
EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ 
KURULUŞ Madde 1- Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında T. Ticaret Kanununun ani kuruluşa 
ilişkin hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur. 
a) Hüseyin Ekiz: T.C. uyruklu İzmir, Cumhuriyet Bulvarı 84/1 
b) Sadun Eşref Güney Atığ: T.C. uyruklu, İstanbul, Taksim Cumhuriyet Caddesi Uğurlu Palas 21/5 
c) Ahmet Sevil: T.C. uyruklu, İzmir, Mithatpaşa Caddesi 804/4 
ç) Özdemir Boyar: T.C. uyruklu İzmir, 1374 Sokak No:8 
d) Aziz Tuncel: T.C. uyruklu İzmir, 49 Sokak No.14 
e) Ahmet Pekin: T.C. uyruklu İzmir, Cumhuriyet Meydanı Meydan Apt. D.4 
TİCARET ÜNVANI Madde 2- Şirket’in unvanı “EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” dir.  
Şirket’in işletme adı, “Ekiz Kimya”’dır. 
İŞLETME KONUSU Madde 3- Şirket’ in işletme konusu şunlardır: 
a) Her türlü yağ ve yağdan yapılan ürünlerin ve bunun gibi sabun, sabun tozu, deterjanın üretimi, 
pazarlanması, tüketiciye arzı, alım- satımı, ithal ve ihracı, bu amaçla gerekli sınai ve ticari tesisler kurulması, 
kısmen veya tamamen satın alınması,  kurulmuş olanlara iştirak ve çeşitli yollardan yardım yapılması, 
b) 3/a paragrafında kayıtlı ürünlerin üretiminde kullanılacak hammadde,  mahrukat, enerji, işletme, tamir 
malzemesi, ambalaj malzemesi için gerekli tesis ve işletmelerin kurulması, alınıp satılması, ithal ve ihraç 
edilmesi, bu konularda iştigal eden teşekküllere Sermaye Piyasası Kanunu’nun md.15/son hükmüne aykırı 
olmamak kaydıyla iştirak edilmesi, 
c) İştigal sahasına giren konulara ait gerekli tesis, yardımcı madde, mamül, yarı mamül,  ham madde vs. 
malzemenin ithal ve ihracı için gerekli ticari muamelelerin neticelendirilmesi, 
d)İşletme konusuyla ilgili olarak kara, deniz, hava nakliyeciliğiyle iştigal edilmesi, bu amaçla taşıyıcı araçlar 
ve bu araçların aksam ve teçhizatının, lastiklerinin üretilmesi, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, 
e) Sigorta acentalığı yapılması, 
f) Şirket’in işletme konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı keşif haklarının, beraatlarının, lisans ve 
imtiyazların, marka, model, resim ve ticaret unvanlarının know-how’ın ve özel üretim ve istihsal usullerinin, 
müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların kazanılması üzerine diğer her 
türlü tasarruflarda bulunulması, 
g) Şirket’in işletme konusu ile ilgili veya ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin, kazanımı 
veya inşası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, Şirket’in işletme konusunun 
gerçekleştirilmesi için ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç alınabilmesi, aynı 
şekil şartlarla verilebilmesi, ticari işletme rehini akdedilmesi,  
h)Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket’in işletme konusu ile ilgili, ona 
yardımcı veya onu kolaylaştırıcı, özel hukuk veya kamu hukuki tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse 
senetlerinin, tahvil ve intifa senedi gibi menkul değerlerin kazanımı ve üzerinde her türlü tasarrufta 
bulunulması,  
ı)Şirket’in işletme konusu ile ilgili ona yardımcı ve kolaylaştırıcı gerçek ve tüzel kişilere iştirak edilebilmesi, 
ortaklıklar kurulabilmesi ve bu payların alınıp satılabilmesi, 
j)Yukarıdaki işlerle ilgili pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda 
faaliyet gösterilmesi, 
k)İşletme konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında mümessillikler, komisyonculuklar, acenta ve bayilikler 
verilebilmesi, alınabilmesi, devredilebilmesi ve tesis edilebilmesi, 
l)İşletme konusu ile ilgili her türlü eğitim ve eğitim faaliyetlerinde bulunabilmesi, ilgili teşekküllerle işbirliği 
yapılması, 
m)İşletme konusunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden 
yararlanılması ve bu konuda işbirliği yapılması, 
Şirket, Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, 
gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların 
bilgisine sunulması şartıyla, kendi işletme konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım 
yapabilir.  
Şirket, Genel Kurul kararıyla, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler 
dışındaki faaliyetlere de girişebilir. Şirket’in işletme konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izin ve uygun görüşlerin alınması gerekmektedir. 



