Kaldırılmıştır. 
 



fazlasını temsil 
eden hissedarların bulunması 
şarttır.İlk içtimada bu nisap hasıl 
olmadığı taktirde hissedarlar 
15 gün evvel yapılacak ilanla ikinci 
bir içtimaya davet edilir. İkinci 
içtimada hazır bulunmayan 
hissedarlar temsil ettikleri sermaye 
miktarları ne olursa olsun müzakere 
icra ve karar ittihazına 
selahiyettardır. Kararların muteber 
olabilmesi için herhalde asaleten 
veya vekaleten ita edilen 
reylerin ekseriyeti lazımdır.Birinci 
içtimaa ile ikinci içtimaa arasındaki 
müddet 15 günden az  
veya bir aydan fazla olmayacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REY HAKKI 
MADDE 38 :Bütün adi ve fevkalade 
umumi heyet toplantılarında hazır 
bulunan hissedarların veya 
vekillerinin grup ayrımı 
gözetmeksizin birer oy hakları 
vardır. 

REY HAKKI 
MADDE 38 :   
Kaldırılmıştır.  

TEMSİL ŞEKLİ 
MADDE 39 : Umumi heyet 
toplantılarında hissedarlar 
kendilerini diğer hissedarlar veya 
hariçten tayin  
edecekleri  bir vekil vasıtasıyla 
temsil ettirebilirler.Şirketin hissedar 
olan vekilleri kendi reylerinden 
başka temsil ettikleri 
hissedarlardan birinin sahip olduğu 
reyleri kullanma selahiyetlidirler. Oy 
kullanma şekli şartını idare meclisi 
tayin ve ilan eder.Vekalet verilmesi 
konusunda Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemeleri saklıdır.Bir hisse 
senedinin intifa hakkı ile mülkiyet 
hakkı başka  kimselere ait 
bulunduğu takdirde bunlar arasında 
anlaşarak kendilerini münasip 
gördükleri şekil ve surette temsil 
ettirir.Anlaşmazlarsa; umumi heyet 
toplantılarına katılmak ve rey 
vermek hakkını intifa hakkı sahibi 
kullanır. 

TEMSİL ŞEKLİ 
MADDE 39 : 
Kaldırılmıştır. 



 

GİRİŞ KARTI 
MADDE 40 : Ekseriyet nisabının 
anlaşılabilmesi için umumi heyete 
hazır bulunacak hissedarlar gerek  
asaleten, gerekse vekaleten hamil 
oldukları hisse sentleri veya buna 
isabet edecek vesikaları toplantı 
gününden bir hafta evvel şirketin 
merkezine veya idare meclisi 
tarafından gösterilecek bir yere 
tevdi ederek karşılığında hisse 
senetleri adet ve numaraları 
gösterir bir giriş kart alacaklardır.
 Bu bir haftalık müddet normal 
vaziyetlerde cari olup, mücbir 
sebepler altında toplantı günü 
sabahına kadar usulü idaresine 
müracaat ederek hissedarların 
toplantıya katılmaları 
mümkündür.Bu kartlar; birinci 
toplantıda ekseriyet nisabı hasıl 
olmazsa, ikinci toplantı içinde 
muteberdir.Ancak vekaleten iştirak 
edecekler hakkında verilmiş olan 
vekalet ve selahiyetlerin baki kalmış 
şarttır 

GİRİŞ KARTI 
MADDE 40 : 
Kaldırılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HİSSEDARLARIN CETVELİ 
MADDE 41 : Umumi heyet 
toplantılarında katılacak 
hissedarların veya vekillerin veya 
vekillerin ve  
mümessillerin isimleri, soyadları ve 
hisse miktarlarını gösteren bir 
cetvel tanzim edilerek, bunun idare 
meclisi tarafından tasdiki ile 
müzakerelere başlamadan evvel 
hissedarların görebilecekleri bir 
yere asılması ve bir suretinin umumi 
heyet katipliğine verilmesi lazımdır. 
 

HİSSEDARLARIN CETVELİ 
MADDE 41 : 
Kaldırılmıştır. 

HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ 
MADDE 42 : Hisse senetlerinin 
hamiline muharrer olması nedeniyle 
devrinde herhangi bir kayıt ve 
kısıtlama yoktur. 
 
 

HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ 
MADDE 42 : 
Kaldırılmıştır. 



 

REİS-KATİP VE REY 
TOPLANTILARININ SEÇİMİ 
MADDE 43 : Umumi Heyet 
toplantılarına idare meclisi reisi 
riyaset eder, Reis’in bulunmadığı 
zaman bu  
vazifeyi reis vekili yapar.Reis vekili 
de yoksa; riyaset edecek zat idare 
meclisi tarafından seçilir. Reis’in 
vazifesi;müzakerelerin usulüne 
uygun bir şekilde cereyanlarının ve 
zabıtnamenin kanuna  ve esas 
mukavelename hükümlerine uygun 
bir şekilde tutulmasını temin 
etmektir.Umumi heyete hazır 
bulunan ve en çok hissesi olan iki 
hissedar rey toplamak vazifesi 
görür.Bunların kabul etmemeleri 
halinde; kabul edilinceye kadar bu 
surette devam olunur.Umumi heyet 
katibi, Reis’le rey toplamakla 
vazifeli olanlar tarafından gerek 
hissedarlar açısından, gerekse 
hariçten tayin edilir.Umumi Heyet 
toplantılarında hazır bulunan 
hissedarların veya vekil ve 
mümessillerin isimleriyle 
oturdukları terleri, hisseleri ve 
reylerin miktarını gösteren bir 
cetvel tanzim olunarak bu cetvel 
mevcut olanlar tarafından tasdik 
edildikten sonra zabıtnameye 
bağlanarak saklanır ve 
istenildiğinde gösterilir. 
 

REİS-KATİP VE REY 
TOPLANTILARININ SEÇİMİ 
MADDE 43 : 
Kaldırılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZABITNAMELERİN İMZASI VE 
TESCİL VE İLANI 
MADDE 44 : Umumi heyet 
toplantılarında verilen kararların 
muteber olabilmesi için;bunların 
mahiyet ve  
Neticeleriyle malik olanların 
muhalefet sebeplerini gösteren bir 
zabıtnamenin tutulması lazımdır.Bu 
zabıtname toplantıda hazır bulunan 
hissedarlar ve komiser tarafından 
imza olunur.Reis ve rey toplamakla 

ZABITNAMELERİN İMZASI VE 
TESCİL VE İLANI 
MADDE 44 : 
Kaldırılmıştır. 



vazifeli olanlar hissedar tarafından 
zabıtnameyi imzalamayı bir 
selahiyetname ile mezun kılınırsa, 
zabıtnamenin yalnız bunlar 
tarafından imzalanması 
caizdir.Toplantıya davetin usulü 
dairesinde cereyan ettiğini gösteren 
vesikaların bu zabıtnameye 
eklenmesi ve münderacaatının 
yazılması gerekir. 
 İdare meclisi bu zabıtnamenin 
tasdikli bir suretini derhal sicilli 
Ticaret’e tescil ve hülasasını ilan 
ettirmekle mükellef olup ilanlar 
konusunda Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemelerine uyulur.                    
 

UMUMİ HEYETİN SELAHİYETLERİ  
MADDE 45 : a- İdare Meclisinin 
selahiyetlerinin dışında kalan 
meseleleri müzakere ederek karara 
bağlamak,                        
b- İdare meclisine hususi 
müsaadeler vererek bunların 
şartlarını tayin ve şirket işlerini 
tespit etmek, 
c-İdare meclisi ve murakıpların 
şirketin işleri hakkında tanzim 
edecekleri raporların bilanço, 
 kar ve zarar hesapları ve mevcudat 
defteri hakkında kabul veya ret 
kararı vermek veya müzakere 
yaparak yeniden tanzimlerini 
kararlaştırmak,idare meclisi azaları 
ile murakıplar seçmek ve lüzumlu 
gördüğü takdirde bunların acil ve 
yerlerine başkalarını tayin etmek 
,idare meclisi azalarına ve 
murakıplara verilecek tahsilat 
miktarını tespit etmek, 
 
 d-İdare meclisi azasının evvel 
emirden şahsen izin alması lazım 
gelen hususlarda izin verilmesi 
hakkında karar itdihaz etmek, 
 
 e-Şirketin gayrimenkul mallarını 
terhin veya tahvilat suretiyle 

UMUMİ HEYETİN SELAHİYETLERİ  
MADDE 45 : 
Kaldırılmıştır. 



