TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI
I- 24.09.2021 TARIHLI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
DUYURUSU
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - Ticaret Sicil No: 259130-5
Türk Ticaret Kanunu’nun 417’nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-13.1 sayılı
Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Genel Kurul’a katılabilecek kayden izlenen
payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (“MKK”)
sağlanacak Pay Sahipliği Çizelgesi’ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt
Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.
Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu
düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan
ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılabileceklerdir.
Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise
vekâletname ibraz etmeleri şarttır.
Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda
da katılabilecek olup, elektronik ortamda Olağan Genel Kurul’a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi
Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebilirler.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla
kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, ekte yer alan veya Şirket merkezimiz ile
www.tazekuru.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin edebilecekleri örneğe uygun
olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy
Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine
getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket merkezine ibraz etmeleri
gerekmektedir.
Şirketimizin 2020 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetçi Raporu,
Yönetim Kurulu’nun Yıllık Faaliyet Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel
Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirketimiz merkezinde,
www.tazekuru.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun
Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki
verilmesi,
3. 2020 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2020 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması,
5. 2020 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının ayrı ayrı
okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. 2020 faaliyet yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı
ayrı ibra edilmeleri,
7. 2020 yılı hesap dönemi kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin
görüşülerek karara bağlanması
8. Sermaye Piyasası ve ilgili Bakanlık izinlerini havi gündem eki esas sözleşme tadilinin
görüşülerek karara bağlanması
9.Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin görüşülerek karara
bağlanması,
10.Ücretlendirme politikasının pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
11.2021 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara
bağlanması
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin
denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin
görüşülerek karara bağlanması,
13. Şirket bağış ve yardım politikasının görüşülerek karara bağlanması,
14. 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
01.01.2021- 31.12.2021 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
15. Şirket kar dağıtım politikasının görüşülerek karara bağlanması,
16. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen
işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
17.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine
verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda
ortaklara bilgi verilmesi,
18.Kapanış.

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması
gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem
maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize
sunulmaktadır:
2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları
Şirketin Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000 (Onmilyon) TL’sıdır. Çıkarılmış
sermayesi ise, beheri 1,00.-Kuruş nominal değerde 5.948.899 adedi A grubu nama yazılı,
94.051.101 adedi B grubu hamiline yazılı paya bölünmüş olup; 1.000.000,00.-TL.
(BirmilyonTürkLirası)’dır. Genel Kurul toplantılarında her 1 TL nominal değerdeki payın
bir oy hakkı vardır. Şu kadar ki; Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu Nama
payların her biri 15 (onbeş) oy hakkına, B grubu hamiline payların her biri 1 oy hakkına
sahiptir. İşbu Bilgilendirme Dokümanı’nın ilan edildiği tarih itibariyle Şirketimizin ortaklık
yapısını gösteren toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda gösterilmiştir:
a) Açıklamanın yapıldığı 26/08/2021 tarih itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan
toplam pay sayısı ve oy hakkı;
Sermayedeki Payı
(TL)

Sermayedeki
Payı (%)

Oy Hakkı
Oranı(%)

Hüseyin Avni
METİNKALE

510.445,96

51,04

%51,04

DİĞER

489.554,04

48,96

%48,96

TOPLAM

1.000.000,00

100,00

100,00

Pay
Adı/Unvanı

Sahibinin

b) Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek
yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:
Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap
dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet
değişikliği yoktur.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum
açıklamalarına www.tazekuru.com internet adresinden ve www.kap.org.tr adresinden
ulaşılabilir.

c) Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:
Ortaklık pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz
Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.
ç) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya
seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa
iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma
nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi,
bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi
durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:
SPK. II-17.6 (15.10.2020 tarihli ve 64/1284 s.k.) sayılı ilke kararı uyarınca, payları Borsa’nın
Alt Pazar’ında işlem gören Şirketimiz kurumsal yönetim uygulamaları bakımından II-17.1
sayılı Tebliği’n kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin İkinci Bölümünde yer alan hükümler ile
Tebliğ’in yatırımcı ilişkileri bölümüne ilişkin 11 inci maddesine tabi olacak olup, bu
kapsamda, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yönetim kuruluna 2 bağımsız
üye dahil 5 yönetim kurulu üyeliği için seçim yapılacaktır.
d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı
ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.
SPK. II-17.6 (15.10.2020 tarihli ve 64/1284 s.k.) sayılı ilke kararı uyarınca, payları Borsa’nın
Alt Pazar’ında işlem gören Şirketimiz kurumsal yönetim uygulamaları bakımından II-17.1
sayılı Tebliği’n kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin İkinci Bölümünde yer alan hükümler ile
Tebliğ’in yatırımcı ilişkileri bölümüne ilişkin 11 inci maddesine tabi olacak olup, bu
kapsamda, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde kurumsal yönetim ilkelerine
uyum amacıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 19.03.2021 tarih ve 2021/3 sayılı kararı ile
yapılan esas sözleşme tadili için Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25.03.2021 tarih ve E29833736-110.03.03-3987 sayılı uygun görüşü ve kayıtlı sermaye tavan ve süresine ilişkin
izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 06.04.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00063013800
sayılı izni alınmış olup, pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
II- 24.09.2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi,
“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul
Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri
Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Genel Kurul
İç Yönergesi’nin 7. maddesi’nin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı’nı
yönetecek Toplantı Başkanlığı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki
verilmesi.
“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul
Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri
Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul’da alınan
kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul’un Toplantı Başkanlığı’na
yetki vermesi hususu oylanacaktır.
3. 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet
raporunun okunması, görüşülmesi,
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde,
Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.tazekuru.com
adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Merkezi
Kayıt Kuruluşu’nun E-Genel Kurul Sistemi’nde ortaklarımızın incelemesine sunulan,
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu’nun da yer aldığı 2020 yılı hesap
dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul
Toplantısı’nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.
4. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti’nin okunması,
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde,
Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.tazekuru.com
adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Merkezi
Kayıt Kuruluşu’nun E-Genel Kurul Sistemi’nde ortaklarımızın incelemesine sunulan
01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Olağan
Genel Kurul Toplantısı’nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.
5. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve
onaylanması,
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde,
Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.tazekuru.com
adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Merkezi
Kayıt Kuruluşu’nun E-Genel Kurul Sistemi’nde ortaklarımızın incelemesine sunulan
2020 yılına ait Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda okunarak
ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı
ibra edilmeleri,
TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim
Kurulu üyelerinin, 2020 faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri
Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
7- Yönetim Kurulunun kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara
bağlanması,
Yönetim Kurulu’nun 2020 yılı kârına ilişkin kâr dağıtım teklifi görüşülecek, Yönetim
Kurulu’nun aldığı 25.08.2021 tarih ve 2021/13 sayılı karar Olağan Genel Kurul
Toplantısı’nda okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Yönetim
Kurulu’nun 2020 hesap döneminde zarar nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına
ilişkin teklifi ve Kâr Payı Dağıtım Tablosu EK-1’de yer almaktadır.

