TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ
GİRİŞ
MADDE 1- Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’nin 10.04.1985 tarih ve 408/11515 sicil numaralı ana
sözleşmesi, aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
ŞİRKETİN ÜNVANI VE İŞLETME ADI
MADDE 2-Şirketin ünvanı TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ ANONİM ŞİRKETİ’dir. İşletme
adı TÜPRAŞ’tır. Şirket ünvanını ve işletme adını ayrı ayrı kullanabileceği gibi TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. şeklinde birlikte de kullanabilir.
ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI
MADDE 3- Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır :
a) Yurt içinde ve yurt dışında petrol rafinerileri ve ek tesisleri ile her türlü yardımcı ve
tamamlayıcı tesisleri kurmak, satın almak, bu tesislere iştirak etmek, işletmek ve gerektiğinde
tevsii etmek,
b) Her çeşit hampetrol ve petrol ürünlerini temin, ihraç, ithal etmek ve depolamak,
c) Sahibi bulunduğu rafinerilerde hampetrol veya yarı mamul petrol işlemek, bunlardan her
çeşit petrol ürünü, ara ürün ve yan ürünleri elde etmek,
d) Hampetrolün işlenmesiyle elde edilen ürünleri depolamak, paçallamak, ihraç etmek, bunun
için ve yukarıdaki fıkralarda belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi amacı ile gerekli her türlü araç,
gereç, malzeme, madde ve tesisleri yapmak, kurmak, temin veya tedarik etmek,
e) Yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki rafinerilerde, hampetrol işlemek ve/veya işletilmesini
sağlamak,
f) Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacını öncelikli olarak istenilen kalitede, zamanda ve
miktarda emsallerine uygun piyasa fiyatları üzerinden karşılamak, bu tür akaryakıtların üretim
kabiliyetini ve rafineriler dahilindeki veya şirketin mülkiyetindeki nakil ile ilgili sistemlerini
sağlamak ve korumak,
g) Yasalar ve yönetmeliklerle sınırları belirlenmiş Bölge/Bölgeler içinde her türlü kılavuzluk,
romorkör hizmetleri yapmak, bu hizmetleri vermek için gerekli deniz araçlarını (Çevre kirliliği
ve deniz temizliği tankerleri dahil) satın almak, inşa ettirmek, kiralamak ve satmak, gerekli
hallerde bu konuda yerli ve yabancı ortaklıklar kurmak,
h) Petrokimya sanayii ve ilgili diğer sanayii alanında fabrikalar, tesisler kurmak ve işletmek,
i) Petrokimyasal maddeler ve ilgili diğer maddelerin elde edilmesi için gerekli hammaddeler ve
yardımcı maddeler, malzeme ve kimyasal maddeleri gerek yurt içinden, gerekse yurt dışından
tedarik ederek işlemek veya bu maddeleri üretmek, bu maddelerin yurtiçi ve yurtdışı ticaretini
yapmak,
j) Üretim faaliyetlerinin her aşamasında elde edilecek ürünleri ambalajlamak ve bunun için
ambalaj endüstrisi kurmak, atık, yan ve standart dışı maddeleri değerlendirmek ve/veya
satmak, değerlendirme olanağı bulunmayan maddelerin yok edilmesi için gerekli tesisleri
kurmak ve işletmek, değerlendirilmeyen her türlü hurdanın satışını yapmak,
k) Yürürlükte bulunan ve/veya çıkacak yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, her türlü enerji ve
enerji ile ilgili sanayi alanında santraller, tesisler kurmak ve işletmek, enerji üretim, satın alma
ve satış faaliyetlerinin her aşamasında gerekli endüstriyi kurmak, bu işlemleri yapmak için
gerekli izinleri ilgili kuruluşlardan almak,
l) Enerji üretimine ilişkin tesislerin kurulması, enerjinin üretimi, temini ve satışı için gerekli her
türlü ekipman, malzeme ve kimyevi maddeleri yurt içinden ve yurt dışından tedarik ederek