istikraz akine izin vermek, idareye 
esas mukavelenamenin tatbikine 
dair gündemde mevcut meseleler 
hakkında karar vermek, 

DİĞER SELAHİYETLER   
MADDE 46 : Yukarıdaki maddede 
sayılan selahiyetler tahdidi 
değildir.Şirketin işlerinin idaresi 
esas mukavelenamenin tadili gibi 
gerek doğrudan doğruya,gerekse 
bilvasıta şirketi alakadar eden 
bütün hususlar hakkında karar 
ittihazı Ticaret Kanunu’nun 
hükümleri dairesinde umumi 
heyetin selahiyetleri içindedir. 

DİĞER SELAHİYETLER   
MADDE 46 :  
Kaldırılmıştır. 

İBRA  
MADDE 47 : Bilançonun tasdikine 
dair olan umumi heyet kararı idare 
meclisi azalarıyla müdür ve 
murakıpların ibrasınıda tazammum 
eder.Ancak bilançoda bazı cihetler 
gösterilmiş veya bilanço yanlış 
olarak tanzim edilmiş ise; 
bilançonun tasdiki ile idare meclisi 
azaları, müdürler ve murakıplar ibra 
edilmiş olmazlar.Murakıpların 
vermiş oldukları raporun 
okunmasından evvel bilanço ile 
hesapların kabulü halinde verilen 
karar muteber değildir. 
 

İBRA  
MADDE 47 :  
Kaldırılmıştır. 

TOPLANTININ BIRAKILMASI                     
MADDE 48: Umumi heyette 
bilançonun tasdiki hakkındaki 
müzakere ekseriyetin veya en az 
şirket sermayesinin onda birini 
temsil eden hissedarların talebi 
üzerine bir ay sonraya bırakır ve 
ikinci toplantı için gereken davet 
usulüne göre yapılır. 
Bu ikinci toplantıda ekalliyet 
tarafından müzakerenin diğer bir 
toplantıya bırakılması hususunda 
ileri sürülecek talebin muteber 
olabilmesi için ; bilançonun evvelce 
itiraz edilen noktaları hakkında 
lazım gelen izahatın verilmiş olması 
şarttır. 

TOPLANTININ BIRAKILMASI                     
MADDE 48:  
Kaldırılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KARARLARA İTİRAZ     
MADDE 49 : Umumi heyet 
kararlarına karşı yapılacak itirazlar 
ve buna müteallik  şekil ve şartlar 
Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. 
 

KARARLARA İTİRAZ     
MADDE 49 :  
Kaldırılmıştır. 
 
 
 
 
 

ESAS MUKAVELENAMEDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 
MADDE 50: Esas mukavelenamede 
yapılacak bütün değişikliklerin 
tekemmül ve tatbiki Sermaye 
Piyasası Kurulu ve Ticaret 
vekaletinin müsaadesine bağlıdır.Bu 
yoldaki değişiklikler usulüne uygun 
olarak tasdik ve Ticaret siciline 
tescil ettirdikten sonra muteber 
olur. 

ESAS MUKAVELENAMEDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 
MADDE 50:  
Kaldırılmıştır. 

REY VERME ŞEKLİ   
MADDE 51 : Umumi heyet 
toplantılarında reyler el kaldırmak 
suretiyle verilir.Ancak hazır bulunan 
hissedarlar temsil ettikleri 
sermayenin onda birine malik 
bulunanların talebi üzerine gizli 
reye müracaat olunabilir. Vekaleten 
oy kullanılması konusunda Sermaye 
Piyasası Kurulu düzenlemelerine 
uyulur 

REY VERME ŞEKLİ   
MADDE 51 :  
Kaldırılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 