8- Sermaye Piyasası ve ilgili Bakanlık izinlerini havi gündem eki esas sözleşme
tadilinin görüşülerek karara bağlanması
SPK. II-17.6 (15.10.2020 tarihli ve 64/1284 s.k.) sayılı ilke kararı uyarınca, payları
Borsa’nın Alt Pazar’ında işlem gören Şirketimiz kurumsal yönetim uygulamaları
bakımından II-17.1 sayılı Tebliği’n kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin İkinci
Bölümünde yer alan hükümler ile Tebliğ’in yatırımcı ilişkileri bölümüne ilişkin 11
inci maddesine tabi olacak olup, bu kapsamda, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri
çerçevesinde kurumsal yönetim ilkelerine uyum amacıyla Şirketimiz Yönetim
Kurulu’nun 19.03.2021 tarih ve 2021/3 sayılı kararı ile ve unvan değişikliğine yönelik
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 02.08.2021 tarih ve 2021/7 sayılı kararı ile yapılan
esas sözleşme tadili için Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25.03.2021 tarih ve E29833736-110.03.03-3987 sayılı ve 13.08.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-9731
sayılı uygun görüşleri ve kayıtlı sermaye tavan ve süresine ilişkin izni ile T.C. Ticaret
Bakanlığı’nın 06.04.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00063013800 sayılı ve
25.08.2021 tarih ve E-50035491-431.99-00066629241 sayılı izinleri alınmış olup,
pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
9- Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin görüşülerek
karara bağlanması,
SPK. II-17.6 (15.10.2020 tarihli ve 64/1284 s.k.) sayılı ilke kararı uyarınca, payları
Borsa’nın Alt Pazar’ında işlem gören Şirketimiz kurumsal yönetim uygulamaları
bakımından II-17.1 sayılı Tebliği’n kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin İkinci
Bölümünde yer alan hükümlere tabi olacak olup, bu kapsamda, sermaye piyasası
mevzuatı hükümleri çerçevesinde kurumsal yönetim ilkelerine uyum amacıyla
öngörülen kriterleri taşıyan iki bağımsız üye dahil 5 yönetim kurulu üyesi için seçim
yapılacaktır.
10- Ücretlendirme politikasının pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
Şirket 25.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen ve Şirket internet
adresinde de ilan edilen Ücretlendirme Politikası görüşülerek karara bağlanacaktır.
11- Yönetim Kurulu üyelerine 2021 faaliyet yılı için ödenecek ücretin tespiti,
12TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi’nde yer alan hükümler
dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılı için ödenecek ücretler
belirlenecektir.
13- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve
işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun bağımsız denetim şirketi seçimi
ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
Şirketimizin 2021 yılına ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak
denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer
faaliyetlerin yürütülmesi için Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik
Anonim Şirketi’nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerimizin onayına
sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu’nun 02.08.2021 tarih ve 2021/8 sayılı kararı pay
sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
14- Şirket bağış ve yardım politikasının görüşülerek onaylanması,
Şirket 25.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen ve Şirket internet
adresinde de ilan edilen Bağış ve Yardım Politikası görüşülerek karara bağlanacaktır.
15- 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi;
01.01.2021 – 31.12.2021 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin
Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 2020 yılı
içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.
Ayrıca, 01.01.2021 - 31.12.2021 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı
görüşülerek karara bağlanacaktır.
16- Şirket kâr dağıtım politikasının görüşülerek onaylanması,
Şirket 25.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen ve Şirket internet
adresinde de ilan edilen Kar Dağıtım Politikası görüşülerek karara bağlanacaktır.
17- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde
yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına
sunulması,
Yönetim Kurulu üyelerinin TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma
Yasağı” başlıklı 395’inci ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ıncı maddeleri
çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. Bu
düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi
hususu Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
18- Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından
2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile
bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi
verilmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci
maddesi uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve
kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi
verilecektir.
19- Kapanış

Ekler;
EK-1 2020 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim
Raporu aşağıdaki linkten takip edilebilir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917582
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917585
EK-2 Yönetim Kurulu’nun 2020 Yılı Kârının Dağıtılmamasına İlişkin Teklifi aşağıdaki
linkten takip edilebilir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960690
EK-3 Kar Dağıtım Politikası.
EK-4 Bağış ve Yardım Politikası
EK -5 Ücretlendirme Politikası
EK-6 2020 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine ilişkin KAP açıklaması aşağıdaki
linkten takip edilebilir.
EK-7 Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlık izinlerini havi Esas Sözleşme Tadili
EK-8 Vekâletname Örneği

EK-3 Kar Dağıtım Politikası
TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KÂR DAĞITIM POLİTİKASI
Şirketimizin “Kâr Dağıtım Politikası”; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası
mevzuatı, Vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirketimiz esas sözleşme hükümleri
uyarınca Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda
belirlenmektedir.
Şirket dağıtılabilir net kârının en az % 20’sini nakit ve/veya pay olarak dağıtmayı
hedeflemektedir. Bu politika, şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer
fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortamdaki koşullara bağlıdır.
İlgili kâr dağıtım döneminde, ulusal ve küresel ekonomik şartlara, Şirketin orta ve uzun vadeli
büyüme ve yatırım stratejilerine ve nakit gereksinimlerine bağlı olarak bu oran her yıl
Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir.

Kâr payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kâr
dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan
edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir. Kâr payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut
payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Kâr payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak
kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim
Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır.
Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kâr payı avansı dağıtmayı veya kâr
payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

EK-4 Bağış ve Yardım Politikası
TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Şirketimiz tarafından bağış yapılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunmaktadır.
Şirketimiz, kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları kapsamında, 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 Genel Kurulun
tespit edeceği sınırlar içerisinde Yönetim Kurulu Kararı ile bağış ve yardım yapabilir.
Şirketin faaliyetleri sonucunda oluşan dağıtılabilir kârın, pay sahipleri haklarının korunmasını
teminen en yüksek seviyede oluşması esas olup, bu esastan uzaklaşan bağış ve yardımlardan
kaçınılır. Genel Kurulca belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve bir hesap dönemi
içerisinde yapılan bağışlar, ilgili hesap dönemi net dağıtılabilir kar matrahına eklenir.
Bağış ve yardımlar nakden ve/veya ayni olarak yapılabilir.
İşbu bağış politikasının uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu
sorumludur.
İşbu Politikada yapılacak değişiklik hakkında ilgili hesap dönemi genel kurul toplantılarında
pay sahipleri bilgilendirilir.