kullanmak ve bu maddelerin yurt içi ve dışı ticaretini yapmak,
m) Her türlü petrol ürünleri, LPG (Likit Petrol Gaz) ve Doğal gazın yurt içi, yurt dışı, toptan ve
parekende alımı, satımı, ithali, ihracı, depolanması, pazarlanması ve dağıtımını yapmak,
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yaptırmak, bu ürünlerin perakende satışını teminen akaryakıt istasyonları ve bakım tesislerini
kurmak, işletmek, işlettirmek, devralmak, devretmek veya kiralamak, bayilik vermek, kendisine
ait veya kiralayacağı deniz, demiryolu ve karayolu taşıma araçları ile nakliye hizmetini yapmak,
bu amaç ve konularda kısmen veya tamamen faaliyet göstermek üzere diğer gerçek ve tüzel
kişilerle dağıtım ve pazarlama şirketi veya benzeri diğer ortaklıklar kurmak veya mevcut
ortaklıkların hisse senetlerini ve hisseyi temsil eden evraklarını temellük etmek, gerektiğinde
satmak, iştirak paylarını almak veya devretmek,
n) Yukarıda yazılı işlerden herhangi birinin yapılması amacı ile taşınır ve taşınmaz mallar satın
almak ve satmak, kiraya vermek ve kiralamak, kendisinin veya yatırımcıların aydınlatılmasını
teminen özel haller kapsamında
Sermaye
Piyasası
Kurulu’nca
aranacak gerekli
açıklamaların yapılması kaydıyla iştiraklerinin borç ve alacakları için ipotek, ticari işletme rehni
dahil leh ve aleyhte rehin vermek ve almak, kendi gayrimenkulleri üzerinde diğer ayni hakları
tesis etmek, iştiraklerine kefil olmak, bu amaçlar için gerekli olan her türlü işlemi yapmak,
o)Yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları yerine getirmek için gerekli her türlü girişim ve işlemler
ile sınai ve ticari faaliyetlerde bulunmak,
p) Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet konuları ile ilgili olarak iştirakler kurmak, kurulmuş veya
kurulacak iştiraklerin kendisine ait hisseleri üzerinde tasarrufta bulunmak,
r) İlgili mevzuat hükümleri dahilinde her türlü tahvil ve menkul kıymetler çıkarmak,
s) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunmak.
t) Genel Kurulca kararlaştırılacak diğer konularda faaliyette bulunmak.
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
MADDE 4- Şirketin merkezi Körfez/ KOCAELİ’dedir. Şirketin Adresi Petrol Caddesi, 41790
Körfez/KOCAELİ’dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası
Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini
süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket faaliyetlerinin
gerektirdiği h
allerde ve yönetim kurulu kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt
içinde ve yurtdışında şubeler, acentalık, büro ve temsilcilikler açabilir.
ŞİRKETİN MÜDDETİ
MADDE 5- Şirket süresiz olarak kurulmuştur.
SERMAYE
MADDE 6- Şirket, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye
sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22.11.1990 tarih ve 886 sayılı izni ile
bu sisteme geçmiştir.
a. Kayıtlı Sermaye :
Şirketin kayıtlı sermayesi 500.000.000,00 (beşyüzmilyon YTL) Yeni Türk Lirasıdır. İşbu
sermaye, herbirinin nominal değeri 1 (bir YKr) Yeni Kuruş olmak üzere 50.000.000.000
(ellimilyar) adet hisseye bölünmüştür.
b. Çıkarılmış Sermaye ve Paylar :
Şirketin
çıkarılmış
sermayesi
tamamen
ödenmiş
250.419.200,00
(İkiyüzellimilyondörtyüzondokuzbinikiyüz YTL)’dir. Çıkarılmış sermaye her biri
1 YKr (Bir YKr) itibari değerde 25.041.920.000 adet paya bölünmüştür.
Paylar (A) ve (C) olmak üzere iki gruba ayrılmış olup nama olarak düzenlenmiştir
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YTL