VEKALETE GÖNDERİLECEK EVRAK  
MADDE 52 : İdare meclisi ve 
murakıp raporları ile senelik bilanço 
umumi heyet zabıtnamesindeki ve 
umumi heyette hazır bulunan 
hissedarların isim ve hisselerinin 
miktarını gösteren cetvelden dörder 
nüsha umumi heyeti son toplantı 
gününden itibaren en geç bir ay 
zarfında Ticaret Vekaletine 
gönderilir veya toplantıda bulunan 
komisere tevdi olunur.  
Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulunca 
düzenlenmesi ön görülen mali 
tablolar ve raporlar ile bağımsız 
denetim raporu kurulunca 
belirlenen usul ve esaslar dahiline 

VEKALETE GÖNDERİLECEK EVRAK  
MADDE 52 :  
Kaldırılmıştır. 
 



gönderilir ve kamuya duyurulur 

HESAP SENESİ   
MADDE 53: Şirketin hesap senesi 
Ocak ayının birici gününden 
başlayarak, Aralık aynın sonuncu 
günü biter.Fakat birinci hesap 
senesi müstesna olarak şirketin 
kat’i kuruluş tarihi ile o senenin 
Aralık ayının sonuncu günü müddeti 
ihtiva eder. 
 

HESAP SENESİ   
MADDE 53:  
Kaldırılmıştır. 
 

BİLANÇO VE TEFERRUAT   
MADDE 54 : İdare meclisi tarafından 
her altı ayda bir şirketin mevduat 
borçlarını gösteren bir hesap 
hülasası tanzim edilerek 
murakıplara verilir. 
Mevcuat ve muvazene 
defteri,(bilanço,kar ve zarar 
hesapları) Umumi Heyet toplantısı 
için tayin olunan günden en az bir 
ay evvel murakıpların tetkikine arz 
olunur.Bu hesaplar İdare Meclisi 
tarafından Umumi Heyet’e sunulur. 
Hissedarlar toplantı gününe 
tekaddüm eder, on beş gün içinde 
şirket merkezine müracaat ederek 
mevcudat ve muvazene defterini 
kar ve zarar 
hesaplarını,bilançoyu,murakıp ve 
İdare Meclisi  raporlarını tetkik ve 
bunların birer suretini alabilir. 

BİLANÇO VE TEFERRUAT   
MADDE 54 :  
Kaldırılmıştır. 
 

KARIN TEVZİİ  
MADDE 55 : Şirket umumi 
masrafları ile muhtelif amortisman 
gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması 
zaruri  
olan  meblağlar ile Şirket tüzel 
kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu 
vergiler hesap senesi  
sonunda tespit olunan gelirlerden 
düşüldükten sonra geriye kalan ve 
yıllık bilançoda görülen 
safi (net) kar, varsa geçmiş yıl 
zararlarının düşülmesinden sonra 
sırası ile aşağıdaki gösterilen 
şekilde tevzi olunur. 
                         

KARIN TEVZİİ  
MADDE 55 : 
Kaldırılmıştır. 
 



Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe : 
a) % 5 i kanuni yedek akçeye 

ayrılır. 
Birinci  Temettü  
b) Kalandan Sermaye Piyasası 

Kurulunca saptanan oran ve 
miktarda birinci temettü ayrılır. 

İkinci Temettü 
c) Safi kardan a,b bentlerinde 

belirtilen meblağlar düşüldükten 
sonra kalan kısmı umumi heyet  

kısmen veya tamamen ikinci 
temettü hissesi olarak dağıtmaya 
veya fevkalade yedek akçe olarak 
ayırmaya yetkilidir. 
İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe 
d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden 

diğer kimselere dağıtılması 
kararlaştırılmış olan kısımdan 

ödenmiş sermayenin % 5 i oranında 
kar payı düşüldükten sonra bulunan 
tutarın onda biri Türk Ticaret 
Kanununun 466.maddesinin 
2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci 
tertip kanuni yedek akçe olarak 
ayrılır. 
e) 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 olan vakıflara ve benzer 
nitelikteki kişi/kurumlara kardan 
pay dağıtılmasına karar verilemez. 