EK -5 Ücretlendirme Politikası
TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI
Bu politika dokümanı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu
bulunan Yönetim Kurulu üyelerimiz ile üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve
uygulamalarını tanımlamaktadır.
Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesinde, Şirketin faaliyet
gösterdiği sektör, makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret seviyeleri, şirketin
büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri dikkate alınır. Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından
yapılan araştırma ve çalışmalar çerçevesinde Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunulur.
I) Yönetim Kurulu Üyeleri
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen tutarda
Yönetim Kurulu üyelik ücreti ödenir.
Yönetim Kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, murahhas olmaları, icracı olmaları göz
önüne alınarak, Yönetim Kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip
olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman, katlandığı maliyet
gibi unsurlar dikkate alınmakta ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin Yönetim Kurulu
üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır.
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde ise, ücretin üyelerin bağımsızlığını
koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte olup, hisse senedi opsiyonları veya Şirketin
performansına dayalı ödeme planları, kar payı ödemesi yapılmamakta, yönetim kurulu
üyelerine borç verilmemekte ve kredi kullandırılmamaktadır.
Yönetim Kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler ( ulaşım,
telefon, sigorta vb. giderleri ) şirket tarafından karşılanabilir.
II. Üst Düzey Yöneticiler ve Çalışanlar
Şirketimiz üst düzey Yöneticileri ve çalışanlarına, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan
tutarda ücret ödenmektedir.
Şirketimiz “Üst Düzey Yönetici ve Çalışanlar Ücret Politikası” belirlenirken, Şirketin faaliyet
gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, ücret araştırmaları, sürdürülen faaliyet, faaliyet
noktalarının yaygınlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı
ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır.
Üst Düzey Yönetici ve çalışanların ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde
görevin gerektirdiği, bilgi, beceri, yetkinlik deneyim seviyesi, katlanılan maliyet, sorumluluk
kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Böylece, Şirket içerisinde
adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanmaktadır.
Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizlidir. Sadece çalışanın kendisi, yöneticileri ve İnsan
Kaynakları Bölümü’nün bilgisi dahilindedir. Çalışanın gizlilik konusuna azami özen
göstermesi ve bu bilgileri üçüncü kişilerle ve diğer Şirket Çalışanları ile paylaşmaması esastır.
Yukarıda esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu
Üyelerine ödenen toplam miktarlar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak izleyen genel

kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur ve finansal raporlar
çerçevesinde kamuya açıklanır.
İşbu Ücretlendirme politikasının uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim
Kurulu sorumludur. Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, İnsan
Kaynakları Bölümü’ne yöneltilmelidir.

EK-7 Sermaye Piyasası ve ilgili Bakanlık izinlerini havi Esas Sözleşme Tadili

TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

ŞİRKET'İN AMAÇ VE KONUSU

ŞİRKET'İN AMAÇ VE KONUSU

Madde 3

Madde 3

Şirket aşağıda yazılı işlerle iştigal etmek üzere Şirket aşağıda yazılı işlerle iştigal etmek üzere
kurulmuştur.
kurulmuştur.

A) Şirketin başlıca iştigal konuları şunlardır;

1.Her türlü gıda maddelerinin, özellikle sebze
meyvelerden yaş veya kuru mamul, yarı mamul
bu mamul ve yarı mamullerle ilgili bilumum ham
yardımcı maddelerin üretilmesi, ambalajlanması
paketlenmesi,

A) Şirketin başlıca iştigal konuları şunlardır;

ve
ve
ve
ve

1.Her türlü gıda maddelerinin, özellikle sebze ve
meyvelerden yaş veya kuru mamul, yarı mamul ve bu
mamul ve yarı mamullerle ilgili bilumum ham ve
yardımcı maddelerin üretilmesi, ambalajlanması ve
paketlenmesi,

2.Her türlü gıda ürünlerinin un, şeker, et ve etten
mamul, süt ve sütten mamul, her türlü gıdaların yaş
sebze ve meyvelerin, tahıl ürünlerinin, hububat ve
bakliyatların, çerezlerin, kahvelerin, kakaoların,
konsantre edilmiş, konserve ve salamura halde
bulunan her türlü gıdaların, her türlü kurutulmuş
gıdaların, her türlü yağların, gıda sanayii ürünlerinin
alım satımlarının yapılması, ithal ve ihracı, toptan ve
perakende pazarlanması, ticareti, gıda sanayiinin
gerektirdiği bil cümle yatırım tasarruf ve faaliyetlerde
bulunması, gıda sanayii ile ilgili olarak, her türlü

2.Her türlü gıda ürünlerinin un, şeker, et ve etten
mamul, süt ve sütten mamul, her türlü gıdaların yaş
sebze ve meyvelerin, tahıl ürünlerinin, hububat ve
bakliyatların, çerezlerin, kahvelerin, kakaoların,
konsantre edilmiş, konserve ve salamura halde
bulunan her türlü gıdaların, her türlü kurutulmuş
gıdaların, her türlü yağların, gıda sanayii ürünlerinin
alım satımlarının yapılması, ithal ve ihracı, toptan ve
perakende pazarlanması, ticareti, gıda sanayiinin
gerektirdiği bil cümle yatırım tasarruf ve faaliyetlerde
bulunması, gıda sanayii ile ilgili olarak, her türlü

imalathanelerin,
fabrikaların, satış mağazalarının,
depoların, ambalajlama işleri, soğuk hava
depolarının,
marketlerin,
hipermarketlerin,
kurulması, açılması, işletilmesi, kiraya alınması,
kiraya verilmesi devir alınması, devir edilmesi,

imalathanelerin,
fabrikaların, satış mağazalarının,
depoların, ambalajlama işleri, soğuk hava depolarının,
marketlerin, hipermarketlerin, kurulması, açılması,
işletilmesi, kiraya alınması, kiraya verilmesi devir
alınması, devir edilmesi,

3.Yukarıda yer alan maddelerin ithali, ihracı, yurt içi
ve yurt dışında ticareti alım ve satımı. Üretim,
ambalajlama, doldurma ile ilgili ihtiyaç duyulacak
yan sanayinin kurulması, işletilmesi ve işlettirilmesi,

3.Yukarıda yer alan maddelerin ithali, ihracı, yurt içi
ve yurt dışında ticareti alım ve satımı. Üretim,
ambalajlama, doldurma ile ilgili ihtiyaç duyulacak yan
sanayinin kurulması, işletilmesi ve işlettirilmesi,

4.Yukarıdaki maddeleri üreten yerli ve yabancı 4.SPKn’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin
kurulmuş ve kurulacak firmaların sermayelerine hükümleri saklı kalmak üzere, yukarıdaki maddeleri
iştirak edilmesi,
üreten yerli ve yabancı kurulmuş ve kurulacak
firmaların sermayelerine iştirak edilmesi,

5.Büyük ve küçükbaş hayvan, kümes hayvanları, av
hayvanlarından elde edilen dondurulmuş ve konserve
edilmiş etler, süt, peynir, yağ, yumurta, bal, deri,
kösele, tüyler, bağırsak ve bağırsaktan mamul ihracı,
ithali ve pazarlaması,

5.Büyük ve küçükbaş hayvan, kümes hayvanları, av
hayvanlarından elde edilen dondurulmuş ve konserve
edilmiş etler, süt, peynir, yağ, yumurta, bal, deri,
kösele, tüyler, bağırsak ve bağırsaktan mamul ihracı,
ithali ve pazarlaması,