Çıkarılmış sermaye iki gruba ayrılmış olup, paylar aşağıda gösterildiği şekilde hissedarlar
arasında sermayeleri oranında taksim edilerek C Grubu hisse pay defterine kaydedilmiştir.

HİSSEDAR

GRUP

ADI

SERMAYE
TUTARI (YTL)

TÜRÜ

HİSSE ADEDİ

A

Enerji Yatırımları A.Ş.

127.713.792,22

Nama

12.771.379.222

A

Diğer

122.705.407,77

Nama

12.270.540,777

C

ÖİB

0,01

Nama

1

Toplam

250.419.200,00

25.041.920.000

c. Yönetim Kurulu çıkarılmış sermayeyi; kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile,
artırmaya yetkilidir.
Çıkarılmış sermayenin artırılmasında artırılan sermayeye hissedarlar hisseleri oranında ve
münhasıran dahil oldukları gruptan ihraç edilen payları satın almada rüçhanlı olarak iştirak
ederler. Ancak, C Grubu hisse bu artışlara katılmayacak ve varlığını 1 adet olarak
sürdürecektir.
C grubu hisse, bu hisseye tanınan hakların Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı (veya o
tarihteki yetkili merci kararı) ile sona erdirilinceye kadar varlığını sürdürecektir. C Grubu
hisseye tanınan hakların sona erdirilmesine karar verilmesi halinde, bu hisse A Grubu
hisseye dönüşecektir.
Şirketin her bir adet hissenin nominal değeri 1.000,- TL iken, 5274 sayılı Türk Ticaret
Kanunun’da Değişiklik yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 YKr olarak tadil edilmiştir. Bu değişim
nedeniyle toplam hisse sayısı azalmış olup, her 10.000,- TL’lik hisse için (1.000,- TL nominal
değerdeki 10 adet hisse için) 1 YKr nominal değerde hisse verilmesi suretiyle değişim
yapılacaktır. Sözkonusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları
saklıdır.

HİSSE SENETLERİNİN DEVREDİLMESİ
MADDE 7- Enerji Yatırımları A.Ş.’ne ait A Grubu nama yazılı hisselerin devri 26 Ocak 2009
tarihine kadar Özelleştirme İdaresi’nin onayına tabidir. Diğer A Grubu nama yazılı hisselerin
devri ile, Enerji Yatırımları A.Ş.’ne ait A Grubu nama yazılı hisselerin 26 Ocak 2009
tarihinden sonra devri herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir.
C grubu hisse senedi, 4046 sayılı Kanunun T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı’na verdiği yetkilerle esas itibariyle aynı yetkileri haiz bir başka Türk kamu
kuruluşuna devredilebilir. Bu durumda devir Yönetim Kurulu kararını gerektirmeksizin derhal
pay defterine işlenir.
SERMAYENİN ARTIRILMASI VEYA AZALTILMASI
MADDE 8- Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kanunu hükümleri çerçevesinde artırabilir veya azaltılabilir. Yeniden hisse senedi ihracı
suretiyle artırılacak sermaye üzerinde pay sahiplerinin kanuni rüçhan hakları vardır. Rüçhan
haklarının kullanımına ilişkin esas ve usuller ile pay sahiplerine verilecek senetlerin ihraç
bedelleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ana sözleşmede belirtilen şekilde ilan edilir.