MERKEZ VE ŞUBELER Madde 4- Şirket’in Merkezi İzmir ili Şehitler Caddesi 1508 Sokak No:4 35230 Alsancak’ tır. 
Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve 
ayrıca ilgili bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış 
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. 
Şirket, ilgili bakanlığa bildirmek şartıyla, Yönetim Kurulu kararı ile uygun göreceği yerlerde, yurt içinde ve 
yurt dışında başka şubeler de açabilir. 
SÜRE Madde 5- Şirket, süresiz olarak kurulmuştur. 
SERMAYE VE PAYLAR Madde 6-  Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.06.2010 
tarih ve 16/466 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket’ in kayıtlı sermaye tavanı 
35.000.000.-TL  (Otuzbeşmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari kıymette 35.000.000  
(Otuzbeşmilyon)  adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde 
kayden izlenir. 
Şirket’in çıkarılmış sermayesi 7.177.729.-TL (Yedimilyonyüzyetmişyedibinyediyüzyirmidokuz) Türk Lirası 
olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1.-TL 
(Bir Türk Lirası) nominal değerde 550.000 (Besyüzellibin) adet A grubu; 6.627.729 (Altımilyonaltıyüz 
yirmiyedibinyediyüzyirmidokuz) adet B grubu olmak üzere toplam 7.177.729 (Yedimilyonyüzyetmişyedibin 
yediyüzyirmidokuz)  adet paya bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama 
yazılı payların devri, Yönetim Kurulu kararı ve pay defterine kayıt ile Şirket’e karşı hüküm ihtiva eder. 
Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulu’nca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan 
hakkı kullanır. 
Yönetim Kurulu, 2019-2023 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat 
hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar A ve B grubu pay ihraç ederek 
çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma 
haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar  
almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde 
kullanılamaz.  
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5yıl) için geçerlidir. 2023 
yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra Yönetim 
Kurulu’nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni tavan tutarı için 
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kurul’dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için 
yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye 
artırımı yapılamaz. 
BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI Madde 7- Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu kararı 
ile tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. 
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE SÜRESİ Madde 8- Şirket’in işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre pay 
sahipleri arasından seçilecek en az beş, en çok yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 
Yönetim Kurulu’nun beş üyeden oluşması durumunda, bir adet Yönetim Kurulu üyesi; beşten fazla üyeden 
oluşması halinde ise iki adet Yönetim Kurulu üyesi B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından 
seçilir. Her iki durumda da geri kalan Yönetim Kurulu üyeleri A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar 
arasından seçilir.  
Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek 
üzere bir başkan vekili seçer. 
Yönetim Kurulu üyeleri üç yıla kadar seçilirler, azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu 
üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk 
Ticaret Kanunu’nda ve işbu esas sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçer ve ilk 
Genel Kurul’un onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin görev süresini tamamlar. 
Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerince belirlenen 
sayıda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilir. Ayrıca Bağımsız üyelerin seçimi, görev alanı, süresi ve 
niteliklerinde de Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim ilkelerindeki düzenlemelerine uyulur. 



ŞİRKETİ TEMSİL VE İDARE Madde 9- Şirket’in yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve 
bu esas sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılan hususlar haricinde Şirket'in tüm işlerini ilgilendiren 
konularda yetkilidir.  
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 367 inci maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç 
yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye 
devretmeye yetkilidir. Ayrıca, yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya 
müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması 
şarttır. Şirket namına düzenlenecek evrak ve belgenin geçerli olması ve bu suretle Şirket’in temsil 
edilebilmesi için bunların Yönetim Kurulu’nca derece ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilmiş 
kimseler tarafından Şirket’in ticaret unvanı altında imza edilmiş olması ile mümkündür. 
YÖNETİM KURULU’NA İLİŞKİN HÜKÜMLER Madde 10- Yönetim Kurulu’nun hakları, görevleri, yükümlülükleri, sorumlulukları, toplantı şekil ve nisabı, 
üyenin çekilmesi, ölmesi veya görevlerini yerine getirmesine engel olacak hallerin ortaya çıkması, yerlerine 
yenilerinin seçilmesi, aralarında iş ve görev bölümü gibi hallerde işbu sözleşme, Türk Ticaret Kanunu, 
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. 
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ Madde 11- Yönetim Kurulu üyelerine bu esas sözleşme hükümleri dairesinde Genel Kurul'ca 
kararlaştırılacak miktarda ücret verilebilir. 
DENETİM Madde 12- Şirket’in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun 
ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır. 
TEMİNAT,  REHİN VE İPOTEK VERİLMESİ Madde 13- Şirket’in 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. 
GENEL KURUL Madde 14- Genel Kurul’da aşağıdaki hükümler uygulanır. 
a)Davet Şekli: Genel Kurul, Olağan veya Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, yürürlükteki 
Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili madde hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç 
yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantısı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı 
ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür. 
b)Toplantı Zamanı ve Yeri: Olağan Genel Kurul, Şirket’in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay 
içerisinde ve yılda en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise, Şirket’in işlerinin gerektirdiği hal ve 
zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu ve sair diğer mevzuat hükümlerine göre toplanır ve gündemine dahil 
hususları inceleyerek gerekli kararları alır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket merkezinde veya 
Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. 
c)Oyların Kullanım Şekli ve Oy Verme: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan 
paydaşlar veya vekilleri oy haklarını, hisselerinin toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın 
bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Sermaye Piyasası Mevzuatında 
düzenlenen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. 
d)Temsilci Tayini: Genel Kurul Toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar veya hariçten tayin 
edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket’te paydaş olan vekiller, kendi oylarından başka temsil 
ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin 
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. 
e)Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması: Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul 
toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi 
şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve 
temsilcinin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir. 
f) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma 
hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik 
ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin 
Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, 
görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul 
sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.  



Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem 
üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını 
kullanabilmesi sağlanır. 
YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR Madde 15- Yönetim Kurulu üyeleri ile Yönetim Kurulu’nun alacağı kararlarda taraf olan kimseler arasında, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde ilişkili taraf olma durumu söz konusu ise, ilgili üyeler bu hususu 
gerekçeleri ile birlikte, Yönetim Kurulu’na bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. 
Yönetim Kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine veya usul ve füruu ile eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve 
sıhrî hısımlarının menfaatlerine olan hususların müzakeresine iştirak edemez. Bu hükme aykırı hareket eden 
üye, Şirket’in ilgili olduğu işlem sonucu doğan zararını tazmin etmek zorundadır. 
KOMİTELER Madde 16- Yönetim Kurulu’nun Sermaye Piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu’nun 378 inci maddesi 
kapsamındaki riskin erken saptanması komitesi de dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında kurmakla 
yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, 
ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.  
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM Madde 17- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine 
uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas 
sözleşmeye aykırı sayılır. 
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin 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. 
Yönetim Kurulu’nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. 
DAVET VE İLANLAR Madde 18- Şirket’e ait ilanlar; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili 
mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır. 
Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan sürelerine uyulur. Genel Kurul 
Toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra,  mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı 
sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 
(üç) hafta önceden yapılır.  
HESAP DÖNEMİ Madde 19- Şirket’in hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer. 
KARIN DAĞITILMASI  Madde 20- Şirket’in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif 
amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından 
ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar indirildikten sonra geriye 
kalan ve yıllık bilânçoda görülen net karı, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar 
aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır: 
a) Genel Kanuni Yedek Akçe; % 5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır.  
b) Birinci Temettü; Kalandan varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların ilave edilmesiyle hesaplanacak 
matrahtan, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır. 
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, %5’i aşmamak kaydıyla kar payının, Yönetim 
Kurulu’nun belirleyeceği dağıtım şekil ve şartları ile Şirket’in müstahdem ve işçileri için kurulmuş olan vakıf 
ve fonlara ve/veya çalışanlarına kar payı olarak dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. 
d) İkinci Temettü; Safi kardan (a) (b) ve (c) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı 
genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, Türk Ticaret Kanunu’nun 521 inci 
maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.  
e) Genel Kanuni Yedek Akçe; Türk Ticaret Kanunu’nun 519 uncu maddesinin 2. fıkrası (c) bendi gereğince; 
paydaşlara ve kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış 
sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, genel kanuni yedek akçeye 
eklenir. 



Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede paydaşlar için belirlenen 
birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu 
üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilmeyeceği gibi, belirlenen 
birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak 
dağıtılan karlar geri alınmaz. 
Kar Payı; Dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate 
alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 
Kar Payı Avansı; Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen koşullara uygun olarak kar payı avansı 
dağıtılmasına karar verebilir. 
Dağıtım Tarihi; Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 
konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından 
kararlaştırılır. 
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ Madde 21- Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’ndan izin alındıktan sonra, mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek 
Genel Kurul da, mevzuat ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir. 
BİLGİ VERME Madde 22- Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu ile senelik bilanço ve kar-zarar 
cetveli, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden birer suret genel kurul toplantı tarihinden itibaren 
en geç bir ay zarfında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na verilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu’nca 
düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız 
denetim raporunun Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen usul 
ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur. 
KANUN HÜKÜMLERİNE ATIF Madde 23- Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine 
aykırı olan maddeleri uygulanmaz. Bu esas sözleşme de bulunmayan hususlar hakkında Sermaye Piyasası 
Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer hükümler uygulanır. 

 