6.Her türlü deniz ve tatlı su ürünleri, balıklar ile su
6.Her türlü deniz ve tatlı su ürünleri, balıklar ile su
ürünlerinin taze, dondurulmuş, konserve olarak
ürünlerinin taze, dondurulmuş, konserve olarak
işlenmiş veya canlı olarak alımı, satımı, ithali, ihracı
işlenmiş veya canlı olarak alımı, satımı, ithali, ihracı
ve pazarlamasını yapmak,
ve pazarlamasını yapmak,
7.Sucuk, salam, sosis, pastırma, kavurma, soslar,
7.Sucuk, salam, sosis, pastırma, kavurma, soslar,
ketçaplar, salçalar, mayonez sosu, salata ve salata
ketçaplar, salçalar, mayonez sosu, salata ve salata
soslarının imali, alımı, satımı, ithali, ihracı ve
soslarının imali, alımı, satımı, ithali, ihracı ve
pazarlamasını yapmak,
pazarlamasını yapmak,

8.Nohut, mercimek, fasulye, diğer bakliyat ve her
türlü hububat, ve tarımsal ürünler, un, nişasta, her
türlü hazır çorba, tarhana, pastacılık ürünleri, taze ve
kuru olarak her türlü tarım ürünleri, yağlı tohumlar,
taneler, meyveler, çay, kahve, ıhlamur, tarçın, her
türlü tıbbi ve aromatik bitkiler, çikolata, kakao
müstehzalar, bisküvi, ekmek, tatlılar ve buna benzer
unlu ürünlerin imali, alımı, satımı, ithali, ihracı ve
pazarlamasını yapmak,

8.Nohut, mercimek, fasulye, diğer bakliyat ve her türlü
hububat, ve tarımsal ürünler, un, nişasta, her türlü
hazır çorba, tarhana, pastacılık ürünleri, taze ve kuru
olarak her türlü tarım ürünleri, yağlı tohumlar, taneler,
meyveler, çay, kahve, ıhlamur, tarçın, her türlü tıbbi
ve aromatik bitkiler, çikolata, kakao müstehzalar,
bisküvi, ekmek, tatlılar ve buna benzer unlu ürünlerin
imali, alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlamasını
yapmak,

9.Her türlü sade, meyveli, kolalı, gazlı meşrubatlar,

9.Her türlü sade, meyveli, kolalı, gazlı meşrubatlar, alkollü ve alkolsüz içkiler, meyve suları, maden ve
alkollü ve alkolsüz içkiler, meyve suları, maden ve kaynak sularının imali alımı, satımı, ithali, ihracı ve
kaynak sularının imali alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak,
pazarlamasını yapmak,
10.Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda
10.Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak işletmek,
maddelerini paketlemek için tesisler kurmak kiralamak, kiraya vermek
işletmek, kiralamak, kiraya vermek

11.İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan
ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak,
soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi
yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda
toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli
olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.

11.İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan
ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak,
soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi
yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda
toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli
olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.

12.Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat,
12.Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.
imalat, ithalat ve ihracatını yapmak.
13.Bebek mamaları ile ilgili ham, yan mamul ve
13.Bebek mamaları ile ilgili ham, yan mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak.
mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak.
14.Yukarıdaki maddelerde yer alan ürünleri fason
14.Yukarıdaki maddelerde yer alan ürünleri fason olarak başkalarının tesislerinde yaptırılması.
olarak başkalarının tesislerinde yaptırılması.

B)Şirket
yukarıdaki
gerçekleştirmek için;

amaç

ve

B)Şirket yukarıdaki amaç ve konuları gerçekleştirmek
konuları için;

1.Taşınmaz mallar ve bu arada arsa, bina satın alabilir,
1.Taşınmaz mallar ve bu arada arsa, bina satın kiralayabilir, kiraya verebilir, satabilir, devir ve ferağ
alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satabilir, devir edebilir, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna,
ve ferağ edebilir, gayrimenkuller üzerinde irtifak, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis edilebilir.
intifa, sükna, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis
edilebilir.

2.Şirket faaliyetlerini yürütmek için şubeler açılabilir,
bir arada veya ayrı olarak imalathane ve fabrika
kurabilir, satış mahalleri mağaza ve marketler
açabilir. Konusu ile ilgili her türlü maddelerin
depolanması, dağılımı ve muhafazası için gerek
kendi ve gerekse müşterilerin iş yerlerine her türlü
muhafaza ve depolama tesis ve ekipmanları kurabilir,

2.Şirket faaliyetlerini yürütmek için şubeler açılabilir,
bir arada veya ayrı olarak imalathane ve fabrika
kurabilir, satış mahalleri mağaza ve marketler açabilir.
Konusu ile ilgili her türlü maddelerin depolanması,
dağılımı ve muhafazası için gerek kendi ve gerekse
müşterilerin iş yerlerine her türlü muhafaza ve
depolama tesis ve ekipmanları kurabilir, işletebilir,

işletebilir, bunların tamir ve bakımını yaptırabilir.

bunların tamir ve bakımını yaptırabilir.

3.Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü
şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için,
ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir,
ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir,
ipotekleri çözebilir. 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.

3.Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü
şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için, ipotek,
rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir, ipotek,
rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir, ipotekleri
çözebilir. 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 ve
üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde,
yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller
kapsamında
Sermaye
Piyasası
Kurulu’nca
aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır.

4.Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15. Maddesinin son
fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla aracılık
faaliyetinde ve portföy işletmeciliği niteliğinde
olmamak şartı ile; şirket mevzuuna giren işleri yapan
yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle şirketler
kurabilir, mevcut veya kurulacak şirketlerin hisse
senetlerini veya paylarını satın alabilir ve satabilir,
yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller
kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak
gerekli açıklamaları yapabilir.

4- Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç
aktarımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla ve
yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde
olmamak şartı ile; şirket mevzuuna giren işleri yapan
yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle şirketler
kurabilir, mevcut veya kurulacak şirketlerin paylarını
satın
alabilir
ve
satabilir,
yatırımcıların
aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında
Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli
açıklamaları yapabilir.

5.Şirket yönetim kurulu kararı ve alâmetifarika ve
ihtira beratı ve diğer gayri maddi haklara tasarruf
edebilir kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar
üzerinde yeni haklar kurabilir ve yeni haklar alabilir.

5.Şirket yönetim kurulu kararı ve alâmetifarika ve
ihtira beratı ve diğer gayri maddi haklara tasarruf
edebilir kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde
yeni haklar kurabilir ve yeni haklar alabilir.

6.İştigal konuları ile ilgili ithalat ve ihracat, dahili ve
harici
komisyonculuk,
mümessillik,
bayilik,
distribütörlük ve acentelik işleri yapabilir. Her nevi
dahili ticaret yapabilir, mühendislik, danışmanlık,
imalat, taahhüt ve etüd işleri yapabilir.