3

MENKUL KIYMET ÇIKARTILMASI
MADDE 9- Şirket; yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun
olarak tahvil, finansman bonosu (commercial paper), katılma intifa senedi, borç senedi, kar
ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü
menkul kıymeti çıkartabilir.
Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu kararı ile ihracı mümkün olan
bu madde kapsamındaki menkul kıymetler, Yönetim Kurulu kararı ile ihraç edilebilir.
YÖNETİM KURULU
MADDE 10- Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 7 üyeden oluşur. Yönetim
Kurulu’nun 7 üyesinden 6 üyesinin A grubu hissedarların Genel Kurul’da kendi aralarında
yaptıkları seçimde en çok oy alan adaylardan ve 1 üyesinin de C grubu hissedarın
göstereceği adaydan seçilmesi zorunludur.
Yönetim Kurulu’nun bir üyeliğinin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle
boşalması halinde, boşalan üyelik Yönetim Kurulu’nun Türk Ticaret Kanunu’nun 315’inci
maddesi uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Yönetim Kurulu, A grubu hisseleri temsilen
seçilmiş bir üyeliğin boşalması halinde, yine A grubu hisseleri temsilen Yönetim Kurulu’nda
bulunan üyelerin göstereceği adaylar arasında yapacağı seçimle boşalan üyeliği doldurur.C
grubunca seçilen üyeliğin yukarıda sayılan nedenle boşalması halinde, boşalan üyelik C
grubu hissedarın gösterdiği aday ve adaylar arasından Yönetim Kurulunca seçim yapılarak
doldurulur.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİK VE SEÇİLME ŞARTLARI
MADDE 11- Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için hacir altına alınmamış olmak,
kendisinin veya yönetiminde bulunduğu şirketin iflas etmemiş olması, aciz haline düşmemiş
olmak, şirkette pay sahibi olmak ve yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak gerekir. Pay
sahibi olmayan kimseler üye seçildikleri takdirde, pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe
başlayabilirler. Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335’inci maddelerinde öngörülen durumlar
için Genel Kurul izin verebilir.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRELERİ
MADDE 12- - Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 1 (bir) yıldır. Genel Kurul, Yönetim
Kurulu üyelerini bu süre dolmadan görevden alabilir. Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu
üyeleri yeniden seçilebilir.
YÖNETİM KURULU’NUN ÇALIŞMA DÜZENİ
MADDE 13- Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendisine bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer.
Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırma yetkisi başkana ve onun yokluğunda başkan vekiline
aittir. Başkan veya yokluğu halinde Başkan Vekili, 2 üyenin talebi halinde Yönetim Kurulunu
toplantıya çağırmak zorundadır.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
MADDE 14- Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Ancak yılda en az dört
toplantı yapılması zorunludur. Başkanın veya üyelerden ikisinin talebi halinde Yönetim
Kurulunun toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantıları şirketin idare merkezinde veya
yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun belirleyeceği yerde yapılabilir.
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Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek
bütün belgelerin akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanını
ve Yönetim Kurulunca yetkili kılınacak iki kişinin imzasını taşıması zorunludur.
Yönetim Kurulunun toplantı şekli, toplantı ve karar nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri
konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
Ancak aşağıdaki konularda Yönetim Kurulu kararı alınabilmesi C grubundan seçilen üyenin
olumlu oy kullanmasına bağlıdır.
a)

Şirket Ana Sözleşmesinde, Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı ve “İmtiyazlı
Hisse”ye ait hakları etkileyecek değişiklikler ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin
akaryakıt ihtiyacının öncelikle karşılanmasına yönelik yükümlülüğü ve bu
yükümlülüğe ilişkin İmtiyazlı Hisseye tanınan hakları doğrudan veya dolaylı
yoldan etkileyecek her türlü Ana Sözleşme değişikliği yapılmasına,

b)

Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacının bu tür akaryakıtların üretim
kabiliyetinin ve nakil ile ilgili sistemlerinin sağlanması, korunması da dahil
öncelikli olarak istenilen kalitede, zamanda ve miktarda emsallerine uygun
piyasa fiyatlarında karşılanması esas olup, söz konusu akaryakıtların istenilen
kalitenin, zamanın ve miktarın dışında ve/veya emsallerine uygun piyasa
fiyatlarının üstünde karşılanmasına,

c)

Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacının karşılanmasını kısıtlayacak
ve/veya karşılanmasına engel olacak nitelikte,
i)