FEVKALEDE AKÇENİN 
KULLANILMASI  
MADDE 56 : Fevkalade ihtiyat 
akçesinin ne suretle kullanılacağını 
Umumi Heyet serbestçe tayin eder. 
Şöyle ki: 
Bir hesap yılının kazancı 
hissedarlara kar tevziine kafi 

FEVKALEDE AKÇENİN 
KULLANILMASI  
MADDE 56 :  
Kaldırılmıştır. 
 



gelmediği takdirde fevkalade ihtiyat 
akçesinin bu hususa tahsisi dahi 
caizdir 
 

KAR TEVZİİ ZAMANI :  
MADDE 57 : Senelik karın 
hissedarlara  hangi tarihlerde ve ne 
şekilde dağıtılacağı  Sermaye 
Piyasası Kurulu düzenlemeleri 
çerçevesinde idare meclisinin teklifi 
üzerine umumi heyet tarafından 
kararlaştırılır. Bu esas 
mukavelename hükümlerine uygun 
olarak dağıtılan karlar geri alınmaz. 

KAR TEVZİİ ZAMANI :  
MADDE 57 :  
Kaldırılmıştır. 
 

KANUNİ İHTİYAT AKÇESİ  
MADDE 58 : Şirket tarafından 
ayrılan adi ihtiyat akçesi,şirket 
sermayesinin  %20’sine varıncaya 
kadar ayrılır.(T.Ticaret Kanunu’nun 
467.Maddesi mahfuzdur) 
Umumi ihtiyat akçesinin sermayenin 
% 20’sine baliğ olan miktarı 
herhangi bir sebeple  
azalacak olursa; bu miktara 
varıncaya kadar yeniden ihtiyat 
akçesi ayrılmaya devam olunur. 
Umumi ihtiyat akçesi esas 
sermayenin yarısını geçmedikçe , 
münhazıran ziyanların 
kapatılmasına,işlerin iyi gitmediği 
zamanlarda şirketi 
idameye,işsizliğin önüne geçmeye 
veya neticelerini hafifletmeye 
elverişli tedbir alınması için sarf 
olunabilir. 
 
İHTİYAÇ AKÇESİNİN TAKSİMİ  
MADDE 59: Şirket müddetinin sona 
ermesi veya şirketin fesih ve 
tasfiyesinde bütün taahhütler 
yerine getirildikten sonra ihtiyat 
akçesi hisseleri nispetinde 
hissedarlara taksim olunur. 

KANUNİ İHTİYAT AKÇESİ  
MADDE 58 : 
Kaldırılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İHTİYAÇ AKÇESİNİN TAKSİMİ  
MADDE 59: 
Kaldırılmıştır. 
 

ŞİRKETİN FESHİ VE TASFİYESİ   
MADDE 60: İdare meclisi herhangi 
bir sebeple şirketin feshi ve 
tasfiyesini veyahut devamını 
müzakere etmek üzere , umumi 

ŞİRKETİN FESHİ VE TASFİYESİ   
MADDE 60: 
Kaldırılmıştır. 
 



heyeti toplantıya çağırabilir. 

MAHKEME KARARAI İLE İNFİSAH 
MADDE 61 : Şirket Türk Ticaret 
Kanununda yazılı sebeplerle veya 
mahkeme kararı ile infisah eder. 
Bundan  başka kanuni hükümler 
dairesinde umumi heyet kararı ile 
de fesih olunabilir 
 

MAHKEME KARARAI İLE İNFİSAH 
MADDE 61 : 
Kaldırılmıştır. 
 

TASFİYE MEMURLARI  
MADDE 62 : Şirket iflastan başka bir 
sebeple infisah eder veya fesih 
olunursa;tasfiye  memurları Umumi 
heyet tarafından tayin olunur. 
 

TASFİYE MEMURLARI  
MADDE 62 : 
Kaldırılmıştır. 
 

DİĞER HUSUSLAR  
MADDE 63 : Tasfiye şekilleri ,tasfiye 
muamelelerinin cereyan tarzı ve 
ikmali tasfiye memurlarının 
selahiyeti ve mesuliyetleri kanuni 
hükümlere tabidir. 
 

DİĞER HUSUSLAR  
MADDE 63 : 
Kaldırılmıştır. 
 