6.İştigal konuları ile ilgili ithalat ve ihracat, dahili ve
harici
komisyonculuk,
mümessillik,
bayilik,
distribütörlük ve acentelik işleri yapabilir. Her nevi
dahili ticaret yapabilir, mühendislik, danışmanlık,
imalat, taahhüt ve etüd işleri yapabilir.

7.Şirketin iştigal konusu ile ilgili bilumum tesisat, 7.Şirketin iştigal konusu ile ilgili bilumum tesisat, alet,
alet, edevat, makine, cihaz, yardımcı madde ve edevat, makine, cihaz, yardımcı madde ve malzeme
malzeme ithal edebilir, alıp satabilir ve ihraç edebilir. ithal edebilir, alıp satabilir ve ihraç edebilir.

8.Yukarıdaki fıkralarda yazılı işlerle ilgili her türlü 8.Yukarıdaki fıkralarda yazılı işlerle ilgili her türlü
taşıt ve makinelerin alımını-satımını ve iktisabını taşıt ve makinelerin alımını-satımını ve iktisabını
yapabilir, kiralayabilir, devir edebilir ve bunlar yapabilir, kiralayabilir, devir edebilir ve bunlar

üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

9.Yukarıdaki fıkralarda yazılı işlerle iştigal eden yerli
ve yabancı firmalarla işbirliği ve ortaklıklar kurabilir,
mevcut şirketlere iştirak edebilir, kurulacak
ortaklıkların sermaye ve yönetimine iştirak edebilir,
onların devir alabilir, işletebilir veya yeniden ortaklık
kurabilir.

9.SPKn’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin
hükümleri saklı kalmak ve yatırım hizmetleri ve
faaliyetleri niteliğinde olmamak şartı ile; yukarıdaki
fıkralarda yazılı işlerle iştigal eden yerli ve yabancı
firmalarla işbirliği ve ortaklıklar kurabilir, mevcut
şirketlere iştirak edebilir, kurulacak ortaklıkların
sermaye ve yönetimine iştirak edebilir, onların devir
alabilir, işletebilir veya yeniden ortaklık kurabilir.

10.Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında
10.Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında
gerçekleştirilen fuar, sergi ve konferanslara
gerçekleştirilen fuar, sergi ve konferanslara katılabilir.
katılabilir.

11.Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak veya bilcümle
nedenlerle yurtiçi ve yurtdışında her türlü devlet ve
özel sektör ihalelerine katılabilir, ihale alabilir,
alınmış olan ihalelere katılabilir, ihalelerden
çekilebilir, ihaleleri 3. şahıslara devredebilir veya
ihaleleri 3. şahıslardan devir alabilir.

11.Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak veya bilcümle
nedenlerle yurtiçi ve yurtdışında her türlü devlet ve
özel sektör ihalelerine katılabilir, ihale alabilir, alınmış
olan ihalelere katılabilir, ihalelerden çekilebilir,
ihaleleri 3. şahıslara devredebilir veya ihaleleri 3.
şahıslardan devir alabilir.

12.Şirket konusu ile ilgili her türlü bayilikler
acentelikler, distribütörlükler alabilir, verebilir.
12.Şirket konusu ile ilgili her türlü bayilikler
acentelikler, distribütörlükler alabilir, verebilir.
13.Şirket alacaklarına teminat olarak gerçek ve tüzel
kişilere ait her nevi maddi ve gayri maddi haklar ile
menkul ve gayrimenkuller üzerine şirket lehine
ipotek teminat kefalet irtifak intifa ve bu gibi ayni
haklar alabilir, kurabilir, alınmış olan hakları terk
edebilir.

13.Şirket alacaklarına teminat olarak gerçek ve tüzel
kişilere ait her nevi maddi ve gayri maddi haklar ile
menkul ve gayrimenkuller üzerine şirket lehine ipotek
teminat kefalet irtifak intifa ve bu gibi ayni haklar
alabilir, kurabilir, alınmış olan hakları terk edebilir.

14.Şirket, faaliyetlerinin yürütülebilmesi için yurtiçi
veya yurt dışı piyasalardan, aracılık yapmamak
14.Şirket, faaliyetlerinin yürütülebilmesi için yurtiçi
kaydıyla, uzun, orta veya kısa vadeli kredi
veya yurt dışı piyasalardan, aracılık yapmamak
sağlayabilir ve kullanabilir.
kaydıyla, uzun, orta veya kısa vadeli kredi sağlayabilir
ve kullanabilir.
15.İlgili mercilerden izin almak şartıyla, ülkemizde
kurulmuş veya kurulacak serbest bölgelerde, ileri
15.İlgili mercilerden izin almak şartıyla, ülkemizde
teknoloji bölgelerinde ve diğer benzeri bölgelerde her
kurulmuş veya kurulacak serbest bölgelerde, ileri
türlü faaliyetlerde bulunabilir.
teknoloji bölgelerinde ve diğer benzeri bölgelerde her
türlü faaliyetlerde bulunabilir.
16.Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak veya bilcümle 16.Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak veya bilcümle

nedenlerle yerli ve yabancı teknik yardım, bilgi,
patent, ihtira beratı, lisans, marka, ruhsatname, knowhow, franchising, imtiyaz ve sair bilumum gayri
maddi haklarla ilgili her türlü tasarruflarda
bulunabilir ve bu hakları kiralayabilir, kiraya
verebilir, alabilir, satabilir, bunlar üzerinde yeni
haklar kurabilir ve yeni haklar alabilir.

nedenlerle yerli ve yabancı teknik yardım, bilgi,
patent, ihtira beratı, lisans, marka, ruhsatname, knowhow, franchising, imtiyaz ve sair bilumum gayri maddi
haklarla ilgili her türlü tasarruflarda bulunabilir ve bu
hakları kiralayabilir, kiraya verebilir, alabilir, satabilir,
bunlar üzerinde yeni haklar kurabilir ve yeni haklar
alabilir.

17.Şirket mallarını veya başkalarına ait malları
naklettirebilir, konusu ile ilgili taşıt aracı edinebilir,
bunları kullanabilir, alım-satım, kiralama ve ithalatını
yapabilir.

17.Şirket mallarını veya başkalarına ait malları
naklettirebilir, konusu ile ilgili taşıt aracı edinebilir,
bunları kullanabilir, alım-satım, kiralama ve ithalatını
yapabilir.

18.Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç
aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat
hükümlerine 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. Yapılacak bağışların üst sınırı
genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan
tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar
dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye
Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır
getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn örtülü
kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil
edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve
yıl içinde yapılan bağışlar, genel kurulda
ortakların bilgisine sunulur.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket
için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere
girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu
kararından sonra Genel Kurul ’un onayına sunulacak
ve Şirket bu işleri de yapabilecektir. Şirketin amaç ve
konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan
gerekli izinlerin alınması zorunludur.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket
için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere
girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu
kararından sonra Genel Kurul ’un onayına sunulacak
ve Şirket bu işleri de yapabilecektir. Şirketin amaç ve
konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret
Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli
izinlerin alınması zorunludur.