Şirketin sahip olduğu rafinerilerden herhangi birinin kapatılması, satılması,
herhangi bir takyidat ile sınırlandırılması veya kapasitesinin %10’dan fazla
azaltılmasına, ya da

ii) Şirketin bölünmesi veya başka bir şirket ile birleşmesine
d)

Şirketin tasfiyesine ilişkin kararlar.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 15- Yönetim Kurulu, şirketin temsil ve idare organıdır. Yönetim Kurulu kanun ve ana
sözleşme ile Genel Kurul’a verilmiş olanlar dışındaki tüm görevler ile yükümlü olup, bu
görevlerin gerektirdiği bütün yetkilere sahiptir.
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 319’uncu maddesi hükmünce idare ve temsil
yetkilerinin bir bölümünü veya tamamını üyelerden birine veya birkaçına, Yönetim Kurulu
üyesi olmayan Genel Müdür, müdür veya müdürlere bırakabileceği gibi bu görev ve yetkileri
kullanmak üzere kendi içinden veya dışından icra komiteleri oluşturabilir.
Ancak, Ana Sözleşmenin 14. Maddesinde sayılan İmtiyazlı Hisseye ilişkin konularda yetki
devri söz konusu olmayıp, bu kararların Yönetim Kurulunda görüşülmesi zorunludur.
ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI
MADDE 16- Şirketin yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir.
Yönetim Kurulu bu temsil yetkilerini kısmen veya tamamen başkalarına devredebilir.
Şirket adına imza koymaya yetkili kimselerin adları ile yetkileri ve imza örnekleri Yönetim
Kurulu tarafından tespit, ticaret siciline tescil ve ilan olunur.
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Şirket tarafından verilecek belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olması bunların
şirket ünvanı altında ve şirket adına imzaya yetkili olanlarca imza edilmiş bulunmasına
bağlıdır.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ
MADDE 17- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit edilir.
GENEL MÜDÜR
MADDE 18- Genel Müdür Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Genel Müdürün ücret ve diğer
çalışma şartlarını Yönetim Kurulu belirler.
GENEL MÜDÜRÜN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 19- Genel Müdürün görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Genel
Müdür görevlerini özenle yerine getirmek zorunda olup, aksine davranışlarından sorumludur.
ORGANİZASYON YAPISI
MADDE 20- İlga edilmiştir.
DENETÇİLER
MADDE 21- Şirkette, 2’si A grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylardan kendi
aralarında yaptıkları seçimde en çok oy alan adaylardan, 1’i de C grubu hissedarın
göstereceği adaydan Genel Kurulca seçilen 3 Denetçi mevcuttur.
Denetçiliğin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde boşalan
üyelik, diğer denetçilerin Türk Ticaret Kanunu’nun 351’inci maddesi uyarınca yapacağı
seçimle doldurulur. Denetçiler, C grubu hisselerin ayrı bir hisse olarak varlığının ortadan
kalkmasından sonra A grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından yapacakları
seçimle boşalan üyeliği doldurur.
Denetçilerin görev süreleri 1 (bir) yıldır. Görev süresi dolan Denetçi tekrar seçilebilir.
DENETÇİLERİN NİTELİK VE ŞARTLARI
MADDE 22- Denetçi seçilebilmek için hacir altına alınmamış olmak, kendisinin veya
yönetiminde bulunduğu şirketin iflas etmemiş olması, aciz haline düşmemiş olmak, yüz
kızartıcı suçlardan mahkum olmamak ve Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen üyelik sıfatını
kaybettiren suçlardan birisi ile mahkum olmamak gerekir.
DENETÇİLERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
MADDE 23- Denetçiler, şirketin genel muamelelerini ve bütçesini tetkik etmeye, Türk Ticaret
Kanunu’nda yazılı vazifeleri yapmaya, şirketin iyi bir şekilde idaresinin temini ve şirket
menfaatlerinin korunması hususunda Yönetim Kurulu’na teklifte bulunmaya, zaruri ve
müstacel sebepler çıktığı takdirde Genel Kurulu toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini
tayine ve Türk Ticaret Kanunu’nun 354’üncü maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve
görevlidirler. Denetçiler, kanunlar ve ana sözleşme ile kendilerine verilen görevleri iyi ve tam
olarak yapmakla yükümlüdürler.
DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ
MADDE 24- Denetçilerin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit edilir.
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DIŞ DENETİM
MADDE 25- Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun
olarak, bir Bağımsız Denetleme Kuruluşunu en az bir, en çok iki hesap dönemi için anılan
mevzuat çerçevesinde denetleme yapmak için ilk Genel Kurul’un onayına bağlı olmak üzere
görevlendirir ve ücretini tespit eder. Şirketin bilanço, gelir tablosu ve yıllık Yönetim ve
Denetim Kurulu raporları ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından düzenlenen yıllık
denetim raporu ve rapor özetleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu
Tebliğ ve Yönetmelik hükümlerinin koyduğu standartlara uygun olarak düzenlenir.
GENEL KURUL
MADDE 26- Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır. Olağan
Genel Kurul toplantıları yılda en az bir defa ve hesap döneminin bitiminden itibaren 3 (üç) ay
içinde yapılır. Bu toplantılarda gündemde yer alan konular incelenerek karara bağlanır.
Olağanüstü Genel Kurul toplantıları gerektiğinde her zaman yapılabilir.
GENEL KURULUN YETKİLERİ
MADDE 27- Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu’nda ve diğer kanunlarda öngörülen yetkileri
haiz olan karar organıdır.
TOPLANTI YERİ
MADDE 28- Genel Kurul, esas itibariyle şirketin idare merkezinde yapılır. Ancak, gerekli
durumlarda Yönetim Kurulu kararı ile Şirketin İdare merkezinin bulunduğu Şehrin elverişli bir
yerinde de toplanabilir.
TOPLANTIYA DAVET VE YETER SAYISI
MADDE 29- Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar, Türk Ticaret Kanunu’nun
ilgili maddeleri uyarınca toplantı gününden en az 15 gün önce yapılır. İlanda toplantı
gündeminin gösterilmesi gereklidir.
Genel Kurul, kanunda aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere şirket sermayesinin en
az yarısını temsil eden pay sahiplerinin katılmasıyla toplanır. Kararlar mevcut oyların
çoğunluğu ile alınır. İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı takdirde Genel Kurul tekrar
toplantıya davet edilir ve ikinci toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri
sermayenin miktarına bakılmaz ve kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. Ancak 14.
Maddede yer alan C grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin onayına tabi konularda
Genel Kurulda karar alınabilmesi, C grubu hissedarın olumlu oy kullanmasına bağlıdır.
Genel Kurul, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu’nun 370’inci maddesi hükümlerine göre
merasimsiz olarak da toplanabilir.
TOPLANTIYA İŞTİRAK VE VEKİL TAYİN
MADDE 30- Hissedarlar Genel Kurul toplantılarında başka bir hissedara veya herhangi bir
şahsa verilmiş temsil yetkisini gösterir belge ile temsil edilebilirler.
Genel Kurul toplantılarına iştirak edebilmek için, hissedarların toplantıya kendilerinin
katılması halinde hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin hisse senetlerini, toplantı
tarihinden yedi gün önce Şirket merkezine veya Yönetim Kurulu tarafından gösterilecek bir
yere teslim ederek hisselerin sayı ve numaraları yazılı bir iştirak belgesi almaları gereklidir. C
grubunun temsili TTK 360. Maddedeki hükümlere tabidir. Hamiline yazılı hisse senedi
sahipleri, hisse senetlerini şirkete veya şirket tarafından belirlenmiş bir bankanın şubelerinde
bu işleme ilişkin masraflar şirketçe karşılanmak üzere depo edebilirler.
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Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.
OY HAKKI
MADDE 31- Genel Kurul toplantılarında her 1 YKr nominal değerdeki hissenin bir oy hakkı
vardır.