MADDE 64 : Şirkete ait ilanlar Türk 
Ticaret Kanununun 37.maddesinin 
4.fıkrası saklı kalmak üzere şirket 
merkezinin ve şubelerinin 
bulunduğu yerlerdeki günlük 
gazetelerden biriyle ve asgari 7 gün 
önce yapılır.İdare meclisi,ilanın  
merkez veya şubelerden yalnız 
birinin bulunduğu şehirdeki bir 
gazete ile de yapılması ile iktifa 
eder. 
Umumi Heyetin toplantıya 
çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret 
Kanunu’nun 368. maddesi 
hükümleri dairesinde ilan ve 
toplantı günleri hariç olmak üzere 
en az iki hafta evvel yapılması 
lazımdır. 
Sermayenin azaltılmasına ve 
tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 
397. ve 438. maddeleri uygulanır. 
            Umumi Heyet’in bütün 
hissedarların hazır bulunması 
şartıyla 370.madde dairesinde 
ilansız toplantı yapabileceği 
hakkındaki hüküm mahfuzdur. 

MADDE 64 : 
Kaldırılmıştır. 
 



            Şirkete ait ilanlar konusunda 
Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemeleri saklıdır. 
 

MADDE 65 : Şirketin 
memur,hizmetli ve işçileri için Türk 
Ticaret Kanunu’nun 468.maddesinin 
ön gördüğü nitelikte vakıf 
kurabileceği gibi bu mahiyette 
kurulu teşekküllere  de katılabilir. 
 

MADDE 65 : 
Kaldırılmıştır. 
 

İş bu ; ERSU MEYVE VE GIDA 
SANAYİİ  ANONİM ŞİRKETİ esas 
mukavelenamesi 65 maddeden 
ibarettir.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ek-3 

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ AŞ 2011 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU 

1) Ödenmiş/Çıkarılmış sermaye   36,000,000 

2) Toplam Yasal Yedek Akçe(Yasal Kayıtlara Göre)   238,579 

Esas sözleşme uyarınca  kar dağıtımınada imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi     

    SPK'ya Göre 

Yasal 
Kayıtlara(YK) 

Göre 

3) Dönem Karı (Zararı) -2,981,694 4,238 

4) Ödenecek Vergiler(-) -162,966 -150,624 

5) Net Dönem Karı(Zararı)(=) -3,144,660 -146,386 

6) Geçmiş Yıl Zararları(-) -16,344,377 -16,596,666 

7) Birinciş Tertip Yasal Yedek(-) 0 0 

8) NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=) 0 0 

9) Yıl İçinde Yapılan Bağışlar(+) 0 0 

10) 

Birinci Temettüün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir 

Dönem Karı 0 0 

11) Ortaklara Birinci Temettü     

         -Nakit 0 0 

    - Bedelsiz 0 0 

     -Toplam 0 0 

12) İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettüü 0 0 

13) Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanşara,vb'e  Temettüü 0 0 

14) İntifa Senetlerine Dağıtılan Temettüü 0 0 

15) Ortaklara İkinci Temettüü 0 0 

16) İkinci Tertip Yasal Akçe 0 0 

17) Statü Yedekleri 0 0 

18) Özel Yedekler 0 0 

19) OLAĞAN ÜSTÜ YEDEK 0 0 

20) Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar     

     -Geçmiş Yıl Karı 0 0 

    -  Olağanüstü Yedekler 0 0 

     - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler 0 0 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAĞITILAN KAR PAYLARI ORANI HAKKINDA BİLGİ 

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ  

  

GRUBU 

TOPLAM TEMETTÜ TUTARI                                                     
(TL) 

1TL NOMİNAL 

NOMİNAL 
DEĞERLERLİ 

TUTARI(TL) ORAN(%) 

BRÜT A   0 0 

C   0 0 

F   0 0 

TOPLAM   0 0 

NET A   0 0 

C   0 0 

F   0 0 

TOPLAM   0 0 

  

           DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI 

ORTAKLARA DAĞITILAN 
KAR PAYI TUTARI (TL) 

DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM 

KARINA ORANI(%) 

    

 

 