SERMAYE VE PAYLARIN NEV’İ
SERMAYE VE PAYLAR
Madde 6
Madde 6:
Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre Sermaye
Piyasası Kurulu’nun 29.08.2012 tarih ve 30/964 Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu’nun
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000 29.08.2012 tarih ve 30/964 sayılı izni ile kayıtlı

(Onmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye
değerde 1.000.000.000 (Bir Milyar) adet paya tavanı 5.000.000 (Beşmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir)
bölünmüştür.
Kuruş itibari değerde 500.000.000 (Beşyüzmilyon)
adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye
tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir.
2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020 yılından 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
alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması
durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye
artırımı yapamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye
tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir.
2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına
ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından 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 alınması
zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması
durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye
artırımı yapamaz.

Şirket’in sermayesi beheri 1,00.-Kuruş nominal
değerde 5.948.899 adedi A serisinden nama yazılı,
94.051.101 adedi B grubu hamiline, yazılı paya
bölünmüş
olup;
1.000.000,00.-TL.
(BirmilyonTürkLirası)’dır. Muvazaadan arî şekilde
tamamen ödenmiştir.

Şirket’in çıkarılmış sermayesi beheri 1,00.-Kuruş
nominal değerde 5.948.899 adedi A grubu nama
yazılı, 94.051.101 adedi B grubu hamiline yazılı
paya
bölünmüş
olup;
1.000.000,00.-TL.
(BirmilyonTürkLirası)’dır. Bu sermaye muvazaadan
arî şekilde tamamen ödenmiştir.

A grubu paylar iş bu Ana sözleşmenin 8’inci, ve
16’ıncı maddeleri (Yönetim kurulu, ve genel kurulda
oy hakkı maddeleri) çerçevesinde yönetim kurulu
üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı
kullanımında imtiyaza sahiptir. B Grubu paylara ise
özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu
nama yazılı payların her biri 15 oy hakkına, B
grubu hamiline yazılı payların her biri 1 oy
hakkına sahiptir.

Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek
üzere, (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B)
Grubu paylar oranında (B) Grubu pay ihraç
edilecektir. Yönetim Kurulu kararıyla rüçhan hakkı
kısıtlanmaksızın yapılan nakit sermaye artırımlarında
sadece B grubu pay ihraç edilmesi durumunda A
grubu pay sahiplerine de sermayeleri oranında B
grubu pay alma hakkı verilir. Sermaye artırımlarında
rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da
rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda
yeni ihraç edilen tüm paylar (B) grubu hamiline
olacak ve nominal değerin altında olmamak üzere
piyasa fiyatı ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca
halka arz edilecektir. Yeni pay alma hakkını
kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe

Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek
üzere, (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B)
Grubu paylar oranında (B) Grubu pay ihraç
edilecektir. Yönetim Kurulu kararıyla rüçhan hakkı
kısıtlanmaksızın yapılan nakit sermaye artırımlarında
sadece B grubu pay ihraç edilmesi durumunda A
grubu pay sahiplerine de sermayeleri oranında B grubu
pay alma hakkı verilir. Sermaye artırımlarında rüçhan
hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan
hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç
edilen tüm paylar (B) grubu hamiline olacak ve
nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı
ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca halka arz
edilecektir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi,
pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde

yol açacak şekilde kullanılamaz.

kullanılamaz.

Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye
Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli
gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar
yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya
ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının
sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda
karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye
Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü
zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay
ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay
sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması
ile primli pay ihracı konusunda karar almaya
yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.
çerçevesinde kayden izlenir.
Sermayenin tamamı ödenmedikçe nama yazılı pay
çıkarılamaz.
Sermayenin tamamı ödenmedikçe nama yazılı pay
Şirketin sermayesi gerektiğinde Sermaye Piyasası çıkarılamaz.
Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve bu kanunlara ilişkin Şirketin sermayesi gerektiğinde Sermaye Piyasası
düzenlemeler ile diğer mevzuat hükümlerine ve ana Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve bu kanunlara ilişkin
sözleşmeye uygun olarak artırılabilir veya düzenlemeler ile diğer mevzuat hükümlerine ve ana
azaltılabilir.
sözleşmeye uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir.
Yönetim
kurulunun
çıkarılmış
sermayenin
artırılmasına ilişkin kararında aksine şart olmadıkça,
sermaye
piyasası
mevzuatındaki
hükümler
çerçevesinde ortaklardan her biri rüçhan hakkını
kullanmak suretiyle artırıma konu paylardan şirket
sermayesindeki payı oranında yeni pay alabilir.
Rüçhan hakkı kullanımına ilişkin sermaye piyasası
mevzuatına uyulur.

Yönetim
kurulunun
çıkarılmış
sermayenin
artırılmasına ilişkin kararında aksine şart olmadıkça,
sermaye
piyasası
mevzuatındaki
hükümler
çerçevesinde ortaklardan her biri rüçhan hakkını
kullanmak suretiyle artırıma konu paylardan şirket
sermayesindeki payı oranında yeni pay alabilir.
Rüçhan hakkı kullanımına ilişkin sermaye piyasası
mevzuatına uyulur.

A grubu nama yazılı payların devri için yönetim
kurulunun oy çokluğu ile onayı şarttır.

B Grubu hamiline yazılı olan payların devri
yönetim kurulunun kabulü gerekmeksizin
Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret
Kanunu düzenlemeleri uyarınca devredilebilir.

TAHVİLLER
SENETLERİ
Madde 7

VE

DİĞER

B Grubu hamiline yazılı olan payların devri
yönetim kurulunun kabulü gerekmeksizin Sermaye
Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu
düzenlemeleri uyarınca devredilebi

TAHVİL VE DİĞER SERMAYE PİYASASI
BORÇLANMA ARACI İHRACI:
Madde 7 -

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri
Genel kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye

hükümlerine göre şirket her nevi tahvil ile borçlanma Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü
senetleri ile kar ortaklığı belgesi çıkarabilir.
yasal sınırlar içerisinde yurt içinde ve yurt dışında
satmak üzere tahvil, finansman bonosu ve
borçlanma aracı niteliğinde olanlar dahil diğer
sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Bu
konudaki ihraç yetkisi Yönetim Kurulu’na süresiz
olarak devredilmiştir.
YÖNETİM KURULU:
Madde 8 –
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Madde 8
Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat
Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk hükümlerine göre münhasıran Genel Kurulun
Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde bağımsız yetkisi dışındaki bütün hususlarda karar almaya
yönetim kurulu üyelerine ilişkin hükümler saklı yetkilidir.
tutmak kaydıyla hissedarlar arasından seçilerek en az
üç üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından seçilecek
tarafından yürütülür.
5 (beş) üyeden oluşur.
YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminden (A) grubu
Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde, (A) grubu
payların her biri 15 (onbeş) adet oy hakkına, (B)
payların her biri 15 (onbeş) adet oy hakkına, (B) grubu
grubu payların her biri ise 1 (bir) adet oy hakkına
payların her biri ise 1 (bir) adet oy hakkına sahiptir.
sahiptir.