OY KULLANMA ŞEKLİ
MADDE 32- Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır
bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi ve Genel
Kurul’un onayı üzerine gizli oya başvurulabilir. Ortakların Türk Ticaret Kanununun 377’inci
maddesinden doğan hakları saklıdır.
GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ VE BAŞKANLIK
MADDE 33- Genel Kurul Başkanlık Divanı, Başkan, iki oy toplama memuru ve katipten oluşur.
Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Yönetim Kurulu
Başkanının bulunmadığı hallerde başkanlık edecek kişi oy toplama memurları ve katiple birlikte
Genel Kurul tarafından toplantıda hazır bulunanlar arasından seçilir.
Başkanın görevi görüşmelerin usulüne uygun olarak düzenli bir şekilde yapılmasını ve
tutanağın kanun ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun bir surette tutulmasını sağlamaktır.
GÖNDERİLECEK BELGELER
MADDE 34- Yönetim ve Denetim Kurulu raporları ile yıllık bilanço ve kar zarar hesabından ve
Hükümet Komiserinin imzasını taşıyan Genel Kurul tutanağından ve hazurun cetvelinden
üçer nüsha toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile
Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderilir.
HESAP YILI
MADDE 35- Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününde başlar, Aralık ayının son günü
biter.
KARIN TESPİTİ
MADDE 36- Ortaklığın genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi ortaklıkça ödenmesi ve
ayrılması zaruri olan meblağlar ile ortaklık 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
aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:
- İşbu safi kardan 37’inci madde gereğince kanuni yedek akçe ve vergiler ayrılır.
-Geriye kalan miktardan Sermaye Piyasası Kurulu’nca tespit edilen oran ve miktarda birinci
temettü olarak ayrılır.
- Genel Kurul tarafından başka türlü karar verilmediği takdirde kalan kar, ortaklara ödenmiş
sermaye payları oranında ikinci temettü olarak dağıtılır.
- Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça ana sözleşmede hisse
sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça, başka
yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına imtiyazlı pay sahiplerine, yönetim kurulu
üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi
kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.
Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesinin ikinci fıkrasının 3. bendi hükümleri saklıdır.

8

Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri
dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
YEDEK AKÇE
MADDE 37- Şirket tarafından her yılın safi karının %5’i nisbetinde ayrılan kanuni yedek akçe
şirket çıkarılmış sermayesinin %20’sine varıncaya kadar ayrılmaya devam eder. (Türk Ticaret
Kanunu’nun 466’ıncı maddesi hükümleri saklıdır.) Kanuni yedek akçe, şirket sermayesinin
%20’sine eşit miktardan herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar
yeniden yedek akçe ayrılmaya devam olunur.
KARIN ÖDEME ZAMANI VE ŞEKLİ
MADDE 38- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15. maddesindeki düzenleme
çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.
Birinci temettü dahil karın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek
Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.
YETKİLİ MAHKEME
MADDE 39- Şirket ile ortaklar arasında doğan anlaşmazlıklarda yetkili mahkeme, şirket
merkezinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleridir.
İLANLAR
MADDE 40- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 37’inci maddesinin 4’üncü fıkrası
hükümlerine göre yapılır. Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre yapılması zorunlu
ilanlar hususunda, anılan Kanun ve ilgili tebliğ hükümlerine uyulur. Ayrıca ilanlar Şirket
internet (web) sayfasında yayınlanır.
PERSONEL İÇİN VAKIF
MADDE 41- Şirket kendi personeli, çalışanları ve görevlileri için Türk Ticaret Kanunu
Madde 468 hükümlerine göre bir vakıf kurabilir. Şirket benzer vakıflara da iştirak edebilir.
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