Yönetim kurulunda herhangi bir nedenle bir üye
eksildiği takdirde yönetim kurulu, Türk Ticaret
Kanunu’nun 363. Maddesine göre hareket eder. Bu
şekilde tayin edilen üyeler, daha sonraki ilk genel
kurul toplantısına kadar görev yapar ve tayinleri
genel kurul tarafından onaylandığı takdirde yerini
aldıkları üyelerin görev süresini tamamlar. Yönetim
kurulu üyelerinin ücret alıp, almayacakları genel
kurul tarafından tayin edilir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız
üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası
Kurulu’nun
kurumsal
yönetime
ilişkin
düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu’nun sermaye piyasası mevzuatı ile
Türk Ticaret Kanunu’nun 378’nci maddesi hükmü
ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü
olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma
esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında,
ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yönetim kuruluna ilişkin ücretler genel kurul
tarafından belirlenir. Yönetim kurulu üyelerine
ücret dışında verilecek mali haklar konusunda
genel kurul yetkilidir.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
Madde 10 :
Madde 10
Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri
gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu
Yönetim kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum toplantıları
Şirket
merkezinde
veya
gösterdikçe üyelerin yarıdan bir fazlası ile toplanır. kararlaştırılacak bir başka mahalde yapılır.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim kuruluna ait kararlar mevcut azaların
ekseriyetiyle verilir. Yönetim kurulu toplantıları
şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin
bulunduğu şehrin uygun bir yerinde yapılabileceği
gibi yönetim kurulu kararıyla başka bir şehirde de
yapılabilir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi uyarınca
yönetim kurulu toplantılarını elektronik ortamda
yapabilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma
hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk
Ticaret Kanunu’nun 1527. Maddesi uyarınca
elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret
Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları
Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar
Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak
sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda
katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak
Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu
amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet
satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket
sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan
sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak
sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta
belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen
çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 390. maddesi uyarınca,
yönetim kurulu kararları, yönetim kurulu üyelerinden
birinin yazılı olarak yaptığı teklifin yönetim
kurulunun diğer tüm üyelerinin imzaları ile
onaylanması halinde toplantı yapmaksızın da
alınabilir; ancak bunun için yönetim kurulu
üyelerinden hiçbirinin söz konusu teklife ilişkin Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun
olarak fiziksel olarak bir araya gelinmesini talep hazır bulunması ile toplanır. Kararlar hazır
etmemiş olması gereklidir.
bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Bu hususta
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu
ve diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulunda alınacak kararlara ilişkin
olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı
Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri saklıdır.
ŞİRKETİN TEMSİLİ VE İLZAMI
Madde 12
Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili konusunda
yönetim kurulu yetkilidir. Şirket adına imzaya yetkili
olanlar ve imza yetkilerinin sınırları yönetim kurulu
tarafından belirlenir ve Ticaret Sicillinde tescil ve
ilan ettirilir. Bu çerçevede yönetim kurulu vereceği
kararla Şirket’in temsil ve ilzamı için yetkilerinin
tamamını veya bir kısmını yetkili olarak bir üyeye,
birden fazla üyeye veya Şirket müdürlerine veya
çalışanlarına bırakabilir. Mezkûr yetki dağılımının
kapsam, derece, şekil ve şartları yönetim kurulu
tarafından tespit edilir ve söz konusu hususları havi
sirküler ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. Şirket
adına tanzim edilecek her türlü evrak ile
sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların anılan
sirkülerde gösterilen kayıt ve şartlarda imzaya yetkili
kişilerin en az ikisinin imzasını taşıması ve imzaların
şirket unvanını üzerine tatbik edilmiş olması
lazımdır. Müdürler yönetim kurulu üyelerinin görev

ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ
Madde 12:
Şirketi temsil ve ilzam yetkisi yönetim kuruluna
aittir. Şirket ile ilgili bütün belge, senet,
vekaletname, taahhütname, mukavele ve sair
bilcümle evrakın, teklif, talep, kabul ve
beyanlarının geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam
edebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu
tarafından kendilerine imza yetkisi verilen ve ne
suretle imza edecekleri usulü tescil ve ilan olunan
kişi veya kişilerin şirket unvanı altına
vazedecekleri imzaları ile mümkündür.
Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları
kısmen veya tamamen bir veya birden fazla
yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye
devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim
kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 367/1’inci
maddesine uygun bir yönerge düzenler.

sürelerini aşan bir zaman için tayin olunabilirler.
Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine,
Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu
üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla
murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü
kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu
üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.
Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini
gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan
edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz.
Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi
üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak,
temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin
işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına
ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.
Türk Ticaret Kanunu’nun 371. 374. ve 375’inci
maddesi hükümleri saklıdır.

REY VERME VE VEKİL TAYİNİ
Madde 16

OY VERME VE VEKİL TAYİNİ
Madde 16

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında,
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç; şirket pay
yönetim kurulu seçimi hariç; şirket hissedarlarının sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için bir oy hakkı
veya vekillerinin bir hisse için bir oy hakkı vardır.
vardır.
Genel kurul toplantılarında hissedarlar; kendilerini,
diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri
temsilcileri vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Aynı
zamanda Şirket'e hissedar olan temsilciler temsil
ettikleri hissedarın sahip olduğu oy hakkını kendi
oylarından ayrıca kullanırlar. Vekaletnameler, Türk
Ticaret Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca
düzenlenmelidir.

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri; kendilerini,
diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri
temsilcileri vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Aynı
zamanda Şirket'e pay sahibi olan temsilciler temsil
ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oy hakkını kendi
oylarından ayrıca kullanırlar. Vekaletnameler, Türk
Ticaret Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca
düzenlenmelidir.

Vekaleten oy verme işlemlerinde Türk Ticaret Vekaleten oy verme işlemlerinde Türk Ticaret Kanunu
Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur.
ve Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur.
Bir hissenin birden fazla malikinin bulunması halinde Bir payın birden fazla malikinin bulunması halinde
ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını ancak, bir temsilci marifetiyle oy haklarını
kullanabilirler.
kullanabilirler.
TOPLANTILARDA GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ’NİN BULUNMASI
Madde 17 -

TOPLANTILARDA TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ BULUNMASI

Madde 17Olağan ve olağanüstü toplantıların yeri, günü, saati Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul
toplantılarında
T.C.
Ticaret
Bakanlığı

ve gündemi gerekli resmi mercilere bildirilir.
Mevzuatın Bakanlık temsilcisinin bulundurulmasını
zorunlu kıldığı
genel kurullarda
Bakanlık
temsilcisinin bulundurulması mecburidir.

Temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı
zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.
Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel
Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve
Bakanlık Temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı
tutanakları geçerli değildir.

İLANLAR

İLANLAR

Madde 18

Madde 18 :

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 35.
maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla
şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete
ile en az on beş gün evvel yapılır. Ancak genel kurul
toplantısına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 414.
maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri
hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılır.
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyesine ait ilanlar
için kanunun 473, 474 ve 475. maddeleri hükümleri
uygulanır. Ayrıca şirketin internet sitesinde genel
kurul toplantı ilanı ile birlikte, yönetim kurulu
adayları ile ilgili bilgiler Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat
hükümleri doğrultusunda kamuya açıklanır.

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenleme
ve belirtilen sürelere uymak kaydıyla yapılır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine göre
yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca
öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata
uygun olarak, zamanında yapılır.

Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası
mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri
saklıdır.

HESAP DÖNEMİ
Madde 19
Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci gününden
başlar ve aralık ayının sonuncu günü sona erer.
Fakat birinci hesap dönemi şirketin kesin olarak
kurulduğu tarihten başlar ve o yılın aralık ayının
sonunda sona erer

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

HESAP DÖNEMİ
Madde 19
Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci gününden
başlar ve aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI
Madde 20

Madde 20

Şirket kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret
Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan
bedelleri gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması düzenlemelere uyar.
zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen
gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar
safi karı teşkil eder.
Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen
gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif

Bu suretle meydana gelecek kardan; Şirket tüzel
kişiliğine ait vergi ve mali yükümlülükler indirilir,
Kalandan esas sermayenin %20’sini buluncaya kadar
%5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır, Kalandan itfa
edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen
kısmına %5 oranında birinci temettü verilmesine
yetecek miktar çıkarılır, geri kalan kısım genel
kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Türk
Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin hükümleri
saklıdır

amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması
zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği
tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten
sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net
dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının
düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen
şekilde tevzi olunur:
Genel Kanuni Yedek Akçe:
a) Çıkarılmış sermayenin % 20’sine ulaşıncaya
kadar % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış
tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden,
Şirket’in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına
uygun olarak birinci kar payı ayrılır.
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra,
Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu
üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli
amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer
nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına
karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:
d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde
belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan
kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci
kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret
Kanunu’nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile
ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
Genel Kanuni Yedek Akçe:
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer
kimselere
dağıtılması
kararlaştırılmış
olan
kısımdan, sermayenin %5’i oranında kar payı
düştükten sonra bulunan tutarın %10’u, Türk
Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin ikinci fıkrası
uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile
esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay
sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça;
başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr
aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile
memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla
kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya
kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar
verilemeyeceği gibi pay sahipleri için belirlenen kar

payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay
dağıtılamaz.
Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların
tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate
alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve
zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi
üzerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine
uygun olarak genel kurulca kararlaştırılır.
Şirket
Sermaye
Piyasası
Mevzuatı
düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına kar payı
avansı dağıtabilir.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul
tarafından verilen kar dağıtım kararı geri
alınamaz.
İHTİYAT AKÇESİ
Madde 21
Şirket tarafından ayrılan ihtiyat yedek akçeleri
hakkında Türk Ticaret Kanunu 519. ve 521.
maddeleri hükümleri uygulanır

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
Madde 21:
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 önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde
ve üçüncü kişiler lehine kefalet, teminat, rehin ve
ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye
Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin
düzenlemelerine uyulur.

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

ŞİRKETİN UNVANI

ŞİRKETİN UNVANI

Madde 2

Madde 2

Şirketin Unvanı Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret Şirketin Unvanı, Tetamat Gıda Yatırımları Anonim
Anonim Şirketi’dir.
Şirketi’dir.

EK-8 Vekâletname Örneği
VEKALETNAME

TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ’nin 24.09.2021 Cuma
günü, Saat:10:00’da, Küçük Çamlıca Mah. Küçük Çamlıca Cad. No:23 Üsküdar/İSTANBUL
adresinde yapılacak 01.01.2020-31.12.2020 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul
Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte
bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olarak aşağıda detaylı olarak tanıtılan
………………………….
’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması
zorunludur.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri
seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde
talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini
işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul
tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
Gündem Maddeleri (*)
1. Açılış ve Toplantı
Başkanlığının
oluşturulması
2. Genel Kurul Toplantı
Tutanağının imzalanması
hususunda
Toplantı
Başkanlığına
yetki
verilmesi
3. 2020 faaliyet yılına ait
Yönetim Kurulu Faaliyet
Raporunun okunması ve
görüşülmesi
4. 2020 faaliyet yılına ait
Bağımsız
Denetim
Şirketi
Raporunun
okunması
5. 2020 faaliyet yılına ait
konsolide SPK ve TTK
bilanço ve kâr-zarar
hesaplarının ayrı ayrı
okunması görüşülmesi ve
onaylanması
6. 2020 faaliyet yılına ait
faaliyet ve işlemlerinden
dolayı Yönetim Kurulu
Üyelerinin ayrı ayrı ibra
edilmeleri
7. 2020 yılı hesap dönemi
kar
dağıtımı
yapılmamasına
ilişkin
Yönetim
Kurulu
teklifinin
görüşülerek
karara bağlanması
8.Sermaye Piyasası ve
ilgili Bakanlık izinlerini

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

havi gündem eki esas
sözleşme
tadilinin
görüşülerek
karara
bağlanması
9.Yönetim
Kurulu
üyeliklerine
seçim
yapılması
ve
görev
sürelerinin görüşülerek
karara bağlanması
10.Ücretlendirme
politikasının
pay
sahiplerinin
bilgisine
sunulması
11.2021 faaliyet yılına ait
Yönetim Kurulu Üyeleri
üyelik
ücretlerinin
görüşülerek
karara
bağlanması
12. Türk Ticaret Kanunu
ve Sermaye Piyasası
Kanunu gereği 2021 yılı
hesap ve işlemlerinin
denetimi için Yönetim
Kurulunun bağımsız dış
denetleme
kuruluşu
seçimi ile ilgili önerisinin
görüşülerek
karara
bağlanması
13. Şirket bağış ve
yardım
politikasının
görüşülerek
karara
bağlanması
14. 2020 yılında yapılan
bağış
ve
yardımlar
hakkında Genel Kurul’a
bilgi
verilmesi,

01.01.2021- 31.12.2021
faaliyet
yılı
bağış
sınırının
görüşülerek
karara bağlanması
15. Şirket kar dağıtım
politikasının görüşülerek
karara bağlanması

16. Yönetim Kurulu
üyelerine Türk Ticaret
Kanunu’nun 395. ve 396.
maddelerinde belirtilen
işleri yapabilmeleri için
izin verilmesi
17.Sermaye
Piyasası
Kurulu
düzenlemeleri
çerçevesinde,
Şirket
tarafından
3.
kişiler
lehine verilmiş olan
teminat,
rehin
ve
ipotekler ve elde etmiş
oldukları
gelir
veya
menfaat
hususunda
ortaklara bilgi verilmesi
18.Kapanış
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir
karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık
haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar
burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği
payları belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

3. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula
katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil
tarafından temsilini onaylıyorum.
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması
zorunludur.

İMZASI